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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan karuniaNYA sehingga 

kami diberikan kemudahan dalam penyusunan buku Penuntun Praktikum Bioteknologi 

Farmasi. Maksud penyusunan penuntun ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam 

melaksanakan praktikum yang menunjang pemahaman terhadap teori mata Bioteknologi 

Farmasi yang diberikan dalam perkuliahan. 

Buku ini disusun berdasarkan literatur sebagai bahan acuan. Dalam penuntun ini 

hanya diberi beberapa contoh, sehingga mahasiswa masih perlu mencari dan mempelajari 

literatur lain sebagai pendukung. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku 

penuntun ini tentu masih ada kekurangan, sehingga kami membutuhkan saran, kritik dan 

masukan dalam penyusunan dan revisi buku ini selanjutnya. Kami berharap semoga buku 

ini bermanfaat. 

Kendari, September 2019 
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I. TATA TERTIB 

 

1. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium 

2. Menjunjung tinggi dan menghargai staf laboratorium dan sesama pengguna 

laboratorium 

3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium 

4. Dilarang menyentuh, menggeser dan menggunakan peralatan di laboratorium yang 

tidak sesuai dengan acara praktikum matakuliah yang diambil. 

5. Peserta praktikum tidak diperbolehkan merokok, makan dan minum, membuat 

kericuhan selama kegiatan praktikum dan di dalam ruang laboratorium 

6. Selama kegiatan praktikum, TIDAK BOLEH menggunakan handphone untuk 

pembicaraan dan/atau SMS 

7. Jas laboratorium hanya boleh digunakan di dalam laboratorium, asisten harus 

mengenakan jas laboratorium asisten. 

8. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

9. Peserta praktikum berikut : mengenakan pakaian/kaos oblong , memakai sandal, tidak 

memakai jas/pakaian laboratorium; tidak boleh memasuki laboratorium dan/atau 

TIDAK BOLEH MENGIKUTI PRAKTIKUM 

10. Membersihkan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian dan 

mengembalikannya kepada petugas laboratorium 

11. Membaca, memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan 

kegiatan selama praktikum dan di ruang laboratorium 

12. Laporan praktikum diserahkan sebelum praktikum selanjutnya berlangsung, sebagai 

syarat untuk praktikum . 

13. Asisten harus menyerahkan laporan yang telah diperiksa, sebelum praktikum 

selanjutnya berlangsung 

14. Mahasiswa yang tidak lulus pre test, diberi kesempatan mengulang sekali, jika tidak lulus lagi 

tidak boleh mengikuti praktikum. 

15. Mahasiswa yang mengalami kejadian luar biasa (kedukaan, sakit dibuktikan dengan 

surat dokter) , harap melapor 1 x 24 jam ke dosen penanggung jawab. 



 

II. SANKSI 

 

i. Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib poin 1- 6 diberi teguran lisan, tulisan dan 

selanjutnya tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. 

ii. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib TIDAK BOLEH masuk dan 

mengikuti kegiatan praktikum di ruang laboratorium 

iii. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak memakai 

jas lab, tidak memakai sepatu, tidak memakai baju berkerah/kaos berkerah, dan/atau 

tidak membawa petunjuk praktikum, tetap diperbolehkan masuk laboratorium tetapi 

TIDAK BOLEH MENGIKUTI KEGIATAN PRAKTIKUM. 

iv. Mahasiswa yang mendaftarkan diri melebihi batas waktu yang ditentukan tetap 

diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum hanya jika dapat menunjukkan surat 

keterangan dari dokter (jika sakit), dosen wali (untuk alasan tertentu), atau 

penanggung jawab matakuliah (PJMK); dan hanya acara praktikum yang tersisa yang 

dapat diikuti dengan berbagai konsekuensinya. 

v. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum 

tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan berkas 

peminjaman alat, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan 

praktikum yang bersangkutan dibatalkan. 

vi. Peserta praktikum yang telah dua (2) kali tidak mengikuti acara praktikum 

dinyatakan GUGUR dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali ada 

keterangan dari ketua jurusan/kepala laboratorium atau surat dari dokter. 

vii. Peserta praktikum yang mengumpulkan laporan praktikum terlambat satu (1) hari, 

tetap diberikan nilai sebesar 75%, sedangkan keterlambatan lebih dari satu (1) hari, 

diberikan nilai 0%. 

viii. Plagiat dan kecurangan sejenisnya selama kegiatan praktikum maupun penyusunan 

laporan praktikum, pekerjaan dari kegiatan yang bersangkutan diberikan penilaian 

25%. 

ix. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan peralatan 

praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan 

kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan kepala laboratorium. 

Prosentase pengantian alat yang hilang, rusak atau pecah disesuaikan dengan jenis 

alat atau tingkat kerusakan dari alat. 



 

x. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa 

mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum TIDAK BOLEH mengikuti ujian 

akhir semester (UAS); dan apabila peserta praktikum tidak sanggup mengganti alat 

yang hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada 

dipasaran, maka nilai penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua jurusan, 

pembimbing praktikum dan peserta praktikum (atau peminjam). 
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PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 
1. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan ketikan komputer menggunakan kertas A4 ukuran 

70/80 gram, margin 4 kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah dan 3 cm kanan. 

2. Halaman Sampul Jurnal dan laporan 

Halaman Awal 

Jurnal Praktikum Bioteknologi Farmasi 

Percobaan .. *) 

…………..(Judul Percobaan)…………… 

 
Hari/Tanggal : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Kelas : 

Asisten : 

 
LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

2019 

 

 
Isi 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan praktikum 

c. Diagram alir/skema kerja 

3. Halaman sampul laporan 

Halaman Awal (sama seperti format jurnal) 

Isi : 

a. Tujuan praktikum 

b. Landasan teori 

c. Alat dan bahan 

d. Diagram alir/skema kerja 

e. Hasil pengamatan 

f. Lembar pengamatan (laporan sementara yang telah disetujui oleh 

asisten)(lampiran) 

g. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 

h. Kesimpulan 

i. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan Publikasi 

ilmiah yang dijadikan acuan, minimal 3) 
Cara penulisan Pustaka: 

Nama penulis, (tahun penerbitan), Judul buku/jurnal, Jilid, Edisi, Penerbit, Kota penerbit, 

Halaman yang diacu 
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EVALUASI PRAKTIKUM 
 

Evaluasi praktikum dilakukan sebelum dan sesudah praktikum, berupa tugas pendahuluan, 

responsi selama praktikum, dan penilaian laporan praktikum. 

