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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi 
Dalam Pengolahan 1 

Pengenalan alat-alat 
laboratorium kimia dan 

bahan kimia 
IV 200’ 

 
Tujuan : 

1. Mahasiswa mengenal dan dapat menggunakan alat-alat laboratorium kimia. 

2. Mahasiswa mengetahui bahan-bahan kimia di laboratorium kimia. 

 

Cara kerja : 

a. Mahasiswa dikenalkan macam-macam alat yang terdapat di laboratorium kimia 

yang biasa digunakan dalam praktikum Analisis Gizi Dalam Pengolahan. 

b. Mahasiswa dijelaskan tentang penggunaan masing-masing alat laboratorium. 

c. Alat-alat laboratorium kimia yang dikenalkan dan dijelaskan adalah : 

1. Alat pengukur berat 

Alat pengukur berat atau timbangan yang digunakan di laboratorium terdiri 

dari berbagai jenis dan merk. Jenis timbangan yang akan dipakai 

tergantung dari tujuannya, misalnya untuk penentuan kadar air atau kadar 

abu harus digunakan neraca analitis dengan ketelitian 0,1 mg, sedangkan 

untuk menimbang bahan kimia yang akan dibuat menjadi larutan jenuh 

dapat menggunakan timbangan yang lebih kasar, seperti timbangan 

elektronis digital. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan timbangan adalah : 

a) Duduk tepat menghadap timbangan untuk menghindarkan kesalahan 

pembacaan. 

b) Periksa terlebih dahulu timbangan apakah bekerja dengan baik atau 

tidak. 

c) Cek kedudukan timbangan (harus datar air) dan sikap nol yang 

ditunjukkan alat penunjuknya. Atur timbangan bila tidak menunjukkan 

keadaan yang semestinya. 

d) Hindari menimbang bahan yang panas (bila mungkin). 
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e) Jangan menimbang sampel atau bahan kimia langsung di atas pan 

penimbang, tapi gunakan wadah yang bersih dan sesuai seperti gelas 

arloji, botol timbang, krus, gelas piala kecil, cawan kecil, kertas. 

f) Selama menimbang, gunakan alat-alat yang sesuai digunakan untuk 

mengambil wadah untuk menimbang sampel, anak timbangan dan lain-

lain. Jangan menggunakan tangan secara langsung untuk mengambil 

wadah atau sampel. Misalnya penjepit dan pinset untuk mengambil 

wadah, sendok tanduk, spatula atau pipet untuk mengambil bahan 

kimia. 

g) Setiap menambah atau mengurangi beban dari pan penimbang, 

timbangan harus dalam keadaan tidak bergerak atau bergoyang. 

h) Jangan menimbang melebihi kapasitas timbangan. 

i) Bila selesai menimbang, bersihkan alat timbangan. 

Berikut ini adalah alat-alat pengukur berat atau timbangan :  

∗ Tripple beam balance dengan ketelitian 0,1 g, digunakan untuk 

menimbang bahan secara kasar. 

∗ Electronic digital balance (timbangan elektronis digital) dengan 

ketelitian 0,1 g, digunakan untuk menimbang bahan kimia dan sampel. 

∗ Analytical balance (timbangan analitis) merk Sartorius dengan ketelitian 

0,00001 g, digunakan untuk menimbang bahan kimia dan sampel. 

∗ Gelas arloji digunakan sebagai tempat sampel atau bahan kimia yang 

berbentuk padat yang akan ditimbang. 

2. Alat pengukur volume 

Pada alat pengukur volume terdapat tanda berupa garis melingkar yang 

menunjukkan batas tinggi cairan pada volume-volume tertentu. Sebagai 

batas pembacaan adalah bagian bawah permukaan lengkung cairan 

(meniscus) yang dapat terlihat jelas bila dilihat tepat segaris di mukanya 

(parallax). Pembacaan yang dilakukan di atas atau di bawah meniscus 

adalah salah. 

Berikut ini adalah alat-alat pengukur volume : 

∗ Gelas ukur dalam berbagai ukuran volume, digunakan untuk 

pengukuran volume secara kasar. 
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∗ Gelas piala atau beaker glass dalam berbagai ukuran volume, 

digunakan sebagai wadah larutan dan tidak digunakan sebagai alat 

pengukur volume. 

∗ Labu ukur/labu takar/labu volume, dalam berbagai ukuran volume, 

digunakan untuk menampung cairan pada volume tertentu, pembuatan 

larutan dengan konsentrasi tertentu atau untuk pengenceran larutan. 

∗ Pipet ukur/pipet volumetrik, dalam berbagai ukuran volume, digunakan 

untuk mengambil cairan dengan volume tertentu untuk dipindahkan 

dari satu wadah ke wadah yang lain. Bila menggunakan pipet 10 ml, 

maka volume cairan yang keluar dari pipet tersebut juga 10 ml. 

Pemipetan dilakukan dengan cara menyedot cairan ke dalam pipet 

yang dapat dilakukan dengan mulut, aspirator atau bola karet. Cara 

pemipetan yang benar adalah sebagai berikut : 

a) Pipet harus bersih dan kering. Perhatikan ujung pipet masih baik 

atau tidak, ujung pipet yang sudah retak, patah atau pecah 

sebaiknya tidak dipakai. 

b) Bila pipet tersebut basah, bilaslah lebih dahulu dengan aquades 3 

kali dan keringkan dengan lap bersih atau kertas tissue. 

c) Sebelum melakukan pemipetan, bilas bagian dalam pipet dengan 

larutan yang akan dipindahkan minimal 2 kali kemudian baru 

digunakan untuk memipet. 

d) Sedotlah cairan sampai tinggi cairan melewati tanda dan tutup 

pangkal pipet dengan jari telunjuk, kemudian atur tinggi cairan 

sampai tanda dengan cara mengendorkan jari telunjuk pada ujung 

atas pipet. Hindari penutupan pangkal pipet dengan ibu jari karena 

akan lebih sulit dalam mengatur tinggi cairan. 

e) Pertahankan tinggi cairan tersebut dan keringkan bagian luar pipet 

dengan lap bersih. 

f) Tempelkan ujung pipet pada dinding wadah penampung dan 

biarkan cairan mengalir ke dalam wadah penampung dengan cara 

melepaskan jaru telunjuk dari ujung atas pipet. Biarkan sisa cairan 

yang tertinggal pada ujung pipet sampai menetes pada wadah 
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dengan sendirinya. Jangan meniup untuk mengeluarkan sisa 

cairan yang ada pada ujung pipet tersebut. 

g) Setiap selesai menggunakan pipet, bilaslah pipet dengan 

aquades. 

h) Bila memipet cairan-cairan yang berbahaya, beracun, atau korosif, 

jangan sekali-kali menyedotnya dengan mulut, tapi gunakan alat-

alat penyedot seperti aspirator, bola karet atau labu pengaman. 

∗ Pipet gondok, yaitu pipet yang di bagian tengah membesar (seperti 

gondok), tersedia dalam ukuran volume tertentu (5, 10, 25 ml)  dan 

digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu secara 

tepat. 

∗ Mikropipet, digunakan untuk mengambil larutan dalam satuan 

mikroliter. 

∗ Pipet tetes (drop pipet), digunakan untuk mengambil beberapa tetes 

larutan dan tidak mempunyai ukuran volume.  

3. Alat titrasi 

∗ Erlenmeyer, dalam berbagai ukuran volume dan digunakan sebagai 

tempat larutan yang akan dititrasi. 

∗ Buret, digunakan sebagai tempat larutan penitrasi. 

∗ Statif, digunakan untuk memegang buret. 

∗ Corong, digunakan untuk menuang larutan penitrasi ke dalam buret. 

4. Alat analisis kadar air 

∗ Botol timbang, digunakan sebagai wadah sampel. 

∗ Oven, digunakan untuk menguapkan air dari sampel. 

∗ Eksikator atau desikator, digunakan untuk menyimpan sementara 

sampel dari oven yang panas agar menjadi dingin tetapi berat bahan 

yang disimpan tersebut tidak mengalami penambahan berat yang 

berasal dari uap air karena adanya silika gel yang dapat menyerap uap 

air (eksikator bersifat kedap udara dan ruangan dalam eksikator 

kering). 

∗ Penjepit dan pinset, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil botol 

timbang dari dalam oven ke eksikator untuk ditimbang atau sebaliknya 
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karena botol timbang tidak boleh dipegang dengan tangan secara 

langsung. 

∗ Mortar porselin, yaitu alat yang terbuat dari porselin dan digunakan 

untuk menghaluskan sampel.  

5. Alat pengujian mikrobiologi 

∗ Tabung reaksi, digunakan untuk mereaksikan beberapa larutan,  atau 

sebagai tempat menumbuhkan mikrobia dalam bentuk agar tegak dan 

agar miring 

∗ Mikroskop, digunakan untuk mengamati mikrobia. 

∗ Jarum ose, digunakan untuk mengambil biakan mikrobia. Jarum ose 

ada yang berujung bulat dan berujung lurus. 

∗ Petridish, digunakan sebagai tempat menumbuhkan mikrobia pada 

media agar padat. 

∗ Alat pemanas, misalnya pembakar dengan api bunsen dan pembakar 

spiritus, digunakan untuk sterilisasi udara dan alat seperti jarum ose. 

∗ Drigalski, digunakan untuk meratakan suspensi mikrobia dalam media 

agar padat. 

∗ Autoclave, digunakan untuk sterilisasi alat dan media. 

∗ Gelas preparat atau gelas benda, digunakan sebagai tempat preparat 

mikrobia pada pengamatan mikrobia menggunakan mikroskop. 

∗ Gelas penutup atau deg glass, digunakan untuk menutup preparat 

mikrobia pada gelas preparat. 

6. Alat-alat lain  

∗ pHmeter, digunakan untuk mengukur pH larutan. 

∗ Thermocouple, digunakan untuk mengukur suhu dari - 30° C sampai 

dengan 500° C. 

∗ Waterbath, digunakan untuk pemanasan dengan air pada suhu 

konstan. 

∗ Soxhlet, digunakan untuk ekstraksi lemak pada analisis kadar lemak. 

∗ Thimble, digunakan sebagai tempat sampel pada analisis kadar lemak. 

∗ Pendingin balik, digunakan untuk mengubah fase uap menjadi fase 

cair. 
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∗ Penetrometer, digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan bahan. 

∗ Jangka sorong, digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, dan 

diameter suatu bahan. 

∗ Corong pemisah, digunakan untuk memisahkan dua atau lebih 

campuran. 

∗ Muffle furnace, digunakan untuk mengabukan bahan pada analisis 

kadar abu. 

∗ Krus porselin, digunakan sebagai tempat sampel pada analisis kadar 

abu. 

∗ Piknometer, digunakan untuk menentukan berat jenis suatu cairan. 

∗ Hot plate, digunakan untuk memanaskan bahan-bahan yang mudah 

terbakar bila dipanaskan dengan api langsung. 

∗ Vortex, digunakan untuk homogenisasi larutan dalam tabung reaksi. 

∗ Magnetic stirrer, digunakan untuk membantu pengadukan suatu larutan 

dengan bantuan magnetic yang dapat berputar. 

∗ Centrifuger, digunakan untuk pemisahan partikel tersuspensi dalam 

suatu larutan. 

∗ Pompa vakum, digunakan untuk membantu mempercepat proses 

penyaringan. 

∗ Spektrofotometer, digunakan untuk mengukur absorbansi atau 

transmitansi suatu larutan pada panjang gelombang tertentu. 

d. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan dan memperagakan penggunaan alat-

alat tersebut di atas. 

e. Mahasiswa dikenalkan dan dijelaskan bahan-bahan kimia yang ada di 

laboratorium kimia. 

Bahan-bahan kimia menurut wujudnya dibedakan menjadi 3, yaitu 

padat, cair dan gas. Bahan kimia padat dapat berupa serbuk (powder), kristal, 

dan seperti pil (pellet), misalnya Na-bisulfit (berupa serbuk), silica gel (berupa 

kristal), NaOH (berupa pellet). Bahan kimia cair dapat berupa cairan encer, 

semi kental dan kental (viscous). Tingkat kekentalan bahan kimia biasanya 

berhubungan dengan tingkat kemurniannya. Contoh bahan kimia cair adalah 

H2SO4, HCl, asam cuka, heksana, eter, dll. Bahan kimia gas dapat berupa gas 
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yang berwarna atau tidak berwarna. Keberadaan bahan kimia gas dapat 

diketahui dari bau atau mudah tidaknya timbul nyala api. Contoh bahan kimia 

gas adalah gas O2, N2, CO2, dll. 

