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Alhamdulillahi robbil alamin. Segala puji kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

hidayaNya sehingga penuntun praktikum biokimia ini dapat terselesaika. Biokimia menduduki 

peran penting sebagai matakuliah wajib pada program studi Farmasi dan menjadi dasar 

beberapa mata kuliah lanjutan. Hal ini menuntut penguasaan ilmu biokimia tidak hanya secara 

teoritis tapi juga secara praktikal. Penuntun ini adalah revisi dari penuntun sebelumnya. 

Penuntun Praktikum Biokimia Farmasi disusun sebagai penuntun bagi mahasiswa 

dalam melakukan praktikum di Laboratorium Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. 

Tujuan utama penulisan penuntun ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari 

teknik dan prosedur Biokimia Farmasi. 

Materi praktikum meliputi analisis/karakterisasi karbohidrat, protein, enzim, lipid, dan 

DNA. Materi-materi tersebut disusun dari berbagai buku-buku Biokimia, baik text book maupun 

penuntun praktikum. 

Penyusun menyadari bahwa penuntun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

koreksi untuk perbaikan penuntun ini, sangat kami harapkan. 
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           Penyusun 



SOP PRAKTIKUM BIOKIMIA 

 
Setiap praktikan akan selalu berhubungan dengan zat kimia selama menjalankan 

Praktikum Biokimia. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, setiap praktikan 

diharuskan mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan menjalankan petunjuk yang diberikan 

assisten/dosen. 

1. Tas dan benda-benda lain yang tidak diperlukan diletakkan pada tempat yang disediakan. 

Jangan sekali-kali meletakkannya di atas meja laboratorium. 

2. Bersihkan baik-baik meja laboratorium sebelum dan sesudah kegiatan laboratorium. 

3. Cucilah tangan anda baik-baik dengan air dan sabun sebelum dan sesudah kegiatan 

laboratorium. 

4. Jangan merokok, makan atau minum di ruang laboratorium. 

5. Bila ada zat kimia yang Tumpah atau tercecer ke lantai atau di meja praktikum, segera 

bersihkan, seka dengan kertas tissue/kapas dan buang di tempat yang disediakan untuk 

bahan-bahan bukan kaca yang terkontaminasi. 

6. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. 

7. Bahan yang tidak diperlukan lagi serta bahan-bahan bekas pakai yang mempunyai potensi 

bahaya harus diletakkan dalam tempatnya masing-masing yang disediakan sebagai berikut : 

8. Kurangi bercakap-cakap dan tidak bergurau selama praktikum, agar tidak merugikan 

pekerjaan sendiri atau rekan lain. 

9. Setiap pengerjaan praktikum dan pengamatan harus dicatat dengan cermat. 

10. Setiap praktikan diwajibkan membersihkan peralatan yang telah digunakan dan 

mengembalikan ke tempat semula, selain itu praktikan diharuskan untuk membersihkan 

meja kerja, memadamkan listrik yang tidak terpakai, menutup kran air. 

11. Cucilah jas laboratorium anda sehingga selalu bersih pada waktu anda datang kembali ke 

laboratorium pada waktu berikutnya. 



PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIKUM 

 

1. Masing-masing praktikan diwajibkan membuat laporan praktikum yang mencakup : judul 

praktikum, tujuan, tinjauan pustaka, alat dann bahan, prosedur kerja, hasil penelitian, 

pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Laporan ini menjadi syarat praktikan 

mengikuti praktikum pada hari itu. 

2. Laporan ditulis tangan. 

 

 
FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM : 

JUDUL PERCOBAAN…(diisi sesuai panduan) 

A. TUJUAN : 

B. TINJAUAN PUSTAKA : (diisi teori-teori dari pustaka yang mendasari materi mata acara 

praktikum tersebut. Pustaka yang diacu minimal dari 5 sumber (buku atau jurnal penelitian 

terkait praktikum), tahun sumber pustaka di atas tahun 2005) 

Cara mengacu pustaka dalam uraian: 

1. Apabila ada bagian karya tulis yang diacu dalam uraian (misalnya tinjauan pustaka atau 

pembahasan) maka nama akhir dari pengarang atau penyunting dan tahun publikasi harus 

dicantumkan. 

Contoh: 

a) Menurut Wijayanti (2013) daya antibakteri minyak serai… 

b) Prasetyo dan Adelina (2013) menyatakan bahwa… 

c) … sebagai nilai KHM dan KBM terhadap S. aureus (Putra dan Lestari, 2012) 

2. Apabila jumlah pengarang kurang dari 6, dicantumkan seluruhnya nama akhir pengarang 

ketika referensi tersebut dirujuk pertama kali dalam uraian. Selanjutnya, cantumkan nama 

akhir pengarang pertama diikuti dengan dkk. disertai tahun publikasi. 

Contoh: 

a) Pertama kali: Utarini, Kumara, Prihaswan, Prabandari, dan Anwar (2000)… 

b) Selanjutnya: Utarini dkk. (2000) 

3. Untuk referensi yang ditulis oleh 6 pengarang atau lebih, cantumkan nama akhir pengarang 

pertama diikuti dengan dkk. 

4. Kutipan kedua dilakukan apabila penulis mengalami kesulitan dalam memperoleh artikel asli 

daari bahasan yang diacu. Kutipan kedua sebaiknya dibatasi untuk menghindari 

pengulangan kesalahan penulisan nama penulis, tahun publikasi ataupun materi tulisan. 

Contoh: 

Menurut Prasetyo (cit. Wijayanti, 2000)…(artinya artikel asli ditulis oleh Prasetyo, kemudian 

dikutip oleh Wijayanti pada tahun 2000). 



C. ALAT DAN BAHAN : 

Diisi alat dan bahan bahan yang digunakan dalam praktikum. 

D. PROSEDUR KERJA : 

Prosedur kerja ditulis dalam bentuk diagram alir 

 

E. HASIL PENGAMATAN : (tulis hasil pengamatan, bila perlu disertai gambar, kurva, tabel dsb 

besertaketerangannya) 

 

F. PEMBAHASAN : (pembahasan disesuaikan dengan data hasil pengamatan) 
 

G. KESIMPULAN 
 

H. DAFTAR PUSTAKA : (tulis pustaka yangdijadikan acuan). 

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dan disusun menurut sistem Harvard. 



PANDUAN PENILAIAN PRAKTIKUM 

 

1. LAPORAN SEMENTARA, DISKUSI DAN KERJA (SKOR MAKSIMAL : 5) 

a) Praktikan mengerjakan laporan sementara dengan benar dan mengumpulkannya 

tepat waktu (bobot nilai : 1) 

b) Praktikan aktif bertanya dan berdiskusi dengan assisten/dosen (menjawab 

pertanyaan selama diskusi, menambah dan menjelaskan, mengemukakan pendapat 

dsb) dalam memperdalam materi yang dikerjakan selama praktikum maupun pada 

saat Diskusi Umum. Praktikan aktif berdiskusi dengan teman kerjanya (bobot nilai : 2) 

c)  Praktikan mengerjakan sendiri semua acara/percobaan dan apakah aktivitasnya 

seimbang dengan patner dalam kelompok. Praktikan mengerjakan praktikum secara 

lengkap (persiapan; bon alat dan bahan; pengerjaan percobaan; merapikan, 

membersihkan dan memberesi bon alat dan bahan setelah praktikum (bobot nilai : 2). 