PANDUAN PENILAIAN 

 
Penilaian dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja selama berada di laboratorium. 

Komponen kinerja laboratorium meliputi : 

a. Persiapan 

Penilaian ini didasarkan tes praktikum, jurnal, sikap, dan kelengkapan memasuki 

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum 

b. Keterampilan Laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlansung dengan mengamati 

teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama kelompok, kecakapan bekerja dengan petunjuk 

keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi kegagalan dalam percobaan. 

c. Laporan Praktikum 

Laporan praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan dan laporan sementara pada saat 

praktikum. Laporan lengkap dikumpulkan sebagai gabungan dari laporan mingguan, dan 

dikumpulkan sebagai syarat pada saat ujian akhir. 
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PERCOBAAN I dan II 

PEMBUATAN MEDIA DAN MENUMBUHKAN MIKROBA 

 
 

Mikroorganisme dapat tumbuh pada media yang mempunyai kandungan nutrisi tepat (sumber 

energi, karbon, nitrogen, mineral), pH dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba dan air 

bebas. Komposisi nutrien pada media pertumbuhan mikroba bergantung dari mikroba yang akan 

ditumbuhkan. Berikut beberapa contoh media untuk pertumbuhan mikroba, yaitu: 

 

Media Komposisi nutrien 

YEPD Ekstrak ragi 1%, bakto pepton 1%, glukosa 2% 

Y8 Ekstrak ragi 1%, bakto pepton 1%, glukosa 8% 

LB Ekstrak ragi 0,5%, bakto tripton 1%, NaCl 2% 

YPG Ekstrak ragi 1%, bakto pepton 1%, gliserol 3% 

 
Media pertumbuhan mikroba dikelompokkan menjadi 2, yaitu media padat dan media cair. 

Kedua media ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Media padat umumnya digunakan untuk 

menumbuhkan mikroba bila diperlukan mikroba dalam bentuk koloni-koloni. Sedangkan media 

cair biasanya digunakan sebagai media fermentasi, misalnya untuk keperluan produksi enzim, 

isolasi DNA, isolasi RNA. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : autoclave, cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, timbangan, kain kasa, gelas 

beker, gelas ukur, laminar air flow, ose, lampu spritus 

BAHAN : ragi roti, jamur tempe, agar-agar putih bubuk, kepala/kulit udang (dibawa oleh 

praktikan), glukosa 
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PROSEDUR KERJA 

1. PEMBUATAN MEDIA CAIR 

Timbang 20 gram kepala udang, tambahkan akuades 50 mL, didihkan sampai air tinggal 5 

mL. Sebanyak 3 g ragi roti, 3 mL air udang, 6 g glukosa ditambah akuades hingga volume 

300 mL. Masukan 100 mL media kedalam Erlenmeyer 500 mL (2 buah) dan tiga tabung 

reaksi masing-masing 5 mL, sisa media digunakan untuk membuat media padat. Sumbat 

Erlenmeyer dan tabung reaksi dengan kapas, selanjutnya diautoclave pada tekanan 1 atm 

selama 15-20 menit. 

2. PEMBUATAN MEDIA PADAT 

Ambil sisa media cair sebanyak 75 mL, tambahkan agar-agar (3%). Selanjutnya masukan 

media padat dalam Erlenmeyer 200 mL. Sumbat Erlenmeyer dengan kapas, selanjutnya di 

autoclave pada tekanan 1 atm selama 15-20 menit. 

CATATAN: 

Simpan media padat, media cair dan alat yang telah disterilkan pada suhu kamar selama 1 

hari. Selanjutnya lihat apakah ada mikroba yang tumbuh, bila ada mikroba yang tumbuh 

berarti media dan alat anda tidak stertil. 

3. STERILISASI ALAT 

Cawan petri 4 buah, batang pengaduk, pipet tetes disterilkan dengan diautoclave pada 

tekanan 1 atm selama 15-20 menit. 

4. MENUMBUHKAN MIKROBA 

a. Masukan 0,2 g ragi roti pada tabung reaksi berisi media cair secara aseptik, selanjutnya ragi 

ditumbuhkan pada suhu ruang selama 2-3 hari. Ragi tumbuh bila media cair menjadi keruh. 

Pindahkan secara aseptik 0,1 mL ragi yang sudah tumbuh pada media cair ke media padat 

(cawan petri), ratakan/sebar pada media padat, selanjutnya inkubasi pada suhu kamar selama 

3 hari. Amati ragi yang tumbuh, apakah ada kontaminan dan telah diperoleh koloni tunggal. 

Hitung jumlah koloni yang tumbuh. Bila telah diperoleh koloni tunggal, simpan petri yang 

telah ditumbuhi mikroba dalam lemari es, karena akan digunakan untuk percobaan 

selanjutnya. 
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b. Jamur tempe dimasukan pada tabung reaksi berisi media cair secara aseptik, selanjutnya ragi 

ditumbuhkan pada suhu ruang selama 3-4 hari. Jamur tumbuh bila media cair menjadi keruh. 

Pindahkan 0,1 mL secara aseptik jamur yang sudah tumbuh pada media cair ke media padat 

(cawan petri), selanjutnya diinkubasi pada suhu kamar selama 4-5 hari. Amati jamur yang 

tumbuh, apakah ada kontaminan. Simpan petri yang telah ditumbuhi jamur dalam lemari es, 

karena akan digunakan untuk percobaan selanjutnya. 

