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Abstrak 
 

Protein adalah salah satu bio-makromolekul yang penting perananya bagi semua 
organisme. Protein juga berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk 
hidup dan virus. Tujuan dari praktikum ini untuk mempelajari adanya protein dalam 
organisme hidup atau bagian yang pernah hidup dan menguji kadar protein yang 
terkandung dalam suatu bahan menggunakan larutan biuret. Sampel yang digunakan 
adalah mentega, kubis, daging ayam, ikan teri, putih telur, ranting, kertas, dan plastik. 
Masing-masing sampel dipotong kecil-kecil dan diambil sebanyak 1 gram untuk 
direaksikan dengan 3 ml biuret kemudian diinkubasi pada suhu 370C selama 30 menit. 
Setelah itu masing-masim sampel diuji nilai absorbansinya dengan spektrofotometri 
agar diketahui kadar proteinnya. Berdasarkan hasil pengamatan, sampel yang 
mengandung protein adalah daging ayam, ikan teri, dan putih telur. Mentega dan kubis 
sebenarnya juga mengandung protein, hanya saja tidak dapat terdeteksi karena adanya 
kontaminasi bahan yang menyebabkan protein yang terkandung di dalam dua sampel 
tersebut rusak dan tidak terdeteksi. Ranting pohon yang telah kering tidak lagi 
mengandung protein. Kertas tidak mengandung protein karena telah mengalami proses 
pengolahan yang sangat kompleks. Plastik tidak mengandung protein karena 
merupakan bahan sintetic. Kesimpulan dari praktikum ini adalah sampel yang 
mengandung protein adalah daging ayam, teri, putih telur, kubis, dan mentega. Ranting, 
plastik, dan kertas tidak mengandung protein. 
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Abstract 
 

Protein is one of the important bio-macromolecules for all organisms. Protein also 
plays an important role in the structure and function of all living cells and viruses. The 
purpose of this lab to study the presence of proteins in living organisms or parts that 
have ever lived and test the levels of protein contained in a material using a solution of 
biuret. The sample used is butter, cabbage, chicken, tiny sea fish, egg whites, twigs, 
paper, and plastics. Each sample was cut into small pieces and taken as much as 1 
gram to reacted with 3 ml of biuret and then incubated at 370C for 30 minutes. After that 
each samples were tested by spectrophotometric absorbance values to unknown levels 
of protein. Based on observation, samples which containing protein are chicken, tiny 
sea fish, and egg white. Butter and cabbage also contains protein, just not be detected 
because of contamination of material that causes the protein contained in the two 
samples are corrupted and not detected. Twigs that have been dried no longer contain 
protein. The paper does not contain protein because it has been experiencing a very 
complex processing. Plastic does not contain protein because it is a synthetic material. 
The conclusion of this lab is a sample containing the protein is chicken, anchovies, egg 
whites, cabbage, and butter. Twigs, plastic, and paper do not contain protein. 

 
Key words: detection, organisms, proteins 



 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Dasar Teori 

1.1.1 Protein 
Protein merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki berat molekul 

tinggi. Protein adalah salah satu bio-makromolekul yang penting perananya bagi 
semua organisme. Protein juga berperan penting dalam struktur dan fungsi semua 
sel makhluk hidup dan virus. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, 
oksigen, nitrogen dan kadang kala sulfur serta fosfor. Keistimewaan lain dari 
protein ini adalah strukturnya yang mengandung N (15,30-18%), C (52,40%), H 
(6,90-7,30%), O (21-23,50%), S (0,8-2%), disamping C, H, O (seperti juga 
karbohidrat dan lemak), dan S kadang-kadang P, Fe dan Cu (sebagai senyawa 
kompleks dengan protein) (Sudarmaji, 1989). 