Bahan kimia menurut tingkat kemurniannya dibedakan menjadi 2, yaitu 

bahan kimia pro-analysis (p.a) dan teknis. Bahan kimia p.a adalah bahan 

kimia yang mempunyai tingkat kemurnian di atas 95 %, sedangkan bahan 

kimia teknis adalah bahan kimia dengan tingkat kemurnian di bawah 95 % 

(antara 70 % sampai 95 %). Tingkat kemurnian bahan kimia berhubungan 

dengan tujuan penggunaan dan biaya yang dikeluarkan. Untuk tujuan 

penelitian (terutama pada jenjang S1, S2 atau S3) menggunakan bahan kimia 

p.a., sedangkan untuk tujuan praktikum atau latihan penelitian dibolehkan 

menggunakan bahan kimia teknis. Harga bahan kimia p.a. mencapai dua 

sampai 10 kali lipat bahkan lebih dari harga bahan kimia teknis. 

f. Mahasiswa dijelaskan tentang penggunaan bahan-bahan kimia dan 

keselamatan kerja di laboratorium kimia.  

Setiap bahan kimia dapat menyebabkan pengaruh yang berbeda-beda, 

sehingga pada saat kita praktikum dan menggunakan bahan kimia perlu 

memperhatikan keselamatan kerja. Penggunaan bahan-bahan kimia harus 

memperhatikan sifat, wujud, dan tingkat kemurniannya.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan-bahan kimia 

berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium kimia adalah : 

1. Selalu memakai baju / jas praktikum. 

2. Menggunakan pelindung yang lain seperti sarung tangan dan masker. 

3. Perhatikan etiket pada label bahan kimia terutama petunjuk penggunaan 

dan sifat bahan kimia yang digunakan. 

4. Selama sedang menggunakan bahan kimia (mengambil, menimbang, 

memipet, dll) tidak boleh bercanda dengan teman. 

5. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat penggunaan bahan kimia 

seperti tertelan, maka dapat diambil tindakan sebagai berikut : 

• Keluarkan bahan kimia yang tertelan dengan cara dimuntahkan. 

• Berkumur dengan air yang bersih sampai tidak terasa bahan kimia 

yang tertelan tersebut. 
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• Minum penawar seperti air kelapa atau antidote (campuran roti 

gosong, susu dan teh). 

• Segera bawa ke rumah sakit terdekat. 

6. Apabila menggunakan bahan kimia cair dengan konsentrasi tinggi (pekat) 

dan mengenai permukaan kulit, maka dapat diambil tindakan sebagai 

berikut : 

• Cucilah bagian permukaan kulit yang terkena bahan kimia dengan 

air mengalir. 

• Bila timbul luka bakar seperti melepuh, gunakan obat luka bakar. 

• Segera bawa ke rumah sakit terdekat. 

7. Apabila menghirup bahan kimia gas, maka dapat diambil tindakan sebagai 

berikut : 

• Segera keluar ruangan dan cari udara segar. 

• Bila pingsan, segera longgarkan pakaian penderita dan berikan bau-

bauan yang merangsang, bila perlu beri pernapasan buatan. 

• Segera bawa ke rumah sakit terdekat.  
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi Dalam 
Pengolahan 2 Sifat Fisik Bahan IV 200’ 

 
Tujuan : 

1. Mahasiswa dapat mengukur berat, volume, berat jenis, dan diameter bahan 

pangan yang bentuknya tidak beraturan. 

2. Mahasiswa dapat mengukur dan membandingkan tingkat kekerasan (tekstur) 

buah mentah dan buah masak. 

 

Bahan : 

a. Pengukuran berat, volume, berat jenis dan diameter bahan 

- Kelompok I  : mangga 

- Kelompok II  : pisang 

- Kelompok III : belimbing 

- Kelompok IV : jambu biji 

- Kelompok V : sawo 

b. Pengukuran tekstur 

- Kelompok I  : mangga mentah dan masak 

- Kelompok II  : pisang mentah dan masak 

- Kelompok III : pepaya mentah dan masak 

- Kelompok IV  : jambu biji mentah dan masak 

- Kelompok V : sawo mentah dan masak 

c. Bahan pembantu : beras, tepung kanji, air 

 

Alat : 

∗ Neraca analitis atau neraca elektronis  * Stopwatch 

∗ Gelas ukur      * Jangka sorong 

∗ Nampan       * Penetrometer 

∗ Penggaris      * Beaker glass 
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Cara kerja : 

a. Pengukuran berat, volume, berat jenis dan diameter bahan 

  1. Pengukuran berat 

- Siapkan neraca elektronis dalam posisi horisontal (lihat posisi water 

pass) dengan mengatur kaki timbangan 

- Hidupkan neraca elektronis. 

- Timbang bahan dan catat beratnya dalam satuan gram (ketelitian 0,1 

gram) 

2.  Pengukuran volume 

- Masukkan beras dalam beaker glass, kemudian ratakan permukaan 

beaker glass dengan penggaris. 

- Tuangkan beras dari beaker glass ke dalam nampan. 

- Masukkan bahan yang akan diukur volumenya, kemudian tuangkan 

beras dari nampan tadi ke dalam beaker glass yang berisi bahan. 

- Sisa beras yang ada pada nampan kemudian diukur volumenya dengan 

menggunakan gelas ukur. 

- Catat volume bahan tersebut dalam satuan ml (cm3). 

- Lakukan dengan cara yang sama untuk media pembantu tepung kanji 

dan air. 

Perhatikan : Penggunaan bahan pembantu air dilakukan paling akhir agar 

tidak membasahi peralatan yang digunakan sehingga dapat mempersulit 

pekerjaan berikutnya. 

3. Pengukuran berat jenis 

- Berat jenis bahan sama dengan berat bahan dibagi volume bahan, 

dengan satuan gr/ml. 

4. Pengukuran diameter bahan 

- Siapkan jangka sorong. 

- Letakkan bahan yang akan diukur diameternya di antara penjepit pada 

jangka sorong. 

- Baca skala yang sesuai dan catat hasilnya. 

- Lakukan dengan cara yang sama pada 5 tempat yang berbeda. 
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b. Pengukuran tekstur 

- Tempatkan buah yang akan diukur teksturnya (misal : sawo masak) persis 

di bawah jarum penetrometer (jarum penetrometer tepat menyentuh 

permukaan buah sawo masak). 

- Di atas alat penetrometer diberi beban tertentu (misal 20 gram). 

- Catat keadaan di atas pada posisi nol. 

- Lepaskan jarum penetrometer selama 10 detik, catat penurunan jarum 

penetrometer yang menusuk buah sawo masak dalam satuan cm. 

- Lakukan penusukan ini sebanyak 10 kali pada titik yang berbeda. 

- Kekerasan sawo masak ditulis dalam satuan cm/10 detik/20 gram. 

- Lakukan dengan cara yang sama pada buah sawo mentah dan buah-buah 

lainnya sesuai dengan kelompoknya. 

 

Kajian Pustaka : 

 Bahan pangan mempunyai sifat-sifat tertentu yang perlu diketahui supaya 

dapat dilakukan penanganan dengan baik dan benar. Salah satu sifat tersebut 

adalah sifat fisik bahan. Sifat fisik bahan dapat mempengaruhi mutu bahan 

pangan dan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan pangan tersebut. 

Beberapa contoh pengujian sifat fisik bahan adalah penetapan bentuk dan ukuran, 

pengukuran diameter, kerapatan dan berat jenis, viskositas dan konsistensi, suhu, 

kekerasan/keempukan/kealotan/tekstur, turbiditas/kekeruhan/kejernihan, dan lain-

lain. Setiap bahan pangan mempunyai ukuran dan bentuk tertentu yang berbeda 

dengan ukuran dan bentuk bahan pangan yang lain. Ukuran yang kecil dan bentuk 

yang menyimpang dapat menyebabkan suatu bahan pangan dikategorikan 

bermutu rendah.  

 Berat jenis bahan diukur berdasarkan berat bahan (gram) dibagi dengan 

volume bahan (ml). Keadaan yang massive (rapat) pada bahan yang sama akan 

mempunyai berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan yang bulk 

(bahasa Jawa = rowa). Pengukuran berat jenis dapat digunakan untuk 

menentukan mutu bahan pangan, misalnya berdasarkan berat jenisnya, suatu 

bahan dikategorikan bermutu rendah karena adanya pencampuran dengan bahan 

lain yang mempunyai berat jenis berbeda. Di samping itu berat jenis juga dapat 
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digunakan untuk menentukan tingkat kesegaran suatu bahan. Sebagai contoh 

telur segar dengan telur yang sudah disimpan lama akan mempunyai berat jenis 

yang berbeda. 

 Adanya bahan-bahan lain yang ada dalam suatu cairan dapat 

menyebabkan tingkat kekeruhan atau turbiditas cairan tersebut berubah. Semakin 

banyak bahan-bahan lain tersebut dalam suatu cairan, maka cairan akan semakin 

keruh. Dengan demikian faktor kekeruhan ini dapat digunakan sebagai salah satu 

parameter mutu suatu bahan, yaitu menentukan tingkat kemurniannya. Alat yang 

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekeruhan suatu cairan adalah 

turbidimeter. 

 Viskositas atau kekentalan secara umum diartikan sebagai tenaga gesekan 

internal yang terjadi dalam suatu cairan (fluida). Semakin encer suatu cairan, akan 

memberikan gaya gesek yang semakin kecil, dan sebaliknya semakin kental 

cairan, maka akan memberikan gaya gesek yang semakin besar pula. Selain itu 

juga terdapat pengertian konsistensi yang hamper sama dengan viskositas. Bila 

viskositas diterapkan pada bahan cair, maka konsistensi diterapkan pada bahan 

semi solid seperti saos tomat, gelatin, jam dan jelly. Pengukuran viskositas dan 

konsistensi dapat menggunakan prinsip kecepatan aliran suatu cairan dalam pipa 

kapiler (viskosimeter Oswald), prinsip gaya tahan cairan terhadap gerakan silinder 

logam yang berputar (viskosimeter Stormer), prinsip tingkat penyebaran atau 

aliran suatu bahan selama waktu tertentu (konsistometer Bostwick), dan 

penyebaran atau aliran suatu bahan ke segala arah selama waktu tertentu 

(konsistometer Adams). Satuan viskositas yang digunakan adalah Poise atau 

sentipoise (cP). 

 Kekerasan atau keempukan suatu bahan dapat berhubungan dengan 

tingkat kematangan atau tingkat kebusukan suatu bahan. Bahan pangan mentah 

mempunyai tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan yang 

masak. Alat yang digunakan untuk menentukan tingkat kekerasan atau 

keempukan suatu bahan pangan adalah penetrometer. Prinsip kerja penetrometer 

adalah penetrasi jarum penetrometer ke dalam jaringan bahan dengan tekanan 

tertentu selama waktu tertentu. Selama masuk ke dalam bahan, jarum 
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penetrometer akan bergesekan dengan jaringan bahan. Semakin masak bahan, 

maka semakin mudah jarum melewati jaringan bahan. 

 

Daftar Pustaka : 

Baedhowi, M. dan Sri Pranggonowati. 1983. Petunjuk Praktek Pengawasan Mutu 
Hasil Pertanian I. Depdikbud. Jakarta. 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi 
Dalam Pengolahan 3 Analisis kadar air IV 200’ 

 
Tujuan : 

1. Mahasiswa dapat melakukan analisis kadar air dengan metode 

thermogravimetri (AOAC 1970; Rangana, 1979). 

2. Mahasiswa dapat menentukan kadar air suatu bahan pangan berdasarkan 

berat basah dan berat kering dengan metode thermogravimetri. 

 

Bahan : 

 - Kelompok I  : nasi 

 - Kelompok II  : beras putih 

 - Kelompok III : kedelai 

 - Kelompok IV : tempe 

 - Kelompok V : tahu 

Alat : 

- neraca analitis atau neraca elektronis 

- botol timbang 

- mortar porselin atau blender 

- penjepit 

- eksikator 

- oven 

 

Cara kerja : 

1. Haluskan sampel dengan mortar porselin atau blender. 

2. Bersihkan botol timbang, keringkan dengan oven, dinginkan dalam eksikator, 

dan timbang beratnya. 

3. Timbang sampel yang sudah dihaluskan sebanyak 1 – 2 gram dalam botol 

timbang yang sudah diketahui beratnya. 
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4. Masukkan botol timbang yang berisi sampel ke dalam oven bersuhu 100 – 105° 

C selama 3 – 5 jam tergantung bahannya. 