 
PERTANYAAN 

1. Hitung jumlah koloni yang tumbuh 

2. Jelaskan tujuan sterilisasi alat dan media pertumbuhan mikroba 

3. Apa fungsi penambahan agar-agar putih pada media? Bolehkan digunakan agar-agar 

berwarana? Jelaskan 

4. Pada pembuatan media digunakan kepala/kulit udang dan glukosa, apa fungsi pengunaan 

bahan tersebut? 
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PERCOBAAN III dan IV 

KURVA PERTUMBUHAN MIKROBA 

 
Mikroba dapat tumbuh baik pada media yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhannya. 

Apabila suatu sel mikroba ditumbuhkan pada suatu medium yang memenuhi syarat untuk 

tumbuh, maka mikroba tersebut akan mengalami multiplikasi secara aseksual dengan 

pembelahan sel menjadi dua sel vegetatif yang serupa dan selanjutnya proses tersebut 

berlangsung terus menerus selama nutrisi, energi dan persyaratan lingkungan lainnya masih 

memenuhi syarat. 

Reproduksi mikroba secara aseksual dapat digambarkan sebagai kelipatan jumlah awal mikroba. 

Jika pada awal merupakan mikroba tunggal, maka pertambahan populasinya dapat digambarkan: 

1 – 2 - 22 - ……2n. Waktu antara yang dibutuhkan sel untuk membelah disebut waktu generasi. 

Waktu generasi masing-masing pembelahan sel berbeda-beda tergantung pada spesies dan 

kondisi lingkungan. Pertumbuhan mikroba terdiri atas beberapa fase, yaitu fase adaptasi, 

pertumbuhan awal, pertumbuhan logaritmik, pertumbuhan lambat, pertumbuhan tetap dan 

kematian. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : alat yang telah disterilkan sebelumnya, laminar air flow, jarum ose, lampu 

spritus, shaker inkubator 

BAHAN : ragi roti dan jamur tempe yang telah ditumbuhkan pada percobaan sebelumnya, 

media cair yang telah disterilkan sebelumnya 

 
PROSEDUR KERJA 

1. PEREMAJAAN MIKROBA PADA MEDIA CAIR 

Pindahkan secara aseptik ragi atau jamur tempe yang telah tumbuh pada media padat (cawan 

petri) ke media cair kecil (5 mL) untuk peremajaan, selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang 

selama 2 hari. 
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2. PEMBUATAN KURVA PERTUMBUHAN 

a. Ragi roti diambil 1 mL dari biakan yang telah diremajakan, selanjutnya dipindahkan 

kedalam media cair lebih besar. Amati pertumbuhannya dengan mengukur kekeruhannya 

(OD: optical density) menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm 

setiap hari (0; 1; 2; 3; …..hari sampai fase eksponensial) 

b. Jamur tempe diambil 1 mL dari biakan yang telah diremajakan, selanjutnya dipindahkan 

kedalam media cari lebih besar. Amati pertumbuhannya dengan mengukur pertambahan 

beratnya setiap hari (0; 1; 2; 3; …..hari sampai fase eksponensial). Ambil biakan secara 

homogen (10 mL) selanjutnya disaring menggunakan kertas saring yang sebelumnya telah 

ditimbang. Selanjutnya dikeringkan menggunakan oven dan ditimbang (sampai beratnya 

konstan). 

 
PERTANYAAN 

1. Buat kurva pertumbuhan ragi roti dan jamur tempe (waktu vs kekeruhan/berat sel) 

2. Apa yang terjadi dengan sel mikroba pada fase adaptasi, fase logaritmik / eksponensial, fase 

stasioner 
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PERCOBAAN V 

PRODUKSI NATA DE COCO 

 
Nata adalah biomass yang menyerupai gel, tidak larut dalam air dan terbentuk pada permukaan 

media fermentasi. Massa nata berasal dari pertumbuhan Acetobacter xylinum pada permukaan 

media cair yang asam dan mengandung gula. Di bawah mikroskop, nata tampak sebagai massa 

benang yang melilit yang sangat banyak seperti benang-benang kapas. nata yang terbuat dari air 

kelapa atau lebih dikenal sebagai nata de coco, terdiri atas selulosa ±2,5% dan air lebih dari  

95%. Umumnya kandungan gizi nata de coco yaitu serat kasar 2,75%, protein 1,5 – 2,8%, lemak 

0,35% dan sisanya air. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : toples kaca, tabung reaksi, kapas, kain kasa, timbangan, Erlenmeyer, oven, 

autoclave, bunsen, kertas koran, talang plastic. 

BAHAN : agar, ekstrak ragi, inoculum Acetobacter xylinum, air kelapa, gula pasir, asam 

asetat glasial, urea, 

 
PROSEDUR KERJA 

1. PENYIAPAN BIAKAN MURNI 

Agar (15 – 18 g) dimasukkan ke dalam 500 ml air kelapa, dipanaskan hingga larut. Setelah itu 

ditambahkan ekstrak ragi (5 g) dan diaduk hingga larut (larutan A). gula (75 g) dan asam asetat 

(15 ml) dimasukkan ke dalam 500 ml air kelapa segar yang lain dan diaduk hingga gula larut 

(larutan B). Larutan A sebanyak 3 – 4 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditutup 

dengan kapas. Larutan B sebanyak 3 – 4 ml juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain 

kemudian ditutup dengan kapas. Masing-masing disterilkan pada suhu 121oC selama 20 menit. 

Setelah sterilisasi selesai dan larutan tidak terlalu panas, larutan A dituangkan ke larutan B  

secara aseptis. Setelah itu tabung diletakkan secara miring untuk membuat agar miring dan 

ditunggu sampai agak mengeras. Inoculum Acetobacter xylinum diinokulasikan pada agar miring 

kemudian diinkubasi pada suhu kamar atau pada suhu 30oC sampai tampak adanya pertumbuhan 

bakteri yang berupa keloid mengkilat dan bening pada permukaan agar miring. 
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2. PEMBUATAN STARTER 

Air kelapa diendapkan, kemudian disaring dengan kain kasa. Setelah itu dipanaskan sampai 

mendidih dengan api besar sambil diaduk. Setelah mendidih, ditambahkan asam asetat glasial 

(10 – 20 ml asam asetat untuk setiap 1 liter air kelapa) dan gula (75 – 100 gram gula untuk setiap 

1 liter air kelapa). Campuran ini diaduk sampai gula larut. Larutan ini disebut air kelapa asam 

bergula. 

