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TUJUAN : 

1. Praktikan mengerti prinsip-prinsip dasar mengenai teknik spektrofotometri (yaitu prinsip 

dasar alat, kuvet, standar, blanko, serta Hukum Beer-Lambert) 

2. Praktikan latihan membuat dan menggunakan larutan stok 

3. Praktikan mengumpulkan data kadar glukosa, trigliserida dan urea darah 

4. Praktikan latihan membuat dan menginterpretasi grafik 

5. Praktikan mempersiapkan praktikum Metabolisme II 

PENDAHULUAN: 

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang berdasarkan pada pengukuran 

serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang yang 

spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dan detector vacuum 

phototube atau tabung foton hampa. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer, yaitu suatu 

alat yang digunakan untuk menentukan suatu senyawa baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

dengan mengukur transmitan ataupun absorban dari suatu cuplikan sebagai fungsi dari 

konsentrasi. 

Hukum Beer-Lambert menyatakan bahwa besarnya serapan (A) proporsional dengan 

besarnya konsentrasi (c) dari zat uji. Secara matematis Hukum Beer-Lambert dinyatakan dengan 

persamaan  

A= εdc 

Dimana:  

c= konsentrasi larutan (M) 

ε= koefisien absorpsi molar (M
-1

cm
-1

) 

d= jarak yang dilalui cahaya (cm) 

A= serapan cahaya 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa serapan (A) tidak memiliki satuan 

dan biasanya dinyatakan dengan unit absorbansi. Absorptivitas Molar pada persamaan diatas 

adalah karakteristik suatu zat yang menginformasikan berapa banyak cahaya yang diserap oleh 

molekul zt tersebut pada panjang gelombang tertentu. Semakin besar nilai absorbtivitas molar 

suatu zat maka semakin banyak cahaya yang diabsorbsi olehnya, atau dengan kata lain nilai 

serapan (A) akan semakin besar. Bila larutan memenuhi hukum Beer maka kurva standar akan 

berupa garis lurus. 

 



ALAT DAN BAHAN 

a. Alat       b. Bahan 

No Nama Bahan 

1 Swab Alkohol 

2 EDTA 

3 Urea (plasma darah) 

4 Glukosa (plasma darah dan 

50ml larutan glukosa 5%) 

5 Trigliserida (plasma darah) 

6 Kit pemeriksaan urea 

7 Kit pemeriksaan glukosa 

8 Kit pemeriksaan trigliserida 

9 Aquades  

10 Glukosa  

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR KERJA 

A. Pembuatan larutan stok 

 Menyiapkan 10ml larutan urea pada kadar 1,0g/L (100mg/dL) 

Jumlah bubuk urea yang dibutuhkan = 0,01g + 49,99mL aquadest 

 Menyiapkan 50mL larutan glukosa 1,5 g/L (150 mg/dL) 

Jumlah bubuk glukosa yang dibutuhkan = 0,075g + 49,025 mL aquadest 

B. Pengenceran untuk kurva kalibrasi (standard curve) dari larutan stok 

 UREA 

1. Menyiapkan 20 mg/dL standard urea yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

(yaitu : 2ml larutan stokurea + 8ml Aquades) 

2. Menyiapkan 30 mg/dL standard urea yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 3ml larutan stokurea + 7ml Aquades) 

3. Menyiapkan 40 mg/dL standard urea yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 4ml larutan stokurea + 6ml Aquades) 

4. Menyiapkan 50 mg/dL standard urea yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 5ml larutan stokurea + 5ml Aquades) 

5. Menyiapkan 60 mg/dL standard urea yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 6ml larutan stokurea + 4ml Aquades) 

No Nama Alat 

 1 Tourniquet 

2 Jarum  

3 Pipet Mohr (1ml dan 5ml) 

4 Alat sentrifus klinik 

5 Alat spektrofotometer 

6 Pipet tetes 

7 Kuvet 

8 Tabung reaksi dan rak 

9 Pipet otomatik 

10 Gelas beaker 

11 Gelas ukur 

12 Spatula 

13 Timbangan digital 

14 Tempat pembuangan benda yang 

tajam 

15 Tempat pembuangan limbah infeksius 



 GLUKOSA 

1. Menyiapkan 80 mg/dL standard glukosa yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

(yaitu : 5,33ml larutan stok glukosa + 4,67ml Aquades) 

2. Menyiapkan 90 mg/dL standard glukosa yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 6ml larutan stok glukosa + 4ml Aquades) 

3. Menyiapkan 100 mg/dL standard glukosa yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 6,67ml larutan stok glukosa + 3,33ml Aquades) 

4. Menyiapkan 110 mg/dL standard glukosa yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 7,33ml larutan stok glukosa + 2,67ml Aquades) 

5. Menyiapkan 120 mg/dL standard glukosa yang dilarutkan dengan H2O hingga 10mL 

 (yaitu : 8ml larutan stok glukosa + 2ml Aquades) 

