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Uji Nutrisi pada Makanan 
 

 

Alat dan bahan 
• Tabung reaksi (satu tabung per sampel uji) 
• Penjepit tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 
• Termometer 
• Mortar dan pistil 
• Pipet tetes 
• Gelas kimia 
• Kertas label 
• Kertas uji minyak (kertas buram) 
• Larutan bahan makanan yang akan diuji (beberapa bahan makanan yang diduga mengandung pati, 

gula, dan protein) 
• Neraca (timbangan) 
• Gelas ukur 
• Jangka sorong 
• mikrometer 
• mistar 

 

A. Pengukuran 
1. Catat hasil pengamatan kegiatan ini pada tabel lembar kerja siswa 
2. Hancurkan bahan makanan berikut: nasi, putih telur, tempe, dan roti  
3. Sediakan masing-masing 10 gram nasi, putih telur, tempe, dan roti. Masukan dalam tabung 

reaksi. (gunakan alat ukur yang sesuai) 
4. Sediakan masing-masing 10 gram nasi, putih telur, dan tempe. Masukan dalam tabung reaksi 
5. Ukur volume mortar. (gunakan alat ukur yang sesuai) 
6. Ukur diameter tabung reaksi. Dan hitung luas penampangnya. (gunakan jangka sorong) 
7. Sediakan sari buah jeruk dan sari buah tomat sebanyak 5 ml dan masukan ke dalam tabung 

reaksi. Gunakan cara pengukuran/penghitungan yang tepat. 
8. Ukur tebal kertas buram. Gunakan alat ukur yang sesuai 

 

B. Uji Bahan Makanan yang Mengandung Karbohidrat 
Reagen Kalium Iodida (KI) atau lugol dapat digunakan untuk menguji bahan makanan yang 
mengandung karbohidrat. Reagen ini berwarna orange. Setelah sampel yang diuji ditetesi reagen KI, 
akan terjadi perubahan warna. Apabila sampel berubah warna menjadi biru tua, berarti bahan 
makanan tersebut mengandung karbohidrat. 

 
Langkah Kerja 

1. Sediakan 10 gram bahan makanan yang akan diuji (nasi dan putih telur). Gunakan alat ukur 
yang sesuai untuk menyediakan sesuai ukuran tersebut 

2. Hancurkan bahan makanan yang akan diuji dengan mortar dan pistil. 
3. Tambahkan air untuk memudahkan penghancuran. 
4. Masukkan masing-masing 2 mL ekstrak makanan ke dalam tabung reaksi. 
5. Beri label masing-masing tabung reaksi sesuai dengan nama sampel larutan uji. 
6. Tetesilah masing-masing bahan makanan tersebut dengan reagen KI. 
7. Catat warna dasar atas bahan makanan dan warna dasar reagen KI. catat pada tabel lembar 

kerja siswa. 
8. Perhatikan perubahan warna yang terjadi!. (catat perubahan tersebut pada tabel lembar 

kerja siswa) 
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C. Uji Bahan Makanan yang Mengandung Protein 
Reagen biuret digunakan untuk mengetahui adanya kandungan protein pada bahan makanan. Reagen 
biuret berwarna biru. Ketika bereaksi dengan protein akan berubah warna menjadi merah muda 
sampai ungu. 
 
Langkah Kerja 

1. Lakukan langkah yang sama seperti kegiatan uji kandungan karbohidrat. Gunakan bahan 
makanan: tempe dan putih telur 

2. Tambahkan 10 tetes larutan biuret ke dalam masing-masing tabung reaksi. 
3. Catat warna dasar bahan makanan dan warna reagen biuret. catat pada tabel lembar kerja 

siswa  
4. Dengan menggunakan pipet, secara hati-hati tambahkan 3 tetes reagen biuret 
5. untuk masing-masing tabung. Kocok perlahan-lahan untuk mencampur. 
6. Jangan terlalu kuat dalam mengocok untuk mencegah campuran tumpah ke luar 
9. tabung, usahakan campuran bahan uji dan biuret jangan sampai terkena tangan secara 

langsung.  
10. Perhatikan perubahan warna yang terjadi!. (catat perubahan tersebut pada tabel lembar 

kerja siswa) 
 
 
 

 

D. Uji Bahan Makanan yang Mengandung Lemak 
Tanda berminyak berarti makanan mengandung lemak, sedangkan tanda basah berarti makanan 
mengandung air. Gunakan tes ini untuk menentukan kandungan lemak pada makanan. 
 
