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Abstrak
Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat yang
biasa dikonsumsi masyarakat sebagai makanan selingan dan disukai berbagai
kalangan dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sebagian besar es puter
yang telah diolah masyarakat berbahan baku susu hewani yang mengandung
lemak jenuh. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat
namun sangat miskin akan protein. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
potensi singkong jika dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es
puter secara tradisional, mengetahui perbandingan singkong dan susu bubuk Full
Cream dalam pembuatan es puter secara tradisional yang disukai oleh panelis
berdasarkan uji organoleptik dan mengetahui perbandingan singkong dan susu
bubuk Full Cream yang memiliki kandungan protein dan lemak yang paling
rendah dalam pembuatan es puter dengan bahan tambahan singkong secara
tradisional.
Pembuatan es puter ini menggunakan metode tradisional. Pada penelitian
ini terdapat 3 perlakuan dan 1 kontrol dengan perbandingan singkong:susu bubuk
Full Cream yakni K (0:100), A (80:20), B (70:30), dan C (60:40). Data
kandungan lemak dan protein yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara
deskriptif dan ditampilkan dengan tabel kemudian dibandingkan dengan standar
SNI es krim sedangkan data uji organoleptik dianalisis secara deskriptif dan
ditampilkan dalam histogram.
Berdasarkan uji organoleptik penambahan singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional tidak berpengaruh terhadap
warna, aroma, rasa maupun tekstur yang dihasilkan dan perlakuan A (80:20)
merupakan es krim yang paling disukai panelis. Pada perlakuan A memiliki
kandungan lemak dan protein yang rendah yakni 0,87% untuk kandungan lemak
dan 2,45% untuk kandungan protein.

Kata kunci : es puter, bahan tambahan, singkong, metode tradisional
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THE POTENTIAL of CASSAVA (Manihot utilissima) UTILIZATION
AS ADDITIONAL INGREDIENT
for TRADITIONAL MAKING of ES PUTER
Veronika Indah Septiriyani
131434006
Abstract
Ice cream or the so called es puter is one of dairy products which is semisolid which can be consumed by people as the snack and are adored by young
children, adolescents and adults. Most of the puter ice which has been produced
by people are made of raw ingredients such as cow milk which consists of
saturated fat. Cassava is a source of energy which is rich in carbohydrate but
poor in protein. This research aimed to know the potential of cassava if it is used
as an additional ingredient in the traditional process of making puter es, the
comparison between cassava and Full Cream milk powder in the traditional
process of making puter ice which is preferred by the panelists according to the
organoleptic test, the comparison between cassava and Full Cream milk powder
which consist of the lowest protein and fat during the traditional process of
making puter ice with cassava as its additional ingredients.
The process of making es puter was conducted by using the traditional
method. In this research, there are 3 treatments and 1 control with comparison
cassava : Full Cream powder milk i.e. K (0:100), A (80:20), B (70:30), and C
(60:40). Fat and protein content data that have been collected and then analyzed
descriptively and compared with SNI ice cream standard while organoleptic test
data was analyzed descriptively and presented in the form of histogram..
According to the result of organoleptic test, the process of adding cassava
as the additional ingredient in the traditional process of making ice cream did not
affect the color, fragrance, taste and texture being produced and treatment A
(80:20) is the most favorable ice cream of the panelists. Treatment A has low fat
and protein that is 0.87% of fat and 2.45% protein.

Key Words : puter ice, additional ingredient, cassava, traditional method
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Es krim merupakan hidangan beku yang menggugah selera dan disukai
berbagai kalangan. Tekstur lembut, dingin, dan menyegarkan membuat menu
ini selalu digemari. Es krim bukan menjadi makanan asing di kalangan
masyarakat karena selain bisa dijumpai dimana saja, juga rasa dan bentuknya
yang khas menjadi ciri utama es krim. Es krim ini tidak hanya digemari anak
kecil saja, orang dewasa juga menggemari makanan ini. Ketika cuaca sedang
panas, es krim merupakan salah satu makanan penutup yang digunakan untuk
meredakan panas tersebut. Selain itu es krim juga hampir selalu djumpai
dalam berbagai acara misalnya resepsi pernikahan (Mokoginta, 2004).
Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat
yang biasa dikonsumsi masyarakat sebagai makanan selingan, teksturnya yang
lembut banyak disukai oleh segala kalangan dari anak-anak, remaja maupun
orang dewasa. Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara
pada campuran bahan es krim atau disebut juga Ice Cream Mix (ICM)
sehingga diperoleh penambahan volume yang membuat es krim jadi lebih
ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai tekstur yang lembut. Komposisi
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gizi per 100 g es krim adalah energi 207 kkal, protein 4 g dan lemak 12,5 g
(Andiyanto, 2008). Salah satu produk sederhana dari es krim adalah es puter.
Dikatakan sederhana karena es puter ini menggunakan metode tradisional
untuk menggantikan freezer sebagai media untuk membekukan es krim.
Sebagian besar es krim yang telah diolah masyarakat berbahan baku
susu hewani yang mengandung lemak jenuh. Oleh karena itu, perlu ada
alternatif lain pada pembuatan es krim dengan bahan nabati sebagai campuran
susu Full Cream. Maka dari itu, digunakan singkong sebagai salah satu
alternatif bahan tambahan dalam pembuatan es puter.
Di Indonesia, singkong merupakan produk hasil pertanian pangan
kedua terbesar setelah padi, sehingga ketersediaan singkong mempunyai
potensi sebagai bahan baku yang penting dalam berbagai produk makanan.
Singkong adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat
Indonesia. Umbi singkong ini memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap.
Singkong mengandung energi per 100 g sebesar 154 kkal, protein 1 g,
karbohidrat 36,8 g, lemak 0,3 g, kalsium 77 mg, fosfor 24 mg, dan zat besi 1,1
mg. Selain itu di dalam singkong juga terkandung vitamin B1 0,06 mg dan
vitamin C 31 mg. Singkong mempunyai beberapa keunggulan yaitu, 1) kadar
gizi makro (kecuali protein) dan mikro tinggi, 2) kadar glikemik dalam darah
yang dihasilkan ketika mengonsumsi singkong rendah dan 3) kadar serat
pangan larut yang ada pada singkong tinggi (Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, 2012). Dalam penelitian ini, singkong digunakan sebagai bahan
campuran dalam pembuatan es puter dengan cara tradisional. Teknik yang
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digunakan adalah dengan cara menaruh campuran es krim ke sebuah wadah
kemudian dimasukkan ke atas wadah berisi campuran pecahan es batu dan
garam kasar.
Pada penelitian Fatimah (2013), ubi jalar merah dimodifikasi sebagai
bahan tambahan dalam pembuatan es krim secara tradisional. Dari hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa es krim berbahan campuran susu skim
dan ubi jalar merah (8:2) lebih disukai dan dapat diterima oleh panelis. Selain
itu penelitian Widhiyani (2012), menggunakan ubi jalar sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es krim. Dari hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa perbandingan antara susu bubuk full cream dan ubi jalar
15% : 5% menunjukkan mutu es krim yang baik dan banyak disukai oleh
panelis.
Pada penelitian Fatimah dan Widhiyani digunakan ubi jalar dan ubi
jalar ungu sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es krim. Dalam
penelitian ini singkong dimodifikasi sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan es krim secara tradisional. Singkong dipilih sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es krim secara tradisional dikarenakan anak –
anak khususnya remaja pada umumnya tidak menyukai singkong jika hanya
disajikan dengan cara digoreng atau dikukus. Oleh karena itu, saya tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “POTENSI PEMANFAATAN
SINGKONG (Manihot utilissima) SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN
DALAM PEMBUATAN ES PUTER SECARA TRADISIONAL”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan:
1. Apakah singkong berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan tambahan
dalam pembuatan es puter secara tradisional?
2. Berapakah perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream dalam
pembuatan es puter secara tradisional yang disukai oleh panelis
berdasarkan uji organoleptik?
3. Berapakah perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream yang
memiliki kandungan protein dan lemak yang paling rendah dalam
pembuatan es puter dengan bahan tambahan singkong secara
tradisional?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui potensi singkong jika dimanfaatkan sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional.
2. Mengetahui perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream dalam
pembuatan es puter secara tradisional yang disukai oleh panelis
berdasarkan uji organoleptik.
3. Mengetahui perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream yang
memiliki kandungan protein dan lemak yang paling rendah dalam
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pembuatan es puter dengan bahan tambahan singkong secara
tradisional.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Dapat memperoleh pengalaman langsung terutama tentang
pemanfaatan singkong sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es
puter.
2. Bagi Masyarakat
Dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun keterampilan
masyarakat khususnya yang terkait dengan pemanfaatan singkong
sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Hasil penelitian ini dapat dimafaatkan sebagai sumbangan
materi pembelajaran Biologi di tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA), khususnya pada materi pembelajaran tentang makanan dan
sistem pencernaan makanan di kelas XI.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Singkong
1. Tanaman Singkong
Singkong sudah lama dikenal dan ditanam oleh penduduk di dunia.
Hasil penelusuran para pakar botani dan pertanian menunjukkan bahwa
tanaman singkong berasal dari kawasan Amerika yang memiliki iklim
tropis. Tanaman singkong masuk ke wilayah Indonesia kurang lebih pada
abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1852, didatangkan plasma nutfah
singkong dari Suriname untuk dikoleksikan di Kebun Raya Bogor. Di
Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan ke dua
terbesar setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi sebagai
bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri
(Rukmana, 2002).
Singkong merupakan tanaman tropis yang tumbuh

pada 30º

lintang utara sampai 30º lintang selatan dan sebagian besar berkembang di
20º lintang utara sampai 20° lintang selatan serta membutuhkan iklim yang
lembab. Pertumbuhan singkong akan berhenti di bawah temperatur 10o C.
Pertumbuhan singkong yang paling banyak di dataran rendah tropis, di
ketinggian 150 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata
25°C sampai 27°C, tetapi ada beberapa varietas singkong yang tumbuh
sampai pada ketinggian 1500 meter dari permukaan laut. Singkong juga
dapat tumbuh dengan baik ketika curah hujan cukup melimpah. Curah
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hujan setiap tahun yang dibutuhkan untuk pertumbuhan singkong sebesar
500 mm sampai 5000 mm. Singkong dapat tumbuh pada tanah liat berpasir
atau tanah liat berpasir yang lembab dan subur ataupun jenis tanah yang
lain dengan tekstur tanah cukup gembur untuk memungkinkan
perkembangan umbi (Grace, 1997).

2. Klasifikasi dan Morfologi Singkong
Berdasarkan

hasil

identifikasi

tumbuhan

oleh

Herbarium

Medanense (2016) dan literatur pengantar dari Rukmana (2002),
taksonomi singkong diuraikan sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Sub Divisio

: Angiospermae

Classis

: Dicotyledoneae

Ordo

: Euphorbiales

Familia

: Euphorbiaceae

Genus

: Manihot

Spesies

: Manihot utilissima Pohl.
Bagian tubuh singkong terdiri atas batang, daun, bunga, dan umbi.

Batang tanaman singkong yakni berkayu dan beruas-ruas. Warna batang
bervariasi, ketika masih muda umumnya berwarna hijau dan setelah tua
menjadi keputihan, kelabu, atau hijau kelabu. Batang berlubang, berisi
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empulur berwarna putih, lunak, dengan struktur seperti gabus (Purwono,
2007).
Daun pada tanaman singkong termasuk daun tunggal yang
bertulang daun dan berbentuk menjari. Daun singkong memiliki tangkai
yang panjang dengan helaian daunnya menyerupai telapak tangan, dan
setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Daun singkong ini
berwarna hijau muda ketika masih muda dan dapat dimanfaatkan untuk
sayuran serta dapat digunakan untuk menetralisir rasa pahit sayuran
lainnya, namun ketika sudah tua daunnya berwarna hijau tua (Djaafar,
2003).
Bunga tanaman singkong berumah satu dengan penyerbukan silang
sehingga jarang berbuah. Bunga ini berada dalam tandan yang tidak rapat
dan terkumpul pada ujung batang. Umbi singkong yang terbentuk
merupakan akar yang menggelembung dan berfungsi sebagai tempat
penampung makanan cadangan. Bentuk umbi biasanya bulat memanjang
yang terdiri atas kulit luar tipis (ari) berwarna kecokelat-coklatan (kering),
kulit dalam agak tebal berwarna keputih-putihan (basah) dan daging
berwarna putih atau kuning (tergantung varietasnya) yang mengandung
sianida dengan kadar berbeda (Suprapti, 2005).
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a

b

c

Gambar 2.1. Morfologi Singkong
Keterangan : a) batang singkong; b) daun singkong; c)bunga singkong

3. Kandungan Gizi Singkong
Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat
namun sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru
terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionin.
Selain umbi akar singkong banyak mengandung glukosa dan dapat
dimakan mentah. Rasanya sedikit manis, ada pula yang pahit tergantung
pada kandungan racun glukosida yang dapat membentuk asam sianida
(Sadjad, 2000).
Umumnya daging umbi singkong berwarna putih atau kekuning –
kuningan, untuk singkong yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit
20 mg HCN per kilogram umbi akar yang masih segar dan 50 kali lebih
banyak pada umbi yang rasanya pahit. Pada jenis singkong yang pahit,
proses pemasakan sangat diperlukan untuk menurunkan kadar racunnya
(Roja, 2009).
Singkong banyak digunakan pada berbagai macam penganan,
mulai dari keripik, kudapan, sayuran hingga tape. Bahkan bisa juga dibuat
tepung singkong yaitu tepung tapioka yang dapat digunakan untuk
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mengganti tepung gandum. Adapun unsur gizi yang terdapat dalam tiap
100 g singkong segar menurut Direktorat Gizi, Depkes RI, 1981dapat
dilihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Kandungan Gizi dalam Tiap 100 g Singkong
No.

Unsur Gizi

Banyaknya dalam ....... (per 100 g)
Singkong Putih

Singkong Kuning

1

Kalori (kal)

146,00

157,00

2

Protein (g)

1,20

0,80

3

Lemak (g)

0,30

0,30

4

Karbohidrat (g)

34,70

37,90

5

Kalsium (mg)

33,00

33,00

6

Fosfor (mg)

40,00

40,00

7

Zat Besi (mg)

0,70

0,70

8

Vitamin A (SI)

0

385,00

9

Vitamin B (mg)

0,06

0,06

10

Vitamin C (mg)

30,00

30,00

11

Air (g)

62,50

60,00

12

Bagian dapat dimakan

75,00

75,00

(%)
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4. Aneka Makanan Olahan Singkong
Singkong dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk aneka olahan
makanan. Berbagai olahan singkong ini dapat menjadi bisnis yang
menguntungkan. Aneka makanan olahan singkong tersebut antara lain
singkong goreng, singkong rebus, keripik singkong, tape maupun gethuk
(Badan Litbang Pertanian, 2011). Singkong pun dapat diolah menjadi
tepung yaitu tepung tapioka dan tepung gaplek serta berbagai olahan
makanan lainnya seperti sagu kasbi yang merupakan makanan khas
Maluku Utara dan kasoami yang merupakan makanan khas masyarakat
Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sugihono, 2007).

