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Lipid

Mudah

1. Suatu lipid memiliki fungsi untuk makhluk hidup sebagai berikut, kecuali ... .

(a) Sumber energi

(b) Cadangan energi

(c) Enzim

(d) Pembangun sel dan jaringan

(e) Pengantar zat-zat di tubuh

2. Suatu lipid dapat larut di dalam pelarut berikut, kecuali ... .

(a) Kloroform

(b) Karbon tetraklorida

(c) Eter

(d) Benzena

(e) DMSO

3. Asam lemak merupakan salah satu komponen lipid. Gugus fungsi apakah yang terdapat pada senyawa ini?

(a) -OH

(b) -Cl

(c) C=C

(d) -CHO

(e) -COOH

4. Trigliserida merupakan suatu ... .

(a) Asam karboksilat

(b) Ester dari gliserol dan asam lemak

(c) Asam karboksilat dari suatu gliserol

(d) Gliserol yang mengalami dehidrasi

(e) Ester dari asam lemak dan suatu alkohol

5. Suatu asam lemak memiliki sifat tak-jenuh, yang berarti ... .

(a) Memiliki kelarutan rendah

(b) Memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya

(c) Tidak memiliki gugus karbonil

(d) Hanya memiliki karbon sp3 pada rantai karbonnya

(e) Tidak memiliki karbon sp2 pada rantai karbonnya
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Sedang

1. Di bawah ini merupakan asam lemak jenuh, kecuali ... .

(a) Asam oleat

(b) Asam laurat

(c) Asam palmitat

(d) Asam miristat

(e) Asam stearat

2. Cara yang paling mudah untuk membedakan suatu lemak dan minyak adalah ... .

(a) Mengukur titik didih

(b) Menguji kelarutannya dalam berbagai pelarut

(c) Melihat wujudnya pada suhu ruang

(d) Membandingkan teksturnya

(e) Melihat reaksinya dengan alkohol

3. Suatu trigliserida yang terbentuk dari asam palmitat memiliki nama IUPAC ... .

(a) Tripalmitat

(b) Gliseril tripalmitat

(c) Gliseril palmitat

(d) Tripalmitat gliserol

(e) Trigliseril palmitat

4. Suatu sabun dibuat dari reaksi antara trigliserida dengan suatu basa kuat. Apabila kita menggunakan
trigliserida dari asam stearat dan KOH maka sabun yang terbentuk memiliki nama ... .

(a) Gliserol

(b) kalium stearat

(c) kalium tristearat

(d) kalium tristearin

(e) kalium stearida

5. Pernyataan berikut yang tepat mengenai lemak dan minyak adalah ... .

(a) Lemak tersusun atas sebagian besar asam lemak tak jenuh

(b) Minyak tersusun atas sebagian besar asam lemak jenuh

(c) Lemak tersusun atas sebagian besar asam lemak jenuh

(d) Minyak hanya mengandung asam lemak tak jenuh

(e) Lemak dan minyak sama-sama memiliki gugus karboksilat

Sukar
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1. Senyawa lipid berikut ini memiliki nama ... .

(a) Asam lauropalmitat

(b) Gliseril lauropalmitat

(c) Gliseril laurostearat

(d) Gliseril stealauropalmitat

(e) Gliseril lauropalmitostearat

2. Manakah di antara pernyataan berikut yang tepat?

(a) Suatu lemak maupun minyak murni tidak memiliki warna, rasa ataupun bau

(b) Suatu lemak memiliki titik didih lebih rendah dari minyak

(c) Suatu lemak mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh daripada minyak

(d) Suatu minyak biasanya berasal dari hewan sementara lemak diekstrak dari tumbuhan

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Dalam upaya untuk menemukan suplemen makanan yang sehat, dalam hal ini lemak, beberapa ilmuwan
memperkenalkan suatu lipid bebas-kalori yang diberi nama olestra. Manakah diantara pernyataan di bawah
ini yang tepat mengenai olestra?

(a) Metabolismenya tidak menghasilkan energi, sehingga disebut bebas-kalori

(b) Strukturnya terdiri atas sukrosa dan gliserol

(c) Sukrosa sebagai struktur tulang punggungnya mampu mengikat hingga 4 gugus asil

(d) Olestra tidak dapat dicerna oleh enzim tubuh karena ukurannya terlalu besar

(e) Olestra tidak menghasilkan panas bila diukur dengan suatu bom kalorimeter

4. Margarin dibuat dari suatu lemak atau minyak melalui proses dibawah ini, kecuali ... .

(a) Forti�kasi

(b) Saturasi

(c) Dehidrogenasi

(d) Pencampuran dengan susu skim

(e) Reduksi

5. Fosfolipid adalah senyawa turunan lipid yang terutama berfungsi sebagai transporter/pengangkut zat-zat
lainnya. Salah satu fosfolipid adalah fosfatidiletanolamin, yang berfungsi mengangkut senyawa lipid lainnya
melalui darah. Bagian manakah dari senyawa ini yang akan berikatan dengan darah?
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(a) 1

(b) 2

(c) 3 dan 4

(d) 1 dan 2

(e) 5
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