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Silabus Ringkas 

Mata kuliah biokimia II membahas mengenai membran sel, oksidan, antioksidan,  

vitamin, mineral, air dan metabolisme purin pirimidin dan kolesterol bagi tubuh. 

 

Silabus Lengkap 

Membran : pengertian, fungsi, struktur membran. Oksidan: pengertian oksidan, 

contoh, pengertian radikal bebas, sumber radikal bebas, mekanisme penyerangan 

senyawa organik di dalam tubuh oleh senyawa radikal. Antioksidan : pengertian, 

sumber, mekanisme keja antioksidan, pengertian stress oksidatif, cara 

mengetahui stress oksidatif. Vitamin: pengertian, penggolongan, peran dan 

mekanismenya dalam metabolisme, dalam system pembekuan darah serta 

vitamin sebagai antioksidan. Air : persentase didalam tubuh, fungsi di dalam 

tubuh. Purin Pirimidin : biosintesis purin, biosintesis pirimidin, regulasi 

biosintesis purin dan pirimidin serta malfungsi enzimatik reaksi biosintesis purin 

dan pirimidin. Kolesterol: kolesterol, sintesis kolesterol, transport kolesterol dan 

eksresi kolesterol.  

 

Luaran (outcomes) 

a) Mahasiswa dapat memahami tentang struktur membrane 

b) Mahasiswa dapat memahami tentang fungsi membrane 

c) Mahasiswa dapat membedakan antara oksidan dan radikal bebas 

d) Mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber radikal bebas 

e) Mahasiswa dapat memahami mekanisme penyerangan senyawa organik di 

dalam tubuh oleh senyawa radikal.  

f) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang antioksidan 

g) Mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber antioksidan 

h) Mahasiswa dapat memahami mekanisme penghambatan radikal bebas 

oleh senyawa antioksidan 



i) Mahasiswa dapat memahami pengertian stress oksidatif 

j) Mahasiswa dapat memahami cara mengetahui stress oksidatif 

k) Mahasiswa dapat mengetahui cara mengantisipasi stress oksidatif 

l) Mahasiswa dapat memahami pengertian vitamin 

m) Mahasiswa dapat memahami penggolongan vitamin 

n) Mahasiswa dapat memahami peran dan mekanisme vitamin dalam 

metabolism tubuh 

o) Mahasiswa dapat memahami peran dan mekanisme vitamin dalam system 

pembekuan darah 

p) Mahasiswa dapat mengetahui peran dan mekanisme vitamin sebagai 

antioksidan  

q) Mahasiswa dapat mengetahui air di dalam tubuh 

r) Mahasiswa dapat mengetahui peran air di dalam tubuh 

s) Mahasiswa dapat memahami tentang biosintesis purin 

t) Mahasiswa dapat memahami tentang biosintesis pirimidin 

u) Mahasiswa dapat memahami tentang malfungsi enzimatik reaksi 

biosintesis purin dan pirimidin 

v) Mahasiswa dapat memahami tentang regulasi biosintesis purin dan 

pirimidin 

w) Mahasiswa dapat memahami tentang kolesterol 

x) Mahasiswa dapat memahami tentang sintesis kolesterol 

y) Mahasiswa dapat memahmi tentang transport kolesterol 

z) Mahasiswa dapat memahami tentang eksresi kolesterol 

Mata Kuliah terkait 1. Biokimia I 

2. Enzim Protein Hormon 

3. Metabolisme Obat 

4. Farmakologi 

5. Anatomi dan Fisiologi Manusia 

6. Biofarmasi 

7. Kimia Medisinal 

8. Imunologi 

 



9. Farmakologi Molekuler 

Sistem perkuliahan Sistem perkuliahan meliputi kuliah teori (ceramah, persentasi, diskusi, dan tugas 

mandiri) 

Sistem Evaluasi Sistem evaluasi meliputi tugas mandiri, quiz dan ujian akhir. Dengan aspek 

penilaian meliputi pemahaman dan soft skill. 

Pustaka Acuan 1. Daniel Purich.1995. Methods in Enzymology.University of Florida 

Gainesville.U.S.A 

2. Graham,L,Patrick.2008.Medicinal Chemistry 4thed.Oxford University Press 

3. Lehninger, A.H., 1995. Dasar -Dasar  Biokimia. Erlangga, Jakarta. 

4. Murray RK.et.al. 2009. Harper’s Illustrated Biochemistry 28thed.New York: 

Lange Medical Publications 

 

Panduan Penilaian 1. Quiz  I                           = 25 % 

2. Quiz II                          = 25% 

3. Tugas                            = 10% 

4. Ujian Akhir Semester  = 40% 

Catatan Tambahan     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke   : 1 (satu) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami membran sel 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami tentang fungsi, sifat dan struktur membran sel 

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami tentang fungsi membran 

2. Mahasiswa dapa memahani tentang struktur membran 

D. Indikator Capaian Pembelajaran  

 1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai fungsi membran 

 2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai struktur membran  

E. Topik Materi 

Membran sel (bahasa Inggris: cell membrane, plasma membrane, plasmalemma) 

adalah batas yang memisahkan sel hidup dari sekelilingnya. Membran merupakan lapisan 

yang hanya memiliki ketebalan 8 nm dan bersifat selektif permeabel yaitu membran hanya 

dapat ditembus dengan lebih mudah oleh substansi tertentu. Peran membran lebih jauh sebagai 

pembatas organel yang mampu memberikan lingkungan berbeda dalam sel sehingga 

metabolisme yang berlawanan reaksi dapat terjadi.  

A. Struktur Membran Sel 
Menurut Dalle (2007:1) Ada beberapa teori tentang struktur dari membran sel 
diantaranya : 
1. Gortel & Grendel (1925) 

Membran berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas lipid yang mengandung 

gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob (yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat 

larut dalam minyak) gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus 

hidrofob (rantai asam lemak) berada di bagian tengah dari lipid bilayer  

 



 
 
          Gambar 1. Struktur Membran Sel Berdasarkan Teori Gortel & Grendel.  
 
2. Davson & Danielli (1954) 

Membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang 

melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. 