 
Hal-hal yang dapat mengurangi nilai kerja adalah sebagai berikut: 

a) Tidak menggunakan jas lab dan masker selama praktikum, masing-masing dikurangi 

5 poin pada nilai kerja. 

b) Membuat keributan atau bermain ponsel selama praktikum dikurangi 5 poin pada nilai 

kerja. 

 

2. NILAI PRETEST DAN POSTEST (SKOR MAKSIMAL : 3) 

Praktikan mampu menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan (bobot nilai : 3) 

 

3. NILAI LAPORAN (SKOR MAKSIMAL : 6) 

a) Laporan kegiatan pengamatan 

b) Pembahasan disusun dengan lengkap dan tajam, dengan diperkuat literatur/teori, 

jurnal atau penelitian yang berkaitan 

c) Pembahasan dan pertanyaan diskusi sudah terjawab semua dan laporan 

dikerjakan tertulis dan diselesaikan dengan baik, bersih dan rapi 

RESPONSI 

 
Jadwal pelaksanaan responsi tertulis dan responsi praktek akan diatur setelah semua 

kegiatan praktikum. 

A. RESPONSI TERTULIS 

Responsi tertulis berupa pertanyaan yang dijawab singkat. 

B. RESPONSI PRAKTEK 

Responsi praktek berupa simulasi praktikum secara individu oleh masing-masing 

praktikan kepada asisten praktikum. Setiap praktikan mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk mensimulasikannya. Pengundian simulasi acara praktikum dilakukan pada 

saat pratikan memasuki ruangan responsi. 



ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF KARBOHIDRAT 

 
I. IDENTIFIKASI KARBOHIDRAT 
Dasar Teori 

Karbohidrat merupakan biomolekul yang paling melimpah di bumi dengan rumus umum 

Cn(H2O)m, dengan n ≥ 3, beberapa karbohidrat mengandung nitrogen, fosfor atau sulfur. 

Karbohidrat dikelompokkan menjadi tiga kelas utama yaitu monosakarida, oligosakarida, dan 

polisakarida. Monosakarida, atau gula sederhana terdiri dari aldehida polihidroksi tunggal atau 

unit keton. 

Monosakarida yang paling melimpah dialam adalahsenyawa enam karbon gula D- 

glukosa, kadang-kadang disebut sebagai dekstrosa. Monosakarida lebih dari empat karbon 

cenderung memiliki struktur siklik. Oligosakarida terdiri dari rantai pendek unit monosakarida 

yang digabungkan dengan ikatan glikosidik, oligosakarida yang paling banyak adalah 

disakarida, dengan dua unit monosakarida. Polisakarida adalah polimer gula yang 

mengandunglebih dari 20 atau lebih unit monosakarida, dan beberapa memiliki ratusan atau 

ribuan unit. 

Karbohidrat yang banyak dikenal diantaranya gula, pati, dan selulosa. Kesemuanya 

merupakan komponen penting untuk melangsungkan kehidupan sel, baik itu sel hewan dan 

tumbuhan. Setiap tahun tumbuhan menkonversi lebih dari 100 milyar ton CO2 dan H2O menjadi 

selulosa dan produk tumbuhan lainnya. Karbohidrat tertentu (gula dan pati) menjadi bahan 

makanan pokok di hampir seluruh penjuru dunia dan karbohidrat teroksidasi adalah pembentuk 

energi utama pada lintasan metabolisme kebanyakan sel nonfotosintetik. 

 
Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan uji keberadaan 

karbohidrat secara kualitatif dan mengetahui jenis karbohidrat yang terdapat di alam. 

 
Alat dan Bahan 

Alat: Tabung reaksi, pipet tetes, mikroskop, rak tabung, penjepit tabung, gelas kimia, 

pembakar spritus, objek gelas, mortar 

Bahan: Larutan ekstrak dari berbagai buah atau bahan pangan lainnya, regen Molisch (5% 

α- naftol didalam etanol), regen Benedict, regen Barfoed, regen Seliwanoff, H2SO4 pekat, 

iodin, asam asetat, fenil hidrasin dan akuades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan: 

warna menjadi biru = pati, 

coklat = glikogen, 

merah = dekstrin. 

Hasil: reaksi positif (warna hijau, kuning, jingga 

atau merah). 

Kesimpulan: kemungkinan glukosa, fruktosa, 

galaktosa, maltosa atau laktosa. 

Catatan: hasil negatif = sukrosa. 

 

 
Cara Kerja 

Langkah 1.Uji Molisch. 

 
Prosedur kerja: 

a. Masukkan 2 mL larutan uji ke dalam tabung reaksi. 

b. Tambahkan 2 tetes regen molisch, homogenkan. 

c. Miringkan tabung reaksi, tambahkan H2SO4 pekat dengan hati-hati melalui dinding 

tabung sampai terbentuk dua lapis larutan. 

 
Langkah 2.Uji Iodin. 

CAra Kerja 

1. Masukkan 1 mL larutan uji ke dalam tabung reaksi. 

2. Tambahkan 2 tetes larutan iodin. Amati perubahan warna yang terjadi. 
 

Langkah 3.Uji Benedict’s. 

Cara Kerja 

1. Masukkan 5 mL reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. 

2. Tambahkan 8 tetes larutan yang diperiksa. 

3. Panaskan dengan api langsung atau dalam air mendidih selama 2 menit, dinginkan. 
 

Hasil: terbentuknya 

cincin ungu diantara dua larutan dalam tabung reaksi. 

Kesimpulan: karbohidrat Confirmed.. 



Hasil: terbentuk warnah merah ceri. 

Hasil: fruktosa Confirmed. 

Catatan: 

hasil negatif = glukosa, mannose, atau galaktosa. 

 
 
Langkah 4. uji Barfoed. 

 
Cara Kerja 

1. Tambahkan 2 mL reagen Barfoed ke dalam 2 mL larutan yang diperiksa. 

2. Panaskan sampai 3 menit di dalam air mendidih. 

3. Dinginkan di bawah air yang mengalir. 

4. Amati endapan yang terbentuk di dasar tabung. 
 

Langkah 5.Uji Seliwanoff. 

Cara Kerja 

1. Masukkan 3 mL regen Seliwnoff ke dalam 1 mL larutaan yang akan diuji. 

2. Didihkan selama 1 menit, kemudian dinginkan. Amati perubahan warna yang terjadi. 

 
Langkah 6. Uji Osazon. 

Cara kerja: 

1. Masukkan 5 mL larutan uji ke dalam tabung reaksi. 

2. Tambahkan 10 tetes asam asetat dan 3 tetes fenil hidrasin. 

3. Panaskan selama 10 menit di dalam air mendidih. 

4. Pindahkan setengah dari tabung ke tabung reaksi yang lain. Panaskan dengan 

api langsung hingga terbentuk endapan Kristal. 

5. Amati Kristal di bawah mikroskop. 

Hasil: terbentuk warna merah di dasar tabung. 

Kesimpulan: terdapat monosakarida. Glukosa, 

fruktosa, mannose atau galaktosa. 

Hasil negatif = disakarida. 



