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iNTRODUCTION



Why do we need 

learn about organic 

chemistry?



Why do we need 

learn about organic 

chemistry?

... because 

its fun??



Why do we need 

learn about organic 

chemistry?

it keeps me in 

a job. Or?











What will we 

learn about?



1. Hydrocarbon

2. Carbohydrate

3. Protein

4. Lipids 



LIPID







Fungsi Lipid :



Kinds of Storage 

Lipids...



1. Fatty Acids

2. Triacylglyserols (TAG)

3. Waxes



Asam Lemak

Merupakan suatu asam alkanoat 

(karboksilat) derajat tinggi (atom C lebih 

dari 6)



Penggolongan :

 Asam lemak jenuh

tidak ada ikatan rangkap pada rantai 

hidrokarbonnya

 Asam lemak tak jenuh

terdapat ikatan rangkap pada rantai 

hidrokarbonnya



Asam oktadekanoat/ 

asam stearat (18:0)

Asam 9-oktadekenoat/ 

asam oleat(18:1(∆9)





Asam lemak 

ω 3?





Sifat kimia asam lemak

 Panjang rantai hidrokarbon

 Derajat ketidakjenuhan rantai hidrokarbon

Semakin panjang rantai hidrokarbon dan 

semakin sedikit ikatan rangkap  semakin 

rendah kelarutannya dalam air



Komposisi asam lemak, akan mempengaruhi wujudnya di alam

Apakah cair atau padat



Triasilgliserol (TAG)

 Sering disebul “trigliserida”

 Merupakan senyawa yang terdiri dari 

gliserol dan tiga asam lemak yang 

dihubungkan dengan suatu ikatan ester.







 Terakumulasi pada jaringan adiposa

 Oksidasi lengkap = 9 kal/g

 Ketika akan digunakan, ikatan ester akan 

diputuskan oleh enzim lipase

 Hidrolisis dengan basa (NaOH atau KOH) 

akan menghasilkan gliserol dan garam 

saponifikasi

Triasilgliserol (TAG)





Waxes

 Merupakan ester dari asam lemak rantai 

panjang (14 -36) baik jenuh maupun tak 

jenuh dengan alkohol rantai panjang 

(16-30)

 Titik lebur 60 -100 oC



Waxes 

 Karena kemampuannya sebagai “water 

repellent” dan bentuknya padat, maka banyak 

dijumpai sebagai pelindung pada hewan dan 

tumbuhan

 Misal : pada bulu dan kulit burung serta pada 

lapisan atas daun dan buah-buahan



Gliserofosfolipid/Fosfogliserat

 Asam fosfatidat  satu dari gugus alkohol 

dari gliserol diesterifikasi oleh asam fosfat



Gliserofosfolipid/Fosfogliserat

 Fosfogliserat  asam fosfat yang 

membentuk lebih dari 1 ikatan ester dan 

digunakan untuk mengikat molekul alkohol 

yang lain

Fosfoasil gliserol



Spingolipid

 Derivat dari spingosin (amino alkohol 

berantai panjang)

 Ditemukan pada tumbuhan dan hewan

 Banyak terdapat pada sistem syaraf

 Yang paling sederhana  ceramids  1 

asam lemak terhubung dengan gugus 

amino dari spingosin dengan ikatan 

amida



Spingolipid



Spingolipid

O antigen

B antigen

A antigen

Glikospingolipid  penentu golongan darah manusia



Steroid

Terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu 



Steroid  kolesterol

• Steroid utama pada hewan

• Sebagai penyusun membran

• Prekusor untuk steroid yang lain dan vitamin D3

• Mempunyai efek buruk bagi manusia



Derivat kolesterol



Lipid bilayer

 Penyusun membran sel

 Dibentuk fosfolipid dan 

glikolipid