Struktur protein terdiri atas struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. 
Struktur primer protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino 
yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Penentuan struktur 
primer protein dapat dilakukan dengan cara hidrolisis protein dengan asam kuat 
kemudian komposisi asam amino ditentukan dengan instrumen amino acid 
analyzer, penentuan massa molekular dengan spektrometri massa, analisis 
sekuens dari ujung-N dengan menggunakan degradasi Edman dan, kombinasi 
dari digesti dengan tripsin dan spektrometri massa (Scholzen dan Gerdes, 2000). 

Struktur sekunder protein adalah struktur tiga dimensi lokal dari berbagai 
rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. 
Berbagai bentuk struktur sekunder misalnya alpha helix yang berupa pilinan rantai 
asam-asam amino berbentuk seperti spiral, beta-sheet yang berupa lembaran-
lembaran lebar yang tersusun dari sejumlah rantai asam amino yang saling terikat 
melalui ikatan hidrogen atau ikatan tiol, beta-turn, dan gamma-turn. Penentuan 
struktur sekunder bisa dilakukan dengan spektroskopi circular dichroism (CD) dan 
Fourier Transform Infra Red (FTIR) (Scholzen dan Gerdes, 2000). 

Struktur tersier merupakan struktur tiga dimensi yang dibentuk dari 
gabungan aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersebut biasanya berupa 
gumpalan. Struktur kuartener terbentuk dari beberapa molekul protein yang dapat 
berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen membentuk oligomer yang stabil 
seperti dimer, trimer, atau kuartomer. Contoh struktur kuartener yang terkenal 
adalah enzim rubisco dan insulin (Scholzen dan Gerdes, 2000). 

Protein berperan sebagai bahan struktural karena memiliki rantai yang 
panjang dan juga dapat mengalami cross-linking seperti halnya polimer lain. 
Disamping itu protein juga berfungsi sebagai biokatalis pada reaksi-reaksi kimia 
dalam sistem organisme. Protein mampu mengendalikan jalur dan waktu 
metabolisme yang kompleks (Hertadi, 2008). Fungsi dari protein dapat 



 

 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai bahan struktural dan sebagai mesin 
yang bekerja pada tingkat molekular. Beberapa protein struktural berfungsi 
sebagai pelindung contohnya α dan β-keratin yang terdapat pada kulit, rambut, 
dan kuku. Protein struktural lain ada yang berfungsi sebagai perekat, seperti 
kolagen. 

 
1.1.2 Biuret 

Biuret merupakan salah satu larutan yang digunakan untuk uji protein. 
Larutan ini merupakan campuran antara ion kupri sulfat yang dimasukkan dalam 
suasana basa, contohnya CuSO4.5H2O yang dimasukkan atau dicampur dengan 
NaOH. Larutan ini digunakan untuk mendeteksi protein dalam jumlah besar yang 
ditandai dengan adanya perubahan warna. Jika suatu sampel yang diuji 
mengandung lebih dari 2 ikatan peptida maka akan muncul warna ungu. Warna ini 
muncul karena terbentuknya ikatan koordinasi kompleks antara atom Cu dengan 
4 atom nitrogen yang berasal dari ikatan peptida (Clark, 1964). 

Menurut Plummer (1978), selain penggunaan uji biuret, cara yang dapat 
digunakan untuk deteksi protein dalam organisme ialah menggunakan uji 
ninhidrin. Ninhidrin merupakan reagen pengoksidasi yang cukup kuat. Ninhidrin 
akan bereaksi dengan semua asam amino pada pH 4-8 sehingga terbentuk 
senyawa berwarna ungu. Reaksi ini merupakan reaksi yang sangat sensitif dan 
sesuai untuk penentuan asam amino secara kualitatif. Sehingga reagen ini dapat 
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya protein dalam suatu sampel. 