B. Es krim
1. Pengertian Es krim
Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat
dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara bersamasama. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya biasanya adalah
kombinasi susu dengan satu atau lebih bahan tambahan lain seperti gula
dan madu dengan atau tanpa stabilizer. Campuran tersebut akan
membentuk sistem emulsi beku. Oleh karena itu, mutu es krim yang
dihasilkan sangat dipengaruhi oleh cara pengolahan serta bahan baku
termasuk stabilizer yang digunakan (Sinurat dkk, 2006).
Es krim memiliki sumber energi yang cukup tinggi. Kandungan
lemak dalam es krim mencapai tiga sampai empat kali lebih banyak
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daripada susu dan setengah dari total padatannya berupa gula (laktosa,
sukrosa, dan lain - lain). Es krim dapat digunakan untuk menambah berat
badan dan untuk membantu pertumbuhan anak - anak (Arbuckle, 1986).
Es krim dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu standar,
premium dan super premium. Perbedaan ketiga jenis tersebut berdasarkan
kandungan lemak dan komponen solid non lemak atau susu skim. Es krim
yang termasuk kategori super premium memiliki kadar lemak paling tinggi
yaitu sekitar 17 % dan memilki solid non lemak paling rendah yaitu 9,25
%. Es krim premium mengandung 15 % lemak dan 10 % solid non lemak,
sedangkan es krim standar memiliki kadar lemak 10 % lemak dan kadar
solid non lemak 11 % (Didinkaem, 2006).
2. Es Puter
Produk-produk ”edible ice” intinya adalah campuran dari air, gula,
flavor, dan komponen lain yang dibekukan dan diaduk agar terbentuk busa
yang membeku (Walstra dkk, 1994). Es puter merupakan salah satu jenis
dari ”edible ice”. Meskipun bentuknya menyerupai es krim, es puter tidak
dapat dikatakan sebagai es krim, karena tidak adanya susu dalam es puter
dan rendahnya kadar lemak. Akan tetapi bahan baku pembuatan es puter
pada prinsipnya sama dengan es krim (Susanti, 2005). Adapun bahan
penyusun es puter adalah sebagai berikut:
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a. Santan
Santan merupakan salah satu bahan penyususn es puter. Santan
kelapa merupakan produk yang populer digunakan dalam industri rumah
tangga (Anjaya dkk, 1996). Es puter dirancang sebagai industri yang
berbasis rumah tangga.
b. Gula dan Garam
Menurut Frandsen dan Arbuckle (1986), fungsi utama gula adalah
untuk meningkatkan penerimaan produk. Selain itu, gula juga berfungsi
untuk meningkatkan viskositas, meningkatkan total padatan, memperbaiki
tekstur, dan menurunkan titik beku. Gula dalam es krim berperan penting
terhadap rasa es krim dan penurunan titik beku selama pembekuan. Jumlah
gula yang terlalu sedikit dalam es krim menyebabkan es yang terbentuk
terlalu banyak. Gula yang terlalu banyak membuat es krim yang dihasilkan
terlalu manis.
Gula menurunkan titik beku es krim sehingga masih terdapat air
yang tidak membeku pada suhu penyajian es krim, yaitu sekitar –150C
hingga -180C. Tidak jauh dengan gula, penambahan garam pada
pembuatan es krim berperan untuk meningkatkan cita rasa dan mengikat
air sehingga dihasilkan tekstur es krim yang lembut.
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3. Standar Mutu Es krim
Di Indonesia, produk es krim memiliki ketentuan mutu yang
diperbolehkan dan diatur dalam SNI No. 01-3713-1995. Mutu es krim
yang dipersyaratkan tercantum pada tabel berikut:
Tabel 2.2. Syarat Mutu Es Krim Menurut SNI No. 01-3713-1995
No.
Kriteria Uji
1. Keadaan
1.1 Penampakan
1.2 Bau
1.3 Rasa
2. Lemak
3 Gula dihitung sebagai sukrosa
4. Protein
5. Jumlah Padatan
6. Bahan tambahan makanan
- Pewarna makanan
- Pemanis buatan
- Pemantap
dan
Pengemulsi
7. Overrun

Satuan

Persyaratan

% b/b
% b/b
% b/b
% b/b

Normal
Normal
Normal
Minimum 5,0
Minimum 8,0
Minimum 2,7
Minimum 34,0

Sesuai SNI 01-0222-1995
Negatif
Sesuai SNI 01-0222-1995
%

Skala Industri
70 - 80
Skala Rumah
Tangga
30 - 50

8.

Cemaran Logam
- Timbal (Pb)
mg/kg
Maksimal 1,0
- Tembaga (Cu)
mg/kg
Maksimal 20,0
9. Cemaran Arsen (As)
mg/kg
Maksimal 0,5
Sumber : Standar Nasional Indonesia No. 01-3713-1995 (1995)
c. Pembuatan Es Puter
Pembuatan es puter sangat sederhana. Pembuatan es puter dengan
metode tradisional ini merupakan alternatif masyarakat yang ingin
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membuat es krim namun tidak memiliki kulkas sebagai media
penyimpanan saat akan membekukan es krim. Prosesnya sederhana yakni
mencampurkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat es
puter

dan kemudian mendinginkannya. Air murni pada tekanan 1

atmosfer akan membeku pada suhu 0ºC. Namun, apabila air dilarutkan
dengan zat lain, maka titik beku air akan menurun. Untuk membekukan
adonan es krim pun memerlukan suhu di bawah 0ºC. Cara sederhananya
adalah adonan es puter dimasukkan dalam wadah logam, kemudian di
ruang antara baskom plastik dan wadah logam dimasukkan es.
Pengadukan dilakukan di dalam wadah stainless stell yang sekelilingnya
diberi es batu dengan tujuan untuk menjaga suhu adonan agar tetap dingin
(Filiyanti, 2013)
Tahapan selanjutnya adalah aging. Menurut Eckles (1980) aging
merupakan suatu proses pendinginan campuran yang telah dihomogenisasi
pada suhu di bawaah 5oC. Awalnya, suhu es itu akan kurang dari 0ºC.
Namun, permukaan es yang berkontak langsung dengan udara akan segera
naik suhunya mencapai 0ºC dan sebagian es tersebut akan mencair. Suhu
campuran es dan air tadi akan tetap suhunya yakni 0ºC selama esnya
belum mencair semua. Seperti yang disebutkan di atas, jelas campuran es
krim tidak membeku pada suhu 0ºC akibat sifat koligatif penurunan titik
beku.
Bila ditaburkan sedikit garam ke campuran es dan air tadi, akan
didapatkan hal yang berbeda. Air lelehan es akan melarutkan garam yang
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kita taburkan. Dengan demikian, kristal es akan terapung di larutan garam.
Karena larutan garam akan mempunyai titik beku yang lebih rendah dari
0ºC, maka es akan turun suhunya sampai titik beku air garam tercapai.
Dengan kata lain, campuran es krim tadi dikelilingi oleh larutan garam
yang temperaturnya lebih rendah dari 0ºC sehingga adonan es puter itu
akan dapat membeku (Potter, 1995).
Akan tetapi, kalau campuran itu hanya dibiarkan saja mendingin
maka tidak akan dihasilkan es puter, melainkan gumpalan padat dan rapat
berisi kristal-kristal es. Untuk itu selama proses pembekuan tadi adonan
harus diguncang-guncang. Pengocokan atau pengadukan campuran selama
proses pembekuan merupakan kunci dalam pembuatan es puter yang baik
(Mokoginta,2004).
d. Penelitian yang Relavan
Dalam melaksanakan penelitian, baik metode maupun bahan yang
digunakan mengacu pada penelitian - penelitian yang sebelumnya pernah
dilakukan oleh peneliti lain. Pada penelitian yang sudah pernah dilakukan,
penelitian ini memodifikasi penelitian yang sebelumnya sudah pernah
dilakukan. Berikut ini merupakan tabel 2.3 penelitian yang relavan yang
dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian ini :
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Tabel 2.3. Penelitian yang Relavan

No. Peneliti, Tahun
1.

Fatimah, 2013

Judul

Hasil

Pemanfaatan Ubi Jalar Merah Es krim berbahan
Sebagai Bahan Tambahan Dalam campuran
Pembuatan

Es

Krim

susu

Secara skim dan ubi jalar

Tradisional Dengan Penambahan merah (8:2) lebih
CMC

disukai dan dapat
diterima

oleh

panelis
2

Widhiyani,

Pembuatan Es Krim Ubi Jalar Perbandingan

2012

(Ipomea batatas) Menggunakan antara susu bubuk
Alat Homogenizer

full cream dan ubi
jalar

(15%:5%)

menunjukkan mutu
es krim yang baik
dan banyak disukai
oleh panelis
Pada

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Fatimah

(2013)

memanfaatkan ubi jalar merah sebagai bahan tambahan dalam pembuatan
es krim secara tradisional. Akan tetapi metode yang digunakan pada
penelitian tersebut menggunakan freezer dalam membekukan es krim yang
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akan diujikan. Metode yang dilakukan tersebut terlalu rumit karena
metode tradisional sebenarnya menggantikan freezer untuk membekukan
es krim sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode tradisional
dan tetap menggunakan freezer.
Begitupun dengan penelitian Widhiyani (2012), menggunakan ubi
jalar sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es krim dengan
menggunakan alat homogenizer. Metode yang digunakan cukup rumit
karena menggunakan alat homogenizer. Oleh sebab itu penelitian yang
dilakukan ini memanfaatkan singkong sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan es puter dengan menggunakan metode tradisional yang
terbilang cukup mudah dan sederhana.

e. Kerangka Berfikir
Es krim merupakan hidangan beku yang menggugah selera dan
disukai berbagai kalangan. Sebagian besar es krim yang telah diolah
masyarakat berbahan baku susu hewani yang mengandung lemak jenuh.
Oleh karena itu, perlu ada alternatif lain pada pembuatan es puter dengan
bahan nabati sebagai campuran susu Full Cream yang rendah lemak.
Maka dari itu digunakan singkong sebagai salah satu alternatif bahan
tambahan dalam pembuatan es puter.
Singkong adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia. Singkong memiliki kandungan lemak dan protein

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

yang cukup rendah. Dalam penelitian ini singkong dimodifikasi sebagai
bahan tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional. Berikut ini
adalah diagram kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Es krim di kalangan
masyarakat

Singkong sebagai produk hasil
pertanian pangan kedua terbesar
setelah padi

Es krim memiliki
kandungan lemak yang
cukup tinggi

Singkong memiliki kandungan
lemak dan protein yang cukup
rendah

Singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es
puter yang rendah lemak

Diolah dengan menggunakan
metode tradisional

Tingkat kesukaan panelis terhadap
terhadap singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es krim
secara tradisional berdasarkan uji
organoleptik

Gambar 2.3. Diagram Kerangka Berfikir
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f. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Singkong berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan es puter secara tradisional berdasarkan tingkat kesukaan
panelis.
2. Perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream
80:20

merupakan perbandingan yang disukai oleh panelis dalam

pembuatan es puter secara tradisional.
3. Perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream
80:20 memiliki kandungan lemak dan protein paling rendah
dibandingan perlakuan C dengan perbandingan singkong : susu bubuk
Full Cream 60:40.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium
dengan melakukan percobaan pemanfaatan singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional. Metode penelitian
eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu
terhadap variabel yang diukur dalam kondisi yang terkendali. Penelitian
ini menguji 4 perbandingan penambahan singkong pada pembuatan es
puter dengan cara tradisional dan diujikan secara organoleptik. Uji
organoleptik ini meliputi warna (penampakan), aroma (penciuman), rasa
(pengecapan) dan tekstur (mouthfeel). Dalam penelitian ini digunakan
beberapa variabel diantaranya variabel bebas, variabel terikat dan variabel
kontrol.
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi perbandingan
singkong yang ditambahkan dalam proses pembuatan es puter secara
tradisional. Perbandingan tersebut terdiri dari 3 perlakuan dan kontrol.

2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah warna (penampakan),
aroma (penciuman), rasa (pengecapan), tekstur (mouthfeel) dan uji
kandungan lemak dan protein pada es puter singkong.
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3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol pada penelitian ini adalah gula 50 g, air 60 ml,
dan santan 120 ml pada setiap perlakuan.

B. Batasan Penelitian
Agar penelitian ini tetap terarah, maka disusun batasan penelitian
sebagai berikut :
1. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas
singkong putih yang memiliki tekstur lunak, memiliki umbi berwarna
putih dan warna kulit yang coklat dengan ujung umbi berwarna
kemerahan.
2. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 perbandingan
dan kontrol. Perbandingan takaran singkong : susu bubuk Full Cream
adalah 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40 dan 0 : 100 .
3. Susu bubuk yang digunakan adalah susu bubuk Full Cream Dancow
Instant Fortigo.
4. Santan yang digunakan adalah santan Kara.
5. Cup es krim yang digunakan adalah cup es krim berukuran 20 ml.
6. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembuatan
es krim secara tradisional menurut Fatimah (2013) yang sudah
dimodifikasi takaran masing-masing bahan.
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7. Uji yang dilakukan adalah uji organoleptik yang meliputi warna
(penampakan), aroma (penciuman), rasa (pengecapan) dan tekstur
(mouthfeel).
8. Panelis yang dilibatkan dalam uji organoleptik es puter dengan bahan
tambahan singkong adalah 20 panelis agak terlatih mahasiswa
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan kisaran usia 18-25
tahun yang terdiri dari panelis perempuan dan laki-laki.

