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KONTRAK KULIAH 

 

A. IDENTITAS MATA KULIAH 

Program Studi  : Pendidikan Kimia 

Mata Kuliah : Biokimia Umum 

Kode Mata Kuliah : 010123 

SKS  : 4 

Semester  : VI 

Mata Kuliah  Prasyarat : Kimia Organik III 

Dosen Pengampu : 1. Rendy Priyasmika, M.Pd. 

2. Kriesna Kharisma P., M.Pd. 
 

B. MANFAAT MATA KULIAH  

Setelah menempuh mata kuliah Biokimia Umum, mahasiswa mampu memahami tentang 

struktur dan proses kimia yang langsung pada organisme serta mengidenfikasi senyawa-

senyawa kimia yang terdapat di dalam tubuh organisme baik secara kuatitatif. 

 

C. DESKRIPSI MATA KULIAH  

Mata kuliah ini mempelajari tentang (1) konsep biokimia: hakekat biokimia, hubungan 

biokimia dengan ilmu-ilmu yang lain, dan aplikasi biokimia dalam kehidupan sehari-hari; 

(2) pondasi biokimia: domain-domain makluk hidup, gugus fungsi, biomolekul dan hirarki 

molekular sel; (3) struktur dan fungsi biomolekul: protein dengan penekanan pada enzim, 

lipid, dan asam nukleat; (4) bioenergitika: energi bebas Gibbs, redoks dan potensial 

reduksi serta phosphoryl group transfer potential dalam sistem hidup; (5) metabolisme 

karbohidrat: selayang pandang metabolisme, glikolisis, glukoneogenesis, metabolisme 

karbohidrat bukan glukosa, siklus asam sitrat, rantai transfer elektron dan fosforilasi 

oksidatif; (6) fotosintesis: fase gelap, fase terang, fotosintesis nonsiklik (skema Z) dan 

fotosintesis siklik; serta (7) penyimpanan dan aliran informasi genetika: biosintesis 

protein, mutasi, PCR dan dasar-dasar DNA rekombinan. 

 

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH, KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIRENCANAKAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK): 

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar kimia pada fenomena biologi yang 

meliputi aspek-aspek struktur, reaksi, fungsi, metabolisme (pembentukan dan 

peruraian), penyimpanan informasi genetika, serta peranan senyawa-senyawa kimia 

dalam organisme (M1); dan 

2. Mahasiswa mampu melakukan uji sederhana identifikasi karbohidrat, lemak, dan 

protein (M2). 

 

 



No. 
Kemampuan Akhir yang 

Direncanakan 
Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mahasiswa mampu memahami 

pengertian biokimia dan ruang 

lingkupnya, manfaat, serta aspek-

aspek yang mendasari biokimia 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian 

biokimia 

b. Mahasiswa mampu menyebutkan senyawa-

senyawa (biomolekul) yang berperan penting 

dalam organisme 

  c. Mampu menyebutkan fungsi biologis dari 

senyawa-senyawa (biomolekul) bagi organisme 

2. Mahasiswa mampu memahami 

struktur dan fungsi protein 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur 

protein 

b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur 

asam amino sebagai penyusun protein 

  c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan siat-sifat 

asam amino 

  d. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

pembentukan protein 

  e. Mahasiswa mampu menyebutkan fungsi biologis 

protein bagi organisme 

3. Memahami jalur metabolisme 

(katabolisme) protein di dalam 

tubuh 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan jalu-jalur 

katabolisme protein dalam tubuh 

b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan regulasi 

metabolisme protein dalam tubuh 

4. Mahasiswa mampu memahami 

jalur-jalur biosintesis protein 

dalam tubuh 

Mahasiswa mampu mendeskripsikan jalur biosintesis 

protein dalam tubuh 

5. Mahasiswa mampu melakukan uji 

identifikasi protein 

a. Mahasiswa mampu melakukan uji biuret 

  b. Mahasiswa mampu melakukan uji pemisahan 

protein 

6. Mahasiswa mampu memahami 

pengertian dan fungsi enzim dan 

koenzim dalam regulasi 

metabolisme 

a. Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian 

enzim dan koenzim 

b. Mahasiswa mampu menyebutkan fungsi biologis 

enzim 

  c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan mekanisme 

kerja enzim 

  d. Mahasiswa mampu menyebutkan dan 

mendeskripsikan macam-macam enzim beserta 

fungsinya 

7. Mahasiswa mampu memahami 

struktur dan pembentukan lemak 

(lipid) dari asam lemak 

a. Mahasiswa mampu menuliskan struktur lemak 

dan reaksi pembentukannya 

b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat 

umum lemak/asam lemak 

  c. Mahasiswa mampu menyebutkan fungsi biologis 

lemak 

8. Mahasiswa memahami fungsi dan 

jalur metabolisme lemak dalam 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan 

metabolisme lemak (pembentukan dan peruraian) 