 
1.1.3 Spektrofotometri 

Menurut Nelson dan Cox (2005), spektrofotometri merupakan prosedur 
yang dilakukan dalam deteksi dan identifikasi molekul serta pengukuran 
konsentrasinya dalam suatu larutan menggunakan cahaya yang diserap oleh 
spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotomeri ini adalah pemecahan cahaya 
yang terserap oleh suatu larutan akan memberikan suatu nilai panjang gelombang 
yang berhubungan dengan ketebalan lapisan serapan dan konsentrasi dari 
larutan yang menyerap cahaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Hukum Lambert 
Beer yang menyatakan bahwa: log	 [I_0/]= εcl, dimana I0 merupakan intensitas 
cahaya yang diserap, I ialah cahaya yang ditransmisikan, ε adalah koefisien 
ekstinsi molar, c adalah konsentrasi dari lapisan penyerap dan l adalah panjang 
cahaya dari sampel. 

Cara kerja dari spektrofotometri ialah cahaya yang dikeluarkan oleh sumber 
cahaya di sepanjang  papan spectrum akan diseleksi oleh monokromator dan 
ditransmisikan dalam bentuk panjang gelombang yang sesuai.  Cahaya 
monokromatik ini akan melewati sampel yang diletakkan pada tabung cuvet dan 
akan diserap oleh sampel sesuai dengan konsentrasi dari larutan penyerap 



 

 

tersebut. Cahaya yang terserap ini akan diukur oleh detector (Nelson dan Cox, 
2005). 

 
1.2 Tujuan 

  Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari adanya protein dalam 
setiap organisme hidup atau bagian yang pernah hidup serta untuk menguji kadar 
protein yang terkandung dalam suatu bahan menggunakan larutan biuret. 

 
BAB II 

METODE 
 

2.1 Waktu dan Tempat 
Praktikum Biologi Sel yang berjudul Deteksi Protein dalam Organisme 

dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 2011, pukul 10.15-13.00 WIB, dan 
bertempat di Laboratorium Fisiologi Kultur Jaringan Tumbuhan dan Mikroteknik, 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
2.2 Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum biologi sel yang berjudul 
Deteksi Protein dalam Organisme meliputi larutan biuret dan sampel. Pembuatan 
larutan biuret dilakukan dengan melarutkan 1,5 gram CuSO4.5H2O (sulfat 
pentahydrate) dan 6 gram NaKC4H4O6.4H2O (potassium tartrate tetrahydrate) ke 
dalam 500 ml H2O dan kemudian ditambahkan 300 ml NaOH 10% dan 200 ml 
H2O untuk memperoleh volume 1 L. Peralatan yang digunakan meliputi tabung 
reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes 1 ml, silet, timbangan dan spektrofotometer. 

 
2.3 Prosedur Kerja 

Cara kerja yang dilakukan pada praktikum ini pemotongan sampel sekecil 

mungkin. Sampel yang telah dipotong kecil ditimbang 1 gram dan dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi. Sampel dalam tabung reaksi ini ditetesi dengan 3 ml biuret. 

Tabung-tabung yang telah berisi sampel dan biuret kemudian diinkubasi pada 

suhu 370C selama 30 menit. Dalam selang waktu itu, dilakukan persiapan untuk 

melakukan spektrofotometri. Prosedur zeroing pertama dijalankan setelah tombol 

ON dinyalakan. Panjang gelombang yang digunakan diganti dengan 550 nm. 

Sebelum dilakukan spektrofotometri, tabung sampel diamati perubahan warnanya 

setelah dilakukan inkubasi selama 30 menit tadi. Perubahan warna dicatat pada 

tabel pengamatan. Untuk  perhitungan dengan spektrofotometri, kuvet diisi 

dengan larutan kontrol dan dimasukkan pada cuvet holder kemudian dijalankan 



 

 

prosedur “Zeroing Kedua”. Cuvet kemudian diambil dari cuvet holder dan larutan 

blanko dituang pada tempatnya. Cuvet ini diisi dengan larutan sampel dan 

dimasukkan dalam cuvet holder kemudian dilakukan prosedur “Measuring”. 

