
Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  :  1 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Hematologi. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem hematologi 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem Hematologi 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Keistimewaan eritrosit 

a. Organella eritrosit 

b. Metabolisme energi eritrosit 

2. Pembentukan hemoglobin 

a. Metabolisme Fe 

b. Sintesa hemoglobin 

c. Ikatan hemoglobin dengan okesigen 

d. HbF 

e. HbA 

3. Metabolisme porfirin 

a. Sintesa Heme 

b. Katabolisme heme 

4. Golongan darah 

a. Aglutinin dan aglutinogen 

b. Proses aglutinasi 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem hematologi 

3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 



4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Sebutkan 5 keistimewaan eritrosit! 

2. Jelaskan proses pembentukan Heme!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 

 
 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  Ns.5.3.4/3SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 2 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

kardiovaskular. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem kardiovaskular 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem kardiovaskular 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Metabolisme energi jantung 

i. Penggunaan benda keton 

2. Enzim-enzim jantung 

i. CPK (Creatin Phospo Kinase) 

ii. LDH (Lactic Dehidro Kinase) 

iii. SKMB (Creatin Kinase Muscle Band) 

iv. AST ( Aspartat Amino) 

v. Triponin T 

3. Darah 

i. Protein plasma 

ii. Trombosis dan Hemostasis 

4. Elektrolit 

i. Kalium 

ii. Natrium 

iii. Chloride 

iv. Kalsium 

v. Magnesium 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem kardiovaskuler 



3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Sebutkan 7 macam enzim-enzim jantung ! 

2. Jelaskan kegunaan kalium dan natrium dalam sistem 

kardiovaskuler  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 

       Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

  Pengajar 

 

 

                                                                       (dr.Pudjadi.SU) 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  Ns.5.3.4/3SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 3 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

persarafan. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem persarafan 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem persarafan 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Keistimewaan otak/saraf 

i. Sel neuron 

ii. Sel ganglia 

iii. Astrosit 

iv. Protein membran neuron 

v. Metabolisme energi sel saraf 

vi. Neuurotransmitter 

2. Metabolisme sel 

i. Metabolisme anaerob 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem kardiovaskuler 

3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

 

 



E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Jelaskan metabolisme anareob ! 

2. Sebutkan keistimewaan otak/saraf! 

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 

Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

  Pengajar 

 

 

                                                                       (dr.Pudjadi.SU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  Ns.5.3.4/3SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 4 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

pencernaan. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem pencernaan 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem kardiovaskular 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Digesti 

i. Digesti di mulut 

ii. Digesti di gaster 

iii. Digesti di usus 

2. Transport lewat membran  

i. Protein-protein transport membran 

ii. Transpot pasif 

iii. Transport pasif 

3. Absorbsi 

i. Absorbsi karbohidrat 

ii. Absorbsi lipida 

iii. Absorbsi asam amino 

4. Hormon-hormon gastrointestinal 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem kardiovaskuler 

3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

 

 



E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Jelaskan metabolisme karbohidrat ! 

2. Jelaskan proses digesti di mulut ! 

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 

          Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

  Pengajar 

 

 

                                                                       (dr.Pudjadi.SU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  Ns.5.3.4/3SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 5 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Sensori. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem sensori 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem sensori 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Komponen dasar sel/jaringan 

2. Cairan mata(intra okuler): difusi, filtrasi, fotokimiawi, 

penglihatan 

3. Fotokimiawi penglihatan 

4. Komunikasi penglihatan 

5. Keistimewaan sel-sel sensori 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem sensori 

3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Jelaskan keistimewaan sel-sel sensori! 

2. Bagaimana komunikasi antar sel ! 

 



F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

  Pengajar 

 

 

                                                                       (dr.Pudjadi.SU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  Ns.5.3.4/3SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 5 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Sensori. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem sensori 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

D. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem sensori 

 

E. Sub Pokok Bahasan 

1. Komponen dasar sel/jaringan 

2. Cairan mata(intra okuler): difusi, filtrasi, fotokimiawi, 

penglihatan 

3. Fotokimiawi penglihatan 

4. Komunikasi penglihatan 

5. Keistimewaan sel-sel sensori 

 

G. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem sensori 

3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

H. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Jelaskan keistimewaan sel-sel sensori! 