 
 

        Gambar 2.Struktur Membran Sel Berdasarkan Teori Davson & Daniel  
 
3. Singer & Nicholson (1972)/ Model Mozaik Fluida 

Membran bukan merupakan lembaran statis dari molekul-molekul yang terkunci secara 

erat pada suatu tempat. Keutuhan sebuah membran dipertahankan oleh adanya interaksi  

hidrofobik (lebih lemah dari ikatan kovalen). Sebagian besar lipid dan beberapa jenis protein 

dalam membran dapat berpindah secara lateral  (sangat jarang terjadi suatu molekul mampu 

berpindah secara transversal). Perpindahan secara lateral dari fosfolipid dalam membran terjadi 

dengan sangat cepat.  

Membran harus berbentuk cairan agar dapat berfungsi dengan baik. Jika membran membeku, 

permeabilitasnya berubah dan protein enzim pada membran menjadi tidak aktif. Komposisi lipid 

dalam membran sel dapat berubah sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan cuaca. Sebagai 

contoh, pada tumbuhan yang toleran cuaca dingin, prosentasi fosfolipid tak jenuh meningkat pada 



saat musim gugur dimana temperatur menurun (suatu bentuk adaptasi yang melindungi membran 

dari bentuk padat) 

 

 
 
Gambar 3. Penyusun Asam lemak Membran Sel Yang Mempengaruhi Fluiditas Membran 

 
Gambar 4. Kolesterol yang terikat pada fosfolipid membran 

 
Membran memiliki sekumpulan protein yang tertanam pada cairan matriks lipid bilayer. Lebih 

dari 50 macam protein ditemukan pada membran sel darah merah. Fosfolipid memang merupakan 

materi membran tetapi proteinlah yang menentukan sebagian besar dari fungsi membran. Sel yang 

berbeda memiliki kelompok protein membran yang berlainan. Terdapat dua kelompok protein 

membran yaitu protein integral dan protein peripheral atau protein perifer yang dapat bereaksi dan 

dapat larut pada air (polar). Protein integral memasuki/menembus bagian hidrofobik dari lipid 

bilayer pada membran. Protein peripheral sama sekali tidak tertanam dalam lipid bilayer membran; 

hanya terikat secara lepas pada permukaan membran. 



 
                  Gambar 5. Model Mozaik Fluida 
 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran secara klasikal dan brains storming 
 

G. Skenario Perkuliahan 

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 

 Mengawali pertemuan dengan salam dan berdoa 

 Mengabsen 

 Menyampaikan SAP Online 

 Menyampaikan tata tertib perkuliahan 

 Menyampaikan capaian pembelajaran per pertemuan 

2. Kegiatan Inti (65 Menit) 

 Melakukan pre test (20 menit) 

 Menyampaikan perkuliahan  ( 45 menit) 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Menyimpulkan Materi 

 

 

H. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian : 1. Tes online 

     2. Aktivitas mahasiswa dalam sesi Tanya jawab 

 

I. Rubrik Penilaian 

    Tes berbasis aplikasi jika jawaban benar bernilai 1, jika jawaban salah bernilai 0.  

 



J. Rubrik Penilaian Lembar Observasi Peran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan  

No  Nama  Aspek yang dinilai  Rata-Rata  

Kognitif Afektif Psikomotor Kog Afe Psi   
KB  KM  KMP  M T  Kds  TK  -  -  -  

   

1  
             

2  
             

3  
             

4  
             

 

Kognitif  

KB       = Kemampuan Bertanya  

KM  = Kemampuan menjawab  

KMP  = Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

Afektif  

MT  = Memotivasi Teman  

Kds  = Kedisiplinan  

TK  = Tutur Kata  

Penilaiannya : Frekuensi Observasi / Frekuensi Ekspektasi x 100.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 50 menit 

Pertemuan ke   : 2 (dua) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami membran sel 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami tentang fungsi, sifat dan struktur membran sel 

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami tentang komponen struktur kimia membran sel  

2. Mahasiswa dapat memahani tentang sifat membran 

D. Indikator Capaian Pembelajaran 

 1.  Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang komponen struktur kimia membran sel 

 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sifat membran 

E. Topik Materi 

 

      1. Komponen Kimia Membran Sel 

Berdasarkan analisis kimia, membran sel tersusun atas lipida dan protein (lipoprotein). 

Lipidanya berupa fosfolipid, glikolipid dan sterol. Sterol umumnya berupa kolesterol. 

Menurut Ardiyanto (2011:1) protein penyusun membran sel terutama terdiri dari 

glikoprotein, Berikut adalah penyusun membrane sel : 

A.  Lipid 
Membran sel terdiri dari tiga kelas lipid amphipathic: fosfolipida, glikolipid, dan 

kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar 

kasus fosfolipid yang paling berlimpah. Terdapat 3 tipe lipid, yaitu: 

a. Fosfolipid. 
Molekul fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala 

memiliki muatan positif dan negatif serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala 

karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat 

hidrofobik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan sebagai lipid amfipatik. 



b. Kolesterol 
Banyak terdapat pada membran sel hewan (sekitar 50% dari molekul lipid). Membran sel 

tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit 

dibandingkan lipida membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Gugus hidroksil dari 

kolesterol yang bersifat hidrofilik menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Gugus 

hidroksil berada pada bagian permukaan membran.Kolestrol pada membrane sel berfungsi untuk 

mengatur fluiditas dan stabilitas mebran serta mencegah asam lemak lebih merapat dan 

mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. 

c. Glikolipid 
Glikolipid ialah molekul molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana 

seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi istilah istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid 

yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor.Glikolipid dapat diturunkan dari 

gliserol atau pingosine dan sering dimakan gliserida atau sebagai spingolipida 

 
B. Protein 

Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein 

berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap 

membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Protein bisa dalam bentuk perifer atau 

integral. Jumlah protein berbeda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies 

tersebut. Terdapat 4 kelompok protein: 

a. Protein peripheral 
Dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar permukaan membran yang membentuk ikatan 

nonkovalen dengan permukaan membrane. 

b. Protein integral 
Dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara 

membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari dua permukaan bilayer. berfungsi untuk  

Memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. 

c. Protein transmembran 
Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus 2 lapisan lipid / transmembran. Bersifat 

amfipatik, mempunyai sekuen helix protein, hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian 

asam amino hidrofilik. Banyak diantaranya merupakan glikoprotein, gugus gula pada sebelah luar 

sel. Di sintesis di RE, gula dimodifikasi di badan golgi. 