C. Alat dan Bahan
Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
singkong, susu bubuk Full Cream Dancow Instant Fortigo, gula pasir, air,
santan Kara, es batu, garam halus dan garam kasar. Alat – alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur, pastle, box ice, kompor,
panci, baskom plastik, baskom alumunium, gas, timbangan dapur analog,
mangkok plastik, kocokan telur, gelas kaca, gelas plastik, gunting, pisau,
sendok, sendok nasi, kain serbet, cup es krim ukuran 20 ml, sendok es
krim, alat tulis dan kertas label.

a

b

Gambar 3.1 Alat dan bahan yang digunakan
Keterangan : a) bahan yang digunakan; b) alat yang digunakan
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D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Biologi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta pada bulan April sampai dengan Mei 2017.
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yakni :
1. Tahap Persiapan
Singkong dikupas dari kulitnya dengan menggunakan pisau.
Kemudian singkong yang telah dikupas tersebut dicuci bersih dengan
air mengalir. Setelah itu singkong yang sudah bersih dipotong dengan
menggunakan pisau dengan ukuran panjang 5 cm. Singkong yang
sudah dipotong dimasukkan ke dalam air yang telah mendidih dan
direbus selama 30 menit. Setelah itu, singkong dicek kelunakannya
dengan menggunakan garpu. Apabila sudah lunak singkong diangkat
dan ditiriskan selama 10 menit. Setelah singkong ditiriskan selama 10
menit, singkong dihaluskan dengan menggunakan pastle hingga
singkong menjadi halus.
a

b

c

Gambar 3.2. Tahap persiapan pembuatan es puter
Keterangan : a) singkong dikupas kulitnya; b) singkong yang sudah
dikupas direbus hingga matang; c)singkong yang
telah direbus dihaluskan hingga halus
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2. Tahap Pembuatan Es Puter
Tahap pembuatan es puter ini mengacu pada metode tradisional
menurut Fatimah (2013) dan sudah dimodifikasi untuk takaran masingmasing bahan. Singkong yang sudah dihaluskan ditimbang sesuai
dengan perbandingan yang telah ditentukan. Demikian pula dengan
bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim seperti susu
skim, gula pasir, air dan santan. Sebelum digunakan santan kara
diencerkan terlebih dahulu dengan air hangat. Santan kara 65 ml
diencerkan dengan menggunakan air hangat sebayak 200 ml,
kemudian diambil 120 ml untuk digunakan pada masing-masing
perlakuan. Berikut ini adalah tabel perbandingan bahan setiap
perlakuan.
Tabel 3.2. Perbandingan Bahan yang Digunakan
Perlakuan⁄
Bahan

K

A

B

C

(0 : 100)

(80 : 20)

(70 : 30)

(60 : 40)

Singkong

0g

240 g

210 g

180 g

Susu Skim

300 g

60 g

90 g

120 g

Air

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

Gula pasir

45 g

45 g

45 g

45 g

Santan

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

Garam halus

5g

5g

5g

5g
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a

b

c

Gambar 3.3 Tahap pembuatan es puter
Keterangan : a) es batu dan garam diletakkan di dalam baskom
plastik; b) bahan yang digunakan dimasukkan dan
dicampur di dalam baskom alumunium yang
diletakkan diatas baskom plastik yang berisi es batu
dan garam; c) bahan yang sudah tercampur rata
Setelah bahan – bahan yang akan digunakan ditimbang, susu susu
bubuk Full Cream Instant, air, santan, garam, dan gula pasir dilarutkan
dalam air hangat pada baskom alumunium. Kemudian singkong yang
telah ditimbang sesuai dengan perlakuan dimasukkan ke dalam
baskom alumunium dan diaduk hingga merata. Setelah itu pecahan es
batu dan garam kasar dimasukkan ke dalam baskom plastik. Baskom
alumunium yang berisi adonan diletakkan di atas baskom plastik yang
berisi es batu dan garam dan diputar – putar hingga adonan memadat.
Kemudian ditambahkan lagi es batu dan garam kasar disekeliling
baskom alumunium jika es batu di dalam baskom plastik tersebut
sudah mencair. Adonan di dalam baskom alumunium ditutup dengan
menggunakan kain serbet dan diputar kembali selama 2 menit hingga
mulai memadat. Apabila semua adonan mulai memadat, es krim
dikemas dalam cup es krim ukuran 20 ml dan diisi sebanyak 10 ml
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adonan. Kemudian es krim disimpan di dalam box ice selama 45 menit
dan es krim siap untuk diuji organoleptik.
3. Tahap Persiapan Uji Organoleptik
Pada tahap persiapan sebelum uji organoleptik disediakan 4 sampel
di atas meja beserta dengan sendok es krim dan air mineral. Air
mineral ini berfungsi untuk mencuci lidah sebelum panelis memulai
dan menguji sampel berikutnya. Uji organoleptik ini dilakukan oleh 20
panelis mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan
kisaran usia 18-25 tahun yang terdiri dari panelis perempuan dan lakilaki. Masing-masing panelis mendapatkan 4 sampel cup es puter
berukuran 20 ml yang berisi 5 ml es krim, kemudian disediakan
kuesioner dan panelis mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan
panduan

rentang skor yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah

rentang skor sebagai panduan untuk menilai sampel yang diujikan.
Tabel 3.3 Rentang skor berdasarkan tingkat kesukaan
Nilai
1
2
3
4
5
6

Tingkat Kesukaan
Sangat Tidak Suka
Tidak Suka
Agak Tidak Suka
Agak Suka
Suka
Sangat Suka
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4. Uji Organoleptik
a. Uji Warna
Uji warna dilakukan dengan cara panelis mengambil
sampel dengan menggunakan sendok es krim dan diamati warna
pada sampel tersebut di bawah cahaya matahari langsung.
Kemudian panelis memberi skor terhadap warna dari masing –
masing sampel.

b. Uji Aroma
Uji aroma ini dilakukan dengan cara panelis mengambil
sampel sebanyak 1 sendok es krim dan dicium dengan jarak 5 cm
dari hidung untuk mengetahui aromanya. Kemudian panelis
memberi skor terhadap aroma dari masing – masing sampel.

c. Uji Rasa
Uji rasa dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok
es krim dan dikecap dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor
terhadap rasa dari masing – masing sampel. Sebelum menguji
sampel, panelis meminum air putih yang disediakan untuk mencuci
lidah hingga sampel terakhir.
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d. Uji Tekstur
Uji tekstur ini dilakukan dengan cara panelis mengambil 1
sendok es krim dan dirasakan dengan lidah. Kemudian panelis
memberi skor terhadap tekstur dari masing – masing sampel.

E. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah data dari sampel melalui instrumen
terkumpul. Kandungan protein dan lemak pada es puter dianalisis di
Laboratorium Chem-Mix Pratama Bantul. Untuk kandungan protein pada es
puter sampel dianalisis dengan menggunakan metode mojonier sedangkan
kandungan lemak pada es puter dianalisis dengan menggunakan metode
kjeidhal. Data kandungan lemak dan protein yang sudah terkumpul kemudian
dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dengan tabel kemudian
dibandingkan dengan standar SNI es krim. Untuk data uji organoleptik
berdasarkan tingkat kesukaan es puter dianalisis secara deskriptif dan
ditampilkan dalam histogram.
F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran
Biologi SMA kelas XI pada bab Makanan dan Sistem Pencernaan
khususnya pada materi bahan makanan. Penerapan hasil penelitian ini
dapat dilakukan dalam bentuk praktikum.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Organoleptik Es Puter Singkong
Setelah selesai melakukan pembuatan es puter dengan bahan
tambahan singkong dengan menggunakan metode tradisional, tahap
selanjutnya adalah melakukan uji organoleptik. Parameter yang digunakan
dalam uji organoleptik ini adalah tingkat kesukaan panelis terhadap warna,
aroma, rasa dan tekstur pada es puter dengan bahan tambahan singkong.
Adapun hasil pengambilan data adalah sebagai berikut:
1. Warna
Pada uji organoleptik dengan parameter warna ini panelis diminta
untuk menilai tingkat kesukaan terhadap warna es puter. Tingkat kesukaan
es puter terhadap warna yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.1 :
Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa panelis paling
menyukai warna yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan
perbandingan 70 : 30 (singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan
panelis sebesar 4,85. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna
yang terendah adalah pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 :
20 (singkong : susu Full Cream). Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa
tingkat kesukaan panelis terhadap warna es puter terletak pada rentang 4,5
– 5 (agak suka – suka).
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4.9
Rerata skor warna

4.8
4.7

Kontrol

4.6

A

4.5

B

4.4

C

4.3
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.1. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Secara umum warna produk makanan akan mempengaruhi daya
tarik konsumen dan konsumen lebih menyukai warna mencolok. Warna
yang dihasilkan dari es puter singkong adalah berwarna zinc yellow.
Penentuan warna ini dicocokkan dan mengacu pada RAL Classic Colour
Chart. Bahan dasar yang digunakan seperti susu bubuk Full Cream
memiliki warna putih gading dan singkong yang direbus memiliki warna
putih gading. Ketika kedua bahan dasar ini dicampurkan maka dihasilkan
warna yang berbeda – beda setiap perlakuan. Untuk perlakuan kontrol,
warna es puter yang dihasilkan putih kekuningan. Hal ini disebabkan
karena kontrol sendiri tidak menggunakan campuran singkong dalam
pembuatannya sehingga warna yang dihasilkan putih kekuningan.
Perlakuan A warna yang dihasilkan adalah zinc yellow. Hal ini disebabkan
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karena pada perlakuan A singkong memiiki warna asli putih gading lebih
banyak digunakan daripada susu bubuk Full Cream. Oleh sebab itu warna
yang dihasilkan adalah zinc yellow . Perlakuan B dan C warna es puter
yang dihasilkan sama yakni berwarna putih gading. Es puter ini tidak
memakai bahan pewarna tambahan agar benar – benar terlihat warna asli
yang dihasilkan dari pencampuran susu bubuk Full Cream dan singkong
putih.
Akan tetapi jika dilihat dari segi biaya produksi es puter karena
penelitian ini tujuannya adalah mensubstitusikan singkong sebanyak
banyaknya dalam pembuatan es puter, maka dianjurkan menggunakan
perlakuan A dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
untuk menghemat biaya produksi.

2. Aroma
Parameter yang digunakan untuk uji organoleptik selain warna
adalah aroma. Tingkat kesukaan es puter terhadap aroma yang dihasilkan
ditunjukkan pada Gambar 4.2 :
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa panelis paling menyukai aroma
yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan perbandingan 70 : 30
(singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan panelis sebesar 4,65.
Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap aroma yang terendah adalah
pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu
Full Cream) dengan skor 4,3. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa
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tingkat kesukaan panelis terhadap aroma es puter terletak pada rentang 4,5
– 5 (agak suka – suka).

4.7

Rerata skor aroma

4.6
4.5
Kontrol

4.4

A

4.3

B

4.2

C

4.1
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.2. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap aroma es puter
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Aroma yang dihasilkan oleh singkong rebus adalah aroma gurih,
sedangkan aroma yang dihasilkan susu bubuk Full Cream Instant adalah
aroma manis dikarenakan adanya kandungan laktosa pada susu tersebut.
Ketika kedua bahan dasar ini dicampurkan maka dihasilkan aroma yang
berbeda – beda setiap perlakuan. Untuk perlakuan kontrol, aroma es puter
yang dihasilkan adalah aroma yang manis. Hal ini disebabkan karena
kontrol

sendiri

tidak

menggunakan

campuran

singkong

dalam

pembuatannya sehingga aroma es puter yang dihasilkan adalah aroma

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

yang manis. Pada perlakuan A aroma yang dihasilkan adalah gurih – gurih
manis. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan A singkong yang
memiliki aroma gurih sendiri lebih banyak digunakan daripada susu susu
bubuk Full Cream Instant. Oleh sebab itu aroma yang dihasilkan adalah
gurih – gurih manis. Perlakuan B dan C aroma yang dihasilkan tidak
terlalu ada perbedaan yakni aroma gurih – gurih manis namun aromanya
lebih gurih namun tidak terlalu menyengat dibandingkan dengan perlakuan
A.
Menurut Prihatiningrum (2012), aroma dapat didefiniskan sebagai
sesuatu yang dapat diamati dengan indera pembau. Aroma sulit untuk
diukur sehingga biasanya menimbulkan pendapat yang berlainan dalam
menilai kualitas aromanya. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan
karena setiap orang memiliki intensitas penciuman yang tidak sama
meskipun mereka dapat membedakan aroma, namun setiap orang memiliki
tingkatan kesukaan yang berbeda. Perbedaan rerata tingkat kesukaan
panelis terhadap aroma yang dihasilkan es puter dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Seringnya merokok dan adanya polip pada hidung
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat penciuman
seseorang berbeda – beda.
Akan tetapi jika dilihat dari segi biaya produksi es puter karena
penelitian ini tujuannya adalah mensubstitusikan singkong sebanyak
banyaknya dalam pembuatan es puter, maka dianjurkan menggunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

perlakuan A dengan perbandingan 240 g singkong : 60 g susu susu bubuk
Full Cream Instant untuk menghemat biaya produksi.

3. Rasa
Parameter selanjutnya yang digunakan dalam uji organoleptik
adalah tingkat kesukaan akan rasa yang dihasilkan es puter pada masing –
masing perlakuan. Tingkat kesukaan es puter terhadap rasa yang
dihasilkan ditujukan pada Gambar 4.3
6

Rerata Skor Rasa

5
4
Kontrol

3

A
B

2

C
1
0
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.3. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es puter
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa panelis paling menyukai rasa
yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan perbandingan 70 : 30
(singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan panelis sebesar 5,2.
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Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap rasa yang terendah adalah
pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu
Full Cream) dengan skor 4,5.
Pada dasarnya, singkong rebus memiliki rasa gurih asin walapun
dalam proses perebusannya tidak ditambahkan garam, sedangkan susu
bubuk Full Cream Instant memiliki rasa yang manis. Ketika kedua bahan
dasar ini dicampurkan makan akan dihasilkan rasa yang berbeda-beda
pada masing-masing perlakuannya. Hal ini disebabkan karena komposisi
bahan yang mendominasi berbeda pada setiap perlakuannya. Untuk
perlakuan kontrol, rasa yang dihasilkan adalah sangat manis. Hal ini
disebabkan karena pada perlakuan kontrol tidak terdapat penambahan
singkong. Rasa yang dihasilkan perlakuan kontrol memiliki tingkat
kesukaan panelis yang paling rendah karena rasa yang dihasilkan terlalu
manis. Panelis lebih menyukai rasa yang pas yakni tidak terlalu manis dan
tidak terlalu gurih yang dihasilkan oleh perlakuan B.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi indera pengecapan terhadap
rasa disebabkan adanya papila, karena pada papila terdapat taste buds yang
berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Ada tiga papila pada
lidah, yaitu papila sirkumvalata, fungiformis, dan filiformis. Perbedaan
tingkat kesukaan panelis disebabkan karena setiap panelis memiliki
intensitas pengecapan yang tidak berbeda. Tingkat sensitivitas lidah
seseorang juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengecap
rasa (Jalmo, 2007).
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Ada beberapa hal yang mempengaruhi sensitivitas seseorang.
Sensitivitas mungkin dapat disebabkan struktur dari lidah itu sendiri yang
rusak akibat dari pola makan seseorang. Selain itu usia dan kebiasaan
merokok dan minum kopi mempengaruhi sensitivitas reseptor pengecap.
Penurunan sensitivitas indera pengecap merupakan masalah fisiologis
yang terjadi. Hal ini disebabkan karena terjadinya kemunduran dalam fisik
maupun fisiologis fungsi organ dimana semakin bertambahnya usia terjadi
penurunan jumlah papila sirkumvalata. Oleh sebab itu pada penelitian ini
dipilih panelis secara random yang memiliki rentang usia 18 – 25 tahun,
sehingga diharapkan hal-hal terkait indera pengecap dalam hasil penelitian
dapat dihindarkan.

