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Prosiding Lokakarya Nasional Pendayagunaan Pangan
Spesifik Lokal Papua, Jayapura, 2-4 Desember
2003Panduan praktis memilih produk daging
sapiExporting Food to IndonesiaJurnal
risetProceedings of the Mini Workshop Southeast Asia
Germany Alumni Network (SEAG) "Development of
Animal Health and Production for Improving the
Sustainability of Livestock Farming in the Integrated
Agriculture Systems"Pengawasan Mutu
MakananProsiding analisis ketersediaan sumberdaya
pangan dan pembangunan pertanian
berkelanjutanProsiding Seminar Nasional PanganGizi
Kesehatan Pada Masa ReproduksiKimia DasarProtein
Pangan Hasil Ternak dan AplikasinyaProceedings
Seminar Nasional Kimia dan Pembangunan, Bandung,
23-26 November 1992Indeks majalah ilmiah
IndonesiaPengantar Gizi MasyarakatBuletin penelitian
hasil hutanKimia PanganKimia panganJakarta
JakartaAkselerasi inovasi teknologi spesifik lokasi
menuju pertanian berkelanjutanProsidingKomponen
Gizi dan Terapi Pangan Ala PapuaFeminaAnalisa
PanganNaskah akademis keamanan panganBelj Kimia
Mnrk SMA/MA Kls XII (Diknas)TempoApa & siapa
ilmuwan dan teknokrat IndonesiaICoSI 2014Prinsip
Analisis Komponen PanganPANGAN DAN GIZI (Lipida,
Vitamin, Mineral)Indeks hasil penelitian dan karya
ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaKimia
Pangan dan giziMembuat mi dan bihunWidya karya
nasional pangan dan giziIndonesian Journal of
Agricultural ScienceKongres Nasional PERSAGI IX dan
Kursus Penyegar Ilmu Gizi, Semarang, 17-19
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Nopember 1992Asian Regional Maize Workshop, 10.
Maize for Asia - Emerging Trends and; Technologies.
Proceedings of The Asian Regional Maize Workshop;
Makassar, Indonesia; 20-23 October, 2008Rainbow
dietProsiding Seminar Nasional Makanan Tradisional,
Malang, 26 Pebruari 2000Pangan dan Gizi untuk
Kesahtaan dan Kesjahteraan Masyarakat

Prosiding Lokakarya Nasional
Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal
Papua, Jayapura, 2-4 Desember 2003
Panduan praktis memilih produk daging
sapi
Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat
mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi
dan ketahanan hidup manusia. Manusia
membutuhkan energi untuk menjamin
keberlangsungan hidupnya. Energi itu sendiri di
peroleh dari bahan pangan yang dikonsumsi yang
mengandung berbagai zat-zat kimia yang dikenal
sebagai zat gizi. Pangan dalam UU RI No.7 th. 1996
diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari
suber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak
diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan
lain yang digunakan dalam proses penyiapkan,
pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan
minuman. Zat gizi merupakan komponen yang
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terdapat dalam bahan pangan yang terurai selama
proses perencanaan dalam tubuh. Zat gizi dibutuhkan
tubuh dalam jumlah yang memadai untuk
pertumbuhan, perkembangan dan kebugaran tubuh.
Zat gizi yang dimaksudkan termasuk di dalamnya air,
karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin

Exporting Food to Indonesia
Pangan memiliki beberapa parameter kualitas yang
meliputi kualitas kimia, fisik, mikrobilogi dan
organoleptik. Analisis pada bahan dan produk pangan
dapat berupa analisis nutrisi, analisis fisik,
mikrobiologi, kontaminan dan bahan tambahan
pangan. Nutrisi pangan merupakan suatu parameter
kualitas komponen kimia yang penting pada bahan
dan produk pangan. Sudah sejak lama manusia
mengkonsumsi pangan dengan mengharapkan
kandungan nutrisinya. Nutrisi merupakan sumber
energi, pemelihara jaringan tubuh pelindung tubuh
dari berbagai penyakit, dan detoksifikasi zat-zat
berbahaya dalam tubuh. Berbagai macam penyakit
dapat ditimbulkan akibat kekurangan konsumsi
komponen nutrisi pangan mulai dari berdampak
ringan hingga berat dan bahkan bisa menyebabkan
kematian.

Jurnal riset
Volume commemorating the 25th anniversary of
Indonesian Institute of Sciences.

Proceedings of the Mini Workshop
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Southeast Asia Germany Alumni Network
(SEAG) "Development of Animal Health
and Production for Improving the
Sustainability of Livestock Farming in
the Integrated Agriculture Systems"
Pengawasan Mutu Makanan
Prosiding analisis ketersediaan
sumberdaya pangan dan pembangunan
pertanian berkelanjutan
Publicity of traditional food, food habit, etc. in
Indonesia; proceedings of seminar.

Prosiding Seminar Nasional Pangan
Quality control and conservation system of food and
food crops in Indonesia; proceedings of seminar.