 

 



d. Protein yang berikatan dengan lipid 
Dapat ditemukan di luar membran lipid pada ekstraseluler atau sitoplasmik. Protein plasma 

memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: 

a.   Protein pembawa (carrier) senyawa yang melewati membran plasma, 

b.   Menerima isyarat (signal) hormonal, 

c.   Meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya, 

d. Sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa 

ekstraseluler. 

C. Karbohidrat 
Karbohidrat pada membrane sel terdapat dalam bentuk yang berikatan dengan lipid atau 

protein (glikolipid dan glikoprotein). Peran penting karbohidrat dalam berbagai aktivitas sel : 

a. Sistim kekebalan 
Karbohidrat bertanggung jawab terhadap kekhasan sifat antigenis membran sel. Sifat antigenis ini 

berkaitan dengan sistem kekebalan (imun) tubuh dan kemampuannya membedakan sel sendiri dari 

sel asing. Sel asing dapat dikenali sebagai sel asing, karena glikoprotein pembentuk membrannya 

memiliki karbohidrat yang berbeda dengan karbohidrat glikoprotein pembentuk membran sel 

penerima. Keadaan seperti ini memacu tanggapan kekebalan. 

b. Pengenalan sel 
Karbohidrat mampu membedakan sel yang satu dengan sel lainnya. Dasar pada penolakan sel 

asing oleh sistem imun. 

c. Kerangka Membran 
Kerangka membran atau disebut juga sitoskeleton mempunyai tiga macam jenis yaitu 

mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediet.  

C1. Mikrofilamen (Filamen aktin) 
Bersifat fleksibel, filamen aktin biasanya berbentuk jaring atau gel. Aktin berfungsi 

Membentuk permukaan membran.  

C2. Mikrotubula 

Mikrotubula atau mikrotubulus adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin. 

 

C3. Filamen Intermediet 

Berbentuk serat mirip tali, filamen intermediet memberi kekuatan mekanis pada membran sel . 

 

 

 

 

 



2. Fungsi Membran Sel 

 Fungsi dari membran sel sebagai berikut: 

a. Kompertemenisasi 

Membran sel merupakan selaput berkelanjutan dan tidak putus yang membatasi dan 

menyelubungi suatu ruangan (kopertemen). Membran sel menyelubungi isi seluruh sel, selain itu 

ada juga membran yang membatasi nukleus dan ruang-ruang di sitoplasma. Ini kita ibaratkan 

sebagai ruang-ruang yang ada di dalam gedung. ruang-ruang tersubut perlu di batasi oleh partisi 

atau tembok. Sehingga kegiatan di masing-masing di satu ruangan dengan ruang yang lain. Di 

dalam sel kompertemenisasi mutlak perlu ada, karena ruang-ruang di dalam sel berisi cairan dan 

adanya percampuran cairan dari ruang-ruang tersebut merupakan malapetaka bagi sel tersebut. 

b. Interaksi Antar Sel 

Pada organisme bersel banyak, membran sel bertanggung jawab terhadap interksi antara 

sel satu dengan yang lainnya. Alat tubuh pada umumnya terdiri dari macam sel yang berbeda yang 

harus bekerja sama untuk melaksanakan fungsi keseluruhan. Membran sel menyilahkan sel untuk 

saling mengenal kemudian saling bertukar substansi dan informasi dengan tidak memandang 

apakah sel sudah terpakai di tempat tertentu, seperti dari jaringan. 

c. Perubahan Energi 

Perubahan satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain merupakan hal yang sangat 

penting dalam proses hidup, dan membran sel sangat terlibat dalam proses ini. Hal yang sangat 

mandasar bagi semua kehidupan adalah kemampuan sel tumbuh-tumbuhan untuk mengubah 

energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang terkandung dalam karbohidrat. Sel hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan juga mampu untuk mengubah energi kimia dari karbohidrat tersebut 

manjadi ATP atau senyawa lain berenergi tinggi. Proses pengikatan energi ini terjadi di dalam 

membran dari mitokondria dan kloroplas. Energi cahaya, termal, mekanikal diubah oleh reseptor 

dari sistem saraf menjadi implus saraf yang merupakan cara kumunikasi dalam sistem saraf 

tersebut. Meskipun mekanisme pengubahan ini belum diketahui secara pasti, namun demikian 

membran sangat terlibat dalam proses ini. 

 

d. Transfer Informasi 

Membran mempunyai peranan mentransfer informasi dari satu sel ke sel yang lain. Di 

dalam membran teradapt reseptor yang mampu mengkombinasi dengan mulekul tertentu dengan 

bentuk yang sesuai, seperti yang selalu berkombinasi dengan suatu subtrat yang sesuai. Sel yang 

berbeda mempunyai membran yang memiliki reseptor yang juga berbeda, sehingga bermacam-



macan reseptor akan berkombinasi dengan bermacam-macam “ligand”. Ligand adalah molekul 

atau ion yang dapat berkombinasi dengan reseptor yang terdapat dalam membran. Ligand yang 

paling banyak dipelajari adalah hormon, faktor tumbuh dan neurotrasmitter, semuanya terikat pada 

membran sel tanpa menembusnya. Interaksi antara reseptor yang terdapat di membran sel dengan 

ligand yang terdapat di luar sel dapat menimbulkan stimulus baru yang terlibat dalam pengaturan 

bermacam-macam kejadian dalam sel. 

e. Penyediaan Enzim 

Beberapa enzim terdapat pada membran sel seperti “Na-K activated ATPase yang 

berkaitan dengan pompa sodium dan kalium terdapat didalam membran sel . enzim sitokrom yang 

terlibat dalam respirasi merupakan bagian dari membran dari mitokondria. Sebaliknya enzim 

monoamin oksidase yang menyebabkan katekolamin tidak aktif hanya terdapat di bagian luar 

membran mitokondria. Sejumlah protein dan glikoprotein banyak terdapat di dalam membran sel, 

bertindak sebagai reseptor dari hormon dan benda penolak atau terlibat dalam pengangkutan 

substansi ke dalam sel. Ditempatkannya enzim di dalam membran sel mempunyai beberapa tujuan. 