Selama proses pergantian sampel, cuvet selalu dibilas dengan akuades dan 

dibersihkan dengan tissue pada bagian halusnya dengan hati-hati. Setelah proses 

pengukuran digunakan, nilai absorbansi dan kadar protein  dari sampel diamati 

dan dimasukkan dalam tabel pengamatan. Setelah semua proses selesai 

dilakukan, tombol OFF pada spektrofotometer dimatikan. 

 

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Analisa Prosedur 

Praktikum deteksi protein dalam organisme dimulai dengan pemotongan 

beberapa jenis sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan antara lain 

mentega, kubis, putih telur, teri, daging ayam, ranting, plastik, dan kertas. 

Pemotongan sampel sekecil mungkin bertujuan untuk mengeluarkan berbagai zat 

yang terkandung dalam sampel tersebut. Hasil pemotongan sampel ditimbang 

sebanyak 1 gramuntuk proporsi kadar uji secara serentak. Sampel dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi untuk direaksikan dengan biuret. Masing-masing sampel 

dalam tabung reaksi tersebut ditambah dengan larutan biuret sebanyak 3 ml. 

Larutan biuret  merupakan larutan yang lazim digunakan dalam uji protein secara 

kualitatif. Larutan ini terdiri atas senyawa yang mengandung ion kupri sulfat dalam 

suasana basa, sehingga pada umumnya komposisi utama dari larutan biuret ialah 

CuSO4.5H2O dalam larutan basa kuat seperti NaOH atau KOH. Penambahan 

larutan biuret pada sampel akan menghasilkan perubahan warna sampel. Sampel 

yang mengandung protein akan berwarna keunguan atau bahkan berwarna ungu 

pekat. Hal ini diakibatkan terbentuknya ikatan koordinasi kompleks antara atom 

Cu pada larutan biuret dengan 4 atom nitrogen yang berasal dari ikatan peptida 

pada sampel (Bioscience, 2002). Perlakuan ini dilanjutkan dengan inkubasi 

sampel pada suhu 370 C selama 30 menit. Proses inkubasi ini akan 

memaksimalkan kerja larutan biuret dalam membentuk ikatan kompleks antara 

atom Cu dan ikatan peptida. Selain itu, suhu 370 merupakan suhu optimal bagi 

protein untuk melakukan suatu aktivitas atau reaksi sehingga deteksi protein 

dapat lebih mudah dilakukan (Clark, 1964). Selanjutnya, semua sampel yang 



 

 

digunakan diukur dengan spektrofotometer untuk mengetahui konsentrasi protein 

dalam sampel.  

Spektrofotometer merupakan prosedur deteksi dan identifikasi molekul serta 

pengukuran konsentrasi molekul tersebut dalam suatu larutan berdasarkan 

cahaya yang diserap melalui molekul tersebut. Prinsip kerja dari spektrofotomeri 

ini adalah pemecahan cahaya yang terserap oleh suatu larutan akan memberikan 

suatu nilai panjang gelombang yang berhubungan dengan ketebalan lapisan 

serapan dan konsentrasi dari larutan yang menyerap cahaya tersebut. Hal ini 

berdasarkan pada Hukum Lambert Beer yang menyatakan bahwa: 

log	 [I_0/I]= εcl, dimana I0 merupakan intensitas cahaya yang diserap, I ialah 

cahaya yang ditransmisikan, ε adalah koefisien ekstinsi molar, c adalah 

konsentrasi dari lapisan penyerap dan l adalah panjang cahaya dari sampel 

(Nelson dan Cox, 2005). 

Cara kerja dari spektrofotometri ialah cahaya yang dikeluarkan oleh sumber 

cahaya di sepanjang  papan spektrum akan diseleksi oleh monokromator dan 

ditransmisikan dalam bentuk panjang gelombang yang sesuai. Cahaya 

monokromatik ini akan melewati sampel yang diletakkan pada tabung cuvet dan 

akan diserap oleh sampel sesuai dengan konsentrasi dari larutan penyerap 

tersebut. Cahaya yang terserap ini akan diukur oleh detektor (Nelson dan Cox, 

2005). 