Urea (3 gram urea untuk setiap liter air kelapa asam bergula) dilarutkan dalam sedikit air kelapa 

(untuk tiap 1 gram urea dilarutkan dalam 20 ml air kelapa) dan dididihkan kemudian dituangkan 

ke dalam air kelapa asam bergula. 

Dalam keadaan masih panas, media dipindahkan ke dalam beberapa botol bermulut lebar, 

masing-masing sebanyak 200 ml. botol ditutup dengan kapas steril. Setelah dingin, media 

diinkubasi pada suhu kamar selama 6-8 hari (sampai terbentuk lapisan putih pada permukaan 

media). 

3. FERMENTASI NATA 
 

Air kelapa yang masih segar disaring dengan beberapa lapis kain kasa kemudian dipanaskan 

sampai mendidih dengan api besar sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, ditambahkan asam 

asetat glasial (10 ml asam asetat untuk setiap 1 liter air kelapa). Campuran diaduk sampai gula 

larut (Larutan air kelapa asam bergula). 

Urea (5 gram urea untuk setiap liter air kelapa asam bergula) dilarutkan dalam sedikit air kelapa 

(1 gram urea dilarutkan ke dalam 20 ml air kelapa). Larutan dididihkan, kemudian dituang 

dalam larutan air kelapa asam bergula. Larutan ini disebut sebagai media nata. Larutan ini 

didinginkan sampai suam-suam kuku. 

Media nata ditambah dengan starter (1 liter media nata membutuhkan 50 – 100 ml starter) dan 

kemudian dipindahkan ke dalam wadah fermentasi yang telah disterilisasi dan dikeringkan 

sebelumnya dengan ketinggian media 4 cm (untuk wadah fementasi berbentuk loyang). Wadah 

ditutup dengan kertas yang telah dipanaskan dalam oven pada suhu 170oC selama 2 jam. Wadah 

berisi media disimpan di ruang fermentasi selama 12 – 15 hari sampai terbentuk lapisan nata 

yang cukup tebal (1,5 – 2,0 cm) 
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4. PEMANENAN 

Lapisan nata diangkat kemudian dicuci dengan air bersih. Setelah itu nata direndam di dalam air 

mengalir atau air yang diganti-ganti dengan air segar selama 3 hari. Setelah itu nata dipotong- 

potong (misalnya 1,5 x 1,5 cm). potongan nata direbus 5 – 10 menit, kemudian dicuci dan 

direbus lagi selama 10 menit. Diulangi sampai nata tidak berbau dan tidak berasa lagi. 

 
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 

Dalam proses fermentasi, dinamika populasi bakteri yang tumbuh sulit diduga. Hal ini terutama 

karena kondisi lingkungan yang tidak dapat dikontrol dengan baik selama fermentasi 

berlangsung. 

Dalam percobaan dengan penambahan inoculum A. xylinum yang telah diketahui galurnya, 

ternyata ditemukan pula galur lain yang mampu membentuk selulosa tetapi tidak menghasilkan 

lapisan nata. 

Acetobacter yang ditambahkan pada awal fermentasi sebagai starter dapat juga bersimbiosis 

dengan galur lainnya yang muncul selama proses fermentasi berlangsung. Keberadaannya dapat 

menguntungkan maupun merugikan bagi proses fermentasi. 

Keberadaan isolate inoculum harus stabil selama proses fermentasi. Fluktuasi populasi inoculum 

selama proses fermentasi akan berpengaruh terhadap banyaknya serat selulosa yang dihasilkan. 

Selain itu, pada proses fermentasi dengan hasil yang baik, keragaman spesies Acetobacter yang 

ada dalam media harus terkontrol, karena isolate Acetobacter yang berbeda akan menghasilkan 

karakter serat selulosa yang berbeda pula. Beragamnya galur-galur Acetobacter yang tidak 

terkontrol dalam suatu proses fermentasi nata akan menghasilkan tekstur yang tidak terlalu baik. 

Fluktuasi Acetobacter yang cukup besar pada media fermentasi akan menghasilkan lembaran 

nata yang jelek. Pada fermentasi yang baik juga dijumpai keragaman bakteri yang lebih tinggi 

dari yang jelek. Keberadaan bakteri lain diduga dapat menunjang kebutuhan nutrisi inoculum 

yang mungkin tidak tersedia dalam media fermentasi. 

 
PERTANYAAN 

1. Mengapa dalam produksi nata perlu ditambahkan urea ? 

2. Mengapa dalam produksi nata air kelapa harus diasamkan terlebih dahulu? 
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3. Mengapa dalam proses produksi nata kondisi perlatan yang digunakan harus disterilisasi 

terlebih dahulu? 
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PERCOBAAN VI 

PRODUKSI KOMBUCHA 

 
Kombucha, atau dikenal masyarakat Indonesia sebagai jamur teh atau jamur dipo, adalah 

fermentasi teh menggunakan campuran kultur bakteri dan khamir sehingga diperoleh citarasa 

asam dan terbentuk lapisan nata. 

Kultur kombucha mengandung berbagai macam bakteri dan khamir, diantaranya Acetobacter 

xylinum, A. aceti, A. pasterianus, Gluconobacter, Brettanamyces bruxellensis, B. intermedius, 

Candida fomata, Mycoderma, Mycotorula, Pichia, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyces, Torula, Torulaspora delbrueckii, Torulopsis, Zygosaccharomyces bailii, 

dan Z. rouxii. 

Selama fermentasi kultur kombucha akan menghasilkan sejumlah alkohol, karbon dioksida, 

vitamin B, dan vitamin C serta berbagai jenis asam organik yang penting bagi metabolism tubuh 

seperti asama asetat, asam glukonat, asam glukoronat, asam oksalat, dan asam laktat. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : toples kaca/wadah fermentasi, kain untuk menyaring, botol pengemas. 