4. Tekstur
Parameter terakhir yang digunakan dalam uji organoleptik adalah
tekstur. Tingkat kesukaan es puter terhadap tekstur yang dihasilkan
ditujukan pada Gambar 4.4 :
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa panelis paling menyukai tekstur
yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan perbandingan 70 : 30
(singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan panelis sebesar 4,6.
Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna yang terendah adalah
pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu
Full Cream) dengan skor 3,9.
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Gambar 4.4. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Faktor – faktor yang mempengaruhi tekstur es puter adalah ukuran,
bentuk dan distribusi dari kristal es dan partikel lainnya yang membentuk
body es puter. Tekstur es puter yang disukai adalah lembut, yang
ditunjukkan oleh kelembutan seperti beludru dan terasa lembut di mulut.
Tekstur yang lembut pada es puter sangat dipengaruhi oleh komposisi
campuran, pengolahan dan penyimpanan. Selain itu, proses pendinginan
juga mempengaruhi tekstur yang terdapat pada es puter (Musadhaz, 2008).
Susu susu bubuk Full Cream Instant memiliki tekstur yang lembut
sedangkan singkong sendiri memiliki tekstur seperti beludru dan agak
kasar. Ketika kedua bahan dasar ini dicampurkan maka akan menghasilkan
tekstur yang berbeda pada setiap perlakuannya. Selain itu yang
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mempengaruhi tekstur yang dihasilkan es puter adalah kandungan lemak
maupun protein didalamnya. Singkong memiliki kandungan protein dan
lemak yang cukup rendah, sedangkan susu susu bubuk Full Cream Instant
memiliki kandungan protein dan lemak yang cukup tinggi. Semakin
rendah kandungan lemak yang terdapat dalam es puter maka tekstur yang
dihasilkan menjadi lebih kasar dan lebih dingin.
Pada perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu Full
Cream Instant yakni 80 : 20 memiliki tingkat kesukaan panelis yang
paling rendah. Jika dilihat dari komposisi bahan dasarnya, perlakuan A
hanya memakai susu bubuk Full Cream Instant 60 g dan merupakan
perbandingan paling rendah yang digunakan dalam perlakuan lainnya. Hal
ini menyebabkan tekstur yang dihasilkan pada perlakuan A cukup kasar.
Berbeda dengan perlakuan B, panelis lebih menyukai tekstur yang
dihasilkan dari perlakuan tersebut. Tekstur yang pas yakni tidak terlalu
kasar dan tidak terlalu lembut menjadi alasan mengapa panelis lebih
menyukai tekstur pada perlakuan B.
Selain itu yang mempengaruhi tekstur es puter yang dihasilkan
adalah proses penghalusan singkong rebus yang akan digunakan sebagai
bahan tambahan dalam pembuatan es puter. Semakin halus dalam proses
penghalusannya makan semakin lembut tekstur es puter yang dihasilkan.
Proses ini sangat mempengaruhi hasil tekstur baik pada perlakuan A,
perlakuan B dan perlakuan C.
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Tingkat

sensitivitas

lidah

seseorang

juga

mempengaruhi

kemampuan seseorang dalam merasakan tekstur. Tingkat sensitivitas lidah
seseorang dalam merasakan tekstur suatu makanan atau minuman berbeda
– beda pada setiap orang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi
sensitivitas seseorang. Sensitivitas mungkin dapat disebabkan struktur dari
lidah itu sendri yang rusak akibat dari pola makan seseorang.
Jika dilihat dari segi biaya produksi es puter karena penelitian ini
tujuannya adalah mensubstitusikan singkong sebanyak banyaknya dalam
pembuatan es puter, maka dianjurkan menggunakan perlakuan A dengan
perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream Instant yakni 80 : 20
untuk menghemat biaya produksi.

B. Kandungan Protein dan Lemak pada Es Puter Singkong
Setelah dilakukan uji organoleptik es puter singkong terhadap
tingkat kesukaan pada warna, aroma, rasa dan tekstur, sampel dibawa ke
laboratorium untuk diujikan kandungan protein dan lemak yang
terkandung dalam es puter singkong. Sampel diujikan di Laboratorium
Chem – Mix Pratama yang berlokasi di Kretek, Jambidan, Bangutapan,
Bantul, Yogyakarta. Sampel es puter yang diujikan ada 4 sesuai dengan
perlakuan yang digunakan dalam pembuatan es puter, yakni perbandingan
singkong dan susu susu bubuk Full Cream Instant 80 : 20 (perlakuan A),
70 : 30 (perlakuan B), 60 : 40 (perlakuan C) dan 0 : 100 (kontrol).
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Dalam penelitian ini protein dan lemak dipilih untuk diujikan di
Laboratorium Chem – Mix Pratama. Dasar penentuan ini mengacu pada
syarat mutu es krim (tabel 2.2) kandungan gizi yang terlihat unggul
menurut SNI No. 01-3713-1995 adalah protein dan lemak. Maka dari itu
dipilihlah protein dan lemak untuk diujikan kandungan yang terdapat
dalam es puter singkong. Berdasarkan rerata hasil dari ke-empat sampel
yang diujikan di Laboratorium Chem – Mix Pratama dan mutu es krim
menurut diperoleh hasil berikut :
Tabel 4.2 Perbandingan Uji Kandungan Protein dan Lemak di
Laboratorium dan Menurut SNI No. 01-3713-1995
No.

Perlakuan

Rerata
Protein

Lemak

1

Kontrol

10,27 %

1,32 %

2

Perlakuan A

2,45 %

0,87%

3

Perlakuan B

2,95%

1,38%

4

Perlakuan C

4,84%

2,66%

2,7 %

5,00%

SNI No. 01-3713-1995

Berdasarkan hasil uji protein dan lemak di Laboratorium Chem –
Mix Pratama, terlihat pada perlakuan A memiliki kandungan protein dan
lemak paling rendah diantara perlakuan B, perlakuan C maupun kontrol.
Hal ini disebabkan karena pada perlakuan A menggunakan perbandingan
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singkong yang lebih banyak dari perlakuan B, perlakuan C maupun
kontrol.
Dalam perlakuan pada penelitian ini, semakin banyak singkong
yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam membuat es krim maka
semakin sedikit kandungan protein yang terkandung di dalamnya. Oleh
sebab

itu

berdasarkan

perbandingan

uji

kandungan

protein

di

Laboratorium Chem – Mix Pratama dan menurut SNI No. 01-3713-1995
(tabel 4.2) didapatkan bahwa kandungan protein pada perlakuan A lebih
sedikit daripada kandungan protein pada perlakuan lainnya. Hal ini
disebabkan karena pada perlakuan A menggunakan bahan tambahan
singkong lebih banyak yakni sekitar 240 g dibanding perlakuan lainnya.
Karena banyaknya singkong yang digunakan sebagai bahan tambahan
dalam membuat es puter, maka kandungan protein yang terkandung pada
perlakuan A sedikit yakni dengan rerata sebesar 2,45%. Apabila
dibandingkan dengan syarat mutu es krim menurut SNI No. 01-37131995, es puter singkong ini tidak mencapai batas minimum standar yang
telah ditetapkan. Maka dari itu, es puter singkong ini termasuk es puter
yang rendah akan protein.
Lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga
kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak juga merupakan sumber energi
yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Lemak,
khususnya lemak nabati, mengandung asam lemak esensial seperti asam
linoleat, lenolenat, dan arakidonat yang tidak menyebabkan penyempitan
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pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Lemak juga berfungsi
sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, D, E, K (Winarno, 1997).
Menurut (Atmawikarta, 2001) menyebutkan bahwa kandungan
lemak yang dimiliki singkong khususnya singkong putih ini sebesar 0,30 g
per 100 g. Berdasarkan hasil uji kandungan protein di Laboratorium Chem
– Mix Pratama (tabel 4.2) didapatkan bahwa kandungan lemak pada
perlakuan A lebih sedikit daripada kandungan lemak pada perlakuan
lainnya. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan A menggunakan bahan
tambahan singkong lebih banyak yakni sekitar 240 g dibanding perlakuan
lainnya.
Karena banyaknya singkong yang digunakan sebagai bahan
tambahan dalam membuat es krim, maka kandungan lemak yang
terkandung pada perlakuan A sedikit yakni dengan rerata sebesar 0,87%.
Apabila dibandingkan dengan syarat mutu es krim menurut SNI No. 013713-1995, es krim singkong ini tidak mencapai batas minimum standar
yang telah ditetapkan. Batas minimum yang ditetapkan berdasarkan SNI
No. 01-3713-1995 adalah 5%. Maka dari itu, es krim singkong ini
termasuk es krim yang rendah akan lemak.
Berdasarkan hasil uji kandungan protein dan lemak pada es puter,
perlakuan A memiliki kandungan protein dan lemak terendah sedangkan
perlakuan C memiliki kandungan protein dan lemak tertinggi. Hal ini
dikarenakan semakin banyak singkong yang digunakan sebagai bahan
tambahan pada es puter maka semakin sedikit kandungan lemak dan
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protein yang terkandung di dalamnya. Dari segi biaya produksi pun
perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream
Instant yakni 80 : 20 dapat menghemat biaya produksi karena banyaknya
singkong yang digunakan dalam pembuatan es puter ini.

C. Hambatan, Kendala dan Keterbatasan
Dalam melakukan penelitian ini, terdapat hambatan, kendala
maupun keterbatasan dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala
tersebut antara lain peneliti harus benar-benar memperhatikan proses
penghalusan bahan dasar yang digunakan yaitu singkong. Proses
penghalusan ini sangat berpengaruh dalam hasil akhir es krim, terutama
berpengaruh pada teksturnya. Keterbatasan yang dialami saat penelitian ini
adalah peneliti tidak menggunakan ulangan pada setiap perlakuannya.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Rancangan penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran ini akan
digunakan untuk mengadakan praktikum pada Materi Sistem Pencernaan
Makanan sub bab Kandungan Zat dalam Bahan Makanan Kelas XI. Hal ini
merupakan pengembangan dari Kompetensi Dasar :
3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia
4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta
teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan
Di dalam silabus yang ada, kuota jam pertemuan pada Materi Sistem
Pencernaan Makanan ada 5 jam pertemuan dalam tiga minggu. Enam jam
pertemuan tersebut dibagi dalam 3 kali pertemuan dengan pembagian waktu 2 JP
dan 1 JP untuk setiap pertemuannya. Kegiatan yang akan dilakukan pada
keseluruhan materi Sistem Pencernaan Makanan ini adalah sebagai berikut :
1. Pertemuan Pertama (1 JP)


Kandungan zat dalam bahan makanan



Menu makanan seimbang
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2. Pertemuan Kedua ( 2 JP )


Praktikum pembuatan es krim dengan bahan tambahan singkong dan
uji kandungan protein dan lemak dalam es krim

3. Pertemuan Ketiga ( 2 JP )


Proses sistem pencernaan makanan pada manusia



Proses sistem pencernaam makanan pada hewan ruminansia



Gangguan/ kelainan sistem pencernaan makanan pada manusia

Kegiatan pembelajaran yang dialokasikan dalam 3 pertemuan ini dapat
dilihat pada lampiran, yang meliputi :


Silabus (Lampiran 10)



RPP (Lampiran 11)



LKS 1 (Lampiran 12)



Lembar kerja praktikum (Lampiran 13)



LKS 2 (Lampiran 14)



Artikel LKS 1 (Lampiran 15)



Instrumen Penilaian Aspek Kognitif LKS 1 (Lampiran 16)



Instrumen Penilaian Presentasi (Lampiran 17)



Instrumen Penilaian Praktikum (Lampiran 18)



Instrumen Penilaian Portofolio (Lampiran 19)



Kunci jawaban LKS 2 (Lampiran 20)
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Instrumen penilaian LKS 2 (Lampiran 21)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan

tingkat

kesukaan

panelis

singkong

berpotensi

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es puter
secara tradisional.
2. Berdasarkan uji organoleptik perbandingan singkong dan susu bubuk
Full Cream Instant dalam pembuatan es puter secara tradisional yang
disukai oleh panelis adalah pada perlakuan B yakni dengan
perbandingan singkong : susu Full Cream 70 : 30.
3. Kandungan lemak dan protein yang paling rendah dalam pembuatan es
puter dengan bahan tambahan singkong secara tradisional adalah
perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu skim 80:20.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran
bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Pada saat menghaluskan singkong yang akan digunakan, perlu
diperhatikan proses penghalusan, karena hasil dari proses penghalusan
tersebut dapat mempengaruhi tekstur yang dihasilkan.
2. Dalam pemilihan panelis sebaiknya tidak mengikutsertakan panelis
yang merokok.

Hal ini dikarenakan pada panelis yang merokok

sensitivitas kemampuan indera pengecapnya menurun, sehingga akan
berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesukaan panelis terhadap
produk es pu singkong.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menguji
organolpetik pada setiap ulangannya.
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Lampiran 1. Kuesioner Uji Organoleptik Es Krim
KUESIONER UJI ORGANOLEPTIK ES KRIM

Nama

:

Jenis kelamin :

Umur

:

Merokok/minum kopi

:

Petunjuk pengisian
Di hadapan saudara terdapat 4 sampel es puter. Saudara diminta untuk
memberikan penilaian berdasarkan kesukaan Saudara terhadap warna es puter,
bau es puter, rasa es puter dan tekstur es puter. Kisaran nilai yang dapat diberikan
adalah 1 – 6, semakin tinggi nilai yang diberikan makan semakin tinggi tingkat
kesukaan. Berilah tanda ceklis () pada kolom nilai yang sudah disediakan
berdasarkan tingkat kesukaan.
Petunjuk pengujian
A. Uji Warna
Uji warna dilakukan dengan cara panelis mengambil sampel dengan
menggunakan sendok es krim dan diamati warna pada sampel tersebut di
bawah cahaya matahari langsung. Kemudian panelis memberi skor terhadap
warna dari masing – masing sampel es krim.

B. Uji Aroma
Uji aroma ini dilakukan dengan cara panelis mengambil sampel
sebanyak 1 sendok es krim dan dicium dengan jarak 5 cm dari hidung untuk
mengetahui aromanya. Kemudian panelis memberi skor terhadap aroma dari
masing – masing sampel es krim.
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C. Uji Rasa
Uji rasa dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok es krim
dan dikecap dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor terhadap rasa dari
masing – masing sampel es krim. Sebelum menguji sampel es krim, panelis
meminum air putih yang disediakan untuk mencuci lidah hingga sampel es
krim terakhir.
D. Uji Tekstur
Uji tekstur ini dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok es
krim dan dirasakan dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor terhadap
tekstur dari masing – masing sampel es krim.

Perlakuan

Penilaian
1=

2=

3=

4=

5=

6=

Sangat

Tidak

Agak

Agak

Suka

Sangat

Tidak

Suka

Tidak

Suka

Suka

Suka
Warna Es Krim

P1
P2
P3
P4
Aroma Es Krim
P1
P2
P3
P4
Rasa Es Krim
P1

Suka
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P2
P3
P4
Tekstur Es Krim
P1
P2
P3
P4
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Lampiran 2. Hasil Pengambilan Data Uji Organoleptik
Tabel Hasil Uji Organoleptik
Panelis Warna
KeK
A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6
5
5
5
6
5
6
5
5
4
5
5
4
3
4
5
5
5
5

6
4
5
5
4
6
4
1
5
5
5
5
5
5
4
5
6
6
5

5
3
5
6
6
4
5
3
5
4
5
5
3
4
4
5
4
5
5

C

Aroma
K
A

B

5
4
5
5
5
6
6
4
5
4
4
5
5
3
4
5
5
5
5

5
4
6
6
4
5
2
5
4
4
6
4
3
4
5
6
5
5
1

3
5
5
5
6
5
5
4
4
4
5
6
5
3
4
4
5
5
5

4
5
5
4
4
5
5
2
4
4
4
6
5
5
3
3
5
5
3

C

Rasa
K

A

B

3
6
5
5
4
5
5
5
4
4
5
6
4
3
4
5
4
5
4

5
1
5
6
2
5
2
2
4
4
4
4
3
4
2
5
3
6
4

6
3
5
5
5
4
5
6
6
6
5
5
2
4
4
4
4
4
5

6
5
4
5
6
5
6
6
6
5
6
5
5
5
5
6
5
5
5

C

Tekstur
K
A

B

C

6
4
4
4
5
5
4
5
5
6
5
5
5
2
5
4
5
6
4

4
1
5
5
2
2
6
1
4
3
5
4
6
6
1
6
2
6
5

5
5
4
4
6
5
5
5
6
5
4
4
4
3
5
5
4
5
4

5
4
4
4
2
5
3
4
5
5
4
4
4
2
2
4
5
4
4

5
3
4
4
2
4
5
5
5
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
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20
4
Jumlah 95
Rata4.75
rata

4
90
4.5

4
97
4.85

4
94
4.7

5
89
4.45

5
86
4.3

5
93
4.65

6
92
4.6

5
76
3.8

3
91
4.55

3
104
5.2

5
94
4.7

5
79
3.95

4
78
3.9

4
92
4.6

Dalam uji organoleptik ini, kode yang digunakan dalam proses prmbuatan dan uji organoleptik berbeda. Berikit ini merupakan
perubahan kode yang digunakan:
Proses

Uji Organoleptik

Pembuatan
K

P4

A

P3

B

P2

C

P1

5
79
3.95
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Lampiran 3. Data Panelis yang Mengkonsumsi Rokok
Data Panelis yang Mengkonsumsi Rokok
No.