 TRIGLESIRIDA (PLASMA) 

Pemeriksaan trigliserida plasma tidak menggunakan kurva kalibrasi, namun 

menggunakan larutan standard yang terdapat di dalam Protein Test Kit 

 

C. Persiapan panjang gelombang maksimal 

 UREA 

1. Menyiapkan 40mg/dL standard urea dan menentukan panjang gelombang maksimum 

menggunakan spektrofotometer UV/Vis dengan λ: 500-700 nm 

2. Menyiapkan kuvet blanko ( terdiri atas : 1000µl reagen urea) 

3. Menyiapkan kuvet standar ( terdiri dari : 1000µl reagen urea + 10µl 40mg/dL laruran 

standar urea) 

4. Memasukkan kuvet blanko kedalam spektrofotometer yang sudah di setting panjang 

gelombang sesuai ketentuan (500-700nm) secara manual 

5. Menekan tombol Tare sampai Absorbansi menunjukkan angka (0,00), kemudian 

mengeluarkankan kuvet blanko 

6. Memasukkan kuvet standard dan menekan tombol Enter, dan akan muncul angka 

absorbansi standard an panjang gelombang maksimum standar 

7. Menggunakan panjang gelombang maksimum yang didapatkan untuk penentuan 

absorbansi kurva standard selanjutnya dan sampel 

 GLUKOSA 

1. Menyiapkan 100mg/dL standard glukosa dan menentukan panjang gelombang 

maksimum menggunakan spektrofotometer UV/Vis dengan λ: 400-600 nm 

2. Menyiapkan kuvet blanko ( terdiri atas : 1000µl reagen glukosa) 

3. Menyiapkan kuvet standar ( terdiri dari : 1000µl reagen glukosa + 10µl laruran 

standar glukosa dengan konsentrasi 100 mg/dL) 

4. Memasukkan kuvet blanko kedalam spektrofotometer yang sudah di setting panjang 

gelombang sesuai ketentuan (400-600nm) secara manual 

5. Menekan tombol Tare sampai Absorbansi menunjukkan angka (0,00), kemudian 

mengeluarkankan kuvet blanko 



6. Memasukkan kuvet standard dan menekan tombol Enter, dan akan muncul angka 

absorbansi standard an panjang gelombang maksimum standar 

7. Menggunakan panjang gelombang maksimum yang didapatkan untuk penentuan 

absorbansi kurva standart dan sampel 

 TRIGLISERIDA 

Panjang gelombang maksimum pada pemeriksaan trigliserida plasma tidak dilakukan, 

menggunakan panjang gelombang yang terdapat di Protein Test Kit 

 

D. Pemeriksaan Glukosa, Urea dan Trigliserida 

Dalam pemeriksaan glukosa, Urea dan Trigliserida menggunakan kit DisSys. Langkah 

kerjanga yaitu: 

1. Persiapan Sampel 

a. Mengambil 3mL darah dari 2 orang praktikan dan memasukkan kedalam wadah 

yang berisi EDTA. Menggunakan alat sentrifugasi klinik untuk memisahkan sel-

sel darah dari plasma. Kemudian memperoleh ±1500µl plasma, namun hanya 10 

µl plasma yang dibutuhkan untuk pemeriksaan glukosa, urea dan trigliserida 

b. Menyiapkan pengenceran glukosa (50mL larutan glukosa 5% sebagai larutan 

stok) untuk membandingkan konsentrasi yang diprediksi/ perhitungan dengan 

konsentrasi yang diperoleh dengan spektrofotometer)  

 

Pengenceran Glukosa (volume tiap bagian dapat diperkecil dan disesuaikan 

dengan efesiensi dan stok bahan). 

0,1X 1 bagian lar. glukosa 5% + 9 bagian aquadest hingga volume akhir 10ml 

0,01X 1 bagian lar. glukosa 5% + 99 bagian aquadest hingga volume akhir 

100ml 

0,001X 1 bagian lar. glukosa 5% + 999 bagian aquadest hingga volume akhir 

1000ml 

0,3X 3 bagian lar. glukosa 5% + 7 bagian aquadest hingga volume akhir 10ml 

0,03X 3 bagian lar. glukosa 5% + 97 bagian aquadest hingga volume akhir 

100ml 

0,003X 3 bagian lar. glukosa 5% + 997 bagian aquadest hingga volume akhir 

1000ml 

Faktor 2 1 bagian lar. glukosa 5% + 1 bagian aquadest hingga volume akhir 2ml 

Faktor 4 1 bagian lar. glukosa 5% + 3 bagian aquadest hingga volume akhir 4ml 

Faktor 8 1 bagian lar. glukosa 5% + 7 bagian aquadest hingga volume akhir 8ml 

Faktor 16 1 bagian lar. glukosa 5% + 15 bagian aquadest hingga volume akhir 16ml 

Faktor 32 1 bagian lar. glukosa 5% + 31 bagian aquadest hingga volume akhir 32ml 

Faktor 64 1 bagian lar. glukosa 5% + 63 bagian aquadest hingga volume akhir 64ml 

Faktor 128 1 bagian lar. glukosa 5% + 127 bagian aquadest hingga volume akhir 

128ml 



 