BAHAN :kultur starter kombucha dan pelikelnya, teh, daun mangrove, secang, gula pasir. 

 
PROSEDUR KERJA 

Kombucha dari teh biasa 

Buat minuman teh biasa : air + teh 2 sdm dididihkan selama 15 menit. Saring teh dan diinginkan. 

Tambahkan gula 10 %, aduk hingga larut. Masukkan teh ke dalam wadah fermentasi/ toples kaca 

yang bersih dan kering. Setelah dingin, tambahkan kultur kombucha berbentuk padat (pelikel) 

dan cairan starter sebanyak 10%. Inkubasi selama 1 – 2 minggu, dan hindarkan dari guncangan 

dan sinar matahari. Setelah fermentasi selesai, saring teh hasil fermentasi. Masukkan dalam botol 

pengemas bersih dan steril. Setelah diisi sesuai volume yang diinginkan dilakukan Pasteurisasi. 
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Kombucha dari teh celup 

Didihkan air sebanyak 1 liter, masukkan gula sebanyak 100 g dan 2 bungkus teh hitam celup, 

campur dengan baik dan didihkan selama 5 menit. Keluarkan the celup dan masukkan the hasil 

rebusan ke dalam wadah kaca yang diisi setengahnya dan ditutup dengan kain saring. Biarkan 

hingga dingin. Tambahkan potongan pelikel kombucha sebanyak 2,5% dan cairan starter 20%. 

Lakukan fermentasi selama 14 hari, dan hindarkan dari guncangan dan sinar matahari. 

Kombucha dari wortel/buah naga 

Wortel dicuci bersih dengan air dan kemudian diparut. Hasil parutan diperas sehingga 

menghasilkan sari wortel. Sari wortel diencerkan dengan air dengan perbandingan 1 : 1. Larutan 

wortel ditambah gula 10% dan dipanaskan hingga mendidih selama 30 menit. Setelah itu 

masukkan dalam wadah fermentasi hingga dingin. Tambahkan kultur starter kombucha 10% dan 

pelikel sebanyak 2,5%. Wadah ditutup dengan dengan kain kasa. Lakukan fermentasi selama 2 

minggu. Setelah fermentasi selesai 

 
PERTANYAAN 

1. Mengapa dalam pembuatan kombucha perlu penambahan gula? 

2. Bagaimana perubahan mikrobia dan biokimia yang terjadi selama proses fermentasi 

kombucha (tinjau dari sudut pertumbuhan khamir dan bakteri, perubahan kandungan gula, 

produksi etanol, dan perubahan/produksi asam organic) 
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PERCOBAAN VII dan VIII 

PRODUKSI ENZIM GLUKOAMILASE 

 
Penggunaan mikroba sebagai penghasil enzim memiliki beberapa keuntungan, diantaranya biaya 

produksi relatif murah, dapat diproduksi dalam waktu singkat, mempunyai kecepatan tumbuh 

tinggi dan mudah dikontrol. Daya hidrolitik suatu enzim bervariasi, hal ini sangat dipengaruhi 

oleh sumber mikroba dan substrat yang digunakan serta kondisi pertumbuhannya. 

Glukoamilase telah diisolasi dari Aspergillus oryzae dan Saccharomycopsis fibuligera. 

Glukoamilase merupakan enzim yang dapat memecah polisakarida (pati, glikogen, dan lain-lain) 

pada ikatan α-1,4 dan β-1,6, sehingga akan diperoleh glukosa. Glukosa yang dihasilkan dapat 

diukur dengan metode Smogy-Nelson, Luff crhroll, DNS (dinitrosalisilat). Glukoamilase banyak 

digunakan dalam industri gula cair dan bir. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : autoclave, cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, timbangan, kain kasa, gelas 

beker, gelas ukur, laminar air flow, ose, lampu spritus, shaker incubator 

BAHAN : ragi roti dan jamur tempe (yang telah ditumbuhkan pada cawan petri-percobaan 

sebelumnya), agar-agar putih bubuk, kepala/kulit udang (dibawa oleh 

praktikan), glukosa, pati tapioka/maizena, larutan iodium (2 g KI dan 1 g I2 

dalam 100 mL) 

 
PROSEDUR KERJA 

1. ISOLASI MIKROBA PADA MEDIA CAIR 

Pindahkan secara aseptik ragi atau jamur tempe yang telah tumbuh pada media padat (cawan 

petri) ke media cair kecil (5 mL) untuk peremajaan, selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang 

selama 2 hari. 

Buat media padat seperti pada percobaan 1 (mengandung 0,5% pati). Mikroba (ragi roti dan 

jamur tempe) yang telah diremajakan pada media cair, diteteskan pada media padat mengandung 

pati. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 2-4 hari. Sifat koloni yang tumbuh diuji 

kemampuan menghidrolisis pati dengan menambahkan larutan yodium. Mikroba yang 

memberikan hasil positif adalah mikroba yang membentuk zona bening disekeliling koloni. 
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2. PRODUKSI ENZIM GLUKOAMILASE 

Ragi roti/jamur tempe (yang mampu menghidrolisis pati) diambil 1 mL dari biakan yang telah 

diremajakan, selanjutnya dipindahkan kedalam media cair (mengandung 1% pati) lebih besar 

(100 mL). Selanjutnya diinkubasi pada shaker incubator (suhu ruang) selama 4 hari. Setelah 

inkubasi selesai selanjutnya disentrifus dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit, sehingga 

diperoleh filtrat enzim (ekstrak enzim kasar). Enzim kasar yang diperoleh selanjutnya disimpan 

pada suhu -200C (untuk percobaan berikutnya). 