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Keterangan :
 : Merokok
-

: Tidak merokok

Jenis Kelamin
(P/W)
W
W
W
W
W
P
P
P
W
W
W
P
P
W
W
P
P
P
P
P

Usia
(Tahun)
23
21
22
22
21
22
23
23
22
23
24
21
22
22
22
22
23
22
22
22

Merokok
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Lampiran 4. Hasil Laboratorium Kandungan Protein dan Lemak pada Es
Krim
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Lampiran 5. Uji Kandungan Protein dan Lemak di Laboratorium Chem –
Mix Pratama

No.

Perlakuan

Analisa

Ulangan 1

Ulangan 2

Rerata

1

Kontrol

Protein

10.2976 %

10.2327 %

10.27 %

Lemak

1,2934 %

1,3420 %

1,32 %

Protein

2.5566 %

2.3423 %

2.45 %

Lemak

0.8494 %

0.8870 %

0.87 %

Protein

3.6449 %

3.4604 %

2.95 %

Lemak

1.3877 %

1.3674 %

1.38 %

Protein

4.9860 %

4.7092 %

4.84 %

Lemak

1.2356 %

1.4194 %

2.66 %

2

3

4

A

B

C
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Lampiran 6.
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XI MIA

Total JP

: 5 JP

Kompetensi Inti

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, prosedural dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
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peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidag kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan meyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakann metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

DASAR

ALOKA

SUMBER

SI

BELAJAR

WAKTU
Sistem Pencernaan Makanan
1.1

Menghayati

Sistem

dan

Makanan

mengamalka



Pencernaan Mengumpulkan

Portofolio

informasi/ Mencoba

Kandungan zat





5 JP



Buku

Laporan

Biologi

Siswa

kegiatan

SMA
kelas XI

n keteraturan

dalam bahan

melakukan

pengamatan

dan

makanan

percobaan

praktikum



Jurnal

sesuai

dengan

pembuatan es



Internet

yang

krim dengan



Buku

kompleksitas
ciptaan
Tuhan
tentang



Struktur,

fungsi,

dan proses dalam

panduan
ada di LKS

bahan

penujang
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struktur dan

sistem pencernaan

fungsi sel,

makanan

tambahan
singkong dan

Mengamati


jaringan,

Siswa

uji

Gangguan/kelainan

melakukan

kandungan

sistem dalam

yang terjadi pada

pengamatan

lemak

tubuh

sistem pencernaan

terhadap

protein pada

manusia,

makanan

percobaan yang

es krim

organ dan



dengan cara

dilakukan

menjaga serta
memeliharan
ya menurut

2.1

lainnya

Menanya


Siswa

diminta

ajaran agama

untuk

yang

mengajukan

dianutnya.

pertanyaan

Berperilaku

terhadap

ilmiah

percobaan yang

(memiliki

dilakukan

rasa ingin
tahu, objektif,

dan
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disiplin,
jujur, teliti,

Menalar


Siswa mengolah

cermat,

informasi

tekun, hati-

percobaan yang

hati,

telah dilakukan

bertanggung
jawab,
terbuka,

Mengkomunikasikan


Siswa

kritis, kreatif,

mengkomunikas

inovatif dan

ikan

peduli

percobaan yang

lingkungan)

telah dilakukan

secara gotong

melalui sebuah

royong,

presentasi

hasil

kerjasama,
resposif dan
proaktif
dalam
melakukan

Evaluasi


Guru
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3.7

percobaan

untuk

dan

mengutarakan

berdiskusi.

kesimpulan dari

Menganalisis
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antara
struktur
jaringan
penyusun
organ pada
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pencernaan
dalam
kaitannya
dengan
nutrisi,
bioproses dan
gangguan
fungsi yang
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dapat terjadi
pada sistem
pencernaan
manusia
4.7

Menyajikan
laporan hasil
uji zat
makanan
yang
terkandung
dalam
berbagai jenis
bahan
makanan
dikaitkan
dengan
kebutuhan
energi setiap
individu serta
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teknologi
pengolahan
pangan dan
keamanan
pangan
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BAB I
PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah
Es krim merupakan hidangan beku yang menggugah selera dan disukai
berbagai kalangan. Tekstur lembut, dingin, dan menyegarkan membuat menu
ini selalu digemari. Es krim bukan menjadi makanan asing di kalangan
masyarakat karena selain bisa dijumpai dimana saja, juga rasa dan bentuknya
yang khas menjadi ciri utama es krim. Es krim ini tidak hanya digemari anak
kecil saja, orang dewasa juga menggemari makanan ini. Ketika cuaca sedang
panas, es krim merupakan salah satu makanan penutup yang digunakan untuk
meredakan panas tersebut. Selain itu es krim juga hampir selalu djumpai
dalam berbagai acara misalnya resepsi pernikahan (Mokoginta, 2004).
Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat
yang biasa dikonsumsi masyarakat sebagai makanan selingan, teksturnya yang
lembut banyak disukai oleh segala kalangan dari anak-anak, remaja maupun
orang dewasa. Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara
pada campuran bahan es krim atau disebut juga Ice Cream Mix (ICM)
sehingga diperoleh penambahan volume yang membuat es krim jadi lebih
ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai tekstur yang lembut. Komposisi
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gizi per 100 g es krim adalah energi 207 kkal, protein 4 g dan lemak 12,5 g
(Andiyanto, 2008). Salah satu produk sederhana dari es krim adalah es puter.
Dikatakan sederhana karena es puter ini menggunakan metode tradisional
untuk menggantikan freezer sebagai media untuk membekukan es krim.
Sebagian besar es krim yang telah diolah masyarakat berbahan baku
susu hewani yang mengandung lemak jenuh. Oleh karena itu, perlu ada
alternatif lain pada pembuatan es krim dengan bahan nabati sebagai campuran
susu Full Cream. Maka dari itu, digunakan singkong sebagai salah satu
alternatif bahan tambahan dalam pembuatan es puter.
Di Indonesia, singkong merupakan produk hasil pertanian pangan
kedua terbesar setelah padi, sehingga ketersediaan singkong mempunyai
potensi sebagai bahan baku yang penting dalam berbagai produk makanan.
Singkong adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat
Indonesia. Umbi singkong ini memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap.
Singkong mengandung energi per 100 g sebesar 154 kkal, protein 1 g,
karbohidrat 36,8 g, lemak 0,3 g, kalsium 77 mg, fosfor 24 mg, dan zat besi 1,1
mg. Selain itu di dalam singkong juga terkandung vitamin B1 0,06 mg dan
vitamin C 31 mg. Singkong mempunyai beberapa keunggulan yaitu, 1) kadar
gizi makro (kecuali protein) dan mikro tinggi, 2) kadar glikemik dalam darah
yang dihasilkan ketika mengonsumsi singkong rendah dan 3) kadar serat
pangan larut yang ada pada singkong tinggi (Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, 2012). Dalam penelitian ini, singkong digunakan sebagai bahan
campuran dalam pembuatan es puter dengan cara tradisional. Teknik yang
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digunakan adalah dengan cara menaruh campuran es krim ke sebuah wadah
kemudian dimasukkan ke atas wadah berisi campuran pecahan es batu dan
garam kasar.
Pada penelitian Fatimah (2013), ubi jalar merah dimodifikasi sebagai
bahan tambahan dalam pembuatan es krim secara tradisional. Dari hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa es krim berbahan campuran susu skim
dan ubi jalar merah (8:2) lebih disukai dan dapat diterima oleh panelis. Selain
itu penelitian Widhiyani (2012), menggunakan ubi jalar sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es krim. Dari hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa perbandingan antara susu bubuk full cream dan ubi jalar
15% : 5% menunjukkan mutu es krim yang baik dan banyak disukai oleh
panelis.
Pada penelitian Fatimah dan Widhiyani digunakan ubi jalar dan ubi
jalar ungu sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es krim. Dalam
penelitian ini singkong dimodifikasi sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan es krim secara tradisional. Singkong dipilih sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es krim secara tradisional dikarenakan anak –
anak khususnya remaja pada umumnya tidak menyukai singkong jika hanya
disajikan dengan cara digoreng atau dikukus. Oleh karena itu, saya tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “POTENSI PEMANFAATAN
SINGKONG (Manihot utilissima) SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN
DALAM PEMBUATAN ES PUTER SECARA TRADISIONAL”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

F. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan:
4. Apakah singkong berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan tambahan
dalam pembuatan es puter secara tradisional?
5. Berapakah perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream dalam
pembuatan es puter secara tradisional yang disukai oleh panelis
berdasarkan uji organoleptik?
6. Berapakah perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream yang
memiliki kandungan protein dan lemak yang paling rendah dalam
pembuatan es puter dengan bahan tambahan singkong secara
tradisional?

G. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah:
4. Mengetahui potensi singkong jika dimanfaatkan sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional.
5. Mengetahui perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream dalam
pembuatan es puter secara tradisional yang disukai oleh panelis
berdasarkan uji organoleptik.
6. Mengetahui perbandingan singkong dan susu bubuk Full Cream yang
memiliki kandungan protein dan lemak yang paling rendah dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

pembuatan es puter dengan bahan tambahan singkong secara
tradisional.

H. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
4. Bagi Peneliti
Dapat memperoleh pengalaman langsung terutama tentang
pemanfaatan singkong sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es
puter.
5. Bagi Masyarakat
Dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun keterampilan
masyarakat khususnya yang terkait dengan pemanfaatan singkong
sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional.
6. Bagi Dunia Pendidikan
Hasil penelitian ini dapat dimafaatkan sebagai sumbangan
materi pembelajaran Biologi di tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA), khususnya pada materi pembelajaran tentang makanan dan
sistem pencernaan makanan di kelas XI.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
C. Singkong
5. Tanaman Singkong
Singkong sudah lama dikenal dan ditanam oleh penduduk di dunia.
Hasil penelusuran para pakar botani dan pertanian menunjukkan bahwa
tanaman singkong berasal dari kawasan Amerika yang memiliki iklim
tropis. Tanaman singkong masuk ke wilayah Indonesia kurang lebih pada
abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1852, didatangkan plasma nutfah
singkong dari Suriname untuk dikoleksikan di Kebun Raya Bogor. Di
Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan ke dua
terbesar setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi sebagai
bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri
(Rukmana, 2002).
Singkong merupakan tanaman tropis yang tumbuh

pada 30º

lintang utara sampai 30º lintang selatan dan sebagian besar berkembang di
20º lintang utara sampai 20° lintang selatan serta membutuhkan iklim yang
lembab. Pertumbuhan singkong akan berhenti di bawah temperatur 10o C.
Pertumbuhan singkong yang paling banyak di dataran rendah tropis, di
ketinggian 150 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata
25°C sampai 27°C, tetapi ada beberapa varietas singkong yang tumbuh
sampai pada ketinggian 1500 meter dari permukaan laut. Singkong juga
dapat tumbuh dengan baik ketika curah hujan cukup melimpah. Curah
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hujan setiap tahun yang dibutuhkan untuk pertumbuhan singkong sebesar
500 mm sampai 5000 mm. Singkong dapat tumbuh pada tanah liat berpasir
atau tanah liat berpasir yang lembab dan subur ataupun jenis tanah yang
lain dengan tekstur tanah cukup gembur untuk memungkinkan
perkembangan umbi (Grace, 1997).

6. Klasifikasi dan Morfologi Singkong
Berdasarkan

hasil

identifikasi

tumbuhan

oleh

Herbarium

Medanense (2016) dan literatur pengantar dari Rukmana (2002),
taksonomi singkong diuraikan sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Sub Divisio

: Angiospermae

Classis

: Dicotyledoneae

Ordo

: Euphorbiales

Familia

: Euphorbiaceae

Genus

: Manihot

Spesies

: Manihot utilissima Pohl.
Bagian tubuh singkong terdiri atas batang, daun, bunga, dan umbi.

Batang tanaman singkong yakni berkayu dan beruas-ruas. Warna batang
bervariasi, ketika masih muda umumnya berwarna hijau dan setelah tua
menjadi keputihan, kelabu, atau hijau kelabu. Batang berlubang, berisi
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empulur berwarna putih, lunak, dengan struktur seperti gabus (Purwono,
2007).
Daun pada tanaman singkong termasuk daun tunggal yang
bertulang daun dan berbentuk menjari. Daun singkong memiliki tangkai
yang panjang dengan helaian daunnya menyerupai telapak tangan, dan
setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Daun singkong ini
berwarna hijau muda ketika masih muda dan dapat dimanfaatkan untuk
sayuran serta dapat digunakan untuk menetralisir rasa pahit sayuran
lainnya, namun ketika sudah tua daunnya berwarna hijau tua (Djaafar,
2003).
Bunga tanaman singkong berumah satu dengan penyerbukan silang
sehingga jarang berbuah. Bunga ini berada dalam tandan yang tidak rapat
dan terkumpul pada ujung batang. Umbi singkong yang terbentuk
merupakan akar yang menggelembung dan berfungsi sebagai tempat
penampung makanan cadangan. Bentuk umbi biasanya bulat memanjang
yang terdiri atas kulit luar tipis (ari) berwarna kecokelat-coklatan (kering),
kulit dalam agak tebal berwarna keputih-putihan (basah) dan daging
berwarna putih atau kuning (tergantung varietasnya) yang mengandung
sianida dengan kadar berbeda (Suprapti, 2005).
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a

b

c

Gambar 2.1. Morfologi Singkong
Keterangan : a) batang singkong; b) daun singkong; c)bunga singkong

7. Kandungan Gizi Singkong
Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat
namun sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru
terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionin.
Selain umbi akar singkong banyak mengandung glukosa dan dapat
dimakan mentah. Rasanya sedikit manis, ada pula yang pahit tergantung
pada kandungan racun glukosida yang dapat membentuk asam sianida
(Sadjad, 2000).
Umumnya daging umbi singkong berwarna putih atau kekuning –
kuningan, untuk singkong yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit
20 mg HCN per kilogram umbi akar yang masih segar dan 50 kali lebih
banyak pada umbi yang rasanya pahit. Pada jenis singkong yang pahit,
proses pemasakan sangat diperlukan untuk menurunkan kadar racunnya
(Roja, 2009).
Singkong banyak digunakan pada berbagai macam penganan,
mulai dari keripik, kudapan, sayuran hingga tape. Bahkan bisa juga dibuat
tepung singkong yaitu tepung tapioka yang dapat digunakan untuk
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mengganti tepung gandum. Adapun unsur gizi yang terdapat dalam tiap
100 g singkong segar menurut Direktorat Gizi, Depkes RI, 1981dapat
dilihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Kandungan Gizi dalam Tiap 100 g Singkong
No.