2. Mempersiapkan sampel plasma untuk pemeriksaan glukosa, trigliserida dan urea atau 

sampel pengenceran doubling dan decimal (glukosa atau urea) sesuai dengan 

ketentuan dibawah ini: 

 GLUKOSA TRIGLISERIDA UREA 

Volume reagensia kit 1000µl reagensia 

glukosa 

1000µl reagensia 

trigliserida 

1000µl reagensia 

A, inkubasi 

pertama 

1000µl reagensia 

B 

Volume sampel atau 

standar 

10 µl 10 µl 10 µl 

Konsentrasi 

standard 

100mg/dl 200mg/dl 40mg/dl 

Periode dan 

temperatur inkubasi 

10 min at 37ᵒC 10 min at 37ᵒC 5 min at 25ᵒC 

(2X inkubasi) 

Periksa pada λ= 500nm 530nm 600nm 

 

Catatan:  

- Pemeriksaan terhadap glukosa, urea dan trigliserida berdasar pada reaksi enzim. 

Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh suhu sehingga pekerjaan tidak boleh 

dibiarkan terlalu lama setelah masa inkubasi 

- Untuk kit urea, reagensia A harus disiapkan baru setiap periode praktikum dan 

simpan pada botol gelap, dan menjaga agar reagen tidak terkontaminasi. 

3. Mencatat hasil serapan (absorbance) yang diperoleh dengan alat spektrofotometer 

pada table 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1a. Data Kalibrasi Larutan Standar Urea  

[mg/dL] Absorbansi Konsentrasi 

(mg/dL) 

20 0.139 -5.877 

30 0.260 15.35 

40 0.144 -5 

50 0.215 7.46 

60 0.190 3.07 

Standar [40mg/dL] ABS = 0.144 

689.5nm Panjang gelombang 

 

Untuk mendapatkan konsentrasi larutan digunakan rumus : 

y= ax+b 

y = nilai absorbansi larutan standar 

x = konsentrasi larutan (mg/dL) 

 

Konsentrasi standar yang diketahui untuk menghitung kurva kalibrasi standar urea adalah 

40mg/dL dengan nilai absorbansi 0.144. Untuk membuat larutan standar 40mg/dL dibutuhkan 

4ml larutan dari stok urea ditambahkan dengan 6ml aquades. Penetapan larutan 40mg/dL sebagai 

larutan acuan untuk penentuan kurva kalibrasi karena dianggap memiliki panjang gelombang 

maksimum yaitu 689.5 nm. 

 

 

Gambar1. Kurva Kalibrasi Urea  
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Berdasarkan kurva kalibrasi standar urea diatas yang menjelaskan nilai absorbansi 

dengan konsentrasi urea didapatkan bahwa R
2
= 0.0317 dan persamaan linier yaitu (y=0.0057x + 

0.1725). Persamaan regresi yang ditunjukkan sangat rendah ini menunjukkan confidence level 

yang jauh dari 1 dan sekaligus menjelaskan bahwa pengenceran yang dilakukan sangat buruk. 

Dengan menggunakan panjang gelombang dari larutan standar kalibrasi diatas konsentrasi urea 

dari larutan standar tidak memiliki garis linier yang sesuai dengan hokum Beer Lambert yaitu 

peningkatan absorbansi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah konsentrasi sampel.   

Berdasarkan hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kurva kalibrasi standar urea tidak memenuhi hukum Beer Lambert 

2. Nilai (R
2
) yang sangat rendah menjelaskan data tidak valid karena buruknya 

pengenceran yang dilakukan 

3. Perbedaan hasil ini dapat dipengaruhi oleh kesalahan praktikum oleh praktikan yang 

kurang menghomogenkan larutan terlebih dahulu dengan vortex 

4. Praktikan mungkin terlalu lama membiarkan reagensia dalam keadaan terbuka dan tidak 

segera mengukur dengan spektrofotometer sehingga konsentrasi yang diharapkan tidak 

sesuai 

Tabel 2a. Data Kalibrasi Larutan Standar Glukosa 

[mg/dL] Absorbansi 
Konsentrasi 

(mg/dL) 

80 0.191 -3.011 

90 0.211 -1.862 

100 0.535 16.759 

110 0.315 4.115 

120 0.226 -1 

Standar Kalibrasi ABS = 0.535 

479.0nm Panjang gelombang 

 

Untuk mendapatkan konsentrasi larutan digunakan rumus : 

y= ax+b 

y = nilai absorbansi larutan standar 

x = konsentrasi larutan (mg/dL) 

 

Konsentrasi standar yang diketahui untuk menghitung kurva kalibrasi standar urea adalah 

100mg/dL dengan nilai absorbansi 0.535. Untuk membuat larutan standar 100mg/dL dibutuhkan 

6.67ml larutan dari stok glukosa ditambahkan dengan 3.33ml aquades. Penetapan larutan 

100mg/dL sebagai larutan acuan untuk penentuan kurva kalibrasi karena memiliki panjang 

gelombang maksimum yaitu 479.0 nm. 