Pada proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, transpor elektron yang paling efisien 

tercapai apabila enzim berada saling berdekatan.  

Sistem enzim dalam membran pada umumnya disebut adenilsiklase yang terdapat pada 

hampir semua jaringan mamalia kecuali sel darah merah. Aktivasi terhadap adenilsiklase 

menimbulkan perubahan ATP menjadi adenosin monofosfat siklik (cAMP) didalam sel. 

Meningkatnya jumlah cAMP didalam sel selanjutnya membawa pengaruh terhadap respons 

fisiologik dari sel, misalnya:sistem enzim menjadi aktif, terjadi perubahan permeabilitas membran 

terhadap substansi tertentu, terjadi sintesa atau sekresi hormon, dan sintesa protein. 

 

f. Membran Sel Sebagai Perantara 

Membran sel merupakan perantara bagi keluar masuknya zat terlarut. Kemampuan 

membran plasma meluluskan substansi tertentu masuk ke atau keluar dari sel, tetapi membatasi 

pergerakan substansi tertentu disebut permeabilitas selektif. Suatu membran dikatakan permeabel 

terhadap suatu substansi tersebut. Permeabilitas membran plasma tergantung dari : 

1) Ukuran Sel 

Molekul berukuran besar tidak dapat menembus membran plasma. Molekul air dan asam amino 

berukuran kecil dengan mudah dapat menembus membran plasma, tetapi kebanyakan protein yang 



merupakan gabungan dari banyak asam amino tergolong molekul besar dan tidak dapat menembus 

membran plasma. 

2) Kelarutan Dalam Lemak 

Substansi yang larut dalam lemak dapat menembus membran plasma dengan lebih mudah 

dibandingkan dengan substansi lain. Hal ini sebabkan karena membran plasma terdiri lapisan 

lemak. Contoh substansi yanglarut dalam lemak : O2, CO2 dan hormon steroid. 

3) Muatan Ion 

Muatan ion yang akan menembus membran plasma sangat menentukan susah mudahnya ion 

tersebut masuk ke atau keluar dari sel. Zat yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan 

membran plasma akan di tarik ke arah membran plasma sehingga lebih mudah menembus 

membran plasma,tetapi bila ion mempunyai muatan sama dengan muatan membran plasma akan 

di tolak oleh membran plasma dan pergerakan ion menembus mambran plasma sangat terbatas. 

Gejala ini seuai dengan hukum fisika yang menyatakan bahwa dua muatan yang sama akan saling 

tolak menolak dan dua muatan yang berbeda saling tarik menarik. 

4) Ada atau Tidak Adanya Mulekul Pengangkut 

Beberapa protein yang disebut “carrier” maupun untuk mengikat dan mengangkut substansi 

melintasi membran plasma. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran secara klasikal dan brains storming 
 

G. Skenario Perkuliahan 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Mengawali pertemuan dengan salam dan berdoa 

 Mengabsen 

 Melakukan ice breaking 

 Menyampaikan capaian pembelajaran per pertemuan 

4. Kegiatan Inti (75 Menit) 

 Menyampaikan perkuliahan  ( 65menit) 

 Diskusi (10 menit) 

5. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Menyimpulkan Materi 

 

 

 



H. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian : 1. Aktivitas mahasiswa dalam sesi Tanya jawab 
 

 

I. Rubrik Penilaian Lembar Observasi Peran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan  

No  Nama  Aspek yang dinilai  Rata-Rata  

Kognitif Afektif Psikomotor Kog Afe Psi   
KB  KM  KMP  M T  Kds  TK  -  -  -  

   

1  
             

2  
             

3  
             

4  
             

 

Kognitif  

KB       = Kemampuan Bertanya  

KM  = Kemampuan menjawab  

KMP  = Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

Afektif  

MT  = Memotivasi Teman  

Kds  = Kedisiplinan  

TK  = Tutur Kata  

Penilaiannya : Frekuensi Observasi / Frekuensi Ekspektasi x 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 50 menit 

Pertemuan ke   : 3 (tiga) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami tentang oksidan,senyawa radikal dan antioksidan 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami tentang pengertian oksidan, contoh, pengertian radikal bebas, 

sumber radikal bebas. 

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami tentang oksidan 

2. Mahasiswadapat memahami tentang radikal bebas, sumber-sumber radikal bebas  

D. Indikator Capaian Pembelajaran  

     1. Mahasiswa dapat menyebutkan perbedaan antara oksidan dan senyawa radikal 

     2. Mahasiswa dapat menyebutkan sumber-sumber  oksidan dan senyawa radikal 

E. Topik Materi 

 Dalam ilmu kimia, pengertian oksidan adalah senyawa penerima elektron (electron 

acceptor), atau senyawa yang dapat menarik elektron. Seringkali pengertian oksidan dan radikal 

bebas dianggap sama karena keduanya memiliki kemiripan sifat. Kedua jenis senyawa ini juga 

memiliki aktivitas yang sama dan memberikan akibat yang hampir sama, meskipun melalui proses 

yang berbeda. Kemiripan sifat antara radikal bebas dan oksidan terletak pada agresivitas untuk 

menarik elektron di sekelilingnya. Berdasarkan sifat ini, radikal bebas dianggap sama dengan 

oksidan. 

Pemahaman radikal bebas sebagai oksidan memang tidak salah, tetapi perlu diketahui 

bahwa tidak setiap oksidan merupakan radikal bebas. Radikal bebas lebih berbahaya dibandingkan 

dengan senyawa oksidan non-radikal. Hal ini berkaitan dengan tingginya reaktivitas senyawa 

radikal bebas tersebut, yang mengakibatkan terbentuknya senyawa radikal baru. Apabila senyawa 

radikal baru tersebut bertemu dengan molekul lain, maka akan terbentuk senyawa radikal baru 



lagi, dan seterusnya sehingga akan terjadi reaksi berantai (chain reactions). Reaksi seperti ini akan 

berlanjut terus dan baru akan berhenti apabila reaktivitasnya diredam oleh senyawa yang bersifat 

antioksidan (Winarsi, 2007). 