 
 

II. PENENTUAN KADAR GLUKOSA SECARA IODOMETRI 
Dasar Teori 

Glukosa adalah termasuk gula reduksi karena monosakarida yang memiliki gugus OH laktol 

bebas dan dapat berobah menjadi glukosa alifatis dengan gugus aldehide sebagai reduktor 

lemah dan kemudian dapat dioksidasi oleh oksidator lemah seperti Iodium membentuk asam 

glukonat. 

Alat dan bahan 

Bahan: Indikator larutan kanji, Larutan natrium karbonat 14,3 %; Larutan Yodium 0,1 N; HCl 

encer; Larutan natrium tiosulfat 0,1 N 

Alat: Tabung reaksi, Erlenmeyer bertutup (botol gelap bertutup), kaca arloji, pipet tetes, pipet 

volum, rak tabung reaksi, timbangan 

Cara kerja: 

• Ditimbang seksama sampel padat yang mengandung kira-kira 100 mg glukosa, 

• Sampel dilarutkan di dalam 50 ml air suling di dalam erlenmeyer bertutup. 

• Ditambahkan 25 ml iodium 0, 1 N dan 10 ml larutan natrium karbonat 14,3 %, ditutup 

dan dibiarkan selama 30 menit ditempat gelap. 

• Kemudian ditambahkan 15 ml asam klorida encer dan yodium yang tersisa 

dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai terjadi warna kuning muda. 

• Ditambahkan lagi indikator kanji dan lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. 

• Dilakukan titrasi blanko (sampel diganti akuades). 

• Tiap 1 ml yodium 0,1 N setara dengan 9,9185 mg glukosa. 

 

 

 

 

Hasil: 

Kristal berbentuk jarum: glukosa, 

fruktosa atau mannose. 

Kristal berbentuk bunga matahari: 

maltosa. Kristal berbentuk bubuk: 

laktosa. 



III. ISOLASI GLIKOGEN 

Alat dan Bahan 

Bahan: hati ayam, indikator fenol ftalin, KOH 60%, aquades, KI, etanol, kertas saring 

Alat : tabung reaksi, gelas beker, timbangan, oven, corong kaca, batang pengaduk 

 

Cara Kerja: 

Dilumatkan sampel jaringan hati sebanyak 3,53 gram dicampur dengan KOH 60% 

sebanyak 7,6 ml dan diaduk selama 45 menit. Ditambahkan 4,1 ml air suling dan didihkan 

selama 10 menit, lalu saring. Tambahkan 2 ml filtrat dengan 0,15 gram KI, 2,1 ml etanol, 

dan 1 tetes indikator PP (fenol fitialin). ditambahkan HCl 0,5% setetes demi setetes hingga 

warna larutan hilang, lalu arung larutan dan saring endapannya. Dikeringkan endapannya 

dalam oven 115 ºC selama 1 jam dan hitung berat glikogennya. 



 

ANALISIS KUALITATIFF DAN KUANTITATIF PROTEIN 
 

I. UJI KUALITATIF PROTEIN 

Dasar Teori 

Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. 

Oleh karena sel itu merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam 

makanan berfungsi sebagai zat utama dalam dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. 

Protein memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Proses kimia dalam tubuh dapat 

berlangsung dengan baik karena adanya enzim, suatu protein yang berfungsi sebagai 

biokatalis. Di samping itu hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang 

berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, adalah salah 

satu jenis protein. 

Protein terdiri atas satu atau beberapa rantai polipeptida yang mempunyai BM (berat 

molekul) tinggi. Banyaknya asam amino pada suatu protein antara 50-100.000. Bila BM asam 

amino 100, BM protein berkisar antara 5.000 – 5.000.000. Struktur dari protein sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas fisiologis. Ada empat macam struktur dari protein, yaitu struktur 

primer, sekunder, tersier dan kuartener. Pemeriksaan protein umumnya berdasarkan reaksi 

warna (secara kualitatif). Reaksi ini adalah berdasarkan adanya ikatan peptida maupun adanya 

sifat- sifat tertentu dari asam amino yang dikandungnya. Pemeriksaan proein secara kualitatif 

yang umum digunakan diantaranya uji Biuret, uji Ninhidrin, uji antoprotein, uji Sulfur, dan uji 

Neuman. 

Prinsip dari uji tersebut yaitu: 

1. Uji Biuret: Uji Biuret mendeteksi adanya protein di dalam suatu larutan secara kualitatif 

dengan indikasi warna ungu (violet). Dalam kondisi alkalin, biuret bereaksi dengan senyawa 

yang mengandung dua atau lebih ikatan peptida dan bentuk kompleks berwarna violet. 

2. Uji Ninhidrin: Asam amino yang mengandung gugus amina dan karboksil bebas bereaksi 

dengan ninhidrin membentuk produk berwarna. Dalam reaksi ini, gugus amina pertama melekat 

pada karbon alfa rantai asam amino kemudian atom nitrogen dari gugus amina bereaksi 

dengan ninhidrin menghasilkan warna biru keunguan. Asam amino yang mempunyai perlekatan 

gugus sekunder juga bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan warna dari kuning sampai ungu. 

Protein yang mengandung gugus amina bebas pada karbon alfa akan bereaksi dengan 

ninhidrin menghasilkan senyawa berwarna biru-violet. 

3. Uji Xantoprotein: digunakan untuk mendeteksi adanya cincin benzen aktif pada suatu protein. 

Hasil dari reaksi ini adalah senyawa berwarna kuning. Gugus aromatik dari protein mengalami 

nitrasi pada kondisi panas dengan asam nitrat pekat dan membentuk produk berwarna kuning. 



4. Uji Sulfur: Sulfur terdapat dalam protein sebagai sistin, sistein dan metionin. Dalam kondisi 

alkali, asetat akan bereaksi menghasilkan endapan berwarna coklat atau hitam. 

5. Uji Neuman: merupakan uji spesifik untuk mendeteksi keberadaan kasein. Pada pemanasan 

asan nitrat pekat dan asam sulfat pekat, kasein dipecah dan fosfor dilepaskan. NH3 

ditambahkan untuk mengkondisikan media alkalin. Ammonium molibdat akan bereaksi dengan 

NH3 pada media alkalin dan membentuk endapan fosfo-amoniummolibdate berwarna kuning. 

 
Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan mampu mendeteksi keberadaan 

protein pada bahan dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. 

 
Alat dan Bahan 

Alat: Tabung reaksi, pipet tetes, mikroskop, rak tabung, penjepit tabung, pembakar spritus, 

objek gelas, mortar 

Bahan: Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah bahan uji, NaOH 10%, CuSO4, 

larutan ninhidrin, HNO3 pekat, NaOH 40%, Pb asetat, asam nitrat pekat, asam sulfat, pekat, 

ammonium molibdate, akuades. 

 
Prosedur Kerja 

1. Uji Biuret 

• 2 mL larutan uji ditambahkan dengan 1 mL NaOH 10%. 

• Setelah itu ditambahkan 2-3 tetes larutan CuSO4 

• Terbentuknya warna ungu atau merah bila positif. Warna biru berarti negatif. 

2. Uji Ninhidrin 

• Tiga (3) ml larutan protein ditambah 10 tetes larutan ninhidrin. 