 

 
Gambar 2. Kurva Kalibrasi Standar Glukosa 

Berdasarkan kurva kalibrasi standar glukosa diatas yang menjelaskan nilai absorbansi 

dengan konsentrasi glukosa didapatkan bahwa R
2
= 0.0375 dan persamaan linier yaitu (y= 

0.0174x + 0.2434). Persamaan regresi yang ditunjukkan sangat rendah ini menunjukkan 

confidence level yang jauh dari 1 dan sekaligus menjelaskan bahwa pengenceran yang dilakukan 
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Beer Lambert yaitu peningkatan absorbansi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah 

konsentrasi sampel.  

Berdasarkan hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kurva kalibrasi standar glukosa tidak memenuhi hukum Beer Lambert yang menyatakan 

bahwa penurunan konsentrasi pengenceran akan menurunkan absorbansi dari larutan 

2. Nilai (R
2
) yang sangat rendah menjelaskan data tidak valid karena buruknya 

pengenceran yang dilakukan 

3. Konsentrasi pengenceran yang didapatkan tidak menjadi setengah dari konsentrasi 

larutan stok  

4. Perbedaan hasil ini dapat dipengaruhi oleh kesalahan praktikum oleh praktikan yang 

kurang menghomogenkan larutan dengan baik 

5. Praktikan mungkin terlalu lama membiarkan reagensia dalam keadaan terbuka dan tidak 

segera mengukur dengan spektrofotometer sehingga konsentrasi yang diharapkan tidak 

sesuai 
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Tabel 2b. Data Pengukuran Absorbansi Doubling dilution Glukosa dengan Panjang 

Gelombang Berdasarkan Kit Reagensia (Konsentrasi Stok Glukosa 150mg/dL)  

Faktor 

Konsentrasi 

Glukosa 

yang 

diprediksi 

(mg/dL) 

Konsentrasi sampel berdasarkan 

rumus reagensia kit (λ : 500 nm) 

Absorbansi 

Konsentrasi 

glukosa dalam 

(mg/dl) 

2 75.0 0.215 86.35 

4 37.5 0.203 81.53 

8 18.75 0.262 105.22 

16 9.375 0.317 127.31 

32 4.6875 0.243 97.59 

64 2.34375 0.242 97.19 

128 1.171875 0.114 45.78 

ABS Standard 0.249 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang ditunjukkan pada table diatas didapatkan bahwa 

konsentrasi glukosa yang diukur dengan menggunakan spektrofotometer memiliki perbedaan 

bila dibandingkan dengan konsentrasi glukosa yang diprediksi sebelumnya. Perbedaan ini 

ditemukan pada konsentrasi spektrofotometri baik yang diukur dengan panjang gelombang 

berdasarkan kit (larutan standar 100mg/dL ; λ : 500nm). Hasil pengukuran konsentrasi dengan 

panjang gelombang yang berbeda tersebut tidak sesuai dengan hokum Beer Lambert, data tidak 

menunjukkan adanya linieritas antara peningkatan absorbansi dengan peningkatan konsentrasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kurva konsentrasi kadar glukosa tidak memenuhi hukum Beer Lambert 

2. Nilai (R
2
) yang sangat rendah menjelaskan data tidak valid karena buruknya 

pengenceran yang dilakukan 

3. Bila dibandingkan convidence level (R
2
) dengan menggunakan reagensia kit lebih baik 

bila menggunakan kurva kalibrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2c. Data Pengukuran Absorbansi Decimal Dilution Glukosa dengan Panjang  

Gelombang Berdasarkan Kit Reagensia (Konsentrasi Stok Glukosa 150mg/dL) 

Faktor 

Konsentrasi 

Glukosa yang 

diprediksi 

(mg/dL) 

Konsentrasi sampel berdasarkan 

rumus reagensia kit (λ : 500 nm) 

Absorbansi 

Konsentrasi 

glukosa dalam 

(mg/dl) 