5. Setelah 3 – 5 jam, dinginkan botol timbang tadi dalam eksikator, kemudian 

timbang. 

6. Masukkan lagi botol timbang tersebut dalam oven selama 30 menit, dinginkan 

dalam eksikator dan timbang. 

7. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

8. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

 

Perhitungan kadar air bahan : 

Berat botol timbang  kosong  = a 

Berat botol timbang + sampel  = b 

Berat konstan    = c 

Berat bahan basah    = d = b – a 

Berat bahan kering    = e = c – a 

Berat air dalam bahan yang diuapkan = f = d – e 

 

Kadar air bahan (wet basis = berat basah) =   f    x 100 %    

              d 

Kadar air bahan (dry basis = berat kering) =   f    x 100 %    

              e 

 

Kajian Pustaka : 

 Air dalam suatu bahan berada dalam 3 keadaan, yaitu air bebas, air terikat 

lemah dan air terikat kuat. Keberadaan air tersebut berpengaruh dalam cara 

analisis kadar air. Air yang dapat diuapkan dan dibekukan adalah air bebas dan 

air terikat lemah, sedangkan air terikat kuat tidak dapat diuapkan dan dibekukan. 

 Analisis kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 

thermogravimetri, thermovolumetri, dan fisikokimia. Masing-masing metode 

mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga setiap bahan dapat dianalisis 

dengan metode tertentu. 
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Prinsip analisis kadar air dengan metode thermogravimetri atau 

pengeringan/pemanasan adalah menguapkan air dalam bahan dengan 

menggunakan energi panas kemudian ditimbang. Bahan yang akan ditetapkan 

kadar airnya, dipanaskan dengan oven pengering pada suhu tertentu (100 – 105° 

C). Kehilangan berat selama pemanasan merupakan jumlah air yang terdapat 

dalam bahan tersebut. Kelebihan metode ini adalah murah dan mudah. 

Kelemahannya adalah bahan-bahan selain air yang mudah menguap (seperti 

alkohol) juga akan terukur, bahan-bahan yang mengandung lemak atau minyak 

akan mengalami reaksi oksidasi, dan bahan yang berkadar gula tinggi akan 

mengalami reaksi karamelisasi. 

Pada penentuan kadar air dengan metode thermogravimetri, sampel 

dimasukkan ke dalam oven pengering sebaiknya tidak langsung suhu 100 – 105° 

C, namun bertahap. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya case 

hardening, yaitu suatu keadaan di mana bagian dalam bahan masih basah 

sedangkan bagian luar sudah mengeras. Bila keadaan ini terjadi, maka 

penguapan air dari dalam bahan akan terhambat. 

Kadar air dapat dinyatakan dalam dalam wet basis (berat basah) atau dry 

basis (berat kering). Kadar air wet basis (wb) dihitung dengan perbandingan 

antara berat air yang diuapkan dengan berat bahan mula-mula (berat sebelum 

dikeringkan) dikalikan 100 %. Kadar air dry basis (db) dihitung berdasarkan 

perbandingan antara berat air yang diuapkan dengan berat kering bahan setelah 

dikeringkan, dikalikan dengan 100 %. Bila dalam penulisan kadar air tidak 

dicantumkan apakah kadar air tersebut wet basis atau dry basis, maka itu berarti 

kadar air tersebut dinyatakan dalam wet basis. 

 

Keselamatan kerja : 

 Pada waktu memasukkan dan mengambil botol timbang ke atau dari oven 

pengering, mahasiswa harus menggunakan penjepit untuk selanjutnya 

dimasukkan ke dalam eksikator. Setelah botol timbang dingin, kemudian diambil 

lagi dengan penjepit untuk dilakukan penimbangan. 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi Dalam 
Pengolahan 4 Titrasi asam basa IV 200’ 

 
Tujuan : 

1. Mahasiswa memahami prinsip titrasi. 

2. Mahasiswa dapat melakukan titrasi asam basa, titrasi basa asam dan titrasi 

sampel. 

 
Bahan : 

1. Bahan kimia :  

- Aquades    -    indikator pp 1 % 

- larutan HCl 0,1 N  -    larutan NaOH 0,1 N 

2. Sampel : -     Kelompok I  : jeruk nipis 

-     Kelompok II  : sabun bayi 

-     Kelompok III  : belimbing sayur 

-     Kelompok IV  : deterjen 

-     Kelompok V   : asam cuka 

 
Alat :  -     erlenmeyer 250 ml   - gelas ukur 50 ml 

- pipet ukur 10 ml dan 5 ml  - timbangan elektronik 

- beaker glass    - labu ukur 100 ml 

- buret     - blender 

- statif     - corong 

Cara kerja : 

1. Titrasi asam basa 

a. Ambil 10 ml larutan HCl 0,1 N dengan pipet ukur dan masukkan ke dalam 

erlenmeyer. 

b. Masukkan 1 ml indikator pp 1 %. 

c. Gojog sampai homogen. 

d. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terjadi perubahan warna. 

e. Catat banyaknya larutan NaOH 0,1 N yang digunakan untuk titrasi. 
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2. Titrasi basa asam 

a. Ambil 10 ml larutan NaOH 0,1 N dengan pipet ukur dan masukkan ke 

dalam erlenmeyer. 

b. Masukkan 1 ml indikator pp 1 %. 

c. Gojog sampai homogen. 

d. Titrasi dengan larutan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna. 

e. Catat banyaknya larutan HCl 0,1 N yang digunakan untuk titrasi. 

 
3. Titrasi sampel 

a. Buat larutan sampel dengan konsentrasi 1 % (larutan basa) dan 10 % 

(larutan asam). 

b. Ambil 10 ml larutan sampel dengan pipet ukur dan masukkan ke dalam 

erlenmeyer. 

c. Masukkan 1 ml indikator pp 1 %. 

d. Gojog sampai homgen. 

e. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N (pada larutan sampel yang bersifat 

asam) atau titrasi dengan larutan HCl 0,1 N (pada larutan sampel yang 

bersifat basa) sampai terjadi perubahan warna. 

f. Catat banyaknya larutan NaOH 0,1 N atau HCl 0,1 N yang digunakan 

untuk titrasi. 

 

Kajian Pustaka 

  Prinsip titrasi asam basa adalah reaksi kesetimbangan ion hydrogen antara 

larutan penitrasi dan larutan yang dititrasi dengan ditandai perubahan pH dan 

warna larutan karena adanya indikator yang digunakan. Pada titrasi digunakan 

suatu senyawa yang mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda 

yang disebut senyawa indikator. Senyawa indikator biasanya digunakan dalam 

bentuk larutan. Contoh senyawa indikator adalah phenolpthaline (pp) yang 

berwarna pink pada kondisi basa dan tidak berwarna pada kondisi asam/netral. 

  Prinsip titrasi digunakan pada berbagai analisis zat gizi, seperti pada 

analisis protein (metode Kjieldahl, titrasi formol, dll), analisis lemak (kadar asam 
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lemak bebas, angka asam, angka penyabunan, TBA, dll), analisis karbohidrat 

(gula total, gula reduksi, dll), dan analisis vitamin (vitamin C, dll).  

  Alat yang digunakan pada saat titrasi antara lain adalah buret (sebagai 

tempat larutan penitrasi) dan erlenmeyer (sebagai tempat larutan yang dititrasi). 

Pada saat titrasi, erlenmeyer dipegang dengan tangan kanan dan kran pengatur 

aliran pada buret dipegang dengan tangan kiri. Hal yang perlu diperhatikan pada 

saat titrasi adalah terjadinya perubahan warna larutan harus diamati dengan 

cermat. Perubahan warna yang terjadi dikatakan stabil bila setelah digojog dan 

didiamkan selama 30 detik tidak mengalami perubahan warna lagi. Warna yang 

timbul tidak boleh terlalu pekat atau terlalu samar. Oleh karena itu aliran larutan 

penitrasi harus diatur dalam bentuk tetesan, jangan berupa aliran.  

  Buret digunakan untuk mengukur volume cairan yang keluar pada saat 

titrasi. Pada buret terdapat kran untuk mengeluarkan atau menghentikan cairan 

yang keluar dan volumenya dapat diketahui pada skala yang tertera. Cara titrasi 

yang benar adalah sebagai berikut : 

a) Bersihkan buret dari lemak dan debu. 

b) Pasang buret pada statif dengan keadaan tegak lurus dan datar air. 

c) Periksa kran pada buret. Kran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila kran 

sulit diputar atau bocor, lepaslah kran tersebut dan olesi permukaannya 

dengan vaselin secukupnya. 

d) Bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi sebanyak 3 kali, 

kemudian isilah buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. 

Biarkan dulu gelembung-gelembung udara keluar atau lapisan larutan yang 

berada pada dinding dalam di atas permukaan larutan tersebut tutun terlebih 

dahulu sehingga tinggi permukaan larutan sudah tidak berubah lagi. 

e) Alirkan laurtan dengan membuka kran dan usahakan kolom pipa di bawah 

kran terisi larutan (tidak terdapat gelembung udara). 

f) Aturlah tinggi cairan sampai meniskusnya tepat pada angka nol atau angka 

lain, dan catatlah angka mula-mula ini. 

g) Mulailah titrasi dengan cara tangan kiri memegang kran sambil memutarnya 

dan tangan kanan memegang erlenmeyer yang berisi cairan yang akan 

dititrasi. Usahakan aliran larutan dari buret berupa tetesan. Selama titrasi, 
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erlenmeyer tersebut digoyang-goyang dengan gerakan berputar agar larutan 

yang menetes dari buret segera bercampur dan bereaksi dengan larutan yang 

terdapat pada erlenmeyer. Demikian seterusnya sampai titik akhir titrasi 

tercapai yang ditandai dengan perubahan warna larutan pada erlenmeyer. 

Titrasi akan lebih mudah dan cepat bila menggunakan alat pengaduk 

magnetis (magnetic stirrer) yang dilengkapi dengan pemanas dan pengatur 

suhu.  
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi Dalam 
Pengolahan 5 Analisis kadar protein IV 200’ 

 

Tujuan : 

1. Mahasiswa dapat melakukan analisis kadar protein dengan metode titrasi 

formol. 

2. Mahasiswa dapat menentukan kadar protein suatu bahan pangan dengan 

metode titrasi formol. 

Bahan : 

1. Bahan kimia :  

- Aquades    -    indikator pp 1 % 

- larutan K-oksalat jenuh  -    larutan formaldehid 40 % 

- larutan NaOH 0,1 N 

2. Sampel : -     Kelompok I  : susu sapi segar 

-     Kelompok II  : yoghurt 

-     Kelompok III  : tempe 

-     Kelompok IV  : kedelai putih rebus 

-     Kelompok V   : kedelai putih mentah 

Alat :  -     erlenmeyer 250 ml   - gelas ukur 50 ml 

- pipet ukur 10 ml dan 5 ml  - timbangan elektronik 

- beaker glass    - labu ukur 100 ml 

- buret     - blender 

- statif     - corong 

Cara kerja : 

1. Ambil 10 ml larutan sampel (larutan protein) dan masukkan ke dalam 

erlenmeyer. 

2. Tambahkan 20 ml aquades, 0,4 ml larutan K-oksalat jenuh dan 1 ml indikator 

pp 1 %. 

3. Gojog, lalu  diamkan 2 menit. 
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4. Untuk sampel padat, timbang 10 gram sampel yang sudah dihaluskan, 

kemudian encerkan menjadi 100 ml dengan labu ukur 100 ml, selanjutnya 

disaring dengan kertas saring. Filtrat merupakan larutan protein. 

5. Titrasilah larutan sampel tersebut dengan larutan NaOH 0,1 N sampai 

berwarna merah jambu (pink). Catat banyaknya larutan NaOH 0,1 N yang 

digunakan untuk titrasi (titrasi pertama). 

6. Setelah warna tercapai, tambahkan 2 ml larutan formaldehid 40 % dan 

titrasilah kembali dengan larutan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah jambu 

(pink) lagi. Catat banyaknya larutan NaOH 0,1 N yang digunakan untuk titrasi 

(titrasi kedua). 

7. Buatlah titrasi blanko yang terdiri dari 20 ml aquades + 0,4 ml larutan K-

oksalat jenuh + 1 ml indikator pp 1 % + 2 ml larutan formaldehid 40 %. 

Titrasilah dengan larutan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah jambu (pink). 

8. Larutan terkoreksi adalah titrasi kedua dikurangi titrasi blanko merupakan 

titrasi formol. Untuk mengetahui % protein, harus dibuat percobaan serupa 

dengan menggunakan larutan yng telah diketahui kadar proteinnya (dengan 

metode Kjieldahl). 