2. Bagaimana komunikasi antar sel ! 

 



I. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

  Pengajar 

 

 

                                                                       (dr.Pudjadi.SU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 6 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Perkemihan. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a.  Reaksi kimia pada sistem pada sistem Perkemihan 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem Perkemihan 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Sisa metabolisme protein 

i. Ureum 

ii. Creatinin 

iii. Asam Urat 

2. Pembentukan Urin 

i. Filtrasi 

ii. Reabsorbsi 

iii. Sekresi 

iv. Pemekatanurin 

3. Asam basa 

i. Analisa gas darah 

ii. Cairan tubuh 

iii. Cairan elektrolit (Na, K,Ca, HCO3) 

iv. Peran ginjal 

4. Fungsi GFR 

i. Tekanan hidrostatik intra kapiler 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem perkemihan 



3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Jelaskan proses pembentukan urin! 

2. Senutkan sisa sissa metabolisme tubuh!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

                    Pengajar 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  : 7 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1.  Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

endokrin. 

 

2.  Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

1.. Reaksi kimia pada sistem pada sistem endokrin 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem endokrin 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Proses metabolisme 

i. Metabolisme karbohidrat, lemak, protein 

2. Komunikasi antar sel 

i. Signal, reseptor, protein G, second mesengger, Kaskade 

kinase 

3. Horon-hormon larut air 

4. Sistem hipotalamus hipofisis 

i. Hormon penglepasan 

ii. Hormon tropin 

iii. Hormon perifer 

5. Hormon-hormon pengatur kadar gula darah : Insulin, glukagon, 

hormon lain 

6. Hormon-hormon pengatur kalsium darah: Kalsitonin, paratiroid, 

calsiferol 

7. Hormon pengatur cairan tubuh : keseimbangan cairan dan 

elektrolit 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

2. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem endokrin 

3. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 



4. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

1. Jelaskan kerja dari insulin! 

2. Jelaskan kerja paratiroid!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 

 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  :  8 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Muskuloskeletal. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem muskuloskeletal 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem Muskuloskeletal 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

a. Keistimewaan sel otot 

i. Organella sel otot 

ii. Protein otot 

iii. Metabolisme sel otot 

iv. Biokimia kontraksi otot 

b. Pembentukan hemoglobin 

i. Metabolisme Fe 

ii. Sintesa hemoglobin 

iii. Ikatan hemoglobin dengan okesigen 

iv. HbF 

v. HbA 

c. Keistimewaan jaringan tulang 

i. Struktur kimia dan fungsi tulang 

ii. Sel-sel tulaHormon-hormon untuk metabolisme 

iii. Metabolisme mineral dalam sel tulang 

iv. Peran vitamin D 

v. Matriks ekstrasel tulang 

 

d. Tulang rawan 

i. Sel-sel tulang rawan 

ii. Matriks ekstrasel tulang 

e. Energi dan Kehidupan 

i. Sintesis ATP dan asam laktat 



D. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

b. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem muskuloskeletal 

c. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

d. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

a. Sebutkan 5 komposisi cairan sendi! 

b. Jelaskan metabolisme vitamin D!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  :  9 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Integumen 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem integumen 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem Integumen 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

a. Kimia jaringan epitel 

i. Melanosit 

ii. Melanin 

iii. Keratin 

iv. Lamina Basalis 

v. Desmosom dan gap junction 

b. Bioenergita (peranan ATP) 

i. Termodinamika biokimia 

ii. Proses endergonik 

c. Air dan PH 

i. Keseimbangan asam dan cairan 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

b. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem integumen 

c. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

d. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

 



E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

a. Sebutkan 5 keistimewaan peran melanosit! 

b. Jelaskan proses kesimbangan cairan!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  :  10 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

imunologi. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem imunologi 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem imunologi 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

a. Protein plasma dan imonoglobulin 

i. Pengertian plasma 

ii. Protein-protein plasma dalam tubuh 

iii. Protein plasma utama dalam tubuh 

iv. Pembentukan iommunoglobulin 

v. Macam imunoglobulin 

vi. Fungsi imunoglobulin 

b. Sistem komplemen 

i. Pengertian komplemen 

ii. Urutan reaksi komplemen 

c. Leukosit 

i. Macam sel darah putih 

ii. Cara kerja sel darah putih 

d. Reaksi antigen dan antibodi 

i. Pengenalan antigen 

ii. Antibodi : produksi, struktur dan fungsi 

iii. Pengikatan antigen antibodi 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

b. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem imunitas 



c. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

d. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

a. Jelasakan  fungsiantibodi! 