Spektrofotometri yang digunakan dalam praktikum merupakan 

spektrofotometri visible. Spektrofotometri ini menggunakan cahaya tampak (visible 

light) sebagai sumber cahaya dalam deteksi molekul. Cahaya tampak ini memiliki 

panjang gelombang yang berkisar antara 380-750 nm. Hal ini menyebabkan 

spektrofotometri ini hanya dapat mengenali sampel yang berwarna. Sampel yang 

tidak berwarna harus direaksikan terlebih dahulu dengan reagen spesifik agar 

terbentuk warna (Riyadi, 2009). 

 

3.2 Analisa Hasil 

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan hasil bahwa sampel yang 

mengandung protein adalah putih telur, teri, dan daging ayam. Sampel yang tidak 

mengandung protein adalah mentega, kubis, ranting, plastik, dan kertas. 

Kandungan tersebut dilihat berdasarkan perubahan warna sampel setelah 

ditambahkan biuret dan nilai absorbansi sampel. Berikut akan disajikan kurva 



 

 

standar nilai absorbansi dan kadar protein, serta kurva nilai absorbansi dan kadar 

protein berdasarkan hasil pengamatan. 

 
Gambar 1. Kurva standar hubungan antara nilai absorbansi dan kadar protein 

sampel 

 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara nilai absorbansi dan kadar protein sampel 

berdasarkan pengamatan 

 



 

 

 
Gambar 3. Kurva  standar nilai absorbansi dan konsentrasi protein (Anam, 2010) 

 

Sampel daging ayam, teri, dan putih telur masing-masing menunjukkan hasil 

positif pada uji biuret yang diberikan. Saat sampel tersebut ditambahkan biuret, 

sampel ayam yang awalnya berwarna putih pucat menjadi ungu tua, teri berwarna 

coklat kekuningan menjadi ungu tua, dan putih telur berwarna putih menjadi biru 

keunguan. Perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa tiga sampel tersebut 

positif mengandung protein. Berdasarkan uji absorbansi dan perhitungan kadar 

protein melalui persamaan kurva standar, didapatkan hasil bahwa kadar protein 

pada daging ayam adalah 224,15, teri sebesar 131,27, dan putih telur sebesar 

56,42. Menurut (Setiawan, 2009) dari seluruh kandungan gizi daging ayam, 

kandungan proteinnya adalah 18,2%, dan kandungan protein telur adalah 12,8% 

dari seluruh kandungan gizinya. Menurut (Syaifudin, dkk., 2008), dalam  100 gram  

ikan teri mengandung 16 gram kadar protein, atau sekitar 16%. 

Berdasarkan uji biuret, mentega menunjukkan hasil negatif karena setelah 

ditambahkan biuret mentega tetap berwarna kuning dan biuret tetap berwarna 

biru muda baik sebelum maupun sesudah inkubasi. Berdasarkan uji absorbansi 

dan perhitungan kadar protein melalui persamaan kurva standar, kadar protein 

mentega adalah 7,77. Menurut (Muamar, 2001) sumbangan energi per gram 

protein pada mentega adalah 4 kkal dan kandungan protein 0,4-0,8 gram per 100 

gram. Sampel mentega menunjukkan hasil negatif saat dilakukan uji biuret karena 

sampel mengalami kontaminasi. Perlakuan saat memasukkan sampel ke dalam 



 

 

tabung reaksi menggunakan alat yang salah (ujung bolpoint) sehingga sampel 

mengalami kontaminasi dan diduga protein di dalamnya mengalami kerusakan. 