3. PEMURNIAN ENZIM AMILOGLUKOSIDASE (FRAKSINASI AMONIUM SULFAT) 

Enzim kasar dimurnikan melalui pengendapan enzim dengan fraksinasi ammonium sulfat secara 

bertingkat dari 0-40%, 40-80%. Masing-masing fraksi distirer selama 1 jam, didiamkan selama 

24 jam pada suhu 40C dan disentrifuga pada kecepatan 7000 rpm selama 20 menit. Endapan 

diambil sebagai enzim selulase, supernatan difraksinasi lebih lanjut. Endapan enzim dilarutkan 

dengan buffer pH 7 (5 mL). Selanjutnya enzim disimpan pada suhu -200C (untuk percobaan 

berikutnya). 

 
PERTANYAAN 

3. Bagaimana cara menentukan banyaknya ammonium sulfat yang ditambahkan untuk fraksi 0- 

40% dan 40-80%? 

4. Mengapa pada penambahan ammonium sulfat terdapat protein yang mengendap? 

5. Mengapa dengan penambahan ammonium sulfat dapat dilakukan pemurnian enzim? Jelaskan 
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PERCOBAAN IX 

U JI AKTIVITAS ENZIM GLUKOAMILASE 

 
 

ALAT DAN BAHAN 

ALAT : autoclave, tabung reaksi, water bath, spektronik 20D, pipet volum 

BAHAN : enzim amiloglukosidase kasar  dan  yang  telah  dimurnikan  (percobaan  

sebelumnya), reagen DNS (1 g asam 3,5-asam dinitrosalisilat, 20 mL NaOH 2 

N dan 30 g Na-K tartrat dalam 100 mL), reagen biuret, bovin serum albumin 

(BSA), larutan pati 1% (tapioka/maizena) 

 
PROSEDUR KERJA 

1. PENGUKURAN KADAR PROTEIN ENZIM 

Kadar protein enzim ditentukan berdasarkan metode biuret, dengan cara mencampur 1 mL enzim 

dengan 4 mL reagen biuret dan diamkan selama 30 menit. Absorbansinya diukur pada panjang 

gelombang 530 nm. Standar protein yang digunakan adalah BSA pada kisaran konsentrasi 0-10 

mg/mL dengan selang 2 mg/mL. Blanko adalah buffer pH 7. Standar dan blanko diperlakukan 

sama seperti sampel. 

2. UJIAN AKTIVITAS ENZIM KASAR DAN MURNI 

Aktivitas enzim diukur dengan mencampur 0,5 mL enzim, 0,5 mL substrat (pati 1%) dan 0,5 mL 

buffer pH 7 selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Inkubasi dihentikan 

dengan penambahan 1 mL reagen DNS, dikocok dan dipanaskan dalam air mendidih selama 15 

menit. Selanjutnya didinginkan dalam air es dan dijadikan volume 5 mL. Selanjutnya diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm. Standar yang digunakan adalah glukosa pada 

kisaran konsentrasi 0-10 mg/mL dengan selang 2 mg/mL. Blanko: buffer pH 7. Standar dan 

blanko diperlakukan sama seperti sampel. 
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3. EVALUASI DAYA HIDROLITIK ENZIM PADA VARIASI pH 

Aktivitas enzim pada beberapa variasi pH dilakukan dengan cara mencampur 0,5 mL enzim, 0,5 

mL substrat (pati 1%) dan 0,5 mL buffer variasi (pH 4; 7; 9) selanjutnya diinkubasi pada suhu 

ruang selama 30 menit. Pengujian aktivitas sesuai prosedur 2. 

4. EVALUASI DAYA HIDROLITIK ENZIM PADA VARIASI SUHU 

Aktivitas enzim diukur dengan mencampur 0,5 mL enzim, 0,5 mL substrat (pati 1%) dan 0,5 mL 

buffer pH 7 selanjutnya diinkubasi pada variasi suhu (suhu ruang; 500C; air mendidih) selama 30 

menit. Pengujian aktivitas sesuai prosedur 2. 

 
PERTANYAAN 

1. Hitung aktivitas spesifik enzim kasar dan murni. 

2. Apa pengaruh perubahan pH terhadap aktivitas enzim? 

3. Apa pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim? 
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PERCOBAAN X 

AMOBILISASI ENZIM 

 
Amobilisasi enzim adalah suatu metode untuk menjaga molekul enzim terlokalisasi pada suatu 

padatan pendukung yang tidak larut, tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya. Keuntungan dari 

metode ini antara lain stabilitas enzim yang meningkat serta pemisahan reaktan, produk, dan 

media menjadi lebih mudah. Selain itu, enzim juga dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat 

diamobilisasi pada berbagai carrier melalui beberapa metode, yakni entrapment, adsorpsi fisik, 

ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Prosedur yang digunakan dalam metode adsorpsi fisik sangat 

sederhana dan mudah, sehingga sangat sering digunakan untuk amobilisasi enzim, meskipun 

terlepasnya enzim dari carrier dapat terjadi karena ikatan yang tidak kuat. Sebaliknya, metode 

ikatan kovalen dapat mengikat enzim lebih kuat, namun teknik ini dapat menyebabkan  

denaturasi enzim akibat terjadinya modifikasi kimia pada struktur enzim. Metode entrapment 

merupakan metode amobilisasi enzim dimana enzim diperangkap di dalam matriks suatu 

polimer. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : gelas beker, tabung reaksi, timbangan, water bath, spektronik 20D, oven 

BAHAN : ampas kelapa (tidak ada santannya) (dibawa oleh praktikan),  enzim  

amiloglukosidase kasar atau yang telah dimurnikan (percobaan sebelumnya), 

reagen DNS (1 g asam 3,5-asam dinitrosalisilat, 20 mL NaOH 2 N dan 30 g 

Na-K tartrat dalam 100 mL), larutan pati 1% (tapioka/maizena), kertas saring 

 
PROSEDUR KERJA 

1. PREPARASI MATRIKS 

Proses delignifikasi pada ampas kelapa diilakukan dengan mencuci 20 g ampas kelapa 

menggunakan air mendidih beberapa kali sampai air pencuci bersih. Selanjutnya dikeringkan 

dengan oven. 