b. Jelaskan urutan reaksi komponen!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 

 

 

 

 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  :  11 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

Pernapasan. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem pernapasan 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem pernapasan 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

a. Sel-sel sistem respirasi 

i. Epitel saluran napas 

ii. Sel goblet 

iii. Sel alveoli 

b. Surfactan saluran napas 

i. Struktur kimiawi 

ii. Fungsi 

c. Pengertian respirasi 

i. Transport dan distribusi oksigen 

ii. Peran enzim 

d. Enzim-enzim yang berperan pada sistem redoks 

i. Oksidase 

ii. Dehidrogenase 

iii. Hidrogenase 

iv. Oksigenase 

e. Rantai respirasi dan fosfolirasi oksidatif 

i. Pengertian pernapasan sel 

ii. Oksidase 

iii. Proses transport 

iv. Fosfolipase ADP 

f. Peran dalam keseimbangan asam basa: Buffer karbonat bikarbonat 

dan ekskresi CO 

g. Oksidan dan antioksidan : ROS dan Antioksidan 



 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

b. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem pernapasan 

c. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

d. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 

E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

a. Sebutkan Peran keseimbangan asam basa! 

b. Jelaskan pengertian respirasi!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 



Satuan Acara Pengajaran (SAP) 
 
 
 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
 

 
Mata Kuliah   :  Ilmu Dasar Keperawatan IV (BIOKIMIA) 

Kode Mata Kuliah/SKS :  SKH. 5.3.4/ 3 SKS 

Tingkat/Semester  :  III 

Pertemuan Ke  :  12 

Waktu Pertemuan  :   2 x 60 menit 

 

A. Kompetensi  

1. Kompetensi Dasar : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat  

keperawatan mengetahui tentang konsep biokimia pada sistem 

reproduksi. 

 

2. Standar Kompetensi : 

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa mampu 

Menjelaskan : 

a. Reaksi kimia pada sistem pada sistem reproduksi 

 

3. Soft Skill   : 

Dalam sistem pembelajaran ini mahasiswa berpartisipasi aktif baik 

di dalam kelompoknya sendiri maupun pada saat presentasi. Nilai 

soft skill yang diharapkan adalah mahasiswa dapat bekerjasama, 

bertanggung jawab, berani mengemukakan pendapat dan bertanya, 



menghargai pendapat orang lain, belajar mandiri, mawas diri, 

pengendalian diri serta motivasi belajar sepanjang waktu, toleransi 

kepemimpinan, komunikasi, kreatif, percaya diri, saling menghargai 

dan inisiatif. 

 

B. Pokok Bahasan : Reaksi kimia pada sistem reproduksi 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

a. Sistem hipothalamus hipofisis 

i. Hormon seks 

ii. Testosteron 

iii. Estrogen 

iv. Progesteron 

b. Gonadotropin 

c. Hormon steroid 

d. Hormon seks pria 

i. Hormon adrenal 

ii. Hormon gonade 

e. Siklus menstruasi 

f. Hormon plasenta 

g. Menopouse 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Perkuliahan diisi penjelasan kontrak kuliah, materi kuliah, sistem 

kuliah, sistem penilaian dan aturan-aturan lainnya.  

b. Selanjutnya dilakukan appersepsi tentang sistem reproduksi 

c. Dosen memberi penjelasan materi berkaitan dengan pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan. 

d. Dosen memberikan evaluasi dan menyimpulkan materi 

 



E. Evaluasi   

Sistem evaluasi dengan pertanyaan terbuka secara lisan 

yaitu : 

a. Sebutkan hormon seks pria! 

b. Jelasakan siklus mentruasi!  

F. Referensi 

Alber,L,Lehninger. 1995.Principles of Biochemistry. Alih bahasa dr.Ir 
Maggy Thenawijaya. Jakarta : Erlangga  
 
Colby, Diana.1998. Biokimia Harper. Jakarta : EGC 
 
Martin, W. Maartin.1987. Harper’s rewiew biochemistry. Jakarta : EGC 
 
Hicman,R. Caon.M. 1995. Nursing science: Matter and energy in human 
body. Melbourne: Mc.Millan 
 
Hardjasasmita, panjita. 1992. Biokimia Dasar. Jakarta : BP FKUI 

 

  Pengajar 

 

 

                      

 (dr. Pudjadi, SU) 

 