Misal : pada susu digunakan faktor konversi = 1,83 

  % protein susu = 1,83 x ml titrasi formol 

  % kasein           = 1,63 x ml titrasi formol 

Perhitungan :    

   % N  =     a        x  N NaOH  x  14,008  x  fp 
  b x 10 

 

   % protein   = % N   x   fk 

Keterangan : a = titrasi formol   fp = faktor pengenceran 

  b = berat sampel (gr)  fk = faktor konversi 

Kajian Pustaka 

 Protein merupakan senyawa organik kompleks yang terdapat pada semua 

jenis tanaman, binatang dan mikroorganisme. Protein disusun oleh asam 

amino.Setiap asam amino mempunyai struktur yang berbeda-beda yang nantinya 

akan mempengaruhi sifat protein. Masing-masing asam amino akan berikatan 

dengan ikatan peptida, dengan kerangkan dasar N-C-C-N-C-C- …….-N-C-C. Dari 
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kerangka dasar atau struktur dasar tersebut nampak bahwa terminal protein 

adalah gugus amino (terminal N) dan gugus karboksil (terminal C). 

 Protein pada bahan pangan dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis protein secara kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

antara lain metode Kjieldahl, metode Biuret, metode Lowry-Follin, metode 

pengecatan, metode turbidimetri, dan metode titrasi formol. Setiap metode analisis 

protein mempunyai karakteristik tertentu dan harus disesuaikan dengan tujuan 

analisis protein. 

Metode titrasi formol bukan berdasarkan penentuan banyaknya nitrogen 

total yang terdapat pada bahan pangan namun berdasarkan pada gugus terminal 

protein. Oleh karena itu untuk mencari kadar proteinnya, maka harus diketahui 

faktor konversinya. Setiap bahan mempunyai faktor konversi yang tidak sama, bila 

tidak ada dalam tabel digunakan faktor konversi 6,25. Metode titrasi formol lebih 

tepat bila digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemecahan protein terjadi, 

karena dengan adanya pemecahan atau hidrolisis protein, jumlah gugus terminal 

protein akan bertambah. Protein dapat mengalami hidrolisis pada ikatan 

peptidanya oleh asam kuat (misal HCl), basa kuat (misal NaOH) dan enzim-enzim 

tertentu. 

Tabel 1. Faktor konversi pada beberapa bahan pada penentuan kadar protein 

Bahan Faktor konversi 
Bir, sirup, biji-bijian, ragi, makanan ternak, buah-
buahan, teh, malt, anggur 
Beras 
Roti, gandum, macaroni, bakmi 
Kacang tanah 
Kedelai 
Kenari 
Susu kental manis 

6,25 
 

5,95 
5,70 
5,46 
5,75 
5,18 
6,38 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi 
Dalam Pengolahan 6 Analisis kadar  vitamin  C IV 200’ 

 

Tujuan : 

1. Mahasiswa dapat melakukan analisis kadar vitamin C dengan metode titrasi 

iodin (Metode Jacobs). 

2. Mahasiswa dapat menentukan kadar vitamin C pada bahan pangan dengan 

metode titrasi iodin (metode Jacobs). 

 

Bahan : 

1. Bahan kimia :  

- Aquades   - kertas saring 

- larutan amilum 1 % - larutan iodin 0,01 N 

2. Sampel : -     Kelompok I  : jambu biji Bangkok 

-     Kelompok II  : jambu biji Bangkok rebus 

-     Kelompok III  : tomat segar 

-     Kelompok IV  : tomat diblansing 5 menit 

-     Kelompok V   : tomat ditumis 5 menit 

Alat :  -     erlenmeyer 250 ml   - gelas ukur 50 ml 

- pipet ukur 10 ml dan 5 ml  - timbangan elektronik 

- beaker glass    - labu ukur 100 ml 

- buret     - blender 

- statif     - corong 

Cara kerja : 

1. Timbang 200 – 300 gram sampel dan hancurkan dalam waring blender 

sampai diperoleh slurry. Bila dalam penghancuran membutuhkan aquades, 

catat banyaknya aquades yang ditambahkan. 

2. Timbang 10 – 30 gram slurry,  masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan 

tambahkan aquades sampai tanda, lalu disaring dengan kertas saring. 

3. Ambil 5 – 25 ml filtrat, masukkan ke dalam erlenmeyer. 
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4. Tambahkan 2 ml larutan amilum 1 % dan tambahkan 20 ml aquades bila 

perlu. 

5. Titrasilah dengan larutan iodin 0,01 N sampai berwarna biru. 

6. Titrasi blanko dilakukan dengan mengambil 20 ml aquades + 2 ml larutan 

amilum 1 % ke dalam erlenmeyer, lalu dititrasi dengan larutan iodin 0,01 N 

sampai berwarna biru. 

 

Perhitungan : 

Dasar perhitungan : 1 ml larutan iodin 0,01 N = 0,88 mg asam askorbat (vitamin C) 

Misal : titrasi blanko = 0,1 ml dan titrasi sampel = 10,1 ml 

   Berat slurry sampel = 30 gram 

   Pengenceran = 100 ml 

   Filtrat yang diambil 10 ml, tanpa penambahan aquades lagi 

Maka :  

Jumlah asam askorbat dalam larutan sampel yang dititrasi = (10,1 – 0,1) x 0,88 

mg = 8,8 mg  

Dalam 100 ml larutan sampel yang diencerkan terdapat vitamin C = 100/10 x 8,8 

mg = 88 mg 

Dalam 30 gram slurry terdapat vitamin C = 88 mg 

Dalam 100 gram sampel terdapat vitamin C = 100/30 x 88 mg = 293,33 mg 

Berat vitamin c tiap gram sampel = 88 mg/30 gr = 2,93333. 10-3 

Jadi kadar vitamin C pada sampel = 293,33 mg/100 gr bahan 

Atau : Kadar vitamin C pada sampel = 2,93333. 10-3 x 100 %  = 0,293333 % 

 

Keterangan : 

Cara membuat larutan amilum 1 % : 

10 gram pati yang dapat larut dicampur dengan 10 mg HgI dan 30 ml 

aquades,  ditambahkan pada 1 liter aquades yang sedang mendidih. 

 

Cara membuat larutan iodine 0,01 N : 

Sebanyak 2 – 2,5 gram KI dan 1,2699 I2 dilarutkan dalam aquades 

sebanyak 1 liter. 
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Kajian Pustaka : 

 Vitamin C disebut juga asam askorbat. Sifat-sifat vitamin C adalah 

berwarna putih, larut dalam air, berbentuk kristal, stabil dalam larutan asam, 

mudah kehilangan 2 atom H membentuk asam L-dehidroaskorbat, serta labil 

terhadap oksidasi yang dipercepat oleh alkali, garam Fe dan Cu, panas, enzim 

oksidatif, udara dan cahaya. 

 Vitamin C pada bahan pangan dapat dianalisis dengan metode iodometri 

dan metode 2,6-D (2,6 Na-diklorofenolindofenol).  Analisis tersebut berdasarkan 

sifat vitamin C yang mudah melepaskan 2 atom H. Pada metode iodometri (titrasi 

iodin) menggunakan larutan standar iodium 0,01 N. Analisis ini berdasarkan 

prinsip bahwa atom H yang dilepaskan vitamin C (sebanyak 2 atom tiap molekul 

vitamin C) akan ditangkap oleh larutan standar iodium sehingga ikatan rangkap 

pada atom C nomor 2 dan 3 akan menjadi ikatan tunggal karena sudah berikatan 

dengan iodium. 

 

Daftar Pustaka : 

Slamet Sudarmadji, Bambang Haryono dan Suhardi. 1984. Prosedur Analisa 
untuk Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty, Yogyakarta. 

 
____________________________________________. 1989. Analisa Bahan 

Makanan dan Pertanian. Liberty, Yogyakarta. 
 
Winarno, F.G. 1984. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia, Jakarta.    
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. 

L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi Dalam 
Pengolahan 7 

Analisis kadar lemak, 
asam lemak bebas, 

angka asam, dan angka 
iodin 

IV 200’ 

 
Tujuan :  

1. Mahasiswa dapat menentukan kadar lemak atau kadar minyak pada bahan 

pangan dengan  metode Soxhlet (mikro Soxhlet). 

2. Mahasiswa dapat menentukan kadar asam lemak bebas dan angka asam 

pada bahan pangan. 

3. Mahasiswa dapat menentukan angka iodin pada bahan pangan.  

 
Bahan : 

a. Analisis kadar lemak atau kadar minyak :  

- Kelompok I  : kacang tanah - Kelompok  IV : kacang kedelai 

- Kelompok II  : wijen   - Kelompok V   : jagung 

- Kelompok III : kacang mete 

b. Analisis kadar asam lemak bebas dan angka asam : 

- Kelompok I  : minyak kacang segar  

- Kelompok II  : minyak kacang tengik  

- Kelompok III : minyak sawit segar 

- Kelompok IV  : minyak sawit tengik 

- Kelompok V  : minyak jagung 

c. Analisis angka iodin : 

- Kelompok I : minyak sawit - Kelompok IV  : minyak wijen 

- Kelompok II : minyak kelapa - Kelompok V   : minyak kacang kedelai 

- Kelompok III: minyak jagung 

d. Bahan kimia : 

- Petroleum ether, larutan NaOH 0,1 N, alkohol netral, indikator pp, 

kloroform atau karbon tetra  klorida, reagen yodium-bromida, larutan KI 

15 %, larutan Na-thiosulfat 0,1 N (Na2S2O3 0,1 N), larutan pati 1 %, 

aquades 
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Alat : 

a. Analisis kadar lemak atau kadar minyak : 

- thimble, tabung ekstraksi mikro Soxhlet, alat distilasi mikro Soxhlet, labu 

godog, water bath, oven, neraca analitis, desikator 

b. Analisis kadar asam lemak bebas dan angka asam : 

- erlenmeyer, hot plate, water bath, gelas ukur, pipet ukur 5 ml, buret, 

neraca analitis 

c. Analisis angka iodin : 

- erlenmeyer, gelas ukur, hot plate, pipet ukur 10 ml, botol gelap, beker 

glass 250 ml, buret, neraca analitis 

 

Cara kerja : 

a. Analisis kadar lemak atau kadar minyak pada bahan pangan dengan mikro 

Soxhlet  

1. Timbang 1 – 2 gram bahan yang telah dihaluskan 

2. Timbang thimble 

3. Masukkan bahan ke dalam thimble dan timbang 

4. Masukkan ke dalam tabung ekstraksi mikro Soxhlet 

5. Pasang tabung ekstraksi pada alat distilasi mikro Soxhlet dengan pelarut 

petroleum ether secukupnya 

6. Distilasi selama 3 – 4 jam, setelah residu dalam tabung ekstraksi diaduk, 

ekstraksi dilanjutkan lagi selama 1 – 2 jam dengan pelarut yang sama 

7. Pindahkan petroleum ether yang mengandung ekstrak lemak dan minyak 

ke dalam labu godog yang bersih dan sudah diketahui beratnya 

8. Uapkan labu godog di atas water bath sampai agak pekat 

9. Keringkan dalam oven suhu 100° C sampai berat konstan 

10. Timbang labu godog bersama  ekstrak lemak dan minyak 

Perhitungan : 

Kadar lemak (wb) % 100  x 
sampelberat 
ekstrakberat 

=    

Kadar lemak (db) % 100 x 
KA) - (1 sampelberat 

ekstrakberat 
=  
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b. Analisis kadar asam lemak bebas dan angka asam pada bahan pangan 

1. Timbang sebanyak 28,2 ! 0,2 gram sampel dalam Erlenmeyer 

2. Tambahkan 50 ml alkohol netral panas dan 2 ml indikator pp, gojog 

sampai tercampur merata 

3. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah jambu yang 

tidak hilang selama 10 detik, catat banyaknya ml larutan NaOH 0,1 N yang 

digunakan untuk titrasi 

 

Standardisasi larutan NaOH :   

- ambil 10 ml lar. asam oksalat 1 % dan tambah 3 tetes pp 

 - titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai berwarna   

 

Perhitungan : 

Kadar asam lemak bebas (% FFA)  

% 100 x 
1000 x sampelberat 

lemak asam BM x NaOH N x NaOH ml
=   

Angka asam FFA % x 
lemak/10asam BM

KOH BM =  

    N NaOH standardisasi 1000  x  
100x NaOHlarutan Voksalat x BM

oksalatlarutan  Voksalat x larutan  % x 2
=    

c. Analisis angka iodin 

1. Timbang sampel sebanyak 0,1 – 0,5 gram dalam erlenmeyer bertutup 

2. Tambahkan 10 ml kloroform atau karbon tetra klorida dan 25 ml reagen 

yodium-bromida, dan biarkan di tempat gelap selama 30 menit dengan 

kadang kala digojog 

3. Tambahkan 10 ml larutan KI 15 % dan 50 – 100 ml aquades yang telah 

dididihkan 

4. Segera titrasi dengan larutan Na-thiosulfat 0,1 N sampai berwarna 

kuning pucat 

5. Tambahkan 2 ml larutan pati 
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6. Titrasi lagi dengan larutan Na-thiosulfat 0,1 N sampai warna biru hilang, 

catat banyaknya ml larutan Na-thiosulfat 0,1 N yang digunakan untuk 

titrasi 

 

Titrasi blangko : 

1. Ambil 25 ml reagen yodium bromida dan 10 ml larutan KI 15 % dalam 

Erlenmeyer 

2. Tambahkan 100 ml aquades yang telah dididihkan 

3. Titrasi dengan larut Na-thiosulfat 0,1 N sampai berwarna kuning pucat 

4. Tambahkan 2 ml larutan pati 

5. Titrasi lagi dengan larutan Na-thiosulfat 0,1 N sampai warna biru hilang, 

catat banyaknya ml larutan Na-thiosulfat 0,1 N yang digunakan untuk 

titrasi  

Perhitungan : 

Angka iodin 12,691  x  thiosulfat-Na  N  x  
(gram) sampelberat 

sampel   titrasi- blangko titrasi =   

 

Kajian Pustaka 

 Lemak dan minyak yang termasuk golongan lipida merupakan trigliserida. 