tubuh serta reaksi yang terlibat di dalamnya 

b. Mahasiswa mampu menyebutkan dan 

mendeskripsikan sistem regulasi metabolism 

asam lemak 

9. Mahasiswa mampu melakukan uji 

identifikasi lemak 

Mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi lemak 

10. Mahasiswa mampu memahami 

jalur metabolisme energi 

(bioenergitika) 

a. Mahasiswa mampu menghitung besarnya 

transformasi energi dalam sistem biologi (energi 

Gibbs) 

  b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertiap 

ATP sebagai senyawa berenergi tinggi 

  c. Mahasiswa mampu menuliskan reaksi peruraian 

ATP dalam menghasilkan energi 

d. Mahasiswa mampu menggambarkan siklus TCA 

(Tricarboxylic Acid) 

  e. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

respirasi 

11. Mahasiswa mampu memahami 

jenis-jenis karbohidrat, struktur, 

dan fungsi karbohidrat 

a. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi 

karbohidrat berdasarkan gugus fungsi, struktur, 

dan jumlah monomer 

  b. Mahasiswa mampu menyebutkan dan 

mendeskripsikan struktur dan ikatan dalam 

molekul karbohidrat 

  c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat 

umum karbohidrat 

  d. Mahasiswa mampu menyebutkan fungsi biologis 

karbohidrat 

  e. Mahasiswa mampu menyebutkan sumber-sumber 

karbohidrat 

12. Mahasiswa mampu memahami 

metabolisme karbohidrat dalam 

tubuh 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan jalur-jalur 

dan proses metabolisme karbohidrat 

b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem 

regulasi metabolisme karbohidrat 

  c. Mahasiswa mampu menyebutkan dan 

mendeskripsikan gangguan-gangguan 

metabolisme karbohidrat 

13. Mahasiswa mampu melakukan uji 

identifikasi karbohidrat 

a. Mahasiswa mampu melakukan uji amilum 

b. Mahasiswa mampu melakukan uji Benedict 

14. Mahasiswa memahami proses / 

siklus fotosintesis 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian 

fotosintesis 

  b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan jalur 

fotosintesis (fase gelap dan fase terang) 

  c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

fotosintesis nonsiklik (skema Z) 

  d. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

fotosintesis siklik 

15. Mahasiswa memahami konsep- a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian 



konsep dalam sistem informasi 

genetik 

gen, genom, kromosom, DNA, genotipe, dan 

fenotipe 

b. Mahasiswa mampu menggambar dan 

mendeskripsikan struktur DNA dan RNA (pada 

prokariot dan eukariot) 

  c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat 

DNA dan RNA 

16. Mahasiswa memahami proses 

aliran informasi genetika 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan arah inforasi 

genetik 

  b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

replikasi DNA 

c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

ekspresi gen (transkripsi dan translasi) 

  d. Mahasiswa mampu memahami cara-cara 

pengendalian aliran informasi/pesan genetika 

17. Mahasiswa memahami konsep 

dasar rekayasa genetika 

a. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

isolasi gen pengkode protein/enzim 

  b. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

kloning gen 

  c. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses 

transformasi dan ekpresi protein heterolog pada 

organisme transgenik 

 

E. ORGANISASI MATERI 

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar kimia pada fenomena biologi yang meliputi 

aspek-aspek struktur, reaksi, fungsi, metabolisme (pembentukan dan peruraian), 

penyimpanan informasi genetika, serta peranan senyawa-senyawa kimia dalam organisme 

(M1); dan 

2. Mahasiswa mampu melakukan uji sederhana identifikasi karbohidrat, lemak, dan protein 

(M2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa memahami konsep dasar rekayasa genetika (27-29) 

Mahasiswa memahami proses aliran informasi genetika (24-26) 

Mahasiswa memahami konsep-konsep dalam sistem informasi genetik (21-23) 

UAS 

Mahasiswa memahami proses/siklus fotosintesis (19-20) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi karbohidrat (18) 

UTS 

Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis karbohidrat, struktur, dan fungsi karbohidrat 

(16) 

Mahasiswa mampu memahami jalur metabolisme energi (bioenergitika) (11-14) 

Mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi lemak (10) 

Mahasiswa mampu memahami metabolisme karbohidrat dalam tubuh (17) 

Mahasiswa memahami fungsi dan jalur metabolisme lemak dalam tubuh (9) 

Mahasiswa mampu memahami struktur dan pembentukan lemak (lipid) dari asam lemak 

(8) 

Mahasiswa mampu memahami pengertian dan fungsi enzim dan koenzim dalam regulasi 

metabolisme (6-7) 

Mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi protein (5) 

Mahasiswa mampu memahami jalur-jalur biosintesis protein dalam tubuh (4) 

Memahami jalur metabolisme (katabolisme) protein di dalam tubuh (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

F. MATERI/BAHAN BACAAN/REFERENSI 

1. Lehninger, A. L. 1982. Dasar-dasar Biokimia Jilid 1 (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. 

2. Lehninger, A. L. 1982. Dasar-dasar Biokimia Jilid 2 (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. 

3. Lehninger, A. L. 1982. Dasar-dasar Biokimia Jilid 3 (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. 

 

G. STRATEGI PERKULIAHAN   

Strategi dalam penelitian ini, yaitu: 

 Ceramah, diskusi dan tanya jawab: 

Dosen menyampaikan materi perkuliahan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab 

dengan mahasiswa. 