Berdasarkan uji biuret, kubis menunjukkan hasil negatif karena setelah 

ditambahkan biuret kubis tetap berwarna putih kehijauan dan biuret tetap 

berwarna biru muda saat sebelum inkubasi. Sesudah inkubasi, warna sampel 

yang telah dicampur dengan biuret ada yang berwarna hijau muda dan ada yang 

berwarna biru muda. Berdasarkan uji absorbansi dan perhitungan kadar protein 

melalui persamaan kurva standar, kadar protein mentega adalah 94,62. Menurut 

(Johan, 2007), kandungan protein kubis pada tiap 100 gram kubis adalah 1,4 

gram. Uji biuret pada kubis juga menunjukkan hasil negatif karena diduga pada 

proses pelaksanaannya juga terjadi kontaminasi dari alat yang digunakan untuk 

memotong kubis sehingga protein di dalamnya rusak. Disamping itu hasil 

perhitungan juga menunjukkan nilai yang tidak signifikan dengan literatur. Hal 

tersebut disebabkan karena waktu inkubasi kubis terlalu lama dan menyebabkan 

pigmen warna kubis keluar sehingga hasil absorbansi yang diberikan tidak valid.   

Berdasarkan pengamatan dan studi literatur, ranting kering, plastik, dan 

kertas tidak mengandung protein. Ranting yang sebenarnya adalah makhluk 

hidup, tidak lagi mengandung protein karena ranting yang kering telah mati dan 

telah berhenti proses metabolismenya sehingga kadar proteinnya sudah tidak 

dapat ditemukan. Apabila ranting yang digunakan untuk uji protein adalah ranting 

basah atau ranting segar yang baru saja dipetik dari pohon, mungkin kandungan 

proteinnya masih dapat diuji. Kertas tidak mengandung protein karena proses 

pengolahan kertas dari pogon menjadi kertas sudah sangat kompleks. 

Penambahan bahan-bakan kimia dan proses pemanasan selama pembuatan 

kertas membuat kandungan protein di dalamnya rusak sehingga kertas tidak lagi 

mengandung protein. Plastik jelas tidak mengandung protein karena plastik bukan 

merupakan bahan organik melainkan bahan sintetic. 

 

Protein merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki berat molekul 

tinggi. Protein adalah salah satu bio-makromolekul yang penting perananya bagi 

semua organisme. Protein juga berperan penting dalam struktur dan fungsi 

semua sel makhluk hidup dan virus. Molekul protein mengandung karbon, 

hidrogen, oksigen, nitrogen dan kadang kala sulfur serta fosfor. Keistimewaan lain 

dari protein ini adalah strukturnya yang mengandung N (15,30-18%), C (52,40%), 

H (6,90-7,30%), O (21-23,50%), S (0,8-2%), disamping C, H, O (seperti juga 



 

 

karbohidrat dan lemak), dan S kadang-kadang P, Fe dan Cu (sebagai senyawa 

kompleks dengan protein) (Sudarmaji, 1989). 

Fungsi protein di dalam tubuh kita sangat banyak, bahkan banyak dari 

proses pertumbuhan tubuh manusia dipengaruhi oleh protein yang terkandung di 

dalam tubuh kita menurut Scholzen dan Gerdes (2000) : 

1. Sebagai enzim 

Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa 

makromolekul spesifik yang disebut enzim, dari reaksi yang sangat sederhana 

seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti 

replikasi kromosom. Protein besar peranannya terhadap perubahan-

perubahan kimia dalam sistem biologis. 

2. Alat pengangkut dan penyimpan 

Banyak molekul dengan MB kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau 

dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin mengangkut 

oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam 

otot. Pengatur pergerakan Protein merupakan komponen utama daging, 

gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling 

bergeseran. 

3. Penunjang mekanis 

Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, 

suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. 

Pertahanan tubuh atau imunisasi Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk 

antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau 

mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, 

bakteri, dan sel- sel asing lain. 