Senyawa radikal merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak 

berpasangan. Senyawa radikal terjadi akibat reaksi homolitik yaitu perpindahan elektron secara 

sama banyak ke dua arah yang diakibatkan oleh adanya energi yang tinggi.  Radikal sangat reaktif 

dan dengan mudah menjadi reaksi yang tidak terkontrol, menghasilkan ikatan silang (cross-link) 

pada DNA, protein, lipida atau kerusakan oksidatif pada gugus fungsional yang penting pada 

biomolekul. Perubahan ini akan menyebabkan proses penuaan dan berbagai penyakit degeneratif. 

Sumber radikal terbagi atas dua bagian yaitu sumber eksogen dan sumber endogen. 

1. Sumber Eksogen 

a). Pencemaran Udara 

Udara di alam tidak pernah ditemukan bersih tanpa polutan sama sekali. Salah satu gas 

yang paling berbahaya adalah gas nitrogen, dimana gas tersebut akan bereaksi dengan oksigen di 

udara menghasilkan gas NO dan NO2 yang berbahaya bagi kesehatan manusia . 

b). Sumber Radiasi 

Radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari diakibatkan karena menipisnya 

lapisan ozon di atmosfer, sehingga menyebabkan intensitas sinar ultraviolet yang sampai ke 

permukaan bumi menjadi lebih besar. Sinar tersebut dapat melisiskan air sehingga melepaskan 

atom oksigen dan radikal hidrogen. Selain itu, sinar ultraviolet sangat berbahaya untuk kesehatan 

manusia, dimana sinar tersebut akan menyerang lapisan epidermis pada kulit. Membran sel pada 

sel-sel yang menyusun epidermis mengandung fosfolipid bilayer. Sinar ultraviolet akan 

menyerang bagian lipid pada membran sel tersebut sehingga terjadi homolitik. Hal tersebut hanya 

terjadi apabila terdapat energi yang tinggi yaitu energi dari sinar ultraviolet. 

c).  Asap Rokok 

Kandungan kimia tembakau yang sudah teridentifikasi jumlahnya mencapai 2.500 

komponen. Di dalam asap sendiri terdapat 4.800 macam komponen kimia yang telah 

teridentifikasi. Telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: 

tar, nikotin, gas CO, dan NO yang berasal dari tembakau. Sedangkan kandungan kimia dalam asap 

rokok yang berbahaya bagi kesehatan salah satunya adalah gas CO.  Gas ini merupakan hasil 

pembakaran tidak sempurna dari tembakau. 



Keberadaan gas CO akan sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia karena gas tersebut 

akan menggantikan posisi oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam darah. Ikatan antara 

CO dan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin yang jauh lebih kuat 200 kali dibandingkan 

dengan ikatan antara oksigen dan hemoglobin, akibatnya oksigen akan kalah bersaing dengan CO 

saat berikatan dengan molekul hemoglobin. Hal tersebut menyebabkan kadar oksigen dalam darah 

akan berkurang, sehingga sel dalam tubuh akan berebut menggunakan oksigen tersebut untuk 

melakukan aktivitasnya. Kurangnya oksigen yang dibutuhkan sel tersebut menyebabkan 

perubahan oksigen menjadi singlet oksigen yang berbahaya bagi tubuh.  

2. Sumber Endogen 

a).  Mitokondria 

Mitokondria adalah tempat utama pembentukan ROS (Reactive Oxygen Species) selama 

proses metabolisme normal. Beberapa reaksi enzimatik di mitokondria juga berperan dalam 

reduksi univalen atau divalen O2 sehingga membentuk O2
• atau H2O2. Contohnya, xantine oksidase 

dapat menghasilkan O2
• atau H2O2 saat mengkonversi hypoxantine menjadi xantine sebelum 

dikonversi menjadi asam urat. 

 

Gambar 6. Mekanisme reaksi pembentukan asam urat  
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b). Mikrosom 

Mikrosom merupakan tempat kedua terbanyak dalam memproduksi radikal bebas. Pada 

saat berlangsungnya proses transpor elektron, terbentuk O2
• dan H2O2. Autooksidasi dari sitokrom 

P-450 dan oksidasi dari NADPH oleh NADPH dehidrogenase akan memicu terbentuknya O2
•
. 

Aktivasi nukleofil melalui proses reduksi oleh flavin monooxygenase system merupakan proses 

lain terbentuknya ROS (Reactive Oxygen Species) di mikrosom. Adapun Nitrit oksida diproduksi 

dari L-arginin oleh nitrit oksida sintetase dan enzim ini terdapat hampir pada semua jaringan 

mamalia pada konsentrasi yang berbeda.  

Adapun reaksi pembentukan nitrit oksida dari L-arginin adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 7.  Reaksi Pembentukan Nitrit Oksida (NO) (Alderton, 2001) 

c). Enzim 

Beberapa enzim dapat memproduksi O2
• dalam sel. Dalam keadaan hipoksia, oksidasi 

xantine dan hipoxantine oleh xantine oksidase menghasilkan O2
• yang akan memicu kerusakan sel. 

Indole amine dioxgenase, enzim yang umumnya terdapat di jaringan kecuali di hati, terlibat dalam 

pembentukan O2
•. Tryptophan dehydrogenase yang terdapat di sel hati juga memproduksi O2

•. 

ketika bereaksi dengan triptophan.  

d). Fagosit 

Fagosit dapat memproduksi ROS (Reactive Oxygen Species) dalam perannya melawan 

mikroorganisme, partikel asing, dan stimulus-stimulus lain. Aktivasi fagosit memicu suatu 

respiratory burst, yang ditandai dengan peningkatan uptake O2, metabolisme glukosa, dan 



penggunaan NADPH. NADPH-oksidase mengkatalisis reaksi tersebut, dan memicu pembentukan 

ROS (Reactive Oxygen Species).  