Unsur Gizi

Banyaknya dalam ....... (per 100 g)
Singkong Putih

Singkong Kuning

1

Kalori (kal)

146,00

157,00

2

Protein (g)

1,20

0,80

3

Lemak (g)

0,30

0,30

4

Karbohidrat (g)

34,70

37,90

5

Kalsium (mg)

33,00

33,00

6

Fosfor (mg)

40,00

40,00

7

Zat Besi (mg)

0,70

0,70

8

Vitamin A (SI)

0

385,00

9

Vitamin B (mg)

0,06

0,06

10

Vitamin C (mg)

30,00

30,00

11

Air (g)

62,50

60,00

12

Bagian dapat dimakan

75,00

75,00

(%)
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8. Aneka Makanan Olahan Singkong
Singkong dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk aneka olahan
makanan. Berbagai olahan singkong ini dapat menjadi bisnis yang
menguntungkan. Aneka makanan olahan singkong tersebut antara lain
singkong goreng, singkong rebus, keripik singkong, tape maupun gethuk
(Badan Litbang Pertanian, 2011). Singkong pun dapat diolah menjadi
tepung yaitu tepung tapioka dan tepung gaplek serta berbagai olahan
makanan lainnya seperti sagu kasbi yang merupakan makanan khas
Maluku Utara dan kasoami yang merupakan makanan khas masyarakat
Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sugihono, 2007).

D. Es krim
4. Pengertian Es krim
Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat
dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara bersamasama. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya biasanya adalah
kombinasi susu dengan satu atau lebih bahan tambahan lain seperti gula
dan madu dengan atau tanpa stabilizer. Campuran tersebut akan
membentuk sistem emulsi beku. Oleh karena itu, mutu es krim yang
dihasilkan sangat dipengaruhi oleh cara pengolahan serta bahan baku
termasuk stabilizer yang digunakan (Sinurat dkk, 2006).
Es krim memiliki sumber energi yang cukup tinggi. Kandungan
lemak dalam es krim mencapai tiga sampai empat kali lebih banyak
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daripada susu dan setengah dari total padatannya berupa gula (laktosa,
sukrosa, dan lain - lain). Es krim dapat digunakan untuk menambah berat
badan dan untuk membantu pertumbuhan anak - anak (Arbuckle, 1986).
Es krim dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu standar,
premium dan super premium. Perbedaan ketiga jenis tersebut berdasarkan
kandungan lemak dan komponen solid non lemak atau susu skim. Es krim
yang termasuk kategori super premium memiliki kadar lemak paling tinggi
yaitu sekitar 17 % dan memilki solid non lemak paling rendah yaitu 9,25
%. Es krim premium mengandung 15 % lemak dan 10 % solid non lemak,
sedangkan es krim standar memiliki kadar lemak 10 % lemak dan kadar
solid non lemak 11 % (Didinkaem, 2006).
5. Es Puter
Produk-produk ”edible ice” intinya adalah campuran dari air, gula,
flavor, dan komponen lain yang dibekukan dan diaduk agar terbentuk busa
yang membeku (Walstra dkk, 1994). Es puter merupakan salah satu jenis
dari ”edible ice”. Meskipun bentuknya menyerupai es krim, es puter tidak
dapat dikatakan sebagai es krim, karena tidak adanya susu dalam es puter
dan rendahnya kadar lemak. Akan tetapi bahan baku pembuatan es puter
pada prinsipnya sama dengan es krim (Susanti, 2005). Adapun bahan
penyusun es puter adalah sebagai berikut:
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g. Santan
Santan merupakan salah satu bahan penyususn es puter. Santan
kelapa merupakan produk yang populer digunakan dalam industri rumah
tangga (Anjaya dkk, 1996). Es puter dirancang sebagai industri yang
berbasis rumah tangga.
h. Gula dan Garam
Menurut Frandsen dan Arbuckle (1986), fungsi utama gula adalah
untuk meningkatkan penerimaan produk. Selain itu, gula juga berfungsi
untuk meningkatkan viskositas, meningkatkan total padatan, memperbaiki
tekstur, dan menurunkan titik beku. Gula dalam es krim berperan penting
terhadap rasa es krim dan penurunan titik beku selama pembekuan. Jumlah
gula yang terlalu sedikit dalam es krim menyebabkan es yang terbentuk
terlalu banyak. Gula yang terlalu banyak membuat es krim yang dihasilkan
terlalu manis.
Gula menurunkan titik beku es krim sehingga masih terdapat air
yang tidak membeku pada suhu penyajian es krim, yaitu sekitar –150C
hingga -180C. Tidak jauh dengan gula, penambahan garam pada
pembuatan es krim berperan untuk meningkatkan cita rasa dan mengikat
air sehingga dihasilkan tekstur es krim yang lembut.
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6. Standar Mutu Es krim
Di Indonesia, produk es krim memiliki ketentuan mutu yang
diperbolehkan dan diatur dalam SNI No. 01-3713-1995. Mutu es krim
yang dipersyaratkan tercantum pada tabel berikut:
Tabel 2.2. Syarat Mutu Es Krim Menurut SNI No. 01-3713-1995
No.
Kriteria Uji
1. Keadaan
1.1 Penampakan
1.2 Bau
1.3 Rasa
2. Lemak
3 Gula dihitung sebagai sukrosa
4. Protein
5. Jumlah Padatan
6. Bahan tambahan makanan
- Pewarna makanan
- Pemanis buatan
- Pemantap
dan
Pengemulsi
7. Overrun

Satuan

Persyaratan

% b/b
% b/b
% b/b
% b/b

Normal
Normal
Normal
Minimum 5,0
Minimum 8,0
Minimum 2,7
Minimum 34,0

Sesuai SNI 01-0222-1995
Negatif
Sesuai SNI 01-0222-1995
%

Skala Industri
70 - 80
Skala Rumah
Tangga
30 - 50

8.

Cemaran Logam
- Timbal (Pb)
mg/kg
Maksimal 1,0
- Tembaga (Cu)
mg/kg
Maksimal 20,0
9. Cemaran Arsen (As)
mg/kg
Maksimal 0,5
Sumber : Standar Nasional Indonesia No. 01-3713-1995 (1995)
i. Pembuatan Es Puter
Pembuatan es puter sangat sederhana. Pembuatan es puter dengan
metode tradisional ini merupakan alternatif masyarakat yang ingin
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membuat es krim namun tidak memiliki kulkas sebagai media
penyimpanan saat akan membekukan es krim. Prosesnya sederhana yakni
mencampurkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat es
puter

dan kemudian mendinginkannya. Air murni pada tekanan 1

atmosfer akan membeku pada suhu 0ºC. Namun, apabila air dilarutkan
dengan zat lain, maka titik beku air akan menurun. Untuk membekukan
adonan es krim pun memerlukan suhu di bawah 0ºC. Cara sederhananya
adalah adonan es puter dimasukkan dalam wadah logam, kemudian di
ruang antara baskom plastik dan wadah logam dimasukkan es.
Pengadukan dilakukan di dalam wadah stainless stell yang sekelilingnya
diberi es batu dengan tujuan untuk menjaga suhu adonan agar tetap dingin
(Filiyanti, 2013)
Tahapan selanjutnya adalah aging. Menurut Eckles (1980) aging
merupakan suatu proses pendinginan campuran yang telah dihomogenisasi
pada suhu di bawaah 5oC. Awalnya, suhu es itu akan kurang dari 0ºC.
Namun, permukaan es yang berkontak langsung dengan udara akan segera
naik suhunya mencapai 0ºC dan sebagian es tersebut akan mencair. Suhu
campuran es dan air tadi akan tetap suhunya yakni 0ºC selama esnya
belum mencair semua. Seperti yang disebutkan di atas, jelas campuran es
krim tidak membeku pada suhu 0ºC akibat sifat koligatif penurunan titik
beku.
Bila ditaburkan sedikit garam ke campuran es dan air tadi, akan
didapatkan hal yang berbeda. Air lelehan es akan melarutkan garam yang
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kita taburkan. Dengan demikian, kristal es akan terapung di larutan garam.
Karena larutan garam akan mempunyai titik beku yang lebih rendah dari
0ºC, maka es akan turun suhunya sampai titik beku air garam tercapai.
Dengan kata lain, campuran es krim tadi dikelilingi oleh larutan garam
yang temperaturnya lebih rendah dari 0ºC sehingga adonan es puter itu
akan dapat membeku (Potter, 1995).
Akan tetapi, kalau campuran itu hanya dibiarkan saja mendingin
maka tidak akan dihasilkan es puter, melainkan gumpalan padat dan rapat
berisi kristal-kristal es. Untuk itu selama proses pembekuan tadi adonan
harus diguncang-guncang. Pengocokan atau pengadukan campuran selama
proses pembekuan merupakan kunci dalam pembuatan es puter yang baik
(Mokoginta,2004).
j. Penelitian yang Relavan
Dalam melaksanakan penelitian, baik metode maupun bahan yang
digunakan mengacu pada penelitian - penelitian yang sebelumnya pernah
dilakukan oleh peneliti lain. Pada penelitian yang sudah pernah dilakukan,
penelitian ini memodifikasi penelitian yang sebelumnya sudah pernah
dilakukan. Berikut ini merupakan tabel 2.3 penelitian yang relavan yang
dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian ini :
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Tabel 2.3. Penelitian yang Relavan

No. Peneliti, Tahun
1.

Fatimah, 2013

Judul

Hasil

Pemanfaatan Ubi Jalar Merah Es krim berbahan
Sebagai Bahan Tambahan Dalam campuran
Pembuatan

Es

Krim

susu

Secara skim dan ubi jalar

Tradisional Dengan Penambahan merah (8:2) lebih
CMC

disukai dan dapat
diterima

oleh

panelis
2

Widhiyani,

Pembuatan Es Krim Ubi Jalar Perbandingan

2012

(Ipomea batatas) Menggunakan antara susu bubuk
Alat Homogenizer

full cream dan ubi
jalar

(15%:5%)

menunjukkan mutu
es krim yang baik
dan banyak disukai
oleh panelis
Pada

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Fatimah

(2013)

memanfaatkan ubi jalar merah sebagai bahan tambahan dalam pembuatan
es krim secara tradisional. Akan tetapi metode yang digunakan pada
penelitian tersebut menggunakan freezer dalam membekukan es krim yang
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akan diujikan. Metode yang dilakukan tersebut terlalu rumit karena
metode tradisional sebenarnya menggantikan freezer untuk membekukan
es krim sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode tradisional
dan tetap menggunakan freezer.
Begitupun dengan penelitian Widhiyani (2012), menggunakan ubi
jalar sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es krim dengan
menggunakan alat homogenizer. Metode yang digunakan cukup rumit
karena menggunakan alat homogenizer. Oleh sebab itu penelitian yang
dilakukan ini memanfaatkan singkong sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan es puter dengan menggunakan metode tradisional yang
terbilang cukup mudah dan sederhana.

k. Kerangka Berfikir
Es krim merupakan hidangan beku yang menggugah selera dan
disukai berbagai kalangan. Sebagian besar es krim yang telah diolah
masyarakat berbahan baku susu hewani yang mengandung lemak jenuh.
Oleh karena itu, perlu ada alternatif lain pada pembuatan es puter dengan
bahan nabati sebagai campuran susu Full Cream yang rendah lemak.
Maka dari itu digunakan singkong sebagai salah satu alternatif bahan
tambahan dalam pembuatan es puter.
Singkong adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia. Singkong memiliki kandungan lemak dan protein
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yang cukup rendah. Dalam penelitian ini singkong dimodifikasi sebagai
bahan tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional. Berikut ini
adalah diagram kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Es krim di kalangan
masyarakat

Singkong sebagai produk hasil
pertanian pangan kedua terbesar
setelah padi

Es krim memiliki
kandungan lemak yang
cukup tinggi

Singkong memiliki kandungan
lemak dan protein yang cukup
rendah

Singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es
puter yang rendah lemak

Diolah dengan menggunakan
metode tradisional

Tingkat kesukaan panelis terhadap
terhadap singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es krim
secara tradisional berdasarkan uji
organoleptik

Gambar 2.3. Diagram Kerangka Berfikir
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l. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
4. Singkong berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan es puter secara tradisional berdasarkan tingkat kesukaan
panelis.
5. Perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream
80:20

merupakan perbandingan yang disukai oleh panelis dalam

pembuatan es puter secara tradisional.
6. Perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream
80:20 memiliki kandungan lemak dan protein paling rendah
dibandingan perlakuan C dengan perbandingan singkong : susu bubuk
Full Cream 60:40.
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BAB III
METODE PENELITIAN
G. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium
dengan melakukan percobaan pemanfaatan singkong sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan es puter secara tradisional. Metode penelitian
eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu
terhadap variabel yang diukur dalam kondisi yang terkendali. Penelitian
ini menguji 4 perbandingan penambahan singkong pada pembuatan es
puter dengan cara tradisional dan diujikan secara organoleptik. Uji
organoleptik ini meliputi warna (penampakan), aroma (penciuman), rasa
(pengecapan) dan tekstur (mouthfeel). Dalam penelitian ini digunakan
beberapa variabel diantaranya variabel bebas, variabel terikat dan variabel
kontrol.
4. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi perbandingan
singkong yang ditambahkan dalam proses pembuatan es puter secara
tradisional. Perbandingan tersebut terdiri dari 3 perlakuan dan kontrol.

5. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah warna (penampakan),
aroma (penciuman), rasa (pengecapan), tekstur (mouthfeel) dan uji
kandungan lemak dan protein pada es puter singkong.
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6. Variabel Kontrol
Variabel kontrol pada penelitian ini adalah gula 50 g, air 60 ml,
dan santan 120 ml pada setiap perlakuan.

H. Batasan Penelitian
Agar penelitian ini tetap terarah, maka disusun batasan penelitian
sebagai berikut :
9. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas
singkong putih yang memiliki tekstur lunak, memiliki umbi berwarna
putih dan warna kulit yang coklat dengan ujung umbi berwarna
kemerahan.
10. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 perbandingan
dan kontrol. Perbandingan takaran singkong : susu bubuk Full Cream
adalah 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40 dan 0 : 100 .
11. Susu bubuk yang digunakan adalah susu bubuk Full Cream Dancow
Instant Fortigo.
12. Santan yang digunakan adalah santan Kara.
13. Cup es krim yang digunakan adalah cup es krim berukuran 20 ml.
14. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembuatan
es krim secara tradisional menurut Fatimah (2013) yang sudah
dimodifikasi takaran masing-masing bahan.
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15. Uji yang dilakukan adalah uji organoleptik yang meliputi warna
(penampakan), aroma (penciuman), rasa (pengecapan) dan tekstur
(mouthfeel).
16. Panelis yang dilibatkan dalam uji organoleptik es puter dengan bahan
tambahan singkong adalah 20 panelis agak terlatih mahasiswa
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan kisaran usia 18-25
tahun yang terdiri dari panelis perempuan dan laki-laki.