• Panaskan 1-2 menit. Didiamkan sampai dingin akan terbentuk larutan biru. 

3. Uji Xantoprotein 

• Dua ml larutan uji ditambah 1 ml HNO3 pekat. 

• Panaskan selama 1 menit, kemudian diinginkan di air yang mengalir. 

• Masukkan NaOH 40% dalam tabung dengan perlahan-lahan dan hati-hati sampai 

terlihat perubahan warna. 

• Warna orange atau kuning tua pada bidang pembatasan menunjukkan reaksi positif. 

4. Uji Sulfur 

• Satu (1) mL larutan protein ditambah 1 mL NaOH 40%. 

• Panaskan selama 1 menit untuk merubah S organik menjadi NaS. 



• Setelah itu tambahkan 1 tetes Pb asetat, maka akan terjadi warna coklat atau hitam 

karena terbentuk PbS. 

5. Uji Neuman 

• Masukkan 200 μl larutan protein ke dalam tabung reaksi. 

• Tambahkan 2 ml asam nitrat pekat dan 200 μl asam sulfat pekat. 

• Didihkan sampai volumenya berkurang hingga 0,5 ml. Biarkan sampai dingin pada 

suhu ruang, 

• Tambahkan larutan ammonium molibdate. 

• amati terbentuknya endapan berwarna kuning. 

 
Berikut hasil dari setiap tes kualitatif protein: 

 



II. PENGENDAPAN PROTEIN DAN PENGUKURAN KADAR PROTEIN 
 

Dasar Teori 

Pengendapan protein merupakan tahapan yang diperlukan dalam pemurnian protein. 

Pengendapan protein bertujuan untuk menghilangkan komponen sel selain protein. Metode 

pengendapan protein yang dilakukan pada unit ini adalah pengendapan dengan ammonium 

sulfat. Amonium sulfat mempunyai beberapa keunggulan antara lain tidak merubah struktur 

protein, sangat solubel, relatif murah, muda didapatkan dan densitas kejenuhan larutannya 

tidak setinggi agent pengendap yang lain, misalnya potassium fosfat. 

Pengendapan dapat terjadi karena saat ammonium sulfat ditambahkan pada larutan 

protein, ion-ion garam ammonium sulfat menarik molekul air menjauh dari protein. Hal ini 

disebabkan ion-ion pada garam ammonium sulfat memiliki muatan berat jenis besar dibanding 

protein, sehingga ketika ditambahkan dan berikatan dengan molekul air dapat memaksa 

molekul protein berinteraksi dan ketika penambahan ammonium sulfat dalam jumlah cukup 

banyak menyebabkan protein terpresipitasi. Prinsip pengendapan dengan ammonium sulfat 

berdasarkan pada kelarutan protein yang merupakan interaksi antara gugus polar dengan 

molekul air, interaksi ionik protein dengan garam dan daya tolak menolak protein yang 

bermuatan sama. Berdasarkan fenomena ini, proses kelarutan protein terbagi dua, yaitu proses 

salting in dan salting out. 

Analisis protein dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara kualitatif dan secara 

kuantitatif. Analisis protein secara kualitatif terdiri atas reaksi Xantoprotein, reaksi Hopkins- 

Cole, reaksi Millon, reaksi Nitroprusida, dan reaksi Sakaguchi. Sedangkan analisis protein  

secara kuantitatif menggunakan metode Kjeldahl, metode titrasi formol, metode Lowry, metode 

spektrofotometri visible (Biuret), dan metode spektrofotometri UV. Uji kuantitaif yang dilakukan 

pada percobaan ini adalah metode lowry. Metode Lowry mengkombinasikan pereaksi Biuret 

dengan pereaksi Folin-Ciocalteauphenol, yang bereaksi dengan residu tyrosine dan tryptophan 

dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca pada panjang 

gelombang 500 - 750 nm. 

 
Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan mampu mengendapkan protein 

dengan ammonium sulfat dan mengukur kadar protein setiap bahan uji yang digunakan dengan 

metode Lowry. 

 
Alat dan bahan 

Alat: Spektrofotometer, tabung reaksi, pipet tetes, pipet mikro, Rak tabung, cuvet 



Bahan: bahan mengandung protein, (NH4)2SO4 (ammonium sulfat), regen lowry, larutan Lowry 

ada dua macam yaitu larutan A (yang terdiri dari fosfotungstatfosfomolibdad (1:1)) dan larutan 

Lowry B (yang terdiri dari Nacarbonat 2% dalam NaOH 0,1 N, kupri sulfat dan Na-K-tartat 2%), 

Bovine Serum Albumin, Akuades. 

 
Cara Kerja 

1. Pengendapan dengan ammonium sulfat 

• Masukkan 10 ml larutan uji pada tabung 5 reaksi. 

• Tambahkan ammonium sulfat 1,06 g; 1,64 g; 2,26 g; 2,91 g; dan 3,61 g pada masing- 

masing tabung untuk mendapatkan 20%, 30%, 40%, 50% dan 60% kejenuhan. 

• Biarkan 30 menit agar protein mengendap, sentrifugasi untuk memisahkan pellet pada 

• suhu 0º C. 

• Pellet yang didapatkan dianalisa kadar proteinnya dengan metode lowry 

2. Penentuan kadar protein dengan metode Lowry 

a. Pembuatan kurva standar 

• Mula-mula dibuat larutan standar BSA dengan menimbang 0,01 g BSA (bovine serum 

albumin) yang kemudian dilarutkan dengan 10 ml H2O steril sehingga diperoleh larutan 

stok BSA dengan konsentrasi 1000 ppm. 

• Larutan stok dengan konsentrasi 1000 ppm diencerkan dengan melarutkan 0,5 ml 

larutan stok ditambahkan 4,5 ml H2O steril sehingga diperoleh larutan stok BSA 100 

ppm. 

• Dari larutan stok tersebut dilakukan pengukuran terhadap standar protein terlarut 

dengan konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100 ppm. 

• Masukkan 1 ml setiap seri pengenceran BSA ke dalam tabung reaksi, 

• Tambahkan 5 ml Lowry B. homogenkan kemudian inkubasi selama 10 menit. 

• Tambahkan 0,5 ml Lowry A, homogenkan dan inkubasi selama 20 menit. 

• Ukur dengan spektronikfotometer pada panjang gelombang 660 nm. 

b. Pengukuran kadar protein sampel 

• Masukkan 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi. 

• Tambahkan 5 ml Lowry B. homogenkan kemudian inkubasi selama 10 menit. 

• Tambahkan 0,5 ml Lowry A, homogenkan dan inkubasi selama 20 menit. 

• Ukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 660 nm. 

• Menggunakan persamaan matematik dari kurva standar protein, akan didapatkan 

kadar protein terlarut yang terkandung dalam sampel. 



ENZIM 
 
 

Dasar Teori 

Enzim merupakan biologikal katalis yang berfungsi mempercepat laju reaksi kimia tanpa 

ikut bereaksi. Enzim mempercepat laju rekasi sampai berjuta-juta kali. Sifatnya sangat spesifik; 

hanya bekerja pada rkasi yang spesifik, misalnya amylase hanya mengkatalis rekasi 

pemecahan amilum menjadi subunit glukosa. Enzim memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehingga sangat perlu untuk mengetahui cara kerja enzim agar bisa digunakan 

dalam industi obat-obatan, biokimia dan dan industri lainnya. 

Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suhu, pH, Konsentrasi 

substrat, inhibitor dan aktivator. Beberapa jenis Enzim hanya dapat bekerja pada suhu dan pH 

optimumnya. Suhu dan pH optimum setiap jenis Enzim berbeda satu sama lain. Enzim tidak 

dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah maupun pada suhu yang terlalu tinggi. Enzim juga 

tidak dapat bekerja pada pH yang terlalu asam maupun yang terlalu basa. Apabila berada pada 

suhu atau pH yang tidak sesuai, Enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan pada 

strukturnya. Konsentrasi substrat juga dapat mempengaruhi kerja enzim. Apabila konsentrasi 

substrat terlalu tinggi, maka enzim tidak dapat bekerja dengan baik, laju reaksi katalisator oleh 

enzim akan berlangsung lambat. Sebaliknya bila konsentrasi substrat rendah, maka laju reaksi 

katalisator oleh enzim akan berlangsung cepat. 

Kerja enzim juga dapat dipengaruhi oleh Inhibitor. Inhibitor adalah molekul yang dapat 

menghambat kerja enzim sehingga dapat menurunkan laju reaksi katalisator oleh enzim. 

Inhibitor enzim terdiri dari dua jenis yaitu Inhibitor kompetitif dan Inhibitor non-kompetitif. 

Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara berikatan langsung dengan sisi aktif 

enzim sehingga substrat tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim dan reaksi tidak dapat 

berlangsung. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi 

alosterik enzim, namun karena enzim bersifat fleksibel, saat inhibitor berikatan dengan sisi 

alosterik, sisi aktif enzim ikut berubah sehingga substrat pun tidak dapat berikatan dengan sisi 

aktif enzim dan reaksi juga tidak dapat berlangsung. 

 
Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui kecepatan katalisis 

suatu enzim, mengetahui pengaruh suhu, pH dan konsentrasi substrat tehadap aktiviras enzim. 

 
Alat dan Bahan 

Alat: Tabung reaksi, cawan petri, waterbath, thermometer, pipet tetes 



Bahan: Kentang, hydrogen peroksida, akuades, Buffer pH 7, buffer NaOH, dan buffer HCL 

 
Cara Kerja 

A. Kecepatan katalasis hydrogen peroksida 

• Siapkan potongan silender kentang dengan tebal sekitar 1 mm. Letakkan pada cawan 

petri yang berisi air. 

• Siapkan 3 buah tabung reaksi. Tabung 1 dan 2 berisi hydrogen peroksida 20%, tabung 

3 berisi aquades 

• Masing-masing tabung diatur dengan kondisi pH 7 suhu 250C. 

• Masukkan potongan silinder kentang pada tabung 1 dan 3. 

• Masukkan potongan kertas pada tabung ke dua. 

• Amati terbentuknya gelembug udara sebagai hasil katalisis hydrogen peroksida oleh 

enzim katalase. 

 

B. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim 

• ulangi prosedur sebelumnya dengan pH yang sama dan suhu yang berbeda. Suhu yang 

digunakan adalah 0, 20, 40, 60, dan 80 C. 

• Amati tinggi dan jumlah gelembung udara yang terbentuk. Semakin tinggi dan banyak 

gelembung udara yang terbentuk menandakan semakain cepat laju aktivitas enzim. 

• Buat grafik hasil uji dengan variasi suhu sebagai sumbu x. 
 

C. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim 

• Ulangi prosedur pertama dengan pH yang berbeda dan suhu 250C. pH yang digunakan 

2, 4, 7, 8, 10. 

• Amati tinggi dan jumlah gelembung udara yang terbentuk. Semakin tinggi dan banyak 

gelembung udara yang terbentuk menandakan semakain cepat laju aktivitas enzim. 

• Buat grafik hasil uji dengan variasi pH sebagai sumbu x. 

 

D. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim 

• Ulangi prosedur pertama dengan konsentrasi hydrogen peroksida yang berbeda. 

Konsentrasi yang digunakan 20, 40, 60 dan 80%. 

• Amati tinggi dan jumlah gelembung udara yang terbentuk. Semakin tinggi dan banyak 

gelembung udara yang terbentuk menandakan semakain cepat laju aktivitas enzim. 

• Buat grafik hasil uji dengan variasi substrat sebagai sumbu x. 



ANALISIS KUALITATIFF DAN KUANTITATIF LIPID 

 
I. UJI KUALITATIF LIPID 

Dasar Teori 

Lipid adalah ester asam lemak dan gliserin. Biasanya zat tersebut tidak larut dalam air 

tetapi larut dalam pelarut lipid. Adapun pelarut lipid tersebut adalah eter, klorofro, benzene 

karbontetraklorida (CCl4) xylena, alkohol panas, dan aseton panas. Lipida aladah zat yang 

menyerupai lipid, sangat penting karena merupakan simpanan tenaga yang amat besar dan 

sebagai pelarut vitamin A, D E dan K. Bagi hewan dan manusia lipid berfunsi sebagai sumber 

energy, dan diperlukan insulsating pada jaringan lain, selain itu juga berfungsi sebagai bagian 

dari sel membran dan sebagainya. 

Klasifikasi lipit Menurut Bloor: 

a. Lipid sederhana (simple lipids: lipid ini merupakan zat yang terdiri dari ester asa lipid dengan 

alkohol. Ada 3 jenis lipid sedarhana yaitu 1) lipid yang teksturnya padat dalam suhu kamar, 2) 

minyak, yang teksturnya cair dalam suhu kamar, dan 3) lilin atau malam yang merupakan ester 

asam lipid dengan alkohol yang BM-nya tingi (rantai C-nya panjang). 

b. Lipid kompleks (compound lipids): lipid ini merupakan ester asam lipid yang mengandung 

gugus lain yang terikat pada alkohol. Misalnya fosfolipida dan glikolipida. 

c. Derivat lipida, adalah zat yang berasal dari hasil hidrolisis zat tersebut di atas yang antara: 

asam lipid jenuh dan tak jenuh, alkohol dan gliserol, sterol, lipid aldehid, dan badan keton. 

Sifat-siat Lipid: 

a. Hidrolisis: misalnya hidrolisis dari trigliserida biasanya dengan enzim lipase akan 

menghasilkan gliserol dan asam lipid. 

b. Pembentukan membran misel dan emulse: Pada umumnya lipid tidak larut dalam air sebab 

mengandung ikatan hidrokarbon yang non polar, namun ada beberapa lipida seperti fosfolida, 

spingiolida mengandung lebih banyak bagian yang polar bila dibandingkan dengan yang non 

polar, sedangkan bagian yang polar memiliki sifat larut dalam air. Misel dapat terjadi bila polar 

lipida mencapai kosentrasi tertentu yang terdapat aqueous medium, maka akan terbentuk 

misel. Pada pembentukan garam menjadi misel, akan memudahkan pencernaan lipid. 

c. Hidrogensi: merupakan proses pembetukan lipid tak jenuh menjadi lipid jenuh. 

d. Ransid/tengik: merupakan perubahan bau rasa pada lipid yang mendung asam lipid tak 

jenuh yang mengalami oksidasi dari udara bebas. Katalisator yang mempercepat rasid adalah 

Pb dan Cu. Oleh karena itu perluh adanya zat anti oksidan untuk mencegah ketengikan. 