Lipida adalah semua bahan organik yang dapat larut dalam pelarut-pelarut organik 

yang memiliki kecenderungan nonpolar. Trigliserida merupakan senyawa hasil 

kondensasi satu molekul  gliserol dengan tiga molekul asam lemak. 

                                                                                            O 

 H2C – OH                                        H2C – O – C – R1 
                                                 O                                        O 
 H2C – OH  +  3 R – C – OH  →      H2C – O – C – R2   +  3 H2O 
                                                                                            O 
 H2C – OH                                        H2C – O – C – R3 
              gliserol           asam lemak                  trigliserida 
 
 Trigliserida terdapat dalam jaringan hewan, jaringan tanaman, dan jaringan 

tubuh manusia. Hampir semua bahan pangan banyak mengandung trigliserida, 

khususnya minyak dan lemak, terutama bahan yang berasal dari hewan. Lemak 

dalam jaringan hewan banyak terdapat pada jaringan adiposa. Dalam tanaman, 
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lemak disintesis dari satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak yang 

terbentuk dari kelanjutan oksidasi karbohidrat dalam proses respirasi. 

 Pada umumnya lemak hewani banyak mengandung sterol yang disebut 

kolesterol dan berwujud padat pada suhu ruang. Hal ini disebabkan karena lemak 

mengandung asam lemak jenuh yang lebih banyak sehingga mempunyai titik 

lebur yang lebih tinggi. Pada lemak nabati banyak mengandung fitosterol dan 

berwujud cair pada suhu ruang, sehingga lemak nabati disebut juga minyak. Hal 

ini disebabkan karena minyak banyak mengandung asam lemak tidak jenuh 

daripada asam lemak jenuh sehingga mempunyai titik lebur yang rendah. 

 Lemak dan minyak mempunyai fungsi yang penting dalam berbagai bidang, 

antara lain sebagai salah satu penyusun dinding sel dan biomolekul, sebagai 

sumber energi, sumber asam lemak esensial, dan sumber vitamin yang larut 

lemak. Dalam pengolahan makanan, lemak dan minyak digunakan sebagai media 

penghantar panas, memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik, memperbaiki 

tekstur bahan pangan dan dapat memperbaiki konsistensi yang empuk, halus dan 

berlapis-lapis pada roti. 

 Lemak dan minyak dapat mengalami kerusakan karena penyerapan bau 

(tainting), reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi (termal dan enzimatis), rancidity 

(ketengikan) dan reversi. Kerusakan lemak dan minyak dapat menurunkan nilai 

gizi dan menyebabkan penyimpangan bau dan rasa yang tidak dikehendaki. 

Setiap jenis kerusakan lemak dan minyak pada umumnya disebabkan karena 

perubahan kimia tertentu yang dipercepat oleh faktor-faktor lain. 

 Pada umumnya analisis lemak dan  minyak dapat digolongkan dalam tiga 

kelompok tujuan : 

1. Penentuan kuantitatif atau penentuan kadar lemak atau minyak yang terdapat 

dalam bahan makanan. 

Ada dua cara ekstraksi lemak atau minyak, yaitu cara kering dan cara basah. 

Ekstraksi cara kering digunakan untuk bahan padat, antara lain dengan alat 

ekstraksi Soxhlet, alat ekstraksi Goldfish, alat ekstraksi ASTM (American 

Society Testing Material). Ekstraksi cara basah digunakan untuk bahan cair, 

antara lain dengan botol Babcock dan metode Mojonnier. Hasil analisis kadar 

lemak atau minyak yang diperoleh merupakan lemak kasar (crude fat) karena 
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selama analisis selain lemak atau minyak, juga terikut fosfolipida, sterol, asam 

lemak bebas, karotenoid, dan pigmen yang lain. 

2. Penentuan kualitas lemak dan minyak 

Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui proses ekstraksi lemak dan minyak, 

ada tidaknya perlakuan pemurnian lanjutan seperti penjernihan (refining), 

penghilangan bau (deodorizing), penghilangan warna (bleaching) dan 

sebagainya. Penentuan ini berhubungan dengan daya simpan, sifat goreng, 

bau dan rasa dari lemak atau minyak. Tolok ukur kualitas lemak dan minyak 

antara lain kadar asam lemak bebas (free fatty acid = FFA), bilangan 

peroksida, kadar air dan tingkat ketengikan (angka TBA = thiobarbiturat acid). 

3. Penentuan sifat fisis dan kimiawi yang khas atau mencirikan sifat minyak 

tertentu 

Sifat fisis dan kimiawi yang khas dari lemak atau minyak antara lain 

ditunjukkan oleh angka iodin, titik cair, titik asap, angka penyabunan, indeks 

bias, bobot jenis, angka ester, angka Reichert-Meissl, angka Polenske dan 

angka Kirschner. 

 Angka asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang diperlukan 

untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdpat dalam 1 gram minyak atau 

lemak. Asam lemak bebas ditentukan sebagai kandungan asam lemak yang 

terdapat paling banyak dalam minyak atau minyak dan dinyatakan sebagai % 

FFA. Angka asam yang tinggi menunjukkan kadar asam lemak bebas yang tinggi 

pula, yang berasal dari hidrolisis minyak atau lemak maupun karena proses 

pengolahan minyak yang kurang baik. Makin tinggi angka asam, makin rendah 

kualitas minyak atau lemak. 

 Angka iodin adalah banyaknya gram iodin yang diikat oleh 100 gram 

minyak atau lemak. Iod akan mengadisi ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh 

bebas maupun dalam bentuk ester, sehingga membentuk senyawa yang jenuh. 

Angka iodin mencerminkan ketidakjenuhan asam lemak penyusun lemak atau 

minyak. Banyaknya iod yang diikat menunjukkan  banyaknya ikatan rangkap yang 

terdapat pada lemak atau minyak. Penentuan angka iodin dapat dilakukan dengan 

cara Hanus, cara Kaufman dan von Hubl, atau cara Wijs. Pada cara Hanus, 



 
Jobsheet Analisis Gizi Dalam Pengolahan 

34

larutan iodin standar dibuat dalam asam asetat pekat (glasial) yang berisi iodium 

bromida yang akan mempercepat reaksi.   

 

Daftar Pustaka: 

Slamet Sudarmadji, Bambang Haryono dan Suhardi. 1984. Prosedur Analisa 
untuk Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty, Yogyakarta. 

 
____________________________________________. 1989. Analisa Bahan 

Makanan dan Pertanian. Liberty, Yogyakarta. 
 

Winarno, F.G. 1984. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia, Jakarta. 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi Dalam 
Pengolahan 8 Spektrofotometri IV 200’ 

 

Tujuan :  

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip spektrofotometri. 

2. Mahasiswa dapat menggunakan alat spektrofotometer. 

 

Bahan : 

- larutan berwarna dengan variasi konsentrasi (2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %) 

- aquades 

Alat : 

- spektrofotometer uv-vis  - tabung reaksi  - labu takar 100 ml 

- kuvet    - pipet ukur 10 ml  - vorteks 

- beaker glass   - neraca analitis 

 

Cara kerja : 

a. Scanning panjang gelombang 

1. Siapkan larutan berwarna yang akan ditera absorbansinya. 

2. Siapkan alat spektrofotometer, hubungkan dengan stop kontak dan 

nyalakan alat. 

3. Tunggu sampai muncul istilah “initialization” dan semua fungsi alat sudah 

dicek secara otomatis. 

4. Tunggu sampai muncul tampilan pilihan menu, pilih menu no. 2 (spectrum). 

5. Siapkan tabung kuvet yang bersih, isilah dengan aquades atau larutan 

blangko sampai tanda yang tersedia pada bagian atas kuvet. 

6. Bersihkan kembali dinding kuvet terutama pada bagian yang akan dilalui 

sinar dengan kertas tissue, bagian ini jangan dipegang. 

7. Masukkan kuvet ke dalam ruang kuvet pada spektrofotometer secara 

benar, dan tutuplah ruang kuvet tersebut. 
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8. Tentukan kisaran panjang gelombang (λ), absorbansi dan lain-lain yang 

terdapat pada option no.2 (spectrum), lalu tekan enter. 

9. Tunggu sampai muncul kurva spektrum absorbsi. Bila kurva sudah muncul, 

tentukan panjang gelombang yang mempunyai absorbansi tertinggi. 

10. Bila sudah mengetahui panjang gelombang sinar yang mempunyai 

absorbansi tertinggi, maka kembali ke tampilan pilihan menu. 

11. Ambil kuvet yang masih terdapat dalam ruang kuvet. Cuci dengan aquades 

dan bersihkan dengan kertas tissue sampai bebas air dan lemak. 

 

b. Penentuan absorbansi sampel 

1. Siapkan larutan sampel dengan beberapa konsentrasi. 

2. Siapkan alat spektrofotometer, hubungkan dengan stop kontak dan 

nyalakan alat. 

3. Tunggu sampai muncul istilah “initialization” dan semua fungsi alat sudah 

dicek secara otomatis. 

4. Tunggu sampai muncul tampilan pilihan menu, pilih menu no. 1 

(photometric). 

5. Tentukan panjang gelombang yang akan digunakan berdasarkan scanning 

panjang gelombang yang sudah dilakukan dan tentukan pula pilihan 

absorbansi atau transmitansi. 

6. Siapkan tabung kuvet yang bersih, isilah dengan aquades atau larutan 

sampel sampai tanda yang tersedia pada bagian atas kuvet. 

7. Bersihkan kembali dinding kuvet terutama pada bagian yang akan dilalui 

sinar dengan kertas tissue, bagian ini jangan dipegang. 

8. Masukkan kuvet ke dalam ruang kuvet pada spektrofotometer secara 

benar, dan tutuplah ruang kuvet tersebut. 

9. Tunggu sampai muncul besarnya absorbansi atau transmitansi dari 

aquades dan tekan tombol zero. 

10. Masukkan kuvet yang berisi larutan sampel ke dalam ruang kuvet secara 

benar dan tutuplah ruang kuvet tersebut. 

11. Tunggu sampai muncul besarnya absorbansi atau transmitansi dari larutan 

sampel, dan catat. 
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12. Cucilah kuvet yang sudah digunakan untuk menera larutan sampel dengan 

aquades dan keringkan dengan kertas tissue sampai bebas air dan lemak. 

13. Ulangi untuk larutan sampel yang lain. 

 

Kajian Pustaka 

 Prinsip spektroskopi adalah berdasarkan interaksi energi radiasi 

elektromagnetik dengan zat kimia yang terdapat pada bahan. Adanya absorbsi 

sinar oleh zat kimia merupakan dasar dari cara spektroskopi karena proses 

absorbsi bersifat spesifik untuk setiap zat kimia (bersifat kualitatif). Di samping itu 

banyaknya absorbsi berbanding lurus dengan banyaknya zat kimia (bersifat 

kuantitatif). 