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran secara klasikal dan brains storming 
 

G. Skenario Perkuliahan 

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 

 Mengawali pertemuan dengan salam dan berdoa 

 Mengabsen 

 Menyampaikan capaian pembelajaran per pertemuan 

 Memberikan ice breaking 

2. Kegiatan Inti (70 Menit) 

 Menyampaikan perkuliahan  ( 55 menit) 

 Diskusi (15 menit) 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Menyimpulkan Materi menggunakan teknik brainstrorming 

H. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian :  1. Aktivitas mahasiswa dalam sesi Tanya jawab 

 

I.  Rubrik Penilaian Lembar Observasi Peran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan  

No  Nama  Aspek yang dinilai  Rata-Rata  

Kognitif  Afektif  Psikomoto

r  

Kog  Afe  Psi  

  
KB  K

M  

KMP  M T  Kds  TK  -  -  -  
   

1  
             

2  
             

3  
             

Kognitif  

KB       = Kemampuan Bertanya  

KM  = Kemampuan menjawab  

KMP  = Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

Afektif  

MT  = Memotivasi Teman  

Kds  = Kedisiplinan  

TK  = Tutur Kata  

Penilaiannya : Frekuensi Observasi / Frekuensi Ekspektasi x 100.  



SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 50 menit 

Pertemuan ke   : 4 (empat) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami tentang oksidan baik oksidan non radikal maupun oksidan radikal.  

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami mekanisme penyerangan oleh senyawa radikal 

 Mahasiswa dapat mengetahui mengenai senyawa antioksidan 

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami tentang mekanisme penyerangan oleh senyawa radikal 

2. Mahasiswa dapat memahami tentang senyawa antioksidan 

D. Indikator Capaian Pembelajaran 

     1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai mekanisme penyerangan oleh senyawa radikal 

     2. Mahasiswa dapat menyebutkan pengertian antioksidan 

     3. Mahasiswa dapat menyebutkan sumber-sumber antioksidan 

E. Topik Materi 

Senyawa radikal adalah senyawa yang sangat reaktif mencari satu elektron lain pada 

senyawa yang ditemui agar dirinya menjadi stabil. Dari proses ini akan dihasilkan senyawa radikal 

baru, proses penstabilan diri oleh radikal ini terjadi secara terus menuerus sehingga akan dihasilkan 

radikal-radikal baru yang tiada henti. Efek ini disebut sebagai reaksi berantai radikal.  

Senyawa radikal dapat menarik elektron dari molekul apa saja yang ia temui, baik 

fosfolipid pada membran sel, protein bahkan DNA. Penyerangan pada fosfolipid membran 

mengakibatkan perubahan struktur dari asam lemak penyusun membran sel yang mengakibatkan 

berkurangnya elastisitas membran sehingga pertukaran metabolit dari dan keluar sel terganggu 

sehingga akan mempengaruhi metabolisme. Jika penyerangan terjadi pada bagian protein maka 

protein akan mengalami perubahan struktur yang akan mempengaruhi fungi protein tersebut, 

apalagi jika reaksi penyerangan radikal melibatkan ikatan-ikatan penting dalam protein tersebut 

sperti ikatan hidrogen dan ikatan disulfida maka protein akan terdenaturasi dan kehilangan 



aktivitasnya. Sedangkan fungsi protein dalam tubuh sangatlah krusial seperti contoh sebagai 

pembangun sel, hormon, reseptor dan enzim. Penyerangan yang paling fatal jika senyawa radikal 

telah sampai pada inti sel yaitu DNA yang akan menyerang basa-basa nitrogen penyusun DNA 

yang kaya akan elekton, maka akan terjadi mutasi DNA.  

Penyerangan senyawa radikal ini dapat dihentikan oleh senyawa antiioksidan. Dalam 

pengertian kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donors). Secara 

biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak 

negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya 

kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat.  

Antioksidan berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua yaitu antioksidan eksogen dan 

atioksidan endogen. Antioksidan endogen adalah antioksidan yang ada secara alami pada tubuh 

makhluk hidup. Antioksidan endogen meliputi antioksidan endogen enzimatis dan antioksidan non 

enzimatis, yang termasuk ke dalam antioksidan endogen enzimatis adalah SOD (superoksida 

dismutase), catalase,  dan glutasi peroksidase sedangkan antioksidan endogen non enzimatis 

seperti asam urat, dan lain-lain. Antioksidan ini sebagai pertahanan tubuh secara alamiah terhadap 

efek negatif dari senyawa radikal. Namun, perkembangan industri yang pesat membuat manusia 

berkontak dengan berbagai sumber radikal bebas sehingga sistem pertahanan antioksidan dalam 

tubuh tidak memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah antioksidan endogen terhadap senyawa 

radikal disebut sebagai stress oksidatif.  Keseimbangan oksidan dan antioksidan sangat penting 

karena berkaitan dengan berfungsinya sistem imunitas tubuh. Jika jumlah antioksidan endogen 

tidak mencukupi untuk menetralisir senyawa radikal yang ada di dalam tubuh, maka tubuh 

membutuhkan tambahan antioksidan dari luar baik dari makanan fungsional, suplemen atau herbal, 

dan lain-lain. Antioksidan semacam ini disebut sebagai antioksidan eksogen. Antioksidan eksogen 

didapat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin C, vitamin E, 

β-karoten dan antioksidan sintetik seperti butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluen (BHT) 

dan terbutil hidroksi quinon (TBHQ). Beberapa senyawa fitokimia yang berasal dari tumbuhan 

dan hewan telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antioksidan seperti fenolik.  

Adapun jenis-jenis antioksidan adalah sebagai berikut: 

a. Antioksidan Primer 

Antioksidan primer atau internal, antioksidan ini bekerja untuk mencegah pembentukan 

senyawa radikal baru. Antioksidan ini mengubah senyawa radikal yang ada menjadi molekul yang 



berkurang dampak negatifnya, sebelum senyawa radikal ini bereaksi. Contohnya adalah enzim 

SOD (Superoksida Dismutase) yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya sel-sel di dalam tubuh 

serta mencegah proses peradangan akibat senyawa radikal. 

b. Antioksidan Sekunder 

 Antioksidan ini disebut juga antioksidan eksternal yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, 

tetapi dapat diperoleh dari asupan makanan seperti, Vitamin A, beta karoten, Vitamin C, Vitamin 

E, Flavonoid, Asam urat dan lain-lainnya. Antioksidan ini bekerja dengan menangkap senyawa 

radikal serta mencegah terjadinya reaksi oksidasi berantai akibat senyawa radikal tersebut. 

c. Antioksidan Tersier 

Antioksidan jenis ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan disebabkan oleh senyawa 

radikal. Contoh enzim-enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel, yakni metionin sulfoksida 

reduktase. Adanya enzim-enzim perbaikan DNA ini berguna untuk mencegah penyakit kanker dan 

penyakit kardiovaskuler lainnya. 

