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Tinjauan Pustaka
• Pada tanaman, karbohidrat dibentuk dari reaksi CO2 

dan H2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses
fotosintesis dalam sel tanaman berklorofil. Berdasarkan
strukturnya, karbohidrat didefinisikan sebagai
polihidroksi aldehid dan polihidroksi keton.

• Pada umumnya karbohidrat dapat dikelompokkan
menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. 
Monosakarida merupakan suatu molekul yang terdiri dari
lima atau enam atom C, sedangkan polisakarida
merupakan polimer lebih dari 10 monomer 
monosakarida.

• Molekul-molekul polisakarida sangat besar, oleh karena
itu daya larutnya sangat kecil. Pati merupakan
polisakarida yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, 
sedangkan glikogen merupakan polisakarida
hewan/manusia. Pati atau glikogen apabila dihidrolisa
akan menghasilkan unit-unit glukosa.
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Tes Kualitatif Karbohidrat

• Molish Test � tes KH (ungu)
– Bahan: 1 ml glukosa 5%, 1 ml sukrosa 5%, 1 ml pati

1%
– Prosedur kerja: sebanyak 1 ml sampel ditambah 2 

tetes reagen Molish dan dikocok. Kemudian ditambah
1 ml H2SO4

– Prinsip: pembentukan furfural oleh pengaruh H2SO4 
pekat

• pati � hidrolisis � monosakarida � dehidrasi � furfural

• pati agak lama � karena harus dipecah menjadi glukosa
dengan H2SO4

• Fungsi H2SO4: penghidrolisa yang kuat

• Benedict test
– Bahan: 2 tetes glukosa 5%, 2 tetes galaktosa 5%, 2 

tetes fruktosa 5%, sukrosa 5%
– Prosedur: sebanyak 2 tetes sampel ditambah 1 ml 

Benedict. Masing-masing sampel dipanaskan. Amati
hasilnya

– Prinsip: 
• Uji gula reduksi dan non-pereduksi
• terbentuk endapan merah (Cu2O)

• Maltosa, laktosa memiliki gugus pereduksi, sedangkan
sukrosa tidak memiliki gugus pereduksi

• Fruktosa: memiliki gugus keton sebagai pereduksi

• Glukosa dan galaktosa memiliki gugus aldehid sebagai
pereduksi (C no 1) 

• Benedict – basa
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• Barfoed test
– Bahan: 5 tetes glukosa 5%, 5 tetes laktosa

5%, 5 tetes maltosa 5%
– Prosedur kerja: sebanyak 5 tetes larutan

sampel ditambah 1 ml reagen Barfoed. 
Kemudian dipanaskan, amati hasilnya

– Prinsip:
• Mendeteksi monosakarida dan disakarida (uji

reduksi dan non pereduksi)
• Reagen Barfoed - asam

• Uji Yodium (untuk membedakan
polisakarida – BM tinggi)
– Reaksi dengan Yodium

Pati akan menghasilkan warna biru bila
direaksikan dengan yodium, glikogen
berwarna cokelat, sedang monosakarida dan
disakarida tidak berwarna
Bahan: larutan yodium 5%
Cara kerja: teteskan 1 tetes pati di atas
druppel plaat. Teteskan 1 tetes larutan
yodium. Amati warna yang terjadi. Ulangi
percobaan dengan glikogen, maltosa, dan
glukosa
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– Monosakarida hasil hidrolisis pati non 
enzimatis (uji kualitatif)
Panaskan 3 ml larutan pati 1% dan 1 ml HCl 2 
N dalam penangas air mendidih. Tiap 3 menit
ambil setetes larutan di atas druppel plaat dan
teteskan larutan yodium. Lakukan terus
hingga larutan tidak berwarna. Netralkan
dengan Na2CO3 10% (gunakan indikator
lakmus). Lakukan reaksi benedict

– Tes Benedict
karbohidrat ada yang bersifat pereduksi dan non 
pereduksi. Sifat pereduksi ini disebabkan adanya
gugus aldehid dan gugus keton yang bebas, 
sehingga dapat mereduksi ion-ion logam seperti
tembaga (Cu) dan perak (Ag) dalam larutan basa. 
Dalam larutan Benedict yang terbuat dari campuran
CuSO4, NaOH, dan Na-sitrat, gula tersebut akan
mereduksi Cu yang berupa Cu(OH)2 menjadi Cu2O 
yang tidak larut

Bahan:
Na-Sitrat 175 g, NaCO3 100 g, aquades 800 ml, 

CuSO4.5H2O 17,3 g, aquades 100 ml
Kedua larutan disaring dan dicampur, kemudian

ditambah aquades 1 liter.
Cara kerja: reagen Benedict 1 ml dan 2 tetes larutan

sampel dipanaskan dan amati yang terjadi
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Hidrolisis Pati Non Enzimatis
(uji kuantitatif)

• Alat dan Bahan
Alat : water bath, tabung reaksi, labu
ukur 100 ml, spektrofotometer, pipet
volume, gelas ukur, pipet tetes
Bahan : larutan pati 4%, aquades, 
indikator PP 1%, NaOH 2%, HCl 2 N 

• Cara kerja:
a. Hidrolisis Pati Non-enzimatis

1. Pipet 50 ml larutan pati 4%
2. Tambahkan 15 ml larutan HCl 2 N
3. Masukkan dalam labu ukur 100 ml
4. Inkubasi dalam penangas air mendidih selama 120 menit
5. Pada saat hidrolisis berjalan 115-118 menit, tambahkan 3 

tetes indikator PP ke dalam labu ukur
6. Setelah 120 menit labu diangkat dan tambahkan NaOH 2% 

sampai netral
7. Dinginkan pada suhu kamar dalam air mengalir
8. Setelah dingin tambahkan aquades sampai tepat 100 ml
9. Ambil 1 ml untuk dianalisis gula reduksinya (prosedur b no 

4-9) dengan menggunakan spektrofotometer
Catatan: lakukan pengenceran apabila konsentrasi larutan

sampel terlalu pekat (catat tingkat pengenceran). 
Pengenceran dilakukan sebelum ditambah reagen-reagen.
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b. Pembuatan Larutan Glukosa Standart
1. buat larutan glukosa standar (10 mg glukosa
anhidrat/100 ml).
2. buat 5 pengenceran dengan konsentrasi 2,4,6,8,10 
mg/100 ml.
3. siapkan 6 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 1 
ml larutan glukosa standar di atas. Kemudian satu
tabung reaksi dengan 1 ml aquades sebagai blangko.
4. tambahkan reagen Nelson dan panaskan tabung
reaksi.
5. dinginkan dalam beaker glass yang berisi air dingin.
6. tambah 1 ml reagen arsenomolibdat.
7. gojog sampai endapan larut kembali.
8. tambah 7 ml aquades.
9. baca dengan spektro pada panjang gelombang 540 
nm.
10. buat kurva standar yang menunjukkan hubungan
antara konsentrasi gula dengan absorbansinya.