 Instrumen yang digunakan pada spektroskopi atau spektrofotometri adalah 

spektrofotometer. Ada beberapa tipe spektrofotometer, antara lain 

spektrofotometer vis (menggunakan sinar visible), spektrofotometer uv 

(menggunakan sinar ultra violet), spektrofotometer uv – vis (menggunakan sinar 

visible dan ultra violet), dan lain-lain tergantung sumber sinar yang digunakan dan 

interaksinya. 

 Pada spektrofotometer, seberkas sinar polikromatik yang melewati suatu 

larutan, maka ada suatu sinar dengan panjang gelombang tertentu yang diserap 

oleh larutan, sedang yang lainnya diteruskan melalui larutan tersebut. Sinar yang 

mempunyai warna sama dengan larutan tidak diserap oleh larutan tersebut tapi 

akan diteruskan. Warna yang diteruskan yang sebenarnya merupakan warna dari 

larutan tersebut adalah warna komplementer dari warna yang tidak diteruskan 

atau yang diserap. Sebagai contoh bila suatu larutan menyerap bagian sinar biru 

dari spektrum sinar (λ = 475 nm), maka larutan kelihatan berwarna kuning, yaitu 

warna komplementer dari warna biru.         

 Bila suatu sinar polikromatik melewati suatu larutan, maka sebagian sinar 

akan diteruskan dan sebagian lagi akan diserap oleh larutan. Rasio intensitas 

sinar yang diteruskan (I) dengan intensitas sinar mula-mula (Io) disebut % 

transmitansi (% T). Semakin pekat suatu larutan, maka semakin kecil % T. 

Fenomena ini dijabarkan secara matematis oleh Beer-Lambert, yang 

menghasilkan hukum Beer – Lambert, yaitu : 



 
Jobsheet Analisis Gizi Dalam Pengolahan 

38

  

  - log c  b  a    ) T % ( log -    
Io
I

==  

di mana :  I = intensitas sinar yang diteruskan 

     Io = intensitas sinar mula-mula 

     I/Io = % T = % transmitansi 

     a = konstanta yang besarnya tergantung dari jenis medium dan 

                           panjang gelombang yang digunakan 

     b = panjang medium yang dilewati sinar  

     c = konsentrasi larut 

 

 Untuk memudahkan, (I/Io) disebut transmitansi, T, yaitu proporsi sinar yang 

diteruskan. Bila T dikalikan 100 % disebut prosen transmitansi, % T. Sedangkan 

log (Io/I) disebut optical density (OD) atau absorbansi (A). 

 Bila a dan b konstan, maka absorbansi berbanding lurus dengan 

konsentrasi larut, sehingga konsentrasi larutan dapat dinyatakan sebagai 

absorbansi atau optical density. Bila konsentrasi larutan ingin dinyatakan dalam 

besaran konsentrasi yang lazim, maka diperlukan kurva standar yang 

menunjukkan hubungan antara absorbansi (A) dengan konsentrasi larutan (misal 

%, mg/100 ml, dll). Kurva standar ini dibuat dengan mengukur absorbansi larutan 

pada berbagai konsentrasi yang diketahui, kemudian hasilnya dibuat grafik  A vs  

c. Grafik ini biasanya dikerjakan dengan persamaan regresi linier sehingga akan 

diperoleh grafik yang mendekati linier (garis lurus) dengan slope K. 

 Persamaan regresi linier untuk menentukan kurva standar adalah sebagai 

berikut : 
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Dalam menentukan persamaan regresi linier, juga ditentukan korelasi antara x 

(konsentrasi larutan) dan y (absorbansi) dengan rumus sebagai berikut : 
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Daftar Pustaka : 
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____________________________________________. 1989. Analisa Bahan 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi 
Dalam Pengolahan 9 

Analisis kadar glukosa 
(Glucose Oxidase 

Method, AOAC, 1970) 
IV 200’ 

 
Tujuan : 

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip analisis kadar glukosa pada bahan 

pangan dengan cara enzimatis dan spektrofotometri. 

2. Mahasiswa dapat menentukan kadar glukosa pada bahan pangan dengan cara 

enzimatis dan spektrofotometri. 

 

Bahan : 

- apel, nangka, mangga, jeruk, sawo  - larutan ‘glucose test’ 

- larutan glukosa standar    - larutan H2SO4 (1 + 3) 

- aquades 

 

Alat : 

- spektrofotometer uv-vis  - tabung reaksi - pipet ukur 10 ml 

- labu ukur 100 ml   - water bath  - neraca analitis 

- blender    - bekerglass  - kuvet 

 

Cara kerja : 

a. Pembuatan kurva standar 

1. Siapkan larutan glukosa standar ( 1 mg glukosa anhidrat/ml). 

2. Encerkan larutan standar dalam labu ukur 100 ml sehingga diperoleh 

larutan standar dengan kadar glukosa  2, 4, 6, 8 dan 10 mg/100 ml. 

3. Siapkan 6 tabung reaksi yang bersih, masing-masing diisi dengan 2 ml larut 

standar tersebut. Siapkan satu tabung reaksi yang diisi dengan 2 ml 

aquades sebagai blangko. 

4. Masukkan tabung-tabung reaksi tersebut dalam waterbath pada suhu 30°C 

selama 5 menit. 
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5. Setelah 5 menit, tambahkan 1 ml larutan ‘glucose test’ pada masing-masing 

tabung reaksi. 

6. Inkubasikan tabung reaksi tersebut dalam waterbath suhu 30°C selama 30 

menit. 

7. Setelah 30 menit, reaksi dihentikan dengan penambahan 10 ml larutan 

H2SO4 (1 + 3). Selang waktu penambahan larutan asam sulfat pada satu 

tabung dengan tabung berikutnya dibuat ajeg, sehingga lamanya inkubasi 

pada setiap tabung adalah sama selama 30 menit. 

8. Gojog tabung reaksi sampai homogen dan dinginkan sampai suhu kamar. 

9. Teralah ‘optical density’ atau absorbansi setiap larutan dengan 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm (atau 

pada panjang gelombang hasil scanning). 

10. Buatlah kurva standar dengan persamaan regresi linier yang menunjukkan 

hubungan antara konsentrasi glukosa dan absorbansi. 

 

b. Penentuan kadar glukosa pada larutan sampel 

1. Timbang sampel dan hancurkan dengan blender. Bila ditambahkan 

aquades pada saat diblender, catat banyaknya aquades yang ditambahkan.  

2. Siapkan larutan sampel yang mempunyai kadar glukosa 2,5 – 7,5 mg/100 

ml. Larutan sampel harus jernih, bila keruh atau berwarna dapat dijernihkan 

dengan Pb asetat atau bubur aluminum hidroksida. 

3. Pipetlah 2 ml larut sampel yang jernih tersebut ke dalam tabung reaksi. 

4. Masukkan tabung reaksi tersebut dalam waterbath pada suhu 30°C selama 

5 menit dan selanjutnya diperlakukan sama seperti pada pembuatan kurva 

standar di atas. 

5. Kadar glukosa dapat ditentukan berdasarkan absorbansi larutan sampel 

dan persamaan regresi linier dari kurva standar larutan glukosa. 

 
Perhitungan : 

 Persamaan regresi linier kurva standar glukosa : y = a + bx   

Kadar glukosa pada sampel (wb) % 100  x  
(mg) sampelberat 

fp    . x    =           

Di mana fp = faktor pengenceran 
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Kajian Pustaka 

Karbohidrat adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton dan meliputi 

kondensat polimer-polimernya yang terbentuk. Pada tanaman, karbohidrat 

dibentuk dari reaksi CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses 

fotosintesa dalam sel tanaman yang berklorofil. Dalam tubuh manusia, karbohidrat 

dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. 

Namun sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan 

sehari-hari terutama yang berasal dari tanaman. 

 

                                                        sinar 
  CO2  +  H2O                              (C6H12O6)n  + O2 
                                                    matahari          karbohidrat  
 
 
 Karbohidrat berfungsi sebagai sumber kalori yang murah, sumber dietary 

fiber yang berguna bagi pencernaan, bahan pemanis, pengental, dan penstabil. 

Karbohidrat banyak terdapat dalam bahan pangan nabati, baik berupa gula 

sederhana, heksosa, pentosa, maupun karbohidrat dengan berat molekul tinggi 

seperti pati, pektin, selulosa dan lignin. Pada bahan pangan hewani, karbohidrat 

terdapat sebagai glikogen yang terdapat dalam tenunan terutama hati. 

 Pada umumnya karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi monosakarida, 

disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida adalah suatu molekul 

yang terdiri dari 5 atau 6 atom C, yang disebut sakarida. Monosakarida yang 

mengandung gugus aldehid disebut aldosa, sedangkan ketosa mengandung 

gugus keton. Monosakarida yang terdiri dari 6 atom C disebut heksosa, misalnya 

glukosa, fruktosa dan galaktosa. Monosakarida yang mempunyai 5 atom C 

disebut pentosa, misalnya xilosa, arabinosa dan ribosa. 

 Disakarida adalah polimer yang tersusun dari dua monosakarida, misalnya 

sukrosa, maltosa dan laktosa. Oligosakarida merupakan polimer yang tersusun 

dari 3 – 10 monosakarida dan bersifat larut dalam air. Ikatan antara dua molekul 

monosakarida disebut ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk antara gugus hidroksil 

dari atom C no. 1 yang disebut karbon anomerik dengan gugus hidroksil dari atom 

C pada molekul gula yang lain, biasanya pada atom C no. 2, 4 atau 6. Contoh 

oligosakarida adalah maltotriosa dan rafinosa (tersusun dari 3 molekul mono-
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sakarida), maltotetrosa dan stakhiosa (tersusun dari 4 molekul monosakarida), 

maltopentosa dan verbakosa (tersusun dari 5 molekul monosakarida), 

maltoheksosa dan dekstrin (tersusun dari 6 – 10 molekul monosakarida). 

 Polisakarida merupakan polimer monosakarida yang terdiri dari banyak unit 

molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang. Polisakarida 

yang tersusun dari unit pentosa disebut pentosan, sedangkan yang tersusun dari 

heksosa disebut heksosan. Polisakarida dapat dihidrolisis dengan bantuan asam 

atau enzim yang spesifik kerjanya. Hasil hidrolisis polisakarida akan menghasilkan 

oligosakarida, disakarida atau monosakarida. Contoh polisakarida adalah pati, 

selulosa, hemiselulosa, pektin, glikogen, dekstran, gum, agar, alginat dan 

karagenan. 

 Analisis karbohidrat pada bahan makanan yang sering dilakukan adalah uji 

kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif, yaitu uji untuk mengetahui adanya suatu 

karbohidrat pada bahan makanan, misalnya uji Molisch, uji iod, uji Benedict, uji 

Barfoed, uji Fehling, uji Seliwanoff, uji Bial, uji anthron, uji pembentukan osazon, 

uji pembentukan CO2 selama proses fermentasi dan uji Tauber. Uji kuantitatif 

adalah uji untuk menentukan banyaknya karbohidrat dalam bahan makanan, 

antara lain dengan cara kimiawi, cara fisik, cara enzimatis atau biokimiawi, dan 

cara kromatografi. 

 Analisis kadar glukosa yang dilakukan adalah menggunakan cara enzimatis 

dan spektrofotometri. Dengan cara ini dapat menentukan jumlah glukosa lebih 

tepat karena digunakan enzim yang spesifik untuk glukosa. Reagensia yang 

digunakan pada penentuan ini disebut larutan “glucose test”, yang tersedia di 

pasaran dalam bentuk campuran yang telah dibuat untuk keperluan ini. Reagensia 

ini dijual dalam bentuk padat dan dikemas dalam botol. Bila akan digunakan 

tinggal melarutkannya dengan aquades sesuai petunjuk pabrik yang membuatnya. 

Larutan  “glucose test”  terdiri dari enzim glukosa oksidase, peroksidase dan o-

dianisidine (yaitu suatu senyawa khromogen yang berfungsi sebagai hidrogen 

donor) serta asetat buffer pH 5,5. Reaksi pada penentuan ini menghasilkan 

senyawa berwarna yang merupakan hasil oksidasi o-dianisidine yang jumlahnya 

sebanding dengan jumlah glukosa pada bahan. 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

Program 
Studi Nama Praktek No. L.K. Topik Praktek Sem Waktu 

Teknik 
Boga 

Analisis Gizi Dalam 
Pengolahan 10 Analisis mikrobiologi IV 200’ 

 

Tujuan : 

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip analisis mikrobiologi pada bahan pangan. 