Gizi Kesehatan Pada Masa Reproduksi
Buku ini membincangkan masalah utama gizi buruk di
Indonesia: Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia,
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GA KY), dan
Kekurangan Vitamin A (KVA) dengan fokus pada:
sebab masalah gizi, epidemiologi, parameter
pendeteksian, akibat yang ditimbulkan, tindakan
pencegahan dan penanggulannya. Tidak hanya
masalah utama yang dipaparkan dalam buku ini,
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tetapi juga kaitan antara gizi dengan berbagai faktor
dan disiplin keilmuan lain seperti pertanian,
perikanan, sosbud, kependudukan, dan ketahanan
pangan. Maka, buku ini menjadi penting bagi
akademisi dan praktisi kegizian karena sinergi lintas
disiplin keilmuan yang dihadirkan di dalamnya, tidak
saja diharapkan dapat melahirkan pemahaman
komprehensif terintegrasi terhadap masalah gizi
buruk di Indonesia tetapi juga solusi yang sinergis dan
efektif. Buku persembahan penerbit prenadaMedia
-PrenadaMedia-

Kimia Dasar
Buku ini merupakan buku referensi pada bidang ilmu
pangan dan gizi. Kimia pangan merupakan materi
kuliah yang sangat menarik, karena berbagai
fenomena pangan yang didasarkan pada sifat
komponen penyusun kimianya dapat dijelaskan
secara logis. Kimia pangan bukan hanya sekedar ilmu
yang berisi struktur kimia, namun memiliki sentuhan
seni yang bisa memuaskan dahaga akan
keingintahuan tentang dunia pangan. Buku ini
membahas tentang sifat kimia dari komponen
penyusun bahan pangan yaitu air, karbohidrat,
protein, lemak, vitamin, dan mineral. Fenomena
komponen kimia pangan selama pengolahan dalam
sistem pangan, dibahas dalam buku ini.

Protein Pangan Hasil Ternak dan
Aplikasinya
Buku ini merupakan buku yang berisi naskah orasi
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ilmiah yang telah disampaikan Guru Besar anggota
Dewan Guru Besar IPB selama kurun waktu 2017 di
bidang Pangan dan Gizi. Sumbangan pemikiran Guru
Besar IPB ini kami rangkum dalam bentuk Buku
dengan harapan dapat menjangkau kalangan yang
lebih luas yang tidak terbatas pada undangan yang
hadir saat Guru Besar IPB tersebut melaksanakan
orasi ilmiahnya.

Proceedings Seminar Nasional Kimia dan
Pembangunan, Bandung, 23-26
November 1992
Increasing the role of nutritionists; proceedings of a
congress of the Indonesian Nutritionists Association.

Indeks majalah ilmiah Indonesia
Pengantar Gizi Masyarakat
Buletin penelitian hasil hutan
Kimia Pangan
Kimia pangan
Jakarta Jakarta
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Akselerasi inovasi teknologi spesifik
lokasi menuju pertanian berkelanjutan
On innovation of agricultural technology and its
influence on sustainable agriculture development in
Indonesia; proceedings.

Prosiding
Indonesian-English dictionary of nutrition terms.

Komponen Gizi dan Terapi Pangan Ala
Papua
The 2nd International Conference on Sustainable
Innovation emphasizes on natural resources
technology and management to support the
sustainability of mankind. The main theme of ICoSI
2014 “Technology and innovation challenges in
natural resources and built environment management
for humanity and sustainability ” reflects the needs of
immediate action from scientists with different fields
and different geographical background to face the
global issue on world’s change.

Femina
Analisa Pangan
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Naskah akademis keamanan pangan
Belj Kimia Mnrk SMA/MA Kls XII (Diknas)
Tempo
Pengawasan mutu makanan adalah suatu sistem
penjaminan makanan agar aman, tidak ada bahaya,
dan mengandung nilai gizi yang dibutuhkan oleh
konsumen. Dalam pengawasan mutu ini akan berisi
materi mengenai mikrobiologi pangan dan sistem
penjaminan mutu. Mikrobiologi sendiri merupakan
bagiand ari kriteria mutu; dimana kriteria mutu terdiri
dari 4 aspek yaitu: mutu gizi dan kimia, mutu fisik,
mutu organoleptik, dan mutu mikrobiologi.
Mikrobiologi pangan memegang peranan penting di
dalam produksi makanan karena mikroba jika tidak
dikendalikan perumbuhannnya akan menyebabkan
terjadinya foodborne illness (foodborne infection dan
foodborne intoxication).