Tujuan 

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan mampu mendeteksi keberadaan lipid 

pada bahan suatu bahan, mengetahui zat yang mampu melarutkan lipid dan mengetahui 

ketidakjenuhan lipid. 

 
Alat dan Bahan 

Alat : Tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, kertas saring 



Bahan: Bahan uji berupa jus buah, minyak zaitun, minyak kelapa, mentega, margarin, alkohol 

96%, eter, kloroform, Na2CO3, larutan bromina dalam kloroform 

 
Cara Kerja 

1. Uji deteksi lipid 

• Siapkan kertas saring. 

• Tetesi masing-masing kertas saring dengan bahan bahan uji. Biarkan sampai mengering. 

• Amati yang terjadi. 

2. Uji Kelarutan lipid 

• Siapkan lima buah tabung reaksi. 

• Isi masing-masing tabung dengan akuades, alkohol 96%, eter, kloroform, larutan 

Na2CO3 sebanyak 1 mL. 

• tambahkan ke dalam setiap tabung 2 tetes bahan uji, homogenkan. 

• Biarkan beberap saat amati kelarutan yang terjadi. 

3. Uji Ketidakjenuhan lipid 

• Masukkan bahan uji ke dalam tabung reaksi. 

• Larutkan dengan 1 mL kloroform. 

• Tambahkan sedikit demi sedikit larutan bromine sampai terbentuk warna kuning. 

• Catat berapa tetes yang diperlukan. 



II. PENENTUAN KADAR LEMAK SUSU 

 
Landasan Teori 

Metode ini digunakan untuk penetapan kadar lemak susu. Metode ini banyak 

digunakan di Eropa sebagai analisa rutin. Prinsip: Susu dicampur dengan H2SO4 dan amil 

alkohol dalam tabung sentrifuga khusus lalu disentrifuse sehingga lemak susu terpisah dan 

menempati bagian atas tabung. Lemak yang terpisah ini dapat ditentukan kadarnya dengan 

melihat panjang kolom lemak yang terbentuk. 

 
Alat dan Bahan 

Bahan: Asam sulfat 90% (w/w), Amil alkohol 

Alat: Botol bening, Pipet volumetric/gelas ukur 

 
Cara kerja: 

• Masukkan 10 ml H2SO4 ke dalam botol kaca bening dengan tanpa membasahi leher  

botol. 

• Pipet 10,75 ml susu, masukkan ke dalam botol dengan tanpa membasahi leher botol. 

• Tambahkan 1 ml amil alkohol. Tutup tabung dengan penutupnya, kocok merata 

(hati- hati) diamkan 1 jam. 

• Tempatkan tabung dalam penangas air 65oC, selama 3 menit. 

• Baca persentase kadar lemak (w/w), sesuai dengan panjang kolom 

botol. Catatan: 

• Jangan tambahkan amil alkohol sedemikiam rupa sehingga kontak langsung dengan asam. 

• Persiapkan kain dan sodium bikarbonat. Kedua bahan ini berguna jika botol berisi 

H2SO4 pekat pecah. 



ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF VITAMIN 

 
Dasar Teori 

Vitamin merupakan suatu molekul organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah 

kecil, berfungsi sebagai koenzim pada reaksi metabolisme.Vitamin umumnya tidak dapat dibuat 

oleh tubuh manusia,karena itu vitamin harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. 

Tubuh membutuhkan jumlah yang berbeda untuk setiap vitamin. Setiap orang punya 

kebutuhan vitamin yang berbeda. Anak-anak, orang tua, orang yang menderita penyakit atau 

wanita hamil membutuhkan jumlah yang lebih tinggi akan beberapa vitamin dalam makanan 

mereka sehari-hari. 

Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dalam pemeliharaan 

kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat 

organic    maka    vitamin    dapat    rusak    karena     penyimpanan     dan     pengolahan. 

Vitamin merupakan nutrisi tanpa kalori yang penting dan dibutuhkan untuk metabolisme tubuh 

manusia. Vitamin tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia, tetapi diperoleh dari makanan 

sehari-hari. Fungsi khusus vitamin adalah sebagai kofaktor (elemen pembantu) untuk reaksi 

enzimatik. Vitamin juga berperan dalam berbagai macam fungsi tubuh lainnya, termasuk 

regenerasi kulit, penglihatan, sistem susunan syaraf dan sistem kekebalan tubuh dan 

pembekuan darah. 

 
Tujuan 

Menentukan kadar vitamin C secara iodometri karena vitamin C akan mereduksi I2 menjadi I- 

 
Alat dan Bahan 

Alat: erlenmeyer, gelas ukur, pipet ukur dan labu takar 

Bahan: minyak ikan, air jeruk, tablet vitamin B, vitamin C perdagangan, kloroform, asam asetat, 

SbCl3, asam trikloro asetat, H2O2 5%, Pb-asetat 10%, NaOH 6 N, FeCl3, NaHCO3, reagen 

Benedict, larutan amilum, larutan I2, akuades dan biuret 

 
Cara Kerja 

I. Uji kualitatif vitamin 

a. Penentuan Vitamin A 

Prosedur A : 

- Didalam tabung reaksi , masukan 10 tetes minyak ikan 

- Ditambahkan 15 tetes klorofom, kemudian camprlah dengan baik. 

- Ditambahkan 4 tetes asam asetat anhidrid. 



- Dibubuhka sepucuk sendok Kristal SbCl3 ke dalamnya. 

- Diperhatikan perubahan warna yang terjadi, terbentuknya warna biru yang akan 

brubah menjadi merah coklat berarti vitamin A positif. 

Prosedur B: 

- Didalam tabung reaksi, masukan 10 tetes minyak ikan. 

- Ditambahkan 10 ml pereaksi asam trikloroasetat dalam kloroform. 

- Dicampurkan dengan baik. 

- Diamati warna yang terjadi, timbulnya warna biru kehijauan menandakan 

vitamin A positif. 

2. Penentuan vitamin D 

- Didalam tabug reaksi masukan 10 tetes minyak ikan. 

- Ditambahkan 10 tetes larutan H2O2 5%. 

- Dikocoklah campuran selama kira-kira 1menit. 

- Dipanaskan diatas api kecil perlahan-lahan sampai tidak ada gelembung-

gelembung gas keluar. Usahakan jangan sampai mendidih. 

- Didinginkan tabung dibawah air kran. 

- Dilakukan uji dengan pereaksi Carr-price 

- Diamati perubahan warna yang terjadi, adanya warna jingga-kuning berarti vitamin 

D positif. 

3. Penentuan vitamin 

B1 Prosedur A : 

- Dimasukan 1 ml larutan vitamin B 1% kedalam tabung reaksi. 

- Ditambahkan 1 ml larutan Pb-asetat 10% dan 4,5 ml NaOH 6 N. 

- Dicampurkan dengan baik, kemudian perhatikan timbulnya warna kuning 

Dipanaskan, sehingga timbul endapan warna coklat-hitam, menandakan vitamin B1 

positif. 