I. Alat dan Bahan
Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
singkong, susu bubuk Full Cream Dancow Instant Fortigo, gula pasir, air,
santan Kara, es batu, garam halus dan garam kasar. Alat – alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur, pastle, box ice, kompor,
panci, baskom plastik, baskom alumunium, gas, timbangan dapur analog,
mangkok plastik, kocokan telur, gelas kaca, gelas plastik, gunting, pisau,
sendok, sendok nasi, kain serbet, cup es krim ukuran 20 ml, sendok es
krim, alat tulis dan kertas label.

a

b

Gambar 3.1 Alat dan bahan yang digunakan
Keterangan : a) bahan yang digunakan; b) alat yang digunakan
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J. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Biologi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta pada bulan April sampai dengan Mei 2017.
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yakni :
5. Tahap Persiapan
Singkong dikupas dari kulitnya dengan menggunakan pisau.
Kemudian singkong yang telah dikupas tersebut dicuci bersih dengan
air mengalir. Setelah itu singkong yang sudah bersih dipotong dengan
menggunakan pisau dengan ukuran panjang 5 cm. Singkong yang
sudah dipotong dimasukkan ke dalam air yang telah mendidih dan
direbus selama 30 menit. Setelah itu, singkong dicek kelunakannya
dengan menggunakan garpu. Apabila sudah lunak singkong diangkat
dan ditiriskan selama 10 menit. Setelah singkong ditiriskan selama 10
menit, singkong dihaluskan dengan menggunakan pastle hingga
singkong menjadi halus.
a

b

c

Gambar 3.2. Tahap persiapan pembuatan es puter
Keterangan : a) singkong dikupas kulitnya; b) singkong yang sudah
dikupas direbus hingga matang; c)singkong yang
telah direbus dihaluskan hingga halus
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6. Tahap Pembuatan Es Puter
Tahap pembuatan es puter ini mengacu pada metode tradisional
menurut Fatimah (2013) dan sudah dimodifikasi untuk takaran masingmasing bahan. Singkong yang sudah dihaluskan ditimbang sesuai
dengan perbandingan yang telah ditentukan. Demikian pula dengan
bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim seperti susu
skim, gula pasir, air dan santan. Sebelum digunakan santan kara
diencerkan terlebih dahulu dengan air hangat. Santan kara 65 ml
diencerkan dengan menggunakan air hangat sebayak 200 ml,
kemudian diambil 120 ml untuk digunakan pada masing-masing
perlakuan. Berikut ini adalah tabel perbandingan bahan setiap
perlakuan.
Tabel 3.2. Perbandingan Bahan yang Digunakan
Perlakuan⁄
Bahan

K

A

B

C

(0 : 100)

(80 : 20)

(70 : 30)

(60 : 40)

Singkong

0g

240 g

210 g

180 g

Susu Skim

300 g

60 g

90 g

120 g

Air

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

Gula pasir

45 g

45 g

45 g

45 g

Santan

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml

Garam halus

5g

5g

5g

5g
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a

b

c

Gambar 3.3 Tahap pembuatan es puter
Keterangan : a) es batu dan garam diletakkan di dalam baskom
plastik; b) bahan yang digunakan dimasukkan dan
dicampur di dalam baskom alumunium yang
diletakkan diatas baskom plastik yang berisi es batu
dan garam; c) bahan yang sudah tercampur rata
Setelah bahan – bahan yang akan digunakan ditimbang, susu susu
bubuk Full Cream Instant, air, santan, garam, dan gula pasir dilarutkan
dalam air hangat pada baskom alumunium. Kemudian singkong yang
telah ditimbang sesuai dengan perlakuan dimasukkan ke dalam
baskom alumunium dan diaduk hingga merata. Setelah itu pecahan es
batu dan garam kasar dimasukkan ke dalam baskom plastik. Baskom
alumunium yang berisi adonan diletakkan di atas baskom plastik yang
berisi es batu dan garam dan diputar – putar hingga adonan memadat.
Kemudian ditambahkan lagi es batu dan garam kasar disekeliling
baskom alumunium jika es batu di dalam baskom plastik tersebut
sudah mencair. Adonan di dalam baskom alumunium ditutup dengan
menggunakan kain serbet dan diputar kembali selama 2 menit hingga
mulai memadat. Apabila semua adonan mulai memadat, es krim
dikemas dalam cup es krim ukuran 20 ml dan diisi sebanyak 10 ml
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adonan. Kemudian es krim disimpan di dalam box ice selama 45 menit
dan es krim siap untuk diuji organoleptik.
7. Tahap Persiapan Uji Organoleptik
Pada tahap persiapan sebelum uji organoleptik disediakan 4 sampel
di atas meja beserta dengan sendok es krim dan air mineral. Air
mineral ini berfungsi untuk mencuci lidah sebelum panelis memulai
dan menguji sampel berikutnya. Uji organoleptik ini dilakukan oleh 20
panelis mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan
kisaran usia 18-25 tahun yang terdiri dari panelis perempuan dan lakilaki. Masing-masing panelis mendapatkan 4 sampel cup es puter
berukuran 20 ml yang berisi 5 ml es krim, kemudian disediakan
kuesioner dan panelis mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan
panduan

rentang skor yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah

rentang skor sebagai panduan untuk menilai sampel yang diujikan.
Tabel 3.3 Rentang skor berdasarkan tingkat kesukaan
Nilai
1
2
3
4
5
6

Tingkat Kesukaan
Sangat Tidak Suka
Tidak Suka
Agak Tidak Suka
Agak Suka
Suka
Sangat Suka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

8. Uji Organoleptik
e. Uji Warna
Uji warna dilakukan dengan cara panelis mengambil
sampel dengan menggunakan sendok es krim dan diamati warna
pada sampel tersebut di bawah cahaya matahari langsung.
Kemudian panelis memberi skor terhadap warna dari masing –
masing sampel.

f. Uji Aroma
Uji aroma ini dilakukan dengan cara panelis mengambil
sampel sebanyak 1 sendok es krim dan dicium dengan jarak 5 cm
dari hidung untuk mengetahui aromanya. Kemudian panelis
memberi skor terhadap aroma dari masing – masing sampel.

g. Uji Rasa
Uji rasa dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok
es krim dan dikecap dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor
terhadap rasa dari masing – masing sampel. Sebelum menguji
sampel, panelis meminum air putih yang disediakan untuk mencuci
lidah hingga sampel terakhir.
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h. Uji Tekstur
Uji tekstur ini dilakukan dengan cara panelis mengambil 1
sendok es krim dan dirasakan dengan lidah. Kemudian panelis
memberi skor terhadap tekstur dari masing – masing sampel.

K. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah data dari sampel melalui instrumen
terkumpul. Kandungan protein dan lemak pada es puter dianalisis di
Laboratorium Chem-Mix Pratama Bantul. Untuk kandungan protein pada es
puter sampel dianalisis dengan menggunakan metode mojonier sedangkan
kandungan lemak pada es puter dianalisis dengan menggunakan metode
kjeidhal. Data kandungan lemak dan protein yang sudah terkumpul kemudian
dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dengan tabel kemudian
dibandingkan dengan standar SNI es krim. Untuk data uji organoleptik
berdasarkan tingkat kesukaan es puter dianalisis secara deskriptif dan
ditampilkan dalam histogram.
L. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran
Biologi SMA kelas XI pada bab Makanan dan Sistem Pencernaan
khususnya pada materi bahan makanan. Penerapan hasil penelitian ini
dapat dilakukan dalam bentuk praktikum.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Uji Organoleptik Es Puter Singkong
Setelah selesai melakukan pembuatan es puter dengan bahan
tambahan singkong dengan menggunakan metode tradisional, tahap
selanjutnya adalah melakukan uji organoleptik. Parameter yang digunakan
dalam uji organoleptik ini adalah tingkat kesukaan panelis terhadap warna,
aroma, rasa dan tekstur pada es puter dengan bahan tambahan singkong.
Adapun hasil pengambilan data adalah sebagai berikut:
5. Warna
Pada uji organoleptik dengan parameter warna ini panelis diminta
untuk menilai tingkat kesukaan terhadap warna es puter. Tingkat kesukaan
es puter terhadap warna yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.1 :
Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa panelis paling
menyukai warna yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan
perbandingan 70 : 30 (singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan
panelis sebesar 4,85. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna
yang terendah adalah pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 :
20 (singkong : susu Full Cream). Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa
tingkat kesukaan panelis terhadap warna es puter terletak pada rentang 4,5
– 5 (agak suka – suka).
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4.9
Rerata skor warna

4.8
4.7

Kontrol

4.6

A

4.5

B

4.4

C

4.3
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.1. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Secara umum warna produk makanan akan mempengaruhi daya
tarik konsumen dan konsumen lebih menyukai warna mencolok. Warna
yang dihasilkan dari es puter singkong adalah berwarna zinc yellow.
Penentuan warna ini dicocokkan dan mengacu pada RAL Classic Colour
Chart. Bahan dasar yang digunakan seperti susu bubuk Full Cream
memiliki warna putih gading dan singkong yang direbus memiliki warna
putih gading. Ketika kedua bahan dasar ini dicampurkan maka dihasilkan
warna yang berbeda – beda setiap perlakuan. Untuk perlakuan kontrol,
warna es puter yang dihasilkan putih kekuningan. Hal ini disebabkan
karena kontrol sendiri tidak menggunakan campuran singkong dalam
pembuatannya sehingga warna yang dihasilkan putih kekuningan.
Perlakuan A warna yang dihasilkan adalah zinc yellow. Hal ini disebabkan
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karena pada perlakuan A singkong memiiki warna asli putih gading lebih
banyak digunakan daripada susu bubuk Full Cream. Oleh sebab itu warna
yang dihasilkan adalah zinc yellow . Perlakuan B dan C warna es puter
yang dihasilkan sama yakni berwarna putih gading. Es puter ini tidak
memakai bahan pewarna tambahan agar benar – benar terlihat warna asli
yang dihasilkan dari pencampuran susu bubuk Full Cream dan singkong
putih.
Akan tetapi jika dilihat dari segi biaya produksi es puter karena
penelitian ini tujuannya adalah mensubstitusikan singkong sebanyak
banyaknya dalam pembuatan es puter, maka dianjurkan menggunakan
perlakuan A dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
untuk menghemat biaya produksi.

6. Aroma
Parameter yang digunakan untuk uji organoleptik selain warna
adalah aroma. Tingkat kesukaan es puter terhadap aroma yang dihasilkan
ditunjukkan pada Gambar 4.2 :
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa panelis paling menyukai aroma
yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan perbandingan 70 : 30
(singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan panelis sebesar 4,65.
Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap aroma yang terendah adalah
pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu
Full Cream) dengan skor 4,3. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa
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tingkat kesukaan panelis terhadap aroma es puter terletak pada rentang 4,5
– 5 (agak suka – suka).

4.7

Rerata skor aroma

4.6
4.5
Kontrol

4.4

A

4.3

B

4.2

C

4.1
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.2. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap aroma es puter
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Aroma yang dihasilkan oleh singkong rebus adalah aroma gurih,
sedangkan aroma yang dihasilkan susu bubuk Full Cream Instant adalah
aroma manis dikarenakan adanya kandungan laktosa pada susu tersebut.
Ketika kedua bahan dasar ini dicampurkan maka dihasilkan aroma yang
berbeda – beda setiap perlakuan. Untuk perlakuan kontrol, aroma es puter
yang dihasilkan adalah aroma yang manis. Hal ini disebabkan karena
kontrol

sendiri

tidak

menggunakan

campuran

singkong

dalam

pembuatannya sehingga aroma es puter yang dihasilkan adalah aroma
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yang manis. Pada perlakuan A aroma yang dihasilkan adalah gurih – gurih
manis. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan A singkong yang
memiliki aroma gurih sendiri lebih banyak digunakan daripada susu susu
bubuk Full Cream Instant. Oleh sebab itu aroma yang dihasilkan adalah
gurih – gurih manis. Perlakuan B dan C aroma yang dihasilkan tidak
terlalu ada perbedaan yakni aroma gurih – gurih manis namun aromanya
lebih gurih namun tidak terlalu menyengat dibandingkan dengan perlakuan
A.
Menurut Prihatiningrum (2012), aroma dapat didefiniskan sebagai
sesuatu yang dapat diamati dengan indera pembau. Aroma sulit untuk
diukur sehingga biasanya menimbulkan pendapat yang berlainan dalam
menilai kualitas aromanya. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan
karena setiap orang memiliki intensitas penciuman yang tidak sama
meskipun mereka dapat membedakan aroma, namun setiap orang memiliki
tingkatan kesukaan yang berbeda. Perbedaan rerata tingkat kesukaan
panelis terhadap aroma yang dihasilkan es puter dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Seringnya merokok dan adanya polip pada hidung
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat penciuman
seseorang berbeda – beda.
Akan tetapi jika dilihat dari segi biaya produksi es puter karena
penelitian ini tujuannya adalah mensubstitusikan singkong sebanyak
banyaknya dalam pembuatan es puter, maka dianjurkan menggunakan
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perlakuan A dengan perbandingan 240 g singkong : 60 g susu susu bubuk
Full Cream Instant untuk menghemat biaya produksi.

7. Rasa
Parameter selanjutnya yang digunakan dalam uji organoleptik
adalah tingkat kesukaan akan rasa yang dihasilkan es puter pada masing –
masing perlakuan. Tingkat kesukaan es puter terhadap rasa yang
dihasilkan ditujukan pada Gambar 4.3
6

Rerata Skor Rasa

5
4
Kontrol

3

A
B

2

C
1
0
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.3. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es puter
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa panelis paling menyukai rasa
yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan perbandingan 70 : 30
(singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan panelis sebesar 5,2.
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Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap rasa yang terendah adalah
pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu
Full Cream) dengan skor 4,5.
Pada dasarnya, singkong rebus memiliki rasa gurih asin walapun
dalam proses perebusannya tidak ditambahkan garam, sedangkan susu
bubuk Full Cream Instant memiliki rasa yang manis. Ketika kedua bahan
dasar ini dicampurkan makan akan dihasilkan rasa yang berbeda-beda
pada masing-masing perlakuannya. Hal ini disebabkan karena komposisi
bahan yang mendominasi berbeda pada setiap perlakuannya. Untuk
perlakuan kontrol, rasa yang dihasilkan adalah sangat manis. Hal ini
disebabkan karena pada perlakuan kontrol tidak terdapat penambahan
singkong. Rasa yang dihasilkan perlakuan kontrol memiliki tingkat
kesukaan panelis yang paling rendah karena rasa yang dihasilkan terlalu
manis. Panelis lebih menyukai rasa yang pas yakni tidak terlalu manis dan
tidak terlalu gurih yang dihasilkan oleh perlakuan B.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi indera pengecapan terhadap
rasa disebabkan adanya papila, karena pada papila terdapat taste buds yang
berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Ada tiga papila pada
lidah, yaitu papila sirkumvalata, fungiformis, dan filiformis. Perbedaan
tingkat kesukaan panelis disebabkan karena setiap panelis memiliki
intensitas pengecapan yang tidak berbeda. Tingkat sensitivitas lidah
seseorang juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengecap
rasa (Jalmo, 2007).
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Ada beberapa hal yang mempengaruhi sensitivitas seseorang.
Sensitivitas mungkin dapat disebabkan struktur dari lidah itu sendiri yang
rusak akibat dari pola makan seseorang. Selain itu usia dan kebiasaan
merokok dan minum kopi mempengaruhi sensitivitas reseptor pengecap.
Penurunan sensitivitas indera pengecap merupakan masalah fisiologis
yang terjadi. Hal ini disebabkan karena terjadinya kemunduran dalam fisik
maupun fisiologis fungsi organ dimana semakin bertambahnya usia terjadi
penurunan jumlah papila sirkumvalata. Oleh sebab itu pada penelitian ini
dipilih panelis secara random yang memiliki rentang usia 18 – 25 tahun,
sehingga diharapkan hal-hal terkait indera pengecap dalam hasil penelitian
dapat dihindarkan.

