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Yunisha Febriani ...
Struktur kimia dan sifat fisik asam lemak
merupakan dasar untuk memahami sifat
fisik dan kimia lipid. Lipid ialah
sekelompok senyawa heterogen,
meliputi lemak minyak, steroid, malam
(wax), dan senyawa terkait, yang
berkaitan lebih karena sifat fisiknya
daripada sifat kimianya (Buku Biokimia
Harper : hal 128).

Makalah Lipid - Kutu Kuliah
Berdasarkan sifat kimia yang penting,
lipid dibagi dalam 2 golongan besar
yakni lipid yang dapat disabunkan/dapat
dihidrolisis dengan basa, contohnya
lemak dan lipid yang tidak dapat
disabunkan, contohnya steroid
(Poedjadi, 1994). Secara kimia lemak
dan minyak merupakan senyawa yang
sangat mirip.
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senyawa yang termasuk lipid tidak
mempunyai rumus struktur yang serupa
atau mirip. Sifat kimia dan fungsi
biologinya juga berbeda-beda. Walaupun
demikian, para ahli biokimia bersepakat
bahwa lemak dan senyawa organik yang
kelompok yang disebut lipid (Poedjiadi
dan Supriyanti, 2009). Lipid (Yunani,
lipos = lemak) adalah sekelompok besar
senyawa alam

Lipid - SlideShare
Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut
dalam pelarut organik se[erti eter,
aseton, kloroform, dan benzene. Lipid
tidak memiliki rumus molekul yang
sama, akan tetapi terdiri dari beberapa
golongan yang berbeda. Berdasarkan
kemiripan struktur kimia yang dimiliki,
lipid dibagi menjadi beberapa golongan,
yaitu Asam lemak, Lemak dan fosfolipid.

Makalah - ekawawi.blogspot.com
Pelarut organik yang dimaksud adalah
Page 3/10

File Type PDF Kimia Organik
Lipid
pelarut organik nonpolar, seperti
benzen, pentana,dietil eter,dan karbon
tetraklorida.Dengan pelarut-pelarut
tersebut lipid dapat diekstraksi dari sel
dan jaringan tumbuhan ataupun hewan.

MAKALAH LIPID
Academia.edu is a platform for
academics to share research papers.

KIMIA ORGANIK I jilid 1 - Kimia itu Mudah
Salah satu senyawa organik golongan
ester yang banyak terdapat dalam
tumbuhan, hewan, atau manusia dan
sangat berguna bagi kehidupan manus...

LAPORAN PRAKTIKUM BIOKIMIA WordPress.com
Penggolongan Lipid Lipid adalah
senyawa organik yang tak larut dalam
air, tetapi larut dalam pelarut non polar
(eter, kloroform,benzen,dsb.). Lipid
digolongkan menjadi 3 yaitu : 1. Lipid
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Sederhana Lipid sederhana adalah
senyawa- senyawa yang tidak
mempunyai gugs ester dan tidak dapat
dihidrolisis, misalnya golongan steroid.

Rumah Kimia: LAPORAN LIPID
Lipid adalah nama suatu golongan
senyawa organik yang meliputi sejumlah
senyawa yang terdapat di alam yang
semuanya dapat larut dalam pelarutpelarut organik tetapi sukar larut atau
tidak larut dalam air. Pelarut organik
yang dimaksud adalah pelarut organik
nonpolar, seperti benzen, pentana,dietil
eter,dan karbon tetraklorida.Dengan
pelarut ...

Laporan Praktikum Biokimia : KIMIA LIPID
| rifnotes
Academia.edu is a platform for
academics to share research papers.
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titisfahreza.lecture.ub.ac.id
Lipid berperan penting dalam komponen
struktur membran sel. Lemak dan
minyak dalam bentuk trigliserol sebagai
sumber penyimpan energi, lapisan
pelindung, dan insulator organ-organ
tubuh beberapa jenis lipid berfungsi
sebagai sinyal kimia, pigmen, juga
sebagai vitamin, dan hormon.
Fosfolipida memiliki seperti trigliserida.

Lipid kimia organik ii - SlideShare
Praktikum Kimia Organik 1 " Lipid" Haii
teman-teman kami dari mahasiswa
Uhamka ingin berbagi ilmu Kimia
Organik 1 tentang " Lipid ". Semoga
vidio ini bermanfaat yaaa. Jangan lupa
like, comment ...

Munaaa's: LAPORAN ORAKTIKUM KIMIA
ORGANIK LIPID
Kimia Organik I jilid pertama ini dapat
diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini
disusun untuk memenuhi kebutuhan
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literatur berbahasa Indonesia mengenai
Kimia Organik untuk mahasiswa
Farmasi. Buku ini berisi enam bab, yaitu;
Struktur dan Ikatan, Ikatan Kovalen
Polar: Asam-Basa, Alkana dan
Sikloalkana, Alkena dan

Kimia Organik 1 " Lipid "
lipid Lemak ( bahasa yunani lipos berarti
lemak )adalaah senyawa yang tak larut
dalam air yang dapat dipisahkan dari sel
dan jaringan dengan cara ekstraksi
menggunakan pelarut organik yang
relatif nonpolar, misalnya dietil eter atau
kloroform.

Kimia Organik Lipid
Lipid berperan penting dalam komponen
struktur membran sel. Lemak dan
minyak dalam bentuk trigliserol sebagai
sumber penyimpan energi, lapisan
pelindung, dan insulator organ-organ
tubuh beberapa jenis lipid berfungsi
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sebagai sinyal kimia, pigmen, juga
sebagai vitamin, dan hormon.

KIMIA ORGANIK II: LIPID
Ringkasan materi tentang lipid
Slideshare uses cookies to improve
functionality and performance, and to
provide you with relevant advertising. If
you continue browsing the site, you
agree to the use of cookies on this
website.

Sifat-Sifat Lipid - Kimia Organik Smak
PENDAHULUAN Lipid didefinisikan
sebagai “senyawa berbasis asam lemak
atau mirip asam lemak seperti alkohol”.
Asam lemak merupakan bagian lipid
terpenting Struktur kimia asam lemak
dan sifat fisik, kimia, dan biologinya
merupakan dasar untuk memahami sifat
fisik, kimia,

andrianii fefen: KIMIA ORGANIK II
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TENTANG LIPID
Lipid merupakan golongan senyawa
organik kedua yang menjadi sumber
makanan dan kira-kira 40% dari yang
kita makan setiap hari. Lipid dapat
diekstrak dari sel dan jaringan oleh
pelarut non polar yang mengandung
unsur-unsur karbon, hidrogen, dan
oksigen, kadang-kadang juga
mengandung nitrogen dan fosfor.

FARMASI: lipid 1 - blogspot.com
Makalah ini dibuat sebagai tugas dari
mata kuliah KIMIA ORGANIK yang
membahas mengenai LIPID I. Adapun isi
makalah ini disusun secara sistematis
dan merupakan referensi dari beberapa
sumber yang menjadi acuan dalam
penyusunan tugas.

my inspiration: Kimia Organik ( Lipid )
KIMIA ORGANIK II Sabtu, 21 Juni 2014. ...
Berdasarkan sifat kimia yang penting,
lipid dapat dibagi dalam dua golongan
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yang besar, yakni lipid yang dapat
disabunkan, yakni dapat dihidrolisis
dengan basa, contohnya lemak, dan lipid
yang tidak dapat disabunkan, contohnya
steroid.
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