3 50.0 0.208 83.53 

10 15.0 0.306 122.89 

30 5.0 0.218 87.55 

100 1.5 0.246 98.79 

300 0.5 0.234 93.93 

1000 0.15 0.023 9.24 

ABS Standard 0.249 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang ditunjukkan pada table diatas didapatkan bahwa 

konsentrasi glukosa yang diukur dengan menggunakan spektrofotometer memiliki perbedaan 

bila dibandingkan dengan konsentrasi glukosa yang diprediksi sebelumnya. Perbedaan ini 

ditemukan pada konsentrasi spektrofotometri yang diukur dengan panjang gelombang 

berdasarkan kit (larutan standar 100mg/dL ; λ : 500nm). Hasil pengukuran konsentrasi dengan 

kedua panjang gelombang yang berbeda tersebut tidak sesuai dengan hokum Beer Lambert, 

sebab data tidak menunjukkan adanya linieritas antara peningkatan absorbansi dengan 

peningkatan konsentrasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kurva konsentrasi kadar glukosa tidak memenuhi hukum Beer Lambert 

2. Nilai (R
2
) yang sangat rendah menjelaskan data tidak valid karena buruknya 

pengenceran yang dilakukan 

3. Bila dibandingkan convidence level (R
2
) dengan menggunakan reagensia kit lebih baik 

bila menggunakan kurva kalibrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3a. Perbandingan Konsentrasi Sampel Glukosa Dan Urea yang Dihitung 

Menggunakan Rumus Pada Reagensia Test Kit  

 

Pemeriksaan 

Sampel serum 

plasma 

Berdasarkan Kit 

Absorbansi 
Konsentrasi 

(mg/dL) 

 

Glukosa 

(Kirana) 

 

0,225 

 

90,36 mg/dl 

 

Urea 

( Yunita) 

 

0,167 

 

127,23 mg/dl 

 

Untuk dapat mengetahui konsentrasi Glukosa berdasarkan kit maka digunakan standar 

reagensia kit dengan panjang gelombang 500nm didapatkan absorbansi sebesar 0.225.  

Pada penentuan konsentrasi glukosa menggunakan reagensia kit digunakan satu rumus 

yaitu: 

         
         

          
           

Sehingga didapatkan konsentrasi glukosa berdasarkan kit reagensia yaitu sebesar 

(90.36mg/dL). 

Begitu juga untuk mengetahui konsentrasi urea berdasarkan kit maka digunakan standar 

reagensia kit dengan panjang gelombang 600nm didapatkan absorbansi sebesar 0.167.  

Pada penentuan konsentrasi urea dengan reagensia kit digunakan rumus yaitu: 

         
         

          
          

Sehingga didapatkan konsentrasi urea berdasarkan kit reagensia yaitu sebesar 

(127.23mg/dL). 

 

 



Tabel 3b. Perbandingan Konsentrasi Sampel Pengenceran Glukosa Yang Dihitung 

Menggunakan Rumus Perhitungan Reagensia Kit 

Pemeriksaan 

Sampel 

Pengenceran 

Glukosa 

Perbandingan Konsentrasi Sampel Pengenceran Berdasarkan 

Kit Reagensia 

(mg/dL) (500nm) 

Kurva Standar 

Kalibrasi 

(mg/dL) (500nm) 

Konsentrasi Prediksi 

(mg/dL) 

0,1X 122,89 3.598 15.0 

0,01X 98,79 

 

0.149 1.5 

0,001X 9,23 -12.66 0.15 

0,3X 83,53 -2.304 50.0 

0,03X 87,55 -1.459 5.0 

0,003X 93,98 -0.540 0.5 

Faktor 2 86,35 -1.632 75.0 

Faktor 4 81,53 -2.321 37.5 

Faktor 8 105,22 0.106 18.75 

Faktor 16 127,31 4.22 9.375 

Faktor 32 97,59 -0.022 4.6875 

Faktor 64 97,19 0.08 2.34375 

Faktor 128 45,78 -5.712 1.171875 

 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas trdapat ketidak sesuaian konsentrasi yang dihitung 

berdasarkan kurva kalibrasi dan rumus reagensia kit bila dibandingkan dengan konsentrasi yang 

seharusnya pada pengenceran baik doubling maupun decimal delution. Didapatka interval 

konsentrasi yang terlampau jauh diantara ketiganya. Hasil yang didapat tidak sesuai dengan 

hokum Beer Lambert, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Seharusnya 

semakin tinggi pengenceran yang dilakukan semakin rendah absorbansinya namun tidak terjadi 

pada praktikum kali ini. 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perbedaan penggunaan cara perhitungan konsentrasi memiliki pengaruh besar 

terhadap nilai konsentrasi yang didapatkan 

2. Ketidaksesuaian hasil yang didapat dengan yang diprediksi dapat disebabkan oleh 

kesalahan dalam praktikum, yaitu kelalaian praktikan dalam menghomogenkan 

larutan, meskipun penggunaan pipet sudah sesuai ketentuan. 