 

 

 

4. Media perambatan impuls syaraf 

Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya 

rodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau 

cahaya pada sel-sel mata. 

5. Pengendalian pertumbuhan 

Protein ini bekerja sebagai reseptor (dalam bakteri) yang dapat 

mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter 

bahan 



 

 

 

Menurut Yuniarti, dkk. (2010), uji Biuret merupakan unji protein secara 

kualitatif. Uji ini bertujuan untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang 

mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. 

Uji ini memberikan reaksi positif yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah 

violet atau biru violet. Selain uji biuret, ada bermacam-macam lagi uji protein 

secera kualitatif, antara lain : 

1. Reaksi Xantoprotein 

Uji ini dilakukan dengan menambahkan larutan asam nitrat pekat dengan hati-

hati ke dalam larutan protein. Setelah dilakukan pencampuran maka akan 

terdapat endapan putih yang apabila dipanaskan dapat berubah menjadi 

kuning. Reaksi yang terjadi adalah inti benzena yang terdapat pada molekul 

protein mengalami nitrasi. Uji ini akan menunjukkan hasil positif untuk protein 

yang mengandung tirosin, fenilalanin dan triptofan (Yuniarti, dkk., 2010). 

2. Reaksi Hopkins-Cole 

Pereaksi berasal dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. 

Setelah dilakukan pencampuran dengan pereaksi Hopkins-Cole, asam sulfat 

akan membentuk lapisan di bawah larutan protein. Setelah proses tersebut 

akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan. Pereaksi Hopkins-

Cole yang mengandung asam glioksilat akan menunjukkan hasil positif jika 

direaksikan dengan protein yang mengandung triptofan (Yuniarti, dkk., 2010).  

3. Reaksi Millon 

Pereaksi Millon merupakan larutan merkuri nitrat dan merkuro dalam asam 

nitrat. Jika pereaksi ini ditambahkan pada larutan protein, endapan putih akan 

dihasilkan dan apabila dipanaskan akan berubah menjadi merah. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya gugus hidroksifenil (tyrosin). Reaksi yang 

terjadi merupakan pengikatan Hg pada hidroksifenil menghasilkan kompleks 

berwarna merah (Yuniarti, dkk., 2010). 

 

 

4. Reaksi Natriumnitroprusida 

Protein yang mempunyai gugus–SH bebas akan menghasilkan warna merah 

jika ditambahkan pereaksi natriumnitroprusida dalam larutan amoniak. Uji ini 

positif untuk  protein yang mengandung sistein (Stoscheck 1990). 

5. Reaksi Sakaguchi 



 

 

Pereaksi sakagichi merupakan gabungan antara naftol dan natriumhipobromit. 

Reaksi ini positif apabila terdapat gugus guanidin. Protein yang mengandung 

arginin dapat menghasilkan warna merah apabila ditambahkan pereaksi 

sakaguchi (Stoscheck 1990). 

6. Reaksi Ninhidrin 

Uji ini dilakukan untuk menentukan adanya asam amino. Reaksi 

padaninhydrin ini memyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino 

yngmenghasilkan CO2, NH3 dan aldehida yang rantainya lebih pendek 1 C 

dariasam amino asalnya. Ninhydrin yang tereduksi akan bereaksi dengan 

NH3 sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna biru dengan absorpsi 

warnamaksimum pada panjang gelombang 570 nm (Yuniarti, dkk., 2010). 

7. Reaksi Bradfrot 

Metode Bradford dalam penentuan kadar protein memiliki kelebihan tertentu 

dibandingkan metode lainnya. Kelebihan metode Bradford ini antara lain 

adalah cepatnya reaksi dan penentuan kadar protein dengan hasil yang cukup 

akurat. Keakuratan semakin tinggi karena sampel yang berada di luar kisaran 

dapat diukur kembali dalam beberapa menit. Oleh karena itu, metode 

Bradford direkomendasikan untuk penggunaan umum dalam penentuan kadar 

protein dari fraksi sel (Stoscheck, 1990). 