Apa & siapa ilmuwan dan teknokrat
Indonesia
ICoSI 2014
On agricultural development of local specific food
crops in Papua Province.
Page 8/13

File Type PDF Kimia Pangan Dan Gizi
Prinsip Analisis Komponen Pangan
PANGAN DAN GIZI (Lipida, Vitamin,
Mineral)
Analisa pangan merupakan disiplin ilmu yang
berhubungan dengan pengembangan, penerapan,
dan studi prosedur analitik untuk mengkarakterisasi
sifat-sifat makanan dan konstituennya.Tujuan
kegiatan analisa pangan antara lain peraturan
pemerintah (standar makanan, pelabelan informasi
nutrisi, keaslian produk, inspeksi dan penentuan
peringkat makanan), keamanan pangan, kontrol
kualitas (Quality Control meliputi karater bahan baku,
memonitor bahan pangan selama proses pengolahan,
karakterisasi produk akhir), penelitian dan
pengembangan produk (Research and Development).
Kegiatan analisa pangan di laboratorium
sesungguhnya memiliki alur berfikir yang dimulai dari
penentuan tujuan, kemudian berlanjut terhadap
pemilihan metode/ prosedur analisis. Pada dasarnya
kegiatan analisis memiliki dua tujuan yaitu, analisis
kualitatif (identifikasi) dan analisis kuantitatif
(pengukuran jumlah). Analisis kualitatif dan kuantitatif
memiliki prosedur yang berbeda. Metode yang
digunakan untuk menganalisis bahan pangan
tentunya berhubungan dengan tujuan dan sifat
fisikokimia dari sampel yang akan diuji. Buku ini
membantu pembentukan pola pikir pembaca untuk
memahami prinsip dari metode analisis yang tepat
sesuai dengan tujuan analisa. Metode yang ada juga
disesuaikan dengan AOAC (Association of the Official
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Analytical Chemists) dan ISO (International
Organization for Standardization). Sebagai pelengkap,
buku ini melampirkan penjelasan singkat mengenai
K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan) saat
bekerja di Laboratorium.Materi di dalam buku ini
mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif meliputi
kandungan air, abu, protein, lipid, karbohidrat, serta
analisis menggunakan instrumen pada bahan pangan.
Instrumen yang dibahas di buku ini berfokus pada
penggunaan kromatografi dan spektrofotometri.
Keunggulan dari buku ini, pada akhir pembahasan
tiap bab dirangkumkan rekomendasi dan pola pikir
untuk menentukan metode yang tepat sesuati tujuan
analisis. Buku ini dikemas secara ringan dan berisi
serta diperuntukkan bagi mahasiswa, para dosen
pengampu mata kuliah analisa pangan serta industri
pengolahan pangan yang melakukan analisis pangan.

Indeks hasil penelitian dan karya ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Kimia Pangan dan gizi
Membuat mi dan bihun
Availability of agricultural food resources and the
sustainable development of agriculture in Indonesia.

Widya karya nasional pangan dan gizi
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Indonesian Journal of Agricultural
Science
Development of marine resource management in
Indonesia.

Kongres Nasional PERSAGI IX dan Kursus
Penyegar Ilmu Gizi, Semarang, 17-19
Nopember 1992
Asian Regional Maize Workshop, 10.
Maize for Asia - Emerging Trends and;
Technologies. Proceedings of The Asian
Regional Maize Workshop; Makassar,
Indonesia; 20-23 October, 2008
Rainbow diet
Protein merupakan makromolekul yang banyak
terdapat pada sel hidup dan protein pangan hasil
ternak adalah salah satu sumber protein hewani yang
lengkap dan berkualitas tinggi. Di samping berperan
sebagai sumber gizi, protein memiliki fungsi yang
sangat beragam termasuk sifat fungsionalnya yang
penting dalam pengolahan pangan, penyimpanan,
penyajian, mutu makanan dan penerimaan
konsumen. Buku ini memberikan paparan yang
menarik tentang protein-protein yang ada dalam
bahan pangan hasil ternak seperti susu, daging, telur,
dan hasil ikutan ternak (gelatin dan limbah rumah
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pemotongan hewan). Pemaparan dimulai dari uraian
tentang protein pangan dan klasifikasinya serta
metode analisis protein. Selanjutnya dipaparkan
tentang sifat fungsional protein dan cara analisis sifat
fungsional tersebut. Pada bagian berikutnya
dijelaskan tentang macam-macam protein pada
pangan hasil ternak dan modifikasi protein daging. Di
bagian akhir diuraikan tentang aplikasi protein hasil
ternak yang telah diproduksi untuk pengembangan
produk olahan terutama olahan daging. Buku ini
bermanfaat sebagai sumber informasi terutama bagi
mereka yang berkecimpung di bidang pangan dan
gizi khususnya protein pangan, seperti para peneliti,
pengusaha olahan pangan, mahasiswa peternakan,
teknologi pertanian, ilmu gizi, dan mereka yang
berminat menekuni bidang pangan dan gizi.

Prosiding Seminar Nasional Makanan
Tradisional, Malang, 26 Pebruari 2000
buku ini secara detail menyajikan struktur kimia,
komposisi dan regulasinya dalam metabolism tubuh
secara umum. Di mulai dari senyawa Karbohidrat
sebagai makromolekul sumber glukosa yang
terutama, hingga mineral-mineral yang juga sering
diperbincangkan keberadaannya di tanah-tanah
pertambangan Papua. [Penerbit Deepublish,
Deepublish, Tiurma P T Simanjuntak, M.si., Gizi

Pangan dan Gizi untuk Kesahtaan dan
Kesjahteraan Masyarakat
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY &
THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S
YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION
HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE
FICTION
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