3. Kesalahan juga dapat muncul dalam pembuatan larutan stok serta keakuratan 

reagensia/kit yang digunakan sudah menurun 

4. Selain itu kesalahan dapat disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak rutin di 

kalibrasi sehingga sensitifitas terhadap hasil pengukuran juga rancuh 

5. Faktor waktu juga berperan yaitu kelalaian praktikan yang membiarkan larutan 

reagensia terlalu lama diruang terbuka sebelum diukur  

 

Tabel 4. Data Hasil Pemeriksaan Glukosa, Urea, dan Trigliserida Dalam Plasma  

Keterangan 

mahasiswa (berapa 

lama sejak makan, 

rata-rata yang 

dimakan, jenis 

kelamin, umur) 

Glukosa 

(λ : 500nm) 

Trigliserida 

(λ : 530nm) 

Urea 

(λ : 600nm) 

A 
Kadar 

(mg/dL) 
A 

Kadar 

(mg/dL) 
A 

Kadar 

(mg/dL) 

Yunita 

Usia : 28 tahun 

Makanan: ifumie 

Waktu: 1 jam 

sebelum diperiksa 

- - 0.241 158.55 0.167 127.24 

Kirana 

Usia: 32 tahun 

Makanan : nasi + 

sambal teri + minum 

susu anlene 

Waktu: 3 jam 

sebelum diperiksa 

 

0.225 90.36 0.313 205.92 - - 

 

 Kadar Trigliserida 

Bedasarkan hasil pengamatan yang ditunjukkan pada table diatas didapatkan adanya 

perbedaan kadar trigliserida dalam plasma darah pada masing-masing praktikan yaitu TGS1 

(Yunita ; 158,55 mg/dL) dan TGS2 (Kirana ; 205.92 mg/dL). Perbedaan konsentrasi tersebut 

dapat disebabkan oleh adanya perbedaan usia, permedaan jarak makan dengan waktu 

pemeriksaan serta jenis makanan yang dimakan oleh setiap praktikan.  

Interpretasi kadar trigliserida normal berkisar < 150mg/dL sedangkan kadar trigliserida 

suspect resiko arterosklerosis menurut kit berkisar > 150mg/dL. Sedangkan untuk penderita 

berkisar ≥ 200mg/dL. Bila dibandingkan dengan kadar standar pada kit kedua praktikan sudah 

masuk dalam suspect arterosklerosis.  



Unsur lemak dalam makanan yang memiliki peranan penting dalam proses fisiologis 

adalah : trigliserida, posfolipid dan kolesterol. Trigliserida tersusun atas asam lemak (free fatty 

acid) dan gliserol. Kolesterol kebanyakan berasal dari kolesterol hewan, sedangkan kolesterol 

dari tumbuhan sukar diserap usus. Kolesterol dalam makanan (hewani) terutama berasal dari 

otak, kuning telur, hati, dan lemak hewan lainnya.  

Kolesterol makanan dalam wujud sebagai kolesterol ester. Asam lemak setelah diserap 

oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi, kemudian di dalam sel mukosa asam lemak dan 

gliserol mengalami resintesis (bergabung lagi) menjadi trigliserida. Kolesterol juga mengalami 

reesterifikasi menjadi ester kolesterol.  

Trigliserida dan ester kolesterol bersatu diselubungi oleh protein menjadi kilomikron 

(chylomicron). Protein penyusun selubung kilomikron disebut apoprotein. Selubung protein 

berfungsi mencegah antarmolekul lemak bersatu dan membentuk bulatan besar yang dapat 

mengganggu sirkulasi darah. Kilomikron keluar dari sel mukosa usus secara eksositosis 

(kebalikan dari pinositosis) kemudian diangkut lewat sistem limfatik (ductus thoracicus → 

cysterna chili) dan selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi darah (vena subclavia). Kadar 

kilomikron dalam plasma darah meningkat 2 - 4 jam setelah makan. Kilomikron di dalam 

pembuluh darah dihidrolisis oleh enzim lipase endotel menjadi menjadi asam lemak (FFA) dan 

gliserol. FFA dibebaskan dari kilomikron dan selanjutnya disimpan dalam jaringan lemak 

(adipose tissue) atau jaringan perifer. Kilomikron yang telah kehilangan asam lemak dengan 

demikian banyak mengandung kolesterol dan tetap berada di dalam sirkulasi disebut 

chylomicron remnant (sisa kilomikron) dan akhirnya menuju ke hati yang selanjutnya 

didegradasi di dalam lisosom. Sedangkan gliserol langsung diabsorpsi ke pembuluh darah porta 

hepatica. 

 

Pemanfaatan Asam Lemak 

Asam lemak oleh hati dimanfaatkan sebagai: 

1. Di dalam mitokondria jaringan lemak atau di hati, asam lemak dan gliserol bergabung 

membentuk lemak netral (TG) kemudian disimpan sebagai cadangan energi. 