Prosedur B : 

- Didalam tabung reaksi masukan 5 tetes larutan thiamen 1%. 

- Ditambahkan 5 tetes larutan bismuth nitrat,dicampurkan dengan baik. 

- Ditambahkan pula satu tetes larutan KI 5%. 

- Diperhatikan perubahan warna yang terjadi. Timbulnya endapan warna merah 

jingga berarti vitamin B1 positif. 

4. Penentuan vitamin 

B6 Prosedur A 

- Dimaskan 10 tetes larutan tablet vitamin 1 % kedalam tabung reaksi. 

- Ditambahkan 4 tetes larutan CuSO4 2% dan 20 tetes NaOH 3 N. 



- Diamati perubahan warna yang terjadi.bila terbentuk warna biru-unggu berarti 

vitamin B6 positif. 

Prosedur B : 

- Dimasukan 10 tetes larutan tablet vitamin B 1% kedalam tabung reaksi 

- Ditambahkan 3-5 tetes larutan FeCl3 

- Diamati perubahan warna yang terjadi.timbulnya warna jingga sampai merah tua 

berarti vitanmin B6 positif 

5. Penentuan vitamin 

C Prosedur A : 

- Dimasukan 10 tetes air jeruk kedalam tabung reaksi 

- Ditambahkan 30 tetes preaksi benedit 

- Dipanaskan diatas api kecil sampai mendidih selama 2 menit 

- Amati endapan yang terbentuk warna hijau, kekuningan sampai merah bata berarti 

vitamin C positif. 

Prosedur B : 

- Dimasukan 10 tetes air jeruk kedalam tabung reaksi 

- Dinetralkan larutan mengunakan NaHCO3 5% 

- Ditambahkan 2 tetes larutan FeCl3 

- Diamati warna yang terjadi adanya warnah merah,unggu berarti vitamin C positif. 
 

II. Analisis kuantitatif vitamin C 

a. Metode Langsung 

Jeruk diperas lalu di timbang sekitar 10 – 30 gram dan dimasukkan kedalam labu takar 

100 ml, dan ditambahkan akuades sampai tanda batas.Lalu dikocok dan disaring,kemudia 

diambil 5 – 25 ml filtrat dengan pipet ukur, dimasukkan kedalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 

ml larutan amilum 1% dan 20 ml akuades. Setelah itu dititrasi dengan larutan iodium 0,01 N. 

b.Metode Tidak Langsung (Iodometri) 

Ditimbang 0,1 gram bubuk vitamin C (sampel padat) atau ditimbang 25 gram bila sampel 

berbentuk larutan. Selanjutnya dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 

akuades 20 ml, lalu ditambahkan pula 5 ml H2SO4 1 N,diaduk rata. Kemudia ditambahkan 

tepat 25 ml larutan iodine 0,1 N, dan Erlenmeyer di tutup dengan alumunium foil,lalu diaduk rata 

dan didiamkan pada tempat gelap selama 3 menit.Setelah itu dititar dengan tiosulfat 0,1 N 

hingga larutan sampel berwarna kuning muda.Ditambahkan 3 tetes indikator kanji/amilum,akan 

muncul warna biru gelap. Dititar kembali dengan larutan tiosulfat 0,1 N hingga warna biru gelap 

padalarutan sampel hilang.Lalu dicatat volum tiosulfat 0,1 N yang terpakai.Pengujian minimal 

dilakukan duplo dan lakukan uji blanko.Dihitung kadar vitamin C pada sampel yang di uji. 



b. Pembuatan Standarisasi Na2S2O3 

0,1 N Pembuatan Na2S2O3 0,1 N: 

Ditimbang kristal ±24,82 g Na2S2O3.5H2O.Lalu dimasukkan pada beaker glass 1000 ml, 

dilarutkan dengan 1000 ml aquadest.Ditambahkan 3 tetes chloroform / 0,1 g Na2CO3 agar 

larutan Na2S2O3 awet & tidak mudah rusak. Kemudian diaduk larutan hingga homogen. 

Standarisasi Na2S2O3 0,1 N: 

Ditimbang ±0,5 g Kristal K2Cr2O7.Lalu dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml, dilarutkan dengan 

aquadest hingga tanda batas, lalu dihomogenkan, dan disimpan. Kemudian dipipet 10 ml 

larutan K2Cr2O7 0,1 N lalu masukkan kedalam Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan 3 ml larutan  KI 

10%,lalu 10 ml larutan H2SO4 1 N,lalu ditutup Erlenmeyer dengan alumunium foil,aduk rata 

larutan dan didiamkan ditempat gelap selama ±3 menit.Bilas buret dengan akuades lalu 

larutkan Na2S2O3 0,1 N, dihilangkan gelembung udara pada buret,kemudian isi buret dengan 

larutan Na2S2O3 0,1 N hingga tanda 0. Kemudian dititar larutan sampel dengan larutan Na2S2O3 

0,1 N hingga warna kuning muda, lalu ditambahkan 3 tetes indikator kanji/amilum 1%, akan 

terbentuk warna biru gelap. Dititran lagi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N hingga warna biru gelap 

berubah menjadi hijau terang.Dicatat volume larutan Na2S2O3 0,1 N yang terpakai. Dilakukan uji 

duplo. 



ISOLASI DNA DAN ELEKTROFORESIS GEL AGAROSA 

 
Tujuan: 

- Mengerti metode umum mengisolasi DNA 

- Mengisolasi DNA dari buah dan sel-sel epithelial mulut 
 

Kegiatan praktikum ini diadaptasi dari bahan: 

- Hearn R.P. & Arblaster K.E., 2010, DNA extraction techniques for use in education, di 

dalam Biochemistry and Molecular Biology Education, 38 (3) pp 161-166. 

- Bagian Biokimia FKUI, 2000, Isolasi dan pemisahan protein, di dalam Biokimia 

Eksperimen Laboratorium, Widya Medika, Jakarta 10042 pp13-34. 

- http://sciencebiotech.net/mengenal-pcr-polymerase-chain-reaction/ 

 
Dasar Teori: 

DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk 

mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. DNA terdapat 

pada nukleus, mitikondria, dan kloroplas. Perbedaan ketiganya adalah DNA nukleus berbentuk 

linier dan berasosiasi sangat erat dengan protein histon, sedangkan DNA mitokondria dan 

kloroplas berbentuk sirkular dan tidak berasosiasi dengan protein histon. Selain itu DNA 

mitokondria dan kloroplas memiliki ciri khas, yaitu hanya mewariskan sifat-sifat yang berasal 

dari garis ibu. Sedangkan DNA nukleus memiliki pola pewarisan sifat dari kedua orangtua. 

Dilihat dari organismenya, struktur DNA prokariot tidak memiliki protein histon dan berbentuk 

sirkular, sedangkan DNA eukariot berbentuk linier dan memiliki protein histon (Kirsman, 2010). 