 

G. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran secara klasikal dan brains storming 
 

H. Skenario Perkuliahan 

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 

 Mengawali pertemuan dengan salam dan berdoa 

 Mengabsen 

 Menyampaikan capaian pembelajaran per pertemuan 

 Memberikan ice breaking 

2. Kegiatan Inti (70 Menit) 

 Menyampaikan perkuliahan  ( 55 menit) 

 Diskusi (15 menit) 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Menyimpulkan Materi menggunakan teknik brainstrorming 

 

 

I. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian :  1. Aktivitas mahasiswa dalam sesi Tanya jawab 

 

J.  Rubrik Penilaian Lembar Observasi Peran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan  



No  Nama  Aspek yang dinilai  Rata-Rata  

Kognitif  Afektif  Psikomoto

r  

Kog  Afe  Psi  

  
KB  K

M  

KMP  M T  Kds  TK  -  -  -  
   

1  
             

2  
             

3  
             

4  
             

 

Kognitif  

KB       = Kemampuan Bertanya  

KM  = Kemampuan menjawab  

KMP  = Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

Afektif  

MT  = Memotivasi Teman  

Kds  = Kedisiplinan  

TK  = Tutur Kata  

Penilaiannya : Frekuensi Observasi / Frekuensi Ekspektasi x 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 50 menit 

Pertemuan ke   : 5 (lima) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami tentang oksidan baik oksidan serta antioksidan yang terdapat 

disekitar mereka.  

B. Kompetensi Dasar 

1. Mahasiswa menganalisis bentuk-bentuk oksidan disekitar mereka. 

2. Mahasiswa  menjelaskan bahaya oksidan terhadap keseimbangan metabolisme di dalam 

tubuh mereka.  

3. Mahasiswa menjelaskan macam-macam antioksidan yang ada disekitar mereka 

4. Mahasiswa menjelaskan mekanisme perlindungan antioksidan terhadap tubuh mereka.  

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa menganalisis bentuk-bentuk oksidan disekitar mereka. 

2. Mahasiswa  menjelaskan bahaya oksidan terhadap keseimbangan metabolisme di dalam 

tubuh mereka.  

3. Mahasiswa menjelaskan macam-macam antioksidan yang ada disekitar mereka 

4. Mahasiswa menjelaskan mekanisme perlindungan antioksidan terhadap tubuh mereka.  

 

D. Indikator Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat  menganalisis bentuk-bentuk oksidan disekitar mereka. 

2. Mahasiswa  dapat menjelaskan bahaya oksidan terhadap keseimbangan metabolisme di 

dalam tubuh mereka.  

3. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam antioksidan yang ada disekitar mereka 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme perlindungan antioksidan terhadap tubuh mereka.  

 

 

 



E. Topik Materi 

 Terlampir dalam pembahasan tugas 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran tugas terstruktur 
 

G. Skenario Perkuliahan 
     Tugas Terstruktur 

  Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing diberikan tugas 

untuk menganalisis bentuk-bentuk oksidan dan antioksidan yang ada di berbagai tempat 

berkumpul anak muda (hangout) seperti coffe shop, mall, pantai dan berbagai tempat lainnya 

serta mereka juga wajib mencari sumber ilmiah yang menjelaskan mengenai mekanisme 

penyerangan atau pencegahan yang dilakukan oleh oksidan dan antioksidannya. Tugas dibuat 

ke dalam bentuk mading atau video yang akan dipaparkan pada pertemuan berikutnya.  

 

H. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian :  Laporan Kemajuan Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 50 menit 

Pertemuan ke   : 6 (enam) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami tentang oksidan baik oksidan serta antioksidan yang terdapat 

disekitar mereka.  

B. Kompetensi Dasar 

1. Mahasiswa menganalisis bentuk-bentuk oksidan disekitar mereka. 

2. Mahasiswa  menjelaskan bahaya oksidan terhadap keseimbangan metabolisme di dalam 

tubuh mereka.  

3. Mahasiswa menjelaskan macam-macam antioksidan yang ada disekitar mereka 

4. Mahasiswa menjelaskan mekanisme perlindungan antioksidan terhadap tubuh mereka.  

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa menganalisis bentuk-bentuk oksidan disekitar mereka. 

2. Mahasiswa  menjelaskan bahaya oksidan terhadap keseimbangan metabolisme di dalam 

tubuh mereka.  

3. Mahasiswa menjelaskan macam-macam antioksidan yang ada disekitar mereka 

4. Mahasiswa menjelaskan mekanisme perlindungan antioksidan terhadap tubuh mereka.  

 

D. Indikator Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat  menganalisis bentuk-bentuk oksidan disekitar mereka. 

2. Mahasiswa  dapat menjelaskan bahaya oksidan terhadap keseimbangan metabolisme di 

dalam tubuh mereka.  

3. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam antioksidan yang ada disekitar mereka 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme perlindungan antioksidan terhadap tubuh 

mereka.  

 

 



 

E. Topik Materi 

 Berupa resume atau rangkuman mengenai paparan tugas yang disampaikan.  

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran secara klasikal dan windows shopping.  
 