2. Dipecah menjadi asetil-koenzim-A (Asetil Co-A) yang kemudian masuk ke dalam siklus 

Kreb’s diubah menjadi sumber energi (glukoneogenesis). Selain itu, asetil Co-A juga 

dapat digunakan untuk pembentukan kolesterol. 

3. Di berbagai jaringan tepatnya di dalam mitokondria dan mikrosoma, asetil Co-A diubah 

menjadi trigliserida untuk disimpan sebagai lemak jaringan atau dapat juga diubah 

menjadi protein (asam amino). 

 

Metabolisme FFA 

FFA dibawa ke hati dan jaringan lemak dalam bentuk kilomikron atau dari hati ke 

jaringan dalam bentuk VLDL. FFA juga disintesis di depot lemak dimana ia disimpan. FFA di 

plasma berikatan dengan albumin. FFA merupakan sumber energi utama bagi berbagai organ 

terutama jantung dan kemungkinan juga otak. Oksidasi FFA akan menghasilkan energi, panas, 



CO2 , dan H2O Suplai FFA ke jaringan diatur oleh 2 lipase yaitu lipase endotel yang terdapat 

pada permukaan endotel kapiler yang berperan menghidrolisis TG di KM atau VLDL menjadi 

FFA dan gliserol. FFA kemudian dibentuk kembali (resintesis) menjadi TG baru di dalam sel 

lemak. Hormon sensitif lipase intraseluler (HSLI) dari jaringan adiposa berperan mengkatalisis 

pemecahan simpanan TG mejadi FFA dan gliserol, kemudian FFA yang terbentuk masuk ke 

dalam sirkulasi berikatan dengan albumin. 

Hormon sensitif lipase dibentuk lewat cAMP dan selanjutnya protein kinase-A. Adenilat 

siklase di dalam membran sel lemak diaktifkan oleh glukagon dan juga oleh NE dan epinefrin 

lewat reseptor β-adrenergik. ACTH, TSH, LH, serotonin dan vasopresin meningkatkan lipolisis 

lewat cAMP. Insulin dan PGE menurunkan aktifitas HSL dengan menghambat pembentukan 

cAMP. HSL meningkat karena puasa dan stress, turun karena makan dan insulin. Sebaliknya 

makan, puasa dan stres menurunkan aktivitas lipoprotein lipase. 

 

 Kadar Glukosa 

Konsentrasi glukosa pada kedua praktikan tidak dapat dibandingkan karena tidak 

dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sampel plasma darah tersebut. 

Konsentrasi glukosa dalam plasma darah pada sampel Kirana 90.36mg/dL. Bila dibandingkan 

dengan interpretasi kadar glukosa dalam darah normal pada kit berkisar antara 75-115 mg/dL. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa kadar glukosa dalam plasma darah praktikan Kirana masih 

dalam batas normal. 

Glukosa dalam darah masuk lewat vena porta hepatica kemudian masuk ke sel hati. 

Selanjutnya glukosa diubah menjadi glikogen (glikogenesis). Sebaliknya, jika tubuh kekurangan 

glukosa, maka glikogen akan segera diubah lagi menjadi glukosa (glikogenolisis). Hal ini dapat 

terjadi di hati karena hati memiliki kedua enzim yang berperan dalam katabolisme maupun 

anabolisme karbohidrat. Glukagon berperan merangsang proses glikogenolisis dan 

glukoneogenesis. Insulin berperan untuk meningkatkan sintesis glikogen. Makanan yang banyak 

mengandung KH akan merangsang sekresi insulin dan mencegah sekresi glukagon. Insulin 

berfungsi mempermudah dan mempercepat masuknya glukosa ke dalam sel dengan 

meningkatkan afinitas molekul karier glukosa. Glukosa setelah berada di dalam sel, oleh insulin 

akan disimpan atau disintesis menjadi glikogen baik di hati, otot, atau jaringan lain. 

Kadar glukosa darah disamping memacu pembebasan insulin oleh pankreas juga 

mempengaruhi glukostat yang terdapat pada basal hipotalamus yang merupakan pusat kenyang 

(satiety center). Pusat ini menghambat hipotalamus lateral yang merupakan pusat makan (feeding 

center). Pada kondisi kadar glukosa darah rendah, pusat kenyang tidak lagi menghambat pusat 

makan sehingga memacu pusat tersebut dan timbul keinginan untuk makan (nafsu makan), 

pengambilan makanan, glukosa meningkat, kembali normal. 

 

 

 



Perpindahan Glukosa Lewat Membran Sel  

Molekul glukosa setelah berada pada cairan jaringan (interseluler) tidak serta merta dapat 

melewati membran sel yang bersifat selektif permiabel bagi glukosa. Glukosa dapat masuk ke 

dalam sitoplasma melalui mekanisme difusi fasilitasi dengan menggunakan bantuan (difasilitasi) 

oleh protein karier yang dirangsang oleh hormon insulin (kemampuannya 10 kali lipat bila 

dibanding tanpa ada insulin). Sedangkan disakarida tidak dapat masuk ke dalam sel. 