2. IMOBILISASI ENZIM 

Ampas kelapa terdelignifikasi (1-2 g) selanjutnya dicampur dengan enzim (5 mL) diamkan 4 jam 

pada suhu 40C. Saring, cuci kembali ampas kelapa dengan buffer pH 7 beberapa kali (2-3 kali). 
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3. PEMAKAIAN BERULANG ENZIM TERAMOBIL 

Pengujian aktivitas enzim dilakukan dengan mencampur 0,5 g enzim teramobil, 0,5 mL substrat 

(pati 1%) dan 2,5 mL buffer pH 7 selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. 

Selanjutnya dilakukan pemisahan enzim teramobil dari larutan, dengan sentrifuga 6000 rpm 10 

menit. Larutan selanjutnya diukur aktivitasnya menggunakan metode DNS. Enzim teramobil 

selanjutnya direaksikan kembali dengan substrat. 

4. AKTIVITAS ENZIM 

Larutan hasil reaksi dengan enzim teramobil ditambahan 1 mL reagen DNS, dikocok dan 

dipanaskan dalam air mendidih selama 15 menit. Selanjutnya didinginkan dalam air es dan 

dijadikan volume 5 mL. Selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm. 

Standar yang digunakan adalah glukosa pada kisaran konsentrasi 0-10 mg/mL dengan selang 2 

mg/mL. Blanko: buffer pH 7. Standar dan blanko diperlakukan sama seperti sampel. 

 
PERTANYAAN 

1. Jelaskan metode-metode amobilisasi enzim yang anda ketahui 

2. Amobilisasi enzim dengan ampas kelapa termasuk metode amobilisasi apa? 

3. Mengapa enzim teramobil dapat digunakan berulang kali? Jelaskan 
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PERCOBAAN XI 

PRODUKSI GULA CAIR (SIRUP GLUKOSA) DARI SINGKONG 

 
 

Gula dari pati mempunyai rasa dan kemanisan hampir sama dengan gula tebu (sukrosa), bahkan 

ada yang lebih manis. Gula tersebut dibuat dari bahan berpati seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, 

dan pati jagung. Sirup glukosa dapat dibuat dengan cara hidrolisis asam atau dengan cara 

enzimatis. Dari kedua cara tersebut, pembuatan sirup glukosa secara enzimatis lebih aman karena 

tidak mencemari ingkungan. 

 
ALAT DAN BAHAN 

ALAT : waterbath shaker, oven, rotary evaporator, magnetic stirer, neraca analitis, 

termometer, spektrofotometer, kertas Wathman No 40, peralatan dapur, alat- 

alat gelas : gelas ukur, tabung reaksi, labu ukur, corong, pendingin balik, 

Erlenmeyer, baker glass, pipet, batang pengaduk, kolom resin penukar ion, 

BAHAN : singkong  segar,  enzim  α-amilase,  enzim  glukoamilase  dari  percobaan 

sebelumnya dan enzim glukoamilase komersil, karbon aktif, HCl 0,1N dan 4N, 

NaOH 0,1N, H2SO4, aquades, 3,5 Dinitrosalisilat (DNS), dan fenol. 

PROSEDUR KERJA 

Proses produksi sirup glukosa meliputi proses pembuatan pati singkong, likuifikasi, sakarifikasi, 

penjernihan dan penetralan, kemudian diakhiri dengan evaporasi. Likuifikasi merupakan proses 

hidrolisis pati menjadi dekstrin oleh enzim α-amilase pada suhu di atas suhu gelatinasi dengan 

pH optimum untuk aktivitas α - amilase, selama waktu yang telah ditentukan untuk setiap jenis 

enzim. Sesudah itu suhu dipertahankan pada 105oC dan pH 4-7 untuk pemasakan sirup sampai 

seluruh amilosa terdegradasi menjadi dekstrin. Setiap 2 jam sirup dianalisis kadar amilosanya 

dengan uji iod serta nilai DE (dextrose equivalen). Bila iod berwarna coklat berarti semua 

amilosa sudah terdegradasi menjadi dekstrin (nilai DE 8-14) dan proses likuifikasi selesai. 

Pada proses sakarifikasi, pati yang telah menjadi dekstrin didinginkan sampai 50oC dengan pH 4- 

4,6. Proses ini berlangsung sekitar 72 jam dengan pengadukan terus-menerus. Proses sakarifikasi 

selesai bila sirup yang ada telah mencapai nilai DE minimal 94,5%, nilai warna 60% transmitan 

dan Brix 30-36. 



xxi  

Tahap selanjutnya adalah pemucatan, penyaringan, dan penguapan. Pemucatan bertujuan untuk 

menghilangkan bau, warna dan kotoran, serta menghentikan aktivitas enzim. Absorben yang 

digunakan adalah karbon aktif sebanyak 0,5-1% dari bobot pati. Penyaringan bertujuan untuk 

memisahkan karbon aktif yang tertinggal dan kotoran yang belum terserap oleh karbon aktif. 

Hasil penyaringan kemudian dilewatkan pada kolom berisi resin penukar ion untuk memisahkan 

ion-ion logam pada sirup glukosa yang dihasilkan. Tahap terakhir adalah penguapan untuk 

mendapatkan sirup glukosa dengan kekentalan seperti yang dikehendaki, yaitu Brix 50-85 untuk 

cara asam dan Brix 43-45 untuk cara enzimatis. 

 

PERTANYAAN 

1. Jelaskan minimal 2 metode pembuatan pati singkong! 

2. Jelaska mengapa dalam pembuatan gula cair diperlukan dua macam enzim, yaitu α-amilase 

dan glukoamilase? 
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PERCOBAAN XII 

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI DNA HATI SAPI 

Hampir semua sel mengandung DNA, namun jumlahnya dalam jaringan tertentu sangat kecil. 

Selain itu, beberapa jaringan mengandung DNA-ase yang aktivitasnya cukup tinggi, sehingga 

DNA dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil. Sumber DNA yang dapat digunakan untuk 

percobaan harus mengandung DNA yang cukup dan kadar DNA-ase yang rendah. Dalam hal ini, 

sampel yang memenuhi syarat adalah jaringan hati. 