 

G. Skenario Perkuliahan 

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 

Mengawali pertemuan dengan salam dan berdoa 

Mengabsen 

Menyampaikan capaian pembelajaran per pertemuan 

Memberikan ice breaking 

2. Kegiatan Inti (70 Menit) 

Menyampaikan perkuliahan  ( 55 menit) 

Diskusi (15 menit) 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Menyimpulkan Materi  

 

 

H. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian :  1. Aktivitas mahasiswa dalam sesi Tanya jawab 

 

I.  Rubrik Penilaian Lembar Observasi Peran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan  

No  Nama  Aspek yang dinilai  Rata-Rata  

Kognitif  Afektif  Psikomoto

r  

Kog  Afe  Psi  

  
KB  K

M  

KMP  M T  Kds  TK  -  -  -  
   

1  
             

2  
             

3  
             

4  
             

 

Kognitif  

KB       = Kemampuan Bertanya  

KM  = Kemampuan menjawab  

KMP  = Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

Afektif  



MT  = Memotivasi Teman  

Kds  = Kedisiplinan  

TK  = Tutur Kata  

Penilaiannya : Frekuensi Observasi / Frekuensi Ekspektasi x 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAP (Satuan Acara Pengajaran) 

 

Mata Kuliah   : Biokimia II 

Kode Mata Kuliah  : 13015274 

Mata Kuliah Prasyarat    : Biokima I 

SKS    : 2 

Waktu Pertemuan  : 2 x 50 menit 

Pertemuan ke   : 7 (tujuh) 
 

A. Standar Kompetensi 

    Mahasiswa memahami tentang stress oksidatif 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mahasiswa memahami pengertian stress oksidatif 

2. Mahasiswa memahami tentang MDA (malondialdehyde) 

 

C. Capaian Belajar Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami pengertian stress oksidatif 

2. Mahasiswa dapat memahami tentang MDA (malondialdehyde) 

 

D. Indikator Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian stress oksidatif 

2. Mahasiswa mampu memahami tentang MDA (malondialdehyde) 

 

E. Topik Materi 

  Stress oksidatif adalah kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah senyawa 

radikal di dalam tubuh dengan antioksidan endogen, yang disebabkan oleh paparan senyawa 

radikal yang berlebih.  Stress oksidatif dapat diketahui dari peningkatan kadar MDA yang relatif 

signifikan.  MDA adalah senyawa dialdehida yang merupakan produk akhir peroksidasi lipid di 

dalam tubuh yang dihasilkan oleh radikal bebas melalui reaksi ionisasi dalam tubuh dan produk 

samping biosintesis prostaglandin yang merupakan produk akhir oksidasi lipid membran. Di 

samping itu, MDA juga merupakan metabolit komponen sel yang dihasilkan oleh radikal bebas. 

MDA dapat bereaksi dengan komponen nukleofilik ataupun elektrofilik. Aktivitas non 

spesifiknya, MDA dapat berikatan dengan berbagai molekul biologis, seperti protein, asam 

nukleat dan aminofosfolipid secara kovalen. Konsentrasi MDA yang tinggi menunjukkan adanya 
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proses oksidasi dalam membran sel. Status antioksidan yang tinggi biasanya diikuti oleh 

penurunan kadar MDA. Oleh karena itu, tinggi rendahnya kadar MDA sangat bergantung pada 

status antioksidan dalam tubuh seseorang. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Metode Pengukuran Malondialdehid (MDA) 

a. Metode Buege and Aust 

Menurut Allam et al (2013), penentuan kadar malondialdehid sebagai ukuran peroksidasi 

lipid dapat dilakukan dengan menggunakan metode Thiobarbituric Acid Reactive Substances 

(TBARS) oleh Buege and Aust, yakni dengan menambahkan Asam Tiobarbiturat (TBA) ke dalam 

supernatan, lalu dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu 80 ͦ C dan ditentukan absorbansi larutan 

pada ƛ=532 nm dan digunakan Tetra Metoksi Propan (TMP) sebagai standar MDA. 

b. Metode Capeyron 

Penentuan kadar MDA dapat dilakukan, yakni dengan mencampurkan sampel dengan HCl, 

Asam Trikloroasetat (TCA), TBA dan Butil Hidroksi Toluen (BHT), lalu campuran ini dipanaskan 

hingga suhu 80 ͦ C selama 1 jam dan diukur absorbansi larutan pada ƛ=532 nm dan digunakan Tetra 

Etoksi Propan (TEP) sebagai standar MDA (Suarsana et al, 2011). 

c. Metode HPLC-MS 

Menurut Jasna et al (2008), pengukuran kadar MDA dapat dilakukan menggunakan metode 

thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) yang diukur dengan menggunakan HPLC-MS 

dengan solven campuran Asetonitril dengan air yang diasamkan dengan Asam Format 0,01% yang 

diukur pada ƛ=536 nm. 

d. Metode Kolorimetri 



Penetapan kadar MDA dapat dilakukan secara kolorimetri, yakni berdasarkan reaksi antara 

molekul MDA dengan 2 molekul n-Metil-2-Fenilindol pada suhu 45 ͦ C yang dapat diukur 

absorbansinya pada ƛ=586 nm. Standar MDA yang digunakan adalah MDA yang dihasilkan dari 

hidrolisis Dietil Asetal yang diinkubasi dalam suasana asam pada suhu 45 ͦ C (Vassalle et al, 2002). 

   

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran secara klasikal 
 

 

G. Skenario Perkuliahan 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Mengawali pertemuan dengan salam dan berdoa 

b. Mengabsen 

c. Menyampaikan capaian pembelajaran per pertemuan 

2. Kegiatan Inti (70 Menit) 

a. Menyampaikan perkuliahan  ( 55 menit) 

b. Diskusi (15 menit) 

3. Kegiatan Post Test (10 menit) 

 

 

 

H. Evaluasi 

Ranah yang dinilai : Kognitif dan Afektif 

Teknik penilaian : 1. Tes online 

     2. Aktivitas mahasiswa dalam sesi Tanya jawab 

 

I. Rubrik Penilaian 

    Tes berbasis aplikasi jika jawaban benar bernilai 1, jika jawaban salah bernilai 0.  

 

J. Rubrik Penilaian Lembar Observasi Peran Mahasiswa Dalam Proses Perkuliahan  

No  Nama  Aspek yang dinilai  Rata-Rata  

Kognitif Afektif Psikomotor Kog Afe Psi   
KB  KM  KMP  M T  Kds  TK  -  -  -  

   

1  
             

2  
             

3  
             

4  
             

 

Kognitif  



KB       = Kemampuan Bertanya  

KM  = Kemampuan menjawab  

KMP  = Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

Afektif  

MT  = Memotivasi Teman  

Kds  = Kedisiplinan  

TK  = Tutur Kata  

Penilaiannya : Frekuensi Observasi / Frekuensi Ekspektasi x 100.  

 

 

 

 

 