 

Regulasi Kadar Glukosa Darah 

Kadar glukosa darah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: Jumlah dan jenis 

makanan, kecepatan digesti makanan, ekskresi, latihan (olah raga), kondisi psikologis, dan 

reproduksi. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi baik secaraterpisah (sendiri-sendiri) atau 

bersamaan terhadap proses fisiologis yang mengatur kadar glukosa darah. Jika makanan terbatas, 

maka latihan mampu menurunkan kadar glukosa darah. Penurunan kadar glukosa darah dikenali 

oleh sel α pankreas 

menghasilkan hormon glukagon yang merangsang sel hati membesaskan glukosa dari glikogen 

sehingga kadar gula darah kembali normal. Sebaliknya oleh sesuatu hal (makanan) kadar gula 

darah naik, maka sel β pankreas menghasilkan insulin berperan meningkatkan pengambilan 

glukosa dari darah ke dalam sel hati dan sel lainnya, sehingga kadar glukosa darah kembali ke 

normal. 

 

 Kadar Urea 

Konsentrasi urea pada kedua praktikan tidak dapat dibandingkan karena tidak 

dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sampel plasma darah tersebut. 

Konsentrasi urea dalam plasma darah pada sampel Yunita 127.24 mg/dL/. Bila dibandingkan 

dengan interpretasi konsentrasi kadar urea dalam plasma darah normal pada kit berkisar antara 

10-50 mg/dL. Konsentrasi yang diperoleh pada praktikan sangat tinggi dan dapat dikatakan 

sangat tidak normal. Hal ini sangat dimungkinkan adanya kesalahan dalam praktikum. 

Urea merupakan hasil deaminasi oksidatif asam amino. Deaminasi oksidatif adalah 

proses pemecahan (hidrolisis) asam amino menjadi asam keto dan ammonia (NH4+). Deaminasi 

menghasilkan 2 senyawa penting yaitu senyawa nitrogen dan nonnitrogen. 

1. Senyawa nonnitrogen yang mengandung gugus C, H, dan O selanjutnya diubah menjadi 

asetil Co-A untuk sumber energi melalui jalur siklus Kreb’s atau disimpan dalam bentuk 

glikogen. 

2. Senyawa nitrogen dikeluarkan lewat urin setelah diubah lebih dahulu menjadi ureum  

 

Proses deaminasi kebanyakan terjadi di hati, oleh karena itu pada gangguan fungsi hati 

(liver) kadar NH3 meningkat. Pengeluaran (ekskresi) urea melalui ginjal dikeluarkan bersama 

urin. Seorang dewasa biasanya mengeluarkannya sekitar 25 gram urea per hari. Setiap kondisi 

yang mengganggu penghapusan urea oleh ginjal dapat menyebabkan uremia, penumpukan urea 



dan limbah nitrogen lainnya dalam darah yang bisa berakibat fatal. Untuk membalikkan kondisi, 

baik penyebab gagal ginjal harus dihapus dengan menjalani dialisis darah untuk menghapus 

kotoran dari darah.   
 

KESIMPULAN: 

1. Hasil pengamatan terhadap konsentrasi glukosa pada sampel pengenceran doubling 

delution dan decimal delution tidak sesuai dengan Hukum Beer Lambert yaitu 

konsentrasi suatu larutan diencerkan menjadi setengah konsentrasi awalnya maka 

absorbansinya harus ikut turun menjadi setengah dari absorbansi konsentrasi awalnya 

2. Level of Convidence dari setiap hasil pengukuran yang ditunjukkan pada setiap kurva 

sangat rendah atau menjauhi “1” 

3. Level of Convidence yang sangat rendah menunjukkan tingginya tingkat kesalahan dalam 

pengenceran yang dilakukan  

4. Hasil yang ditunjukkan pada seluruh kurva untuk perbandingan konsentrasi yang 

diperoleh dengan reagensia kit memiliki convidence level lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan penentuan konsentrasi berdasarkan kurva kalibrasi 

5. Konsentrasi glukosa yang diperoleh dengan spektrofotometer tidak sesuai dengan 

konsentrasi prediksi 

6. Penggunaan teknik pipet yang baik sangat mempengaruhi pengenceran yang tepat. 

Kesalahan yang terjadi pada tabung pertama atau kedua pada delusi serial akan 

menyebabkan kesalahan pengenceran 

SARAN: 

1. Pemahaman mengenai alat spektrofotometer yang akan digunakan akan sangat 

mendukung untuk mengetahui proses praktikum 

2. Membagi kelompok kerja karena jumlah mahasiswa terlalu banyak menyulitkan efisiensi 

penggunaan alat misalnya pipet otomatik 1000µl 