2. Mahasiswa dapat menggunakan mikroskop untuk analisis mikrobiologi pada 

bahan pangan. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui morfologi dan pengecatan bakteri. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui morfologi jamur. 

5. Mahasiswa dapat mengetahui morfologi yeast. 

 
Bahan : 

- preparat awetan bakteri, jamur dan yeast 

- sampel : air dari beberapa sumber, tempe, biji-bijian yang berjamur, ragi 

tape dan ragi roti 

- larutan biru metilen Leoffler 

- larutan cat (pengecatan Gram) : violet kristal Hucker, iodin, etanol 95 % 

dan safranin 

- larutan biru metilen 0,01 % 

- media PDA (Potato Dextrose Agar) 

- aquades, alkohol, minyak imersi, laktofenol 

Alat :  

-     mikroskop  - gelas benda dan gelas penutup - bunsen 

- tabung reaksi  - alat sterilisasi   - jarum ose 

 
Cara kerja : 

A. Penggunaan mikroskop 

1. Perbesaran lemah 

a. Lensa obyektif 10 x ditempatkan pada kedudukan seporos dengan 

lensa okuler. 

b. Tubus diturunkan dengan pengatur tubus (sekrup kasar). 
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c. Amati melalui lensa okuler dan aturlah masuknya cahaya ke dalam 

mikroskop sehingga diperoleh bidang pemandangan yang paling terang 

(terangnya merata) dengan cara mengatur kedudukan cermin dan 

diafragma kondensor. 

d. Selanjutnya preparat diletakkan pada meja benda. 

e. Dengan perlahan-lahan naikkan tubus dengan sekrup kasar sehingga 

diperoleh bayangan obyek. Untuk mendapatkan bayangan yang paling 

baik, tubus dinaik-turunkan dengan hati-hati menggunakan pengatur 

tubus halus (sekrup halus) sehingga diperoleh bayangan yang paling 

jelas. 

f. Bagian-bagian tertentu dari obyek dapat ditentukan dengan mengatur 

kedudukan preparat dengan cara menggunakan sekrup-sekrup 

pengatur meja preparat. 

2. Perbesaran sedang 

a. Mula-mula kerjakan seperti pada cara kerja dengan perbesaran lemah 

sampai diperoleh bayangan-bayangan yang dikehendaki (cara a sampai 

dengan f). 

b. Kemudian lensa obyektif 10 x diganti dengan lensa obyektif 40 x. 

c. Cahaya yang masuk ke dalam mikroskop diatur lagi dengan mengatur 

kedudukan kondensor dan diafragmanya. 

d. Untuk mendapatkan bayangan akhir yang sebaik-baiknya, tubus 

diturunkan dengan menggunakan pengatur tubus sekrup halus (jangan 

menggunakan sekrup kasar). 

3. Perbesaran kuat 

a. Cara kerja seperti pada perbesaran sedang diulang sampai diperoleh  

bayangan yang paling jelas pada penyinaran yang paling kuat. 

b. Setelah itu lensa obyektif 40 x diganti dengan lensa obyektif 100 x. 

c. Tetesi gelas benda pada bagian yang akan diamati dengan minyak 

imersi. 

d. Turunkan tubus dengan hati-hati sampai hampir menyentuh gelas 

benda sehingga antara lensa obyektif dan gelas benda tertutup minyak 

imersi. 
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e. Naikkan atau turunkan tubus dengan hati-hati  dengan menggunakan 

sekrup halus samapi diperoleh bayangan yang paling jelas. 

f. Setelah menggunakan mikroskop dengan minyak imersi, bagian lensa 

obyektif yang terkena minyak imersi dibersihkan dengan xylol dengan 

cara xylol diteteskan di atas kertas lensa yang halus kemudian 

diusapkan beberapa kali pada bagian lensa obyektif yang terkena 

minyak imersi. 

 

B. Morfologi dan pengecatan bakteri 

1. Pengecatan sederhana 

a. Bersihkan gelas benda dan gelas penutup dengan alkohol sampai 

bebas lemak dan debu. Beri label pada ujung gelas benda dengan 

nama atau inisial mikrobia yang akan dicat. Di bawah gelas benda 

digambarkan bulatan berdiameter 1 cm dengan spidol. Gunakan daerah 

ini sebagai daerah untuk pengecatan bakteri. Balikkan gelas benda 

sehingga gambar bulatan ada di sebaliknya. 

b. Letakkan 1 – 2 tetes aquades pada permukaan gelas benda di dalam 

daerah yang sudah ditandai.  

c. Ambil sedikit biakan bakteri dengan jarum ose bermata secara aseptis 

dan campur dengan aquades yang ada pada gelas benda. Ratakan 

suspensi ini pada seluruh bulatan area. Bila bakterinya berasal dari 

kultur cairan, pindahkan beberapa ose ke permukaan gelas benda, 

tanpa dicampur dengan aquades. Ratakan selnya pada seluruh 

permukaan bulatan. 

d. Kering anginkan dengan kipas angin hingga membentuk noda. 

e. Lakukan fiksasi dengan cara melewatkan gelas benda pada nyala api 

beberapa kali. Jangan biarkan gelas benda langsung terkena nyala api 

sehingga menjadi terlalu panas. Untuk mengetes suhu fiksasi, 

tempelkan gelas benda pada pergelangan tangan selama 1 – 2 detik. 

Fiksasi yang baik adalah bila terasa hangat, bukan terasa panas. 
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f. Warnai noda bakteri dengan cat biru metilen Leoffer dengan cara 

mengambil beberapa tetes cat pada permukaan gelas benda. Biarkan 

selama 1 menit. 

g. Buang cairan cat biru metilen dan cucilah permukaan gelas benda 

dengan air mengalir beberapa kali, kemudian kering anginkan dengan 

kipas angin.  

h. Tutup permukaan preparat pada gelas benda dengan gelas penutup. 

i. Amati preparat dengan mikroskop perbesaran lemah, sedang dan kuat 

(dengan minyak imersi). Sel bakteri akan berwarna biru muda. 

j. Amati bentuk sel dan ukuran relatif tiap-tiap bakteri. Gambarkan bentuk 

sel bakteri secara proporsional dan lengkapi dengan keterangan yang 

diperlukan (nama bakteri, bentuk, ukuran sel dan perbesaran yang 

digunakan). 

 

2. Pengecatan Gram 

a. Bersihkan gelas benda dan gelas penutup dengan alkohol sampai 

bebas lemak dan debu. Beri label pada ujung gelas benda dengan 

nama atau inisial mikrobia yang akan dicat. Di bawah gelas benda 

digambarkan bulatan berdiameter 1 cm dengan spidol. Gunakan daerah 

ini sebagai daerah untuk pengecatan bakteri. Balikkan gelas benda 

sehingga gambar bulatan ada di sebaliknya. 

b. Letakkan 1 – 2 tetes aquades pada permukaan gelas benda di dalam 

daerah yang sudah ditandai.  

c. Ambil sedikit biakan bakteri dengan jarum ose bermata secara aseptis 

dan campur dengan aquades yang ada pada gelas benda. Ratakan 

suspensi ini pada seluruh bulatan area. Bila bakterinya berasal dari 

kultur cairan, pindahkan beberapa ose ke permukaan gelas benda, 

tanpa dicampur dengan aquades. Ratakan selnya pada seluruh 

permukaan bulatan. 

d. Kering anginkan dengan kipas angin hingga membentuk noda. 

e. Lakukan fiksasi dengan cara melewatkan gelas benda pada nyala api 

beberapa kali. Jangan biarkan gelas benda langsung terkena nyala api 
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sehingga menjadi terlalu panas. Untuk mengetes suhu fiksasi, 

tempelkan gelas benda pada pergelangan tangan selama 1 – 2 detik. 

Fiksasi yang baik adalah bila terasa hangat, bukan terasa panas. 

f. Tetesi 2 – 3 tetes cat utama violet kristal pada permukaan preparat, 

diamkan selama 1 menit. 

g. Cuci dengan air mengalir kemudian kering anginkan dengan kipas 

angin. 

h. Tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin, biarkan selama 1 menit. 

i. Cuci sisa iodin dengan air mengalir dan kering anginkan. 

j. Miringkan gelas benda, cuci dengan larutan etanol 95 % dengan cara 

meneteskan etanol pada permukaan noda bakteri sampai etanol bekas 

cucian tidak berwarna, selama lebih kurang 30 detik. 

k. Cuci dengan air mengalir secara singkat kemudian kering anginkan. 

l. Teteskan beberapa tetes cat penutup safranin dan diamkan selama 2 

menit. 

m. Cuci secara cepat dengan air mengalir dan kering anginkan. Tutup 

permukaan noda dengan gelas penutup. 

n. Amati preparat dengan mikroskop perbesaran lemah, sedang dan kuat 

(dengan minyak imersi). Sel bakteri akan berwarna merah muda (Gram 

negatif) atau biru ungu (Gram positif). 

o. Catat hasil pengecatan Gram pada bakteri (positif atau negatif), ukuran 

relatif bakteri dan ciri-ciri spesifik lainnya. Gambarkan beberapa sel 

yang mewakili dan tuliskan perbesaran yang dipakai. 

 

C. Morfologi jamur dengan mounting medium laktofenol 

1. Bersihkan gelas benda dengan alkohol sampai bebas lemak dan debu 

kemudian ditetesi dengan larutan laktofenol di tengahnya.  

2. Bersihkan gelas penutup dengan alkohol sampai bebas lemak dan debu. 

3. Ambil sedikit biakan jamur dengan jarum ose atau jarum preparat, 

kemudian diletakkan di atas gelas benda yang sudah diberi larutan 

laktofenol. 
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4. Jika massa miselia mengumpul, pisahkan dengan menggunakan dua buah 

jarum preparat. 

5. Kemudian ditutup dengan gelas penutup dan diusahakan tidak terdapat 

gelembung udara di dalam preparat. 

6. Amati dengan mikroskop perbesaran lemah. Untuk jamur yang berukuran 

kecil, lanjutkan dengan perbesaran sedang. Jika diperlukan, amati bagian-

bagian yang diinginkan dengan perbesaran kuat menggunakan minyak 

imersi, khususnya untuk pengamatan bentuk dan struktur spora atau 

konidia. 

7. Gambar dan beri keterangan yang lengkap. 

 

D. Morfologi yeast dengan pengecatan sederhana 

1. Bersihkan gelas benda dan gelas penutup dengan alkohol sampai bebas 

lemak dan debu. 

2. Ambil 1 tetes larutan biru metilen 0,01 % dan letakkan di tengah gelas 

benda. 

3. Ambil 1 ose biakan murni yeast atau 1 – 2 tetes larutan ragi secara aseptis, 

dan campurkan pada larutan biru metilen pada gelas benda tersebut. 

4. Tutuplah gelas benda dengan gelas penutup dan usahakan tidak ada 

gelembung udara di dalam preparat. 

5. Amati dengan mikroskop perbesaran lemah dan sedang. Sel yeast mati 

berwarna biru dan sel yeast yang hidup nampak transparan.  

6. Gambarkan bentuk sel yeast dan beri keterangan yang lengkap. 

7. Hitung persentase jumlah sel yeast yang hidup (A) dan jumlah sel yeast 

yang mati (B) dalam satu bidang pemandangan. Ulangi sampai 10 bidang 

pemandangan. Pengamatan harus dilakukan dengan cepat karena semakin 

lama sel yeast dalam larutan biru metilen, semakin banyak sel yang mati. 

Perhitungan : 

 Persentase kematian % 100  x  
BrerataA rerata

A rerata 
+

=   

 



 
Jobsheet Analisis Gizi Dalam Pengolahan 

51

Kajian Pustaka 

A. Mikroskop  

Mikroskop merupakan alat utama untuk mempelajari mikrobiologi karena 

kecilnya ukuran mikrobia. Pada dasarnya ada dua tipe mikroskop, yaitu mikroskop 

cahaya (light microscope) dan mikroskop elektron. Secara garis besar mikroskop 

mempunyai dua buah lensa, yaitu lensa obyektif dan lensa okuler. Lensa obyektif 

terletak di dekat obyek yang akan diamati, sedangkan lensa okuler terletak di 

dekat mata kita. Obyek utama diperbesar oleh lensa obyektif dan bayangan yang 

dihasilkan diubah oleh lensa okuler. Oleh karena itu terjadi perbesaran akhir, yaitu 

total perbesaran mikroskop yang dihitung dengan perkalian besarnya lensa 

obyektif dan lensa okuler. Makin pendek jarak titik api (fokus) lensa, makin kuat 

perbesarannya. 