 

H. TUGAS-TUGAS 

Tugas kelompok Menyusun laporan praktikum uji protein 

 Susunan laporan praktikum terdiri atas: 

1. Judul 

2. Tujuan 

3. Dasar Teori 

4. Alat dan Bahan 

5. Langkah Kerja 

6. Hasil Pengamatan 

7. Analisis Data dan Pembahasan 

8. Kesimpulan 

9. Daftar Referensi 

 Laporan praktikum dikerjakan secara berkelompok dan ditulis 

tangan pada kertas folio bergaris 

Tugas kelompok Menyusun laporan praktikum uji lemak 

 Ketentuan sama dengan di atas 

Tugas kelompok Menyusun laporan praktikum uji karbohidrat 

 Ketentuan sama dengan di atas 
 

I. PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN 

Bobot Penilaian 

1. Keaktifan dan kehadiran : 20 % 

2. Tugas mandiri   :   0 % 

Mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi protein (2) 

Mahasiswa mampu memahami pengertian biokimia dan ruang lingkupnya, manfaat, serta 

aspek-aspek yang mendasari biokimia (1) 



3. Tugas terstruktur  : 30 % 

4. UTS    : 20 % 

5. UAS    : 30 % 

 

Kriteria Penilaian  

Penilaian akan dilakukan oleh dosen dengan kriteria: 

86 – 100 A 

76 – 85 B+ 

66 – 75 B 

61 – 65 C+ 

56 – 60 C 

41 – 55 D 

-40 E 

 

J. JADWAL PERKULIAHAN   

No. Hari/Tanggal Pokok Bahasan 

1. Rabu, 11/3/2020 1. Penyampaian RPS dan Kontrak Kuliah untuk mata kuliah 

Biokimia 

2. Konsep dasar biokimia 

2. Kamis, 12/3/2020 Protein 

3. Rabu, 18/3/2020 Protein 

4. Kamis, 19/3/2020 Protein 

5. Rabu, 25/3/2020 Protein 

6. Kamis, 26/3/2020 Enzim dan koenzim 

7. Rabu, 1/3/2020 Enzim dan koenzim 

8. Kamis, 2/4/2020 Lemak (lipid) 

9. Rabu, 84/2020 Lemak (lipid) 

10. Kamis, 9/4/2020 Lemak (lipid) 

11. Rabu, 15/4/2020 Bioenergitika 

12. Kamis, 16/4/2020 Bioenergitika 

13. Rabu, 22/4/2020 Bioenergitika 

14. Kamis, 23/4/2020 Bioenergitika 

15. UTS 

16. Rabu, 6/5/2020 Karbohidrat 

17. Kamis, 7/5/2020 Karbohidrat 

18. Rabu, 13/5/2020 Karbohidrat 

19. Kamis, 14/6/2020 Fotosintesis 

20. Rabu, 10/6/2020 Fotosintesis 

21. Kamis, 11/6/2020 Penyimpanan informasi genetika 

22. Rabu, 17/6/2020 Penyimpanan informasi genetika 

23. Kamis, 18/6/2020 Penyimpanan informasi genetika 

24. Rabu, 24/6/2020 Aliran informasi genetika 

25. Kamis, 25/6/2020 Aliran informasi genetika 

26. Rabu, 1/6/2020 Aliran informasi genetika 



27. Kamis, 2/7/2020 Rekayasa genetika 

28. Rabu, 8/7/2020 Rekayasa genetika 

29 Kamis, 9/7/2020 Rekayasa genetika 

30. UAS 

 

K. TATA TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa terlambat 30 menit setelah perkuliahan dimulai dilarang masuk. 

2. Mahasiswa dilarang menggunakan HP saat perkuliahan, kecuali ada perintah dari 

dosen untuk mengerjakan tugas. 

3. Berpakaian rapi dan sopan. 

4. Mahasiswa wajib menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dosen sesuai dengan 

batas waktu yang diberikan. 

5. Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak ikut UTS dan/atau UAS wajib 

melapor kepada dosen pengampu mata kuliah. Apabila tidak melapor, maka dianggap 

tidak mengikuti UTS dan/atau UAS.  

 

 

 

Lamongan, 26 Februari 2020 

 

Dosen Pengampu 1     Dosen Pengampu 2 

 

 

 

 

Rendy Priyasmika, M.Pd.    Kriesna Kharisma P., M.Pd. 

NIDN 0715088702     NIDN 0729048705 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 
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