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 Beberapa defenisi penting  secara defenitif menurut Undang-
undang RI Nomor 7 tahun 1996.

 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah,yang diperuntukkan 
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

 Gizi Pangan yaitu zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan, 
terdiri atas karbohidrat,protein, lemak,vitamin dan mineral serta 
turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan 
manusia.

 Zat gizi tidak hanya dari pangan tetapi dapat juga diproduksi 
secara buatan  atau sintesis contohnya vitamin C,food 
suplement.

 Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses 
dengan cara tertentu atau dengan metode tertentu,dengan atau 
tanpa bahan tambahan.



 Zat Gizi adalah senyawa kimia yang telah 
dibuktikan mutlak diperlukan oleh tubuh.

 Contohnya: asam folat diperlukan dalam 
pembentukan sel darah merah shg asam folat 
disebut sebagai zat gizi

 Senyawa antigizi adalah senyawa kimia yang 
memiliki kemampuan untuk menganggu fungsi dan 
atau ketersediaan hayati zat gizi.

 Contohnya: tanin dan asam fitat ; menganggu 
ketersediaan protein dan mineral shg tidak dapat 
dicerna dan diserap tubuh.



 Melalui pengkhelatan, asam fitat membentuk 
kompleks dengan mineral kalsium (Ca),Zat 
besi (Fe 3+),tembaga (Cu) dan seng (Zn).

 Senyawa tanin yang merupakan polifenol 
mampu membentuk kompleks dengan protein 
sehingga fungsi protein terganggu.



 Zat racun pangan           bahaya kesehatan,kematian
 Contoh : aflatoksin yaitu senyawa metabolit 

sekunder dari berbagai fungi, bersifat racun.
 Aflatoksin B1 adalah racun yang terdapat pada 

kelompok kacangan dan bebijian. Karsinogenik 
pada hati 10x lebih besar daripada senyawa 
nitrosamin.

 Toksoflavin pada tempe bongkrek;bersifat racun



 Zat aktif pangan tidak harus ada atau mutlak 
diperlukan oleh tubuh seperti zat gizi.

 Aktif pada konsentrasi atau kadar tertentu untuk 
mencegah penyakit,pemulihan dan peningkatan 
kesehatan.

 Jika efek fisiologis dan biologis zat aktif pangan 
terbukti secara ilmiah maka disebut  Senyawa Bioaktif 
pangan

 Komponen pangan non gizi ada juga sebagai senyawa 
bioaktif pangan yang berperan dalam melawan 
penyakit. 



Komponen pangan jenis contoh

Komponen Gizi

Komponen Non Gizi                    

Zat gizi

Zat antigizi

Zat aktif pangan

Karbohidrat, protein , 
Lemak,vitamin, mineral dan 
air.

Antivitamin: avidin 
(antibiotin),anti 
piridoksin,niasinogen, 
askorbase,tiaminase.
Antiprotein : 
antitripsin,antiproteinase, 
tanin
Antimineral:
Asam fitat,tanin,goitrogen

Oleoresin, flavonoid,steroid, 
kurkumin,alisin,pektin, 
katekin



Komponen pangan jenis contoh

Zat warna dan flavor

Zat Racun

Senyawaan fenolik: flavonoid
Antosianin,flavonol,kuinon,mi
nyak atsiri,asam vanilat, 
eugenol,miristin.
Terpenoid :  karotenoid, 
minyak esensial,(monoterpen, 
seskuiterpen)
Asam organik sederhana :
Sitrat, malat, asam asetat, 
asam kuinat

Senyawaan nitrogen:
Glikosida sianogenat 
:HCN,dhurin,linamarin, 
visianin,prunasin dan 
lataustralin
Alakaloid :solanin dan kuinin



Komponen pangan jenis contoh

Metabolit jamur dan 
mikroorganisme:
Aflatoksin,toksoflavin dan 
botulinum
Polifenolat : gossipol dan 
asam lemak propenoat 
(CPFA)



 Zat gizi makro : karbohidrat, protein dan lemak
 Zat gizi mikro : vitamin dan mineral.
 Mineral adalah unsur kimia dengan berat 

molekul paling kecil diantara zat lainnya
 Vitamin adalah zat organik kompleks yang 

berfungsi sebagai  zat pengatur proses 
biokimiawi dan pemelihara sistem biologis 
tubuh.

 Air termasuk zat gizi yang sangat penting 
terutama sebagai media semua reaksi kimia di 
dalam sel



Kelompok karbohidrat Sumber pangan

Karbohidrat sederhana
1. Monosakarida

Glukosa
Fruktosa
Galaktosa

2. Oligosakarida
Disakarida 
Sukrosa
Maltosa
Laktosa
Trehalosa
Manitol 

Sorbitol
Inositol

3. Trisakarida
Rafinosa
Stakiosa

Bebuahan, jagung manis, madu
Madu, bebuahan, nektar bunga,sesayuran
Hidrolisat gula susu

Pasir, gula merah,gula kelapa,gula aren
Gula malt dari pati dan kecambah bijian
Susu sapi
Jamur, serangga seperti rayap dan belalang
Rumput laut,nenas,asparagus,ubi
Jalar,wortel
Bebuahan
Sekam seralia

Bebijian, jenis-jenis kacang
Bebijian, jenis-jenis kacang



Kelompok karbohidrat Sumber pangan

verbakosa
Fruktan

Karbohidrat kompleks  (polisakarida)
PATI
Dekstrin
Glikogen
NON PATI
1.tidak larut air

selulosa
hemiselulosa
Lignin

2. Larut air
Pektin
Gum
Glukan

Mukilase
Algal

Bebijian, berbagai jenis kacang
Serealia, asparagus, bawang merah, bawang p
Pth

Padi, umbian, bebijian, pisang, mangga
Gula tebu
Daging has, hati

Bebuahan, sayuran,seralia dan biji-bijian
Sesayuran
Serat serealia
Tangkai sayuran,inti wortel,biji jambu biji

Apel, jambu biji,jeruk , anggur, wortel
Sari pepohonan (akasia)
Serealia
Bebijian dan akar
Ganggang dan rumput laut



 Analisa pangan ada 2 yaitu secara kualitatif dan 
secara kuantitatif

 Karbohidrat adalah senyawa polihidroksi aldehid 
atau polihidroksi keton dengan rumus empiris 
CnH2nOn.

 Secara umum dikelompokkan menjadi 
monosakarida, oligosakarida dan polisakarida

 Analisis kadar karbohidrat ditujukan untuk 
menentukan jumlah gol KH tertentu 



1. Analisis kadar gula pereduksi dan gula total
2. HPLC
3. Analisa Pati
4. Analisa kadar dekstrin (Spektrofotometer)



 Analisa zat gizi diperuntukkan untuk 
menciptakan ahli analisa  pangan yang 
bermanfaat untuk kesehatan

 Sebelum analisa suatu komponen zat gizi 
pangan diperlukan pengetahuan tentang 
jenis-jenis bahan makanan tersebut

 Tugas: coba tuliskan jenis karbohidrat 
sederhana dan karbohidrat kompleks