8. Uji Belerang 

Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung 

gugussulfur yaitu sistein dan methionin. Reaksi yang terjadi dilakukuan oleh 

Pb-asetat dengan asam amino membentuk endapan berwarna kelabu yaitu 

garamPbS. Penambahan NaOH ditujukn untuk mendenaturasi protein 

sehinggaikatan yang menghubungkan atom sulfur dapat terputus oleh Pb-

asetatmembentuk PbS (Yuniarti, dkk., 2010). 

9. Uji Kromatografi Lapis Tipis 

Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi protein yang terdiri dari asam 

aminoyang akan dibandingakan dengan pembanding (standart) (Stoscheck 

1990). 

 

Permasalahan yang ditemukan dalam praktikum ini adalah lamanya waktu 

inkubasi. Jarak antara inkubasi dan pengukuran absorbansi yang terlalu lama 

menyebabkan beberapa sampel rusak karena reaksi biuret menyebabkan pigmen 

warnanya keluar yaitu pada kubis dan ranting. Hal tersebut menyebabkan hasil uji 

nilai absorbansi tidak valid. 



 

 

 
BAB IV 

PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, sampel yang mengandung protein 
adalah daging ayam, ikan teri, dan putih telur. Mentega dan kubis sebenarnya 
juga mengandung protein, hanya saja tidak dapat terdeteksi karena adanya 
kontaminasi bahan yang menyebabkan protein yang terkandung di dalam dua 
sampel tersebut rusak dan tidak terdeteksi. Ranting pohon yang telah kering tidak 
lagi mengandung protein. Kertas tidak mengandung protein karena telah 
mengalami proses pengolahan yang sangat kompleks. Plastik tidak mengandung 
protein karena merupakan bahan sintetic. 

 
4.2 Saran 

Disarakan untuk praktikum Deteksi Protein dalam Organisme selanjutnya, 
proses inkubasi sampel tidak dilakukan bersamaan. Proses inkubasi sebaiknya 
dilakukan benar-benar tepat 30 menit sebelum pengukuran absorbansi sehingga 
hasil yang didapatkan benar-benar valid karena sampel tidak sampai rusak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JAWABAN PERTANYAAN 
 
1. Iya. Bahan yang tidak mengandung protein adalah kertas dan plastik. Hal ini 

dikarenakan kertas merupakan bahan organik yang telah melalui tahap pengolahan 
yang sangat kompleks dengan penambahan bahan-bahan kimia dan proses 
pemanasan yang dapat merusak dan menghilangkan kandungan protein di 
dalamnya. Plastik bukan merupakan bahan organik melainkan bahan sintetic 
sehingga tidak dimungkinkan adanya protein di dalam plastik.  

2. Tidak. karena penggunaan reagen dalam praktikum ini adalah biuret yang 
merupakan indikator keberadaan protein. Ion Cu pada biuret hanya dapat bereaksi 
dengan ikatan peptida pada protein, sehingga akan menghasilkan warna ungu. 
Sehingga, molekul-molekul lain yang tidak mengandung ikatan peptida, seperti lipid 
dan karbohidrat tidak akan bereaksi dengan reagen ini. 

3. Pengetahuan tentang substansi-substansi protein diperlukan karena protein tubuh 
sebagai zat pembangun dan sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Selain itu, 
protein berperan dalam kontrol ekspresi genetic dalam suatu organism. 

4. Protein dalam substansi hidup berasal dari sintesis asam-asam amino yang 
dilakukan oleh substansi hidup itu sendiri. Asam amino antara satu dan yang lain 
akan saling berikatan melalui ikatan peptida dan membentuk polimer.  Selain itu 
protein dapat diperoleh dari substansi hidup lain seperti sumber makanan hewani 
maupun nabati. 

5. Gambar : 
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