DNA dapat diisolasi dari jaringan apapun yang mempunyai sel inti. Langkah-langkah 

yang harus diikuti dengan jaringan apapun adalah: pengumpulan/panen sel-sel (cell harvest) 

pemecahan sel-sel (cell lysis) pencernaan protein agar asam nucleat dilepaskan (protein 

digestion) pengendapanan DNA (DNA precipation). Pada praktikum ini, DNA akan diisolasi 

dari beberapa macam buah dan kemudian dari “jaringan” Anda sendiri, yaitu sel-sel epitelial 

mulut. PCR (polimer chain reaksi) akan dilaksanakan dengan sempel DNA manusia. Pada 

praktikum elektroforesis Anda akan periksa hasil isolasi DNA dari buah dengan teknik 

elektroforesis agarose. 

 

A. ISOLASI DNA DARI BUAH 

Alat dan bahan 

Bahan: NaCl, sabun cuci piring, papain (getah papaya), akuades, timbangan digital, buah 

(50gr), etanol dingin 

Alat : pisau, blender, kertas saring, flask Erlenmeyer, funnel, stel & klem, pipet, tabung reaksi, 

batang pengaduk kaca, rak tabung reaksi, spido, tabung mikrosentrifus 

 

 

 

http://sciencebiotech.net/mengenal-pcr-polymerase-chain-reaction/


Cara Kerja: 

- Larutan Detergent – tiap sampel buah kita perlu 125ml dan resep di bawah ini untuk 125ml. 

- Tambahkan 1,5 gr NaCl, 12,5mL sabun cuci piring, 0,5gr papain (semacam protease) 

dalam satu beaker dan tambah akudes sampai 125 ml. 

- Aduk dengan baik. Sampel-sampel DNA dari buah 

- Buah (kira-kira 50gr) dihancurkan dalam blender dengan larutan detergent (125ml) 

- Saringlah dengan kertas saring dan kumpulkan eluant di flask erlenmeyer. Pakailah stel 

dan klem. 

- 4 ml eluant dipindahkan ke tabung reaksi yang bersih. Tambahkan 4 ml etanol dingin 

dengan hati-hati melalui dinding tabung (supaya etanol tidak bercampur dengan eluant) 

dan biarkan 5 menit. 

- DNA akan menggumpal di batas antara eluant dan etanol (kelihatan seperti benang putih). 

DNA diambil dengan batang kaca dan masukkan ke dalam tabung sentrifugasi kecil. 

Pakailah tisu utk mengisap sisa dari etanol. 

- Kalau tidak bisa diambil dengan batang kaca, cobalah buang etanol sampai ke lapisan putih 

dan ambil bagian yang dianggap berisi DNA ke dalam tabung reaksi sentrifugasi. Pakai alat 

sentrifugasi pada kecepatan tinggi selama 2 menit. DNA akan terlihat sebagai  endapan. 

Buang supernatant. 

5. Simpan di bawah 00C. 

 

B. ISOLASI DNA DARI SEL EPITELIAL 

Alat dan bahan: 

Bahan: minuman isotonic, akuades, EDTA, SDS, NaCl, etanol dingin, Bufer tris HCl 

Alat : beaker, pH meter, batang kayu, waterbath, tabung reaksi, mikrosentrifus, 

timbangan digital, spidol, vortex 

 

Cara kerja 

1. Panen sel-sel 

- Dengan batang kayu, gosok bagian dalam pipi selama 30 detik. Jangan ditelan. 

- Kumur 10 mL minuman isotonic di dalam mulut sekaligus menggosok pipi-pipi selama 

1 menit. Jangan ditelan. Keluarkan minuman tersebut ke dalam beaker. Inilah 

merupakan larutan sel Anda. 

2. Lisis sel-sel dan pencernaan protein 

- Tentukan waterbath pada temperatur 560C. 

- Dengan pipet Mohr, ambil 1,5 mL larutan sel ke dalam tabung mikrosentrifus. 

- Dengan sampel orang lain sebagai keseimbangan, sentrifus selama 30 detik pada 

kecepatan 10,000 rpm. Buanglah supernatant dan tambah larutan sel Anda lagi. 

- Ulangi langkah langkah sebelumnya dua kali lagi supaya endapan semakin banyak. 

- Tambah 1 mL buffer Tris-EDTA. 



- Vortex sampel selama 30 detik (endapan sudah hancur). 

3. Pengendapan DNA 

- Tambahkan 100μL NaCl, 2,5M. Aduk dengan cara mebolak-balikkan tabungnya. 

- Transfer semua ke tabung reaksi yang bersih dan kering dengan hati-hati biar 

tidak banyak buih-buih.. 

- Dengan hati-hati tambahkan 1 mL etanol dingin supaya batasnya jelas. 

- Diamkan selama 5 menit 

- DNA akan menggumpal di batasan buffer dan etanol (kelihatan seperti benang putih) 

- DNA diambil dengan batang kaca atau besi dan ditaruh di tabung sentrifugasi kecil. 

Pakailah tisu utk mengisap sisa dari etanol. 

- Kalau tidak bisa diambil dengan batang kaca, cobalah buang etanol sampai ke lapisan 

putih dan ambil bagian yang dianggap berisi DNA ke dalam tabung reaksi sentrifugasi. 

Pakai alat sentrifugasi pada kecepatan tinggi selama 2 menit. DNA akan dilihatkan 

sebagai endapan. Buanglah supernatant. 

- Simpan di bawah -200C 

 
4. Elektrofores

is Alat dan 

Bahan 

Alat: Satu set alat elektroforesis, Mikropipet dan tip, Gel Doc, Power Supply, Parafilm 

BAHAN: DNA Marker, Produk DNA, Ethidium Bromide (EtBr), dd H2O, Gel Agarose, 

Loading Buffer (Loading dye), Buffer Tri-Asetat-EDTA (TAE), Akuades 

 
Cara Kerja 

Pembuatan Gel Agarose 

- 0,4 gram bubuk agarose dilarutkan pada 50 ml Buffer TAE. 

- Campuran tersebut dilarutkan dengan cara dipanaskan. 

- Setelah semua terlarut kemudian didiamkan pada suhu ±50°C. 

- Gel Comb dipasang pada tangki elektroforesis. 

- Larutan agarose dituangkan pada tangki elektroforesis dan didinginkan hingga mengeras. 

- Setelah gel tersebut mengeras, gel comb dapat diambil dan gel agarose siap untuk 
digunakan. 

http://laporanakhirpraktikum.blogspot.com/
http://laporanakhirpraktikum.blogspot.com/
http://laporanakhirpraktikum.blogspot.com/


Elektroforesis 

- Gel Agarose direndam dengan Buffer TAE. 

- 1µl loading dye dicampur dengan 3µl produk DNA pada parafilm yang telah tersedia dengan 

bantuan mikropipet. 

- Campuran tersebut dituangkan ke sumur/well pada gel agarose. 

- Sedangkan untuk 3µl DNA marker 1kb dituangkan pada sumur/well yang berada pada paling 

tepi atas dan bawah. 

- Tangki elektroforesis kemudian ditutup dan dihubungkan ke power supply. 

- Power Supply (400mA, 90V) dinyalakan selama 30 menit. 
 

· Dokumentasi 

- Gel agarose hasil elektroforesis direndam pada larutan EtBr selama ± 15 menit. 

- Dilanjutkan dengan direndam dalam akuades selama ± 15 menit. 

- Divisualisasi dengan menggunakan Gel Doc dan kemudian diambil gambarnya. 

http://laporanakhirpraktikum.blogspot.com/