Mikroskop yang banyak dipakai di bidang mikrobiologi mempunyai lensa 

okuler dengan perbesaran 10 x dan lensa obyektif dengan perbesaran bermacam-

macam seperti 10 x, 40 x dan 100 x. Lensa obyektif yang terendah perbesarannya 

digunakan untuk pengamatan awal, untuk melokalisasi obyek yang diinginkan, 

yang selanjutnya dipindahkan ke perbesaran yang lebih tinggi. Perbesaran 10 x  

biasanya digunakan untuk pengamatan mikrobia yang besar seperti jamur, 

sedangkan perbesaran yang lebih tinggi digunakan untuk mikrobia yang lebih kecil 

seperti bakteri dan yeast. 

Mikroskop terdiri dari banyak bagian, antara lain lensa okuler, tubus, 

pengatur tubus kasar, pengatur tubus halus, revolver, lensa obyektif, meja benda, 

pengatur meja benda, diafragma, kondensor, cermin, pengatur kondensor, lengan 

mikroskop dan sumber cahaya. Kondensor berfungsi untuk mengatur intensitas 

sinar yang masuk ke dalam mikroskop. Diafragma berfungsi untuk mengontrol 

intensitas sinar yang jatuh pada obyek dan menjamin agar sinar yang 

meninggalkan kondensor memenuhi lensa obyektif. 

Morfologi mikrobia yang diamati dengan mikroskop dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu pengamatan mikrobia hidup tidak dicat dan mikrobia mati dicat. 

Pengamatan mikrobia hidup dapat dilakukan dengan menggunakan aquades. 

Caranya mikrobia ditempatkan pada gelas benda dan ditetesi dengan aquades 

kemudian diratakan dan ditutup dengan gelas penutup. Pengamatan obyek yang 
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tidak dicat memerlukan diafragma dari kondensor yang ditutup sebagian agar 

diperoleh  kontras yang cukup antara obyek dan bidang pemandangan. 

 

B. Morfologi dan pengecatan bakteri 

Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, ukuran dan susunan sel 

mikrobia. Bentuk sel bakteri sebagian besar adalah bulat atau silinder. Bakteri 

berbentuk silinder dapat berbentuk lurus atau lengkung. Bentuk silinder lurus 

disebut rod (batang), yang bervariasi dari panjang tipis sampai pendek tebal. 

Bentuk silinder lengkung juga bervariasi dari pendek dan sedikit lengkung seperti 

koma sampai spiral panjang. Bakteri bentuk bulat disebut coccus. Sel-sel bakteri 

bentuk bulat dapat berpasangan (diplococci), rantai panjang (streptococci), 

berbentuk kubus (sarcinae), atau tidak beraturan menyerupai buah anggur 

(staphylococci). Susunan sel bakteri ini tidak sestabil bentuk sel karena susunan 

sel tersebut dapat berubah. 

Kebanyakan sel-sel mikorbia tidak berwarna atau mempunyai pigmen yang 

sangat sedikit sehingga tidak dapat dilihat pada mikroskop dengan mudah. 

Pengamatan tanpa pengecatan ini tidak dapat dipakai untuk melihat bagian-

bagian sel dengan teliti karena sel bakteri transparan dan perbedaan warna antara 

sel dan latar belakangnya (biasanya aquades) sangat sedikit. Pengecatan sel 

dapat meningkatkan perbedaan warna antara sel mikrobia dengan latar 

belakangnya. Karena larutan pewarna tidak dapat langsung masuk ke dalam sel 

hidup, mikrobia biasanya dimatikan dulu sebelum dicat dengan pewarna. Ketika 

sel mati telah menyerap warna, reaksi kimia biasanya terjadi antara pewarna dan 

komponen-komponen di dalam sel sehingga warna tetap tertinggal meskipun sel 

dicuci dengan air. 

Cara umum untuk mematikan sel mikrobia adalah dengan fiksasi panas. 

Sel diteteskan atau dioleskan pada gelas preparat sehingga diperoleh lapisan tipis 

kemudian dikeringanginkan. Selanjutnya preparat dipanaskan perlahan-lahan 

untuk mematikan sel. Selain dapat mematikan sel sehingga pewarna dapat masuk 

ke dalam sel, fiksasi panas juga dapat menguatkan sel pada gelas preparat 

sehingga tidak akan tercuci selama pengecatan. 
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Pengecatan bakteri ada beberapa macam, antara lain pengecatan 

sederhana, pengecatan diferensial dan pengecatan struktural. Pengecatan 

sederhana dapat mewarnai sel atau latar belakangnya sehingga memungkinkan 

untuk mengamati bentuk dan susunan sel, namun tidak dapat digunakan untuk 

membedakan berbagai tipe sel bentuk batang atau bulat. Contoh pengecatan 

sederhana adalah pengecatan basa dan pengecatan asam. 

Pengecatan diferensial digunakan untuk membedakan bentuk, ukuran dan 

susunan sel. Pengecatan ini menggunakan kombinasi pewarna yang berkaitan 

dengan perbedaan kimia antar sel sehingga dapat mewarnai seluruh sel dari 

bakteri tipe tertentu. Contoh pengecatan ini adalah pengecatan Gram dan 

pengecatan acid-fast. 

Pengecatan struktural digunakan untuk membedakan satu bagian sel 

dengan bagian yang lain dari mikrobia. Pengecatan ini hanya mewarnai satu 

bagian sel mikrobia. Contoh pengecatan struktural adalah pengecatan endospora, 

pengecatan flagela dan pengecatan kapsul. 

Pengecatan Gram termasuk pengecatan diferensial karena dapat 

digunakan untuk membedakan bakteri dalam dua kelompok besar, yaitu mikrobia 

Gram positif dan mikrobia Gram negatif. Bakteri Gram positif adalah bakteri yang 

mengikat kuat cat utama dan tidak dapat dilunturkan oleh bahan peluntur, dan 

setelah pengecatan Gram akan berwarna ungu (purple). Sebaliknya bakteri Gram 

negatif akan kehilangan cat utama setelah tahap dekolorisasi, dan setelah 

pemberian cat penutup safranin akan memberikan warna merah muda. Bila 

bakteri Gram positif tidak diberi mordan iodin setelah pengecatan cat utama, maka 

pada tahap dekolorisasi cat utama akan luntur dan akan nampak sebagai bakteri 

Gram negatif. 

Ada empat reagen yang digunakan dalam pengecatan Gram, yaitu : 

1. Cat utama, yaitu larutan violet kristal. 

2. Mordan, yaitu senyawa yang digunakan untuk mengintensifkan cat 

utama (kompleks antara cat utama dengan senyawa yang dicat akan 

lebih baik), misal larutan iodin. 

3. Bahan peluntur (decolorizing agent), yaitu solven organik (alkohol atau 

aseton) yang dapat digunakan untuk melunturkan cat utama. 
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4. Cat penutup, yaitu cat yang digunakan untuk mewarnai kembali sel-sel 

yang telah kehilangan cat utamanya setelah perlakuan dengan alkohol, 

misal safranin. Warna cat penutup harus berbeda dengan warna cat 

utama. 

 

C. Morfologi jamur 

 Jamur adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen dan 

pertumbuhannya mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti 

kapas. Pertumbuhan jamur mula-mula hanya berwarna putih, tetapi bila sudah 

terbentuk spora akan muncul berbagai warna tergantung dari warna spora dan 

jenis jamurnya. 

 Jamur terdiri dari suatu thallus yang tersusun dari filamen yang bercabang 

yang disebut hifa. Kumpulan dari hifa disebut miselium. Hifa dapat tumbuh di 

bawah permukaan, di dalam substrat atau di atas permukaan. Ada dua macam 

hifa, yaitu hifa vegetatif atau hifa tumbuh dan hifa fertil yang membentuk bagian 

reproduksi. Hifa jamur dapat bersekat atau tidak bersekat, transparan, gelap atau 

agak keruh, tidak berwarna atau berwarna, strukturnya halus, agak kasar atau 

kasar. Hifa dapat membentuk miselium yang padat dan keras dengan dinding sel 

yang tebal, struktur hifa seperti ini disebut sklerotium. 

Jamur banyak digunakan dalam teknologi pangan seperti pada proses 

fermentasi tape, tempe, kecap, tauco, miso, produksi asam, enzim dan antibiotik. 

Beberapa jamur tertentu dapat menyebabkan mikotoksikosis, yaitu suatu 

keracunan yang disebabkan oleh hasil metabolisme yang beracun dari jamur 

tertentu. Senyawa beracun tersebut disebut mikotoksin. Jamur yang dapat 

menghasilkan mikotoksin terutama dari jenis Aspergillus sp, Penicillium sp, 

Fusarium sp, dan beberapa genera lain seperti Alternaria, Chaetomium, Phoma, 

Acremonium, Phomopsis dan Diplodia. 

Pada pengamatan morfologi jamur dengan mikroskop, yang perlu diamati 

adalah : 

1. Hifa : bersepta atau tidak, transparan atau keruh, berwarna atau tidak. 

2. Spora seksual : oospora, askospora, basidiospora, atau bentuk yang lain. 
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3. Spora aseksual : sporangiospora, konidiospora, arthrospora, atau bentuk yang 

lain. 

4. Badan buah : sporangium, konidia, amati tipe, ukuran dan letaknya. 

5. Dasar badan buah : kolumela, vesikula, tentukan bentuk dan ukurannya. 

6. Pendukung badan buah : tunggal atau bentuk berkas, bercabang atau tidak. 

7. Bentuk-bentuk khusus : stolon, rhizoid, sel kaki, apofisa, khlamidospora atau 

bentuk khusus lainnya. 

 

D. Morfologi yeast 

 Yeast adalah fungi uniseluler yang berkembang biak dengan tunas 

(budding), pembelahan sel, spora seksual maupun spora aseksual. Sebagai sel 

tunggal, yeast berkembang biak lebih cepat dibandingkan dengan jamur yang 

tumbuh dengan pembentukan filamen. Yeast yang berkembang biak dengan 

secara aseksual termasuk dalam Fungi Imperfecti, sedangkan yang dapat 

membentuk spora seksual termasuk dalam Ascomycetes dan Basidiomycetes. 

 Sel yeast mempunyai ukuran yang bervariasi berkisar antara 1 – 9 µm 

(mikron) x 2 – 50 µm (mikron), lebih besar daripada sel bakteri. Bentuk sel yeast 

bermacam-macam, antara lain bulat, oval, silinder, bulat panjang dengan satu 

ujungnya runcing (ogival), triangular, berbentuk seperti botol, lemon atau 

membentuk miselium semu (pseudomiselium).  

 Dinding sel yeast terdiri dari khitin. Sel yang masih muda memiliki dinding 

sel yang tipis dan lentur, semakin tua sel semakin tebal dinding selnya. Di bawah 

dinding sel terdapat membran sitoplasma yang bersifat permeabel selektif. Di 

dalam sitoplasma terdapat mitokondria, volutin, granula lemak dan granula 

glikogen. 

 Morfologi sel yeast dapat diamati dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Pengamatan langsung dengan mikroskop biasa. 

2. Pengamatan dengan mirkoskop biasa setelah diwarnai dengan pewarna 

tertenut, terutama untuk melihat lokasi komponen tertentu di dalam sel. 

3. Pengamatan dengan mikroskop elektron untuk mengamati dinding sel 

atau irisan tipis sel yeast. 
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Beberapa pewarna yang dapat digunakan untuk melihat struktur sel yeast 

antara lain anilin, besi hematoksilin, merah sudan atau hitam sudan, merah netral, 

zink klorida-iodium, polikhroma biru metilen, kalium iodida dan tinta India. 
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EVALUASI 
 

Pretest sebelum praktikum  : 15 % 

Aktivitas selama praktikum  : 10 % 

Laporan mingguan   : 15 % 

Laporan akhir   : 20 % 

Responsi    : 40 % 
 
 
Sistematika Laporan Mingguan : 

∗ Acara praktikum 
∗ Hari, tanggal praktikum 
∗ Tujuan 
∗ Bahan dan alat 
∗ Cara kerja 
∗ Hasil dan perhitungan 

 
Sistematika Laporan Akhir : 

∗ Cover 
∗ Kata pengantar 
∗ Daftar isi 
∗ Acara praktikum 
∗ Hari, tanggal praktikum 
∗ Tujuan 
∗ Kajian Pustaka 
∗ Bahan dan alat 
∗ Cara kerja 
∗ Hasil dan perhitungan 
∗ Pembahasan 
∗ Kesimpulan 
∗ Daftar Pustaka 
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