Langkah Kerja 

1. Kumpulkan jenis makanan nasi, mentega, roti, dan makanan gorengan. 
2. Secara terpisah, hancurkan bahan makanan dengan pistil dan mortar. 
3. Tempatkan makanan pada sehelai kertas yang disediakan, kemudian oleskan bahan makanan 

yang sudah dihancurkan tersebut pada kertas yang disediakan. (hati-hati jangan sampai 
kertas tersebut robek). 

4. Beri label kertas dengan nama masing-masing makanan (janganlah mencicipi makanan 
tersebut). 

5. Perhatikan perubahan yang terjadi!.. 
6. Ambil dua lembar kertas, satu lembar diberi tanda A dan yang lain diberi tanda B. 
7. Kertas A ditetesi dengan minyak, dan kertas B ditetesi air. 
8. Bandingkan kertas A dan B tempat makanan. Catat kesimpulanmu pada lembar kerja siswa 

 

E. Uji Kandungan Vitamin-C 
Vitamin C banyak terkandung pada buah dan sayuran. Untuk mengetahui/membuktikannya, dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan zat uji iodium tinktur (iodida). Jika bahan makanan tersebut 
berubah menjadi berwarna ungu, artinya mengandung vitamin C. Semakin banyak jumlah tetesan 
iodium tinktur yang digunakan untuk mengubah warna menjadi ungu, maka semakin banyak pula 
kandungan vitamin C. 

 
Alat dan Bahan 

 Empat tabung reaksi 

 Gelas 

 Rak tabung reaksi 

 Tepung maizena 

 2% iodium tinktur 

 Empat jenis sari buah 

 sari buah jeruk dan tomat, 

 Pengaduk  
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Langkah Kerja 
1. Beri tanda empat tabung reaksi A-D. 
2. Isi masing-masing tabung reaksi 5 mL dengan sari buah yang berbeda. 
3. Larutkan 0,3 g tepung maizena dalam 50 mL air. 
4. Tambahkan 5 mL larutan maizena ke masing-masing tabung reaksi, aduk 
5. sampai rata. 
6. Teteskan iodium tinktur ke tabung reaksi A-D sambil diaduk. Catat jumlah 
7. tetesan yang dibutuhkan untuk mengubah sari buah sampai berubah menjadi ungu. 
8. Ulangi langkah ke 5 sampai 3 kali. 

 
Catatan: 
 

Bahan Uji Jenis Reagen Hasil  

Amilum Lugol/ Kalium Iodida Larutan berwarna biru kehijauan, 
kuning sampai merah bata 

Protein Millon/ Biuret Larutan berwarna merah muda sampai ungu 

Vitamin C iodium tinktur (iodine) semakin banyak jumlah iodine yang dibutuhkan 
untuk mengubah menjadi ungu, semakin banyak 
pula kandungan vitamin C 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
UJI NUTRISI PADA MAKANAN 

 
A. Pengukuran  

No Jenis pengukuran Alat ukur yang digunakan Hasil pengukuran 

1 Massa zat makanan (nasi, 
putih telur, roti, dan 

  

2 Volume Mortar   

3 Tebal Kertas Buram   

 

B. Uji karbohidrat 

No 
Bahan 

makanan 
Zat uji 

Warna 
sebelum diuji 

Warna setelah 
diuji 

Analisa hasil uji 

1      

2     

3     

4     

 

C. Uji Protein 

No 
Bahan 

makanan 
Zat uji 

Warna 
sebelum diuji 

Warna setelah 
diuji 

Analisa hasil uji 

1      

2     

3     

4     
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D. Uji Lemak 

No Bahan makanan 
Warna kertas setelah diolesi bahan makanan 

(basah atau transparan) 
Analisa hasil uji 

1    

2    

3    

4    

 

E. Uji Vitamin C 

No 
Bahan 

makanan 
Zat uji 

Warna 
sebelum diuji 

Warna setelah 
diuji 

Analisa hasil uji 

1      

2     

3     

4     

 

JAWAB PERTANYAAN BERIKUT 

1. DI antara alat ukur panjang: mistar, jangka sorong, dan micrometer. Alat ukur paling teliti hasil 

pengukurannya adalah . . . 

 

2. Neraca yang digunakan pada kegiatan tersebut memiliki skala terkecil sebesar . . . 

 

3. Dari hasil kegiatan tersebut, jenis nutrisi makanan apa yang paling banyak dikandung oleh makanan 

tersebut ? 

 

4. Bahan manakah yang merupakan sumber karbohidrat ? 

 

5. Bahan makanan manakah yang merupakan sumber protein ? 

 

 

 