DNA cepat mengalami denaturasi, maka percobaan harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil 

isolasinya sesuai dengan kadar yang sebenarnya dalam jaringan. Tekanan mekanik, perlakuan 

fisik dan kimiawi yang berlebih perlu dihindari, serta aktivitas enzim nuclease harus dihambat. 

Oleh karena itu, digunakan Na-sitrat untuk mengikat ion Ca2+ dan Mg2+, dimana keduanya 

merupakan kofaktor untuk DNA-ase. 

Nucleoprotein sifatnya mudah larut dalam air dan merupakan larutan ionic yang kuat, tetapi tidak 

larut dalam larutan ionic rendah (0,05 – 0,25 M), dan sifat ini dipakai dalam ekstraksi awal. 

Mula-mula jaringan dihancurkan atau dihaluskan dalam larutan buffer faali yang isotonic dengan 

Na-sitrat pH 7. Dengan demikian, akan tertinggal deoksiribonukleoprotein yang tidak larut, 

sedangkan makromolekul yang lain larut. Endapan ini dilarutkan dalam NaCl 2 M. 

Bila DNA direaksikan dengan difenilamin pada kondisi asam, maka akan diperoleh suatu 

senyawa berwrna kebiruan dengan absorpsi maksimal pada panjang gelombang 595 nm. Reaksi 

ini umumnya ditimbulkan oleh 2-deoksipentosa yang tidak spesifik untuk DNA. Pada kondisi 

asam, rantai yang lurus akan membentuk suatu deoksipentosa yang akan diubah menjadi β- 

hidroksi-levulinaldehida yang sangat reaktif, dan kemudian bereaksi dengan difenilamin 

sehingga menghasilkan kompleks berwarna biru. Pada DNA, hanya deoksiribosa dari nukleotida 

purin yang bereaksi, sehingga nilai yang diperoleh hanya mewakili setengah dari jumlah total 

deoksiribosa. 

ALAT DAN BAHAN 

ALAT : gelas beker, alat sentrifus, batang pengaduk, blender, incubator, timbangan 

analitik, tangas air, spektrofotometer. 

BAHAN     :   hati sapi (300 g), buffer faali (buffer NaCl 0,15 M dengan Na-sitrat 0,015 M      

pH 7), NaCl 2 M, kloroform-amil alcohol (6:1), alcohol absolut, eter, kertas 

saring, sampel DNA (komersil), pereaksi difenilamin (10 g difenilamin murni 
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dilarutkan dalam 1 L asam asetat glasial, ditambahkan 25 ml asam sulfat pekat. 

Larutan harus dibuat baru) 

PROSEDUR KERJA 

1. Isolasi DNA dari Hati Sapi 

50 gram hati sapi dicincang menjadi bagian yang halus. Hancurkan dengan blender dalam 200 

ml buffer garam faali selama 1 menit. Sentrifugasi suspense pada kecepatan 5000 g selama 15 

menit. Buang supernatannya dan suspensikan kembali endapan dengan NaCl 2 M sehingga 

diperoleh volume 1 L. bersihkan semua endapan yang ada dengan sentrifugasi dan putar 

larutannya terus-menerus dengan batang pengaduk dari gelas sambil ditambahkan  aquades 

dalam volume yang sama. Angkat endapan fibrous dengan batang pengaduk dan biarkan 

endapan fibrous melilit pada batang pengaduk di dalam gelas piala selama 30 menit. 

Selama waktu pelilitan akan tampak gumpalan endapan yang mengerut/mengecil dan cairan  

yang keluar dibersihkan dnegan kertas saring. Larutkan deoksiribonukleoprotein dalam 100 ml 

NaCl 2 M. tambahkan larutan kloroform-amil alcohol (6:1) dengan volume yang sama, 

kemudian campur dengan blender selama 30 detik. Sentrifugasi emulsinya dengan kecepatan 

5000 g selama 5-15 menit. Ambil lapisan atas yang keruh berisi DNA dan tampung dalam gelas 

piala (usahakan agar protein yang terdenaturasi pada perbatasan kedua lapisan tidak terbawa). 

Ulangi perlakuan dengan pelarut organik (kloform-amil alcohol (6:1)) sebanyak dua kali atau 

lebih dan kumpulkan supernatannya dalam gelas piala. Endapkan DNA-nya dengan mengaduk 

supernatannya secara hati-hati dalam 2 volume etanol dingin dan aduk dengan batang gelas 

secara hati-hati. Kumpulkan endapan fibrous ke batang gelas. 

DNA dicuci dengan mencelupkan batang gelas yang melilit serabut DNA ke dalam 4 pelarut 

(etanol 70%, etanol 80%, etanol absolut dan eter). Pisahkan sisa cairan pelarut yang ada pada 

endapan. Hilangkan sisa eternya dengan membiarkan DNA dalam suatu inkubator selama 10 

menit. Timbang DNA yang telah kering dan kemudian larutkan sambil terus diaduk dalam 

larutan buffer garam faali yang diencerkan 1 : 10 dalam aquades (konsentrasi : 2 mg/L), lalu 

disimpan beku. 

2. Penentuan DNA dengan Reaksi Difenilamin 

Timbang 10 mg asam nukleat kemudian larutkan dalam 50 ml buffer garam faali. Ambil 2 ml 

campuran, tambahkan 4 ml pereaksi difenilamin. Panaskan dalam penangas air mendidih selama 
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10 menit, lalu dinginkan. Setelah dingin, baca absorban pada panjang gelombang 595 nm dengan 

menggunakan aquades sebagai blanko. 

 
PERTANYAAN 

1. Mengapa pada penentuan DNA dengan pereaksi difenilamin digunakan aquades sebagai 

blanko? 

2. Mengapa dalam mengisolasi DNA menggunakan pelarut organik? 

3. Mengapa pada DNA, hanya deoksiribosa dari nukleotida purin yang bereaksi dengan 

pereaksi difenilamin tsb di atas? 
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