8. Tekstur
Parameter terakhir yang digunakan dalam uji organoleptik adalah
tekstur. Tingkat kesukaan es puter terhadap tekstur yang dihasilkan
ditujukan pada Gambar 4.4 :
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa panelis paling menyukai tekstur
yang dihasilkan pada perlakuan B yakni dengan perbandingan 70 : 30
(singkong : susu Full Cream). Rerata yang diberikan panelis sebesar 4,6.
Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna yang terendah adalah
pada perlakuan A yakni dengan perbandingan 80 : 20 (singkong : susu
Full Cream) dengan skor 3,9.
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4.8
Rerata SKor Tekstur

4.6
4.4
4.2

Kontrol

4

A

3.8

B

3.6

C

3.4
Kontrol

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4.4. Rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim
dengan bahan tambahan singkong
Keterangan :
Kontrol = 0 : 100 (singkong : susu Full Cream)
A
= 80 : 20 (singkong : susu Full Cream)
B
= 70 : 30 (singkong : susu Full Cream)
C
= 60 : 40 (singkong : susu Full Cream)
Faktor – faktor yang mempengaruhi tekstur es puter adalah ukuran,
bentuk dan distribusi dari kristal es dan partikel lainnya yang membentuk
body es puter. Tekstur es puter yang disukai adalah lembut, yang
ditunjukkan oleh kelembutan seperti beludru dan terasa lembut di mulut.
Tekstur yang lembut pada es puter sangat dipengaruhi oleh komposisi
campuran, pengolahan dan penyimpanan. Selain itu, proses pendinginan
juga mempengaruhi tekstur yang terdapat pada es puter (Musadhaz, 2008).
Susu susu bubuk Full Cream Instant memiliki tekstur yang lembut
sedangkan singkong sendiri memiliki tekstur seperti beludru dan agak
kasar. Ketika kedua bahan dasar ini dicampurkan maka akan menghasilkan
tekstur yang berbeda pada setiap perlakuannya. Selain itu yang
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mempengaruhi tekstur yang dihasilkan es puter adalah kandungan lemak
maupun protein didalamnya. Singkong memiliki kandungan protein dan
lemak yang cukup rendah, sedangkan susu susu bubuk Full Cream Instant
memiliki kandungan protein dan lemak yang cukup tinggi. Semakin
rendah kandungan lemak yang terdapat dalam es puter maka tekstur yang
dihasilkan menjadi lebih kasar dan lebih dingin.
Pada perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu Full
Cream Instant yakni 80 : 20 memiliki tingkat kesukaan panelis yang
paling rendah. Jika dilihat dari komposisi bahan dasarnya, perlakuan A
hanya memakai susu bubuk Full Cream Instant 60 g dan merupakan
perbandingan paling rendah yang digunakan dalam perlakuan lainnya. Hal
ini menyebabkan tekstur yang dihasilkan pada perlakuan A cukup kasar.
Berbeda dengan perlakuan B, panelis lebih menyukai tekstur yang
dihasilkan dari perlakuan tersebut. Tekstur yang pas yakni tidak terlalu
kasar dan tidak terlalu lembut menjadi alasan mengapa panelis lebih
menyukai tekstur pada perlakuan B.
Selain itu yang mempengaruhi tekstur es puter yang dihasilkan
adalah proses penghalusan singkong rebus yang akan digunakan sebagai
bahan tambahan dalam pembuatan es puter. Semakin halus dalam proses
penghalusannya makan semakin lembut tekstur es puter yang dihasilkan.
Proses ini sangat mempengaruhi hasil tekstur baik pada perlakuan A,
perlakuan B dan perlakuan C.
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Tingkat

sensitivitas

lidah

seseorang

juga

mempengaruhi

kemampuan seseorang dalam merasakan tekstur. Tingkat sensitivitas lidah
seseorang dalam merasakan tekstur suatu makanan atau minuman berbeda
– beda pada setiap orang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi
sensitivitas seseorang. Sensitivitas mungkin dapat disebabkan struktur dari
lidah itu sendri yang rusak akibat dari pola makan seseorang.
Jika dilihat dari segi biaya produksi es puter karena penelitian ini
tujuannya adalah mensubstitusikan singkong sebanyak banyaknya dalam
pembuatan es puter, maka dianjurkan menggunakan perlakuan A dengan
perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream Instant yakni 80 : 20
untuk menghemat biaya produksi.

E. Kandungan Protein dan Lemak pada Es Puter Singkong
Setelah dilakukan uji organoleptik es puter singkong terhadap
tingkat kesukaan pada warna, aroma, rasa dan tekstur, sampel dibawa ke
laboratorium untuk diujikan kandungan protein dan lemak yang
terkandung dalam es puter singkong. Sampel diujikan di Laboratorium
Chem – Mix Pratama yang berlokasi di Kretek, Jambidan, Bangutapan,
Bantul, Yogyakarta. Sampel es puter yang diujikan ada 4 sesuai dengan
perlakuan yang digunakan dalam pembuatan es puter, yakni perbandingan
singkong dan susu susu bubuk Full Cream Instant 80 : 20 (perlakuan A),
70 : 30 (perlakuan B), 60 : 40 (perlakuan C) dan 0 : 100 (kontrol).
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Dalam penelitian ini protein dan lemak dipilih untuk diujikan di
Laboratorium Chem – Mix Pratama. Dasar penentuan ini mengacu pada
syarat mutu es krim (tabel 2.2) kandungan gizi yang terlihat unggul
menurut SNI No. 01-3713-1995 adalah protein dan lemak. Maka dari itu
dipilihlah protein dan lemak untuk diujikan kandungan yang terdapat
dalam es puter singkong. Berdasarkan rerata hasil dari ke-empat sampel
yang diujikan di Laboratorium Chem – Mix Pratama dan mutu es krim
menurut diperoleh hasil berikut :
Tabel 4.2 Perbandingan Uji Kandungan Protein dan Lemak di
Laboratorium dan Menurut SNI No. 01-3713-1995
No.

Perlakuan

Rerata
Protein

Lemak

1

Kontrol

10,27 %

1,32 %

2

Perlakuan A

2,45 %

0,87%

3

Perlakuan B

2,95%

1,38%

4

Perlakuan C

4,84%

2,66%

2,7 %

5,00%

SNI No. 01-3713-1995

Berdasarkan hasil uji protein dan lemak di Laboratorium Chem –
Mix Pratama, terlihat pada perlakuan A memiliki kandungan protein dan
lemak paling rendah diantara perlakuan B, perlakuan C maupun kontrol.
Hal ini disebabkan karena pada perlakuan A menggunakan perbandingan
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singkong yang lebih banyak dari perlakuan B, perlakuan C maupun
kontrol.
Dalam perlakuan pada penelitian ini, semakin banyak singkong
yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam membuat es krim maka
semakin sedikit kandungan protein yang terkandung di dalamnya. Oleh
sebab

itu

berdasarkan

perbandingan

uji

kandungan

protein

di

Laboratorium Chem – Mix Pratama dan menurut SNI No. 01-3713-1995
(tabel 4.2) didapatkan bahwa kandungan protein pada perlakuan A lebih
sedikit daripada kandungan protein pada perlakuan lainnya. Hal ini
disebabkan karena pada perlakuan A menggunakan bahan tambahan
singkong lebih banyak yakni sekitar 240 g dibanding perlakuan lainnya.
Karena banyaknya singkong yang digunakan sebagai bahan tambahan
dalam membuat es puter, maka kandungan protein yang terkandung pada
perlakuan A sedikit yakni dengan rerata sebesar 2,45%. Apabila
dibandingkan dengan syarat mutu es krim menurut SNI No. 01-37131995, es puter singkong ini tidak mencapai batas minimum standar yang
telah ditetapkan. Maka dari itu, es puter singkong ini termasuk es puter
yang rendah akan protein.
Lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga
kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak juga merupakan sumber energi
yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Lemak,
khususnya lemak nabati, mengandung asam lemak esensial seperti asam
linoleat, lenolenat, dan arakidonat yang tidak menyebabkan penyempitan
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pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Lemak juga berfungsi
sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, D, E, K (Winarno, 1997).
Menurut (Atmawikarta, 2001) menyebutkan bahwa kandungan
lemak yang dimiliki singkong khususnya singkong putih ini sebesar 0,30 g
per 100 g. Berdasarkan hasil uji kandungan protein di Laboratorium Chem
– Mix Pratama (tabel 4.2) didapatkan bahwa kandungan lemak pada
perlakuan A lebih sedikit daripada kandungan lemak pada perlakuan
lainnya. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan A menggunakan bahan
tambahan singkong lebih banyak yakni sekitar 240 g dibanding perlakuan
lainnya.
Karena banyaknya singkong yang digunakan sebagai bahan
tambahan dalam membuat es krim, maka kandungan lemak yang
terkandung pada perlakuan A sedikit yakni dengan rerata sebesar 0,87%.
Apabila dibandingkan dengan syarat mutu es krim menurut SNI No. 013713-1995, es krim singkong ini tidak mencapai batas minimum standar
yang telah ditetapkan. Batas minimum yang ditetapkan berdasarkan SNI
No. 01-3713-1995 adalah 5%. Maka dari itu, es krim singkong ini
termasuk es krim yang rendah akan lemak.
Berdasarkan hasil uji kandungan protein dan lemak pada es puter,
perlakuan A memiliki kandungan protein dan lemak terendah sedangkan
perlakuan C memiliki kandungan protein dan lemak tertinggi. Hal ini
dikarenakan semakin banyak singkong yang digunakan sebagai bahan
tambahan pada es puter maka semakin sedikit kandungan lemak dan
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protein yang terkandung di dalamnya. Dari segi biaya produksi pun
perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu bubuk Full Cream
Instant yakni 80 : 20 dapat menghemat biaya produksi karena banyaknya
singkong yang digunakan dalam pembuatan es puter ini.

F. Hambatan, Kendala dan Keterbatasan
Dalam melakukan penelitian ini, terdapat hambatan, kendala
maupun keterbatasan dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala
tersebut antara lain peneliti harus benar-benar memperhatikan proses
penghalusan bahan dasar yang digunakan yaitu singkong. Proses
penghalusan ini sangat berpengaruh dalam hasil akhir es krim, terutama
berpengaruh pada teksturnya. Keterbatasan yang dialami saat penelitian ini
adalah peneliti tidak menggunakan ulangan pada setiap perlakuannya.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Rancangan penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran ini akan
digunakan untuk mengadakan praktikum pada Materi Sistem Pencernaan
Makanan sub bab Kandungan Zat dalam Bahan Makanan Kelas XI. Hal ini
merupakan pengembangan dari Kompetensi Dasar :
3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia
4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta
teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan
Di dalam silabus yang ada, kuota jam pertemuan pada Materi Sistem
Pencernaan Makanan ada 5 jam pertemuan dalam tiga minggu. Enam jam
pertemuan tersebut dibagi dalam 3 kali pertemuan dengan pembagian waktu 2 JP
dan 1 JP untuk setiap pertemuannya. Kegiatan yang akan dilakukan pada
keseluruhan materi Sistem Pencernaan Makanan ini adalah sebagai berikut :
4. Pertemuan Pertama (1 JP)


Kandungan zat dalam bahan makanan



Menu makanan seimbang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

5. Pertemuan Kedua ( 2 JP )


Praktikum pembuatan es krim dengan bahan tambahan singkong dan
uji kandungan protein dan lemak dalam es krim

6. Pertemuan Ketiga ( 2 JP )


Proses sistem pencernaan makanan pada manusia



Proses sistem pencernaam makanan pada hewan ruminansia



Gangguan/ kelainan sistem pencernaan makanan pada manusia

Kegiatan pembelajaran yang dialokasikan dalam 3 pertemuan ini dapat
dilihat pada lampiran, yang meliputi :


Silabus (Lampiran 10)



RPP (Lampiran 11)



LKS 1 (Lampiran 12)



Lembar kerja praktikum (Lampiran 13)



LKS 2 (Lampiran 14)



Artikel LKS 1 (Lampiran 15)



Instrumen Penilaian Aspek Kognitif LKS 1 (Lampiran 16)



Instrumen Penilaian Presentasi (Lampiran 17)



Instrumen Penilaian Praktikum (Lampiran 18)



Instrumen Penilaian Portofolio (Lampiran 19)



Kunci jawaban LKS 2 (Lampiran 20)
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Instrumen penilaian LKS 2 (Lampiran 21)
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BAB VI
PENUTUP

C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
4. Berdasarkan

tingkat

kesukaan

panelis

singkong

berpotensi

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es puter
secara tradisional.
5. Berdasarkan uji organoleptik perbandingan singkong dan susu bubuk
Full Cream Instant dalam pembuatan es puter secara tradisional yang
disukai oleh panelis adalah pada perlakuan B yakni dengan
perbandingan singkong : susu Full Cream 70 : 30.
6. Kandungan lemak dan protein yang paling rendah dalam pembuatan es
puter dengan bahan tambahan singkong secara tradisional adalah
perlakuan A dengan perbandingan singkong : susu skim 80:20.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

D. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran
bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
4. Pada saat menghaluskan singkong yang akan digunakan, perlu
diperhatikan proses penghalusan, karena hasil dari proses penghalusan
tersebut dapat mempengaruhi tekstur yang dihasilkan.
5. Dalam pemilihan panelis sebaiknya tidak mengikutsertakan panelis
yang merokok.

Hal ini dikarenakan pada panelis yang merokok

sensitivitas kemampuan indera pengecapnya menurun, sehingga akan
berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesukaan panelis terhadap
produk es pu singkong.
6. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menguji
organolpetik pada setiap ulangannya.
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Lampiran 1. Kuesioner Uji Organoleptik Es Krim
KUESIONER UJI ORGANOLEPTIK ES KRIM

Nama

:

Jenis kelamin :

Umur

:

Merokok/minum kopi

:

Petunjuk pengisian
Di hadapan saudara terdapat 4 sampel es puter. Saudara diminta untuk
memberikan penilaian berdasarkan kesukaan Saudara terhadap warna es puter,
bau es puter, rasa es puter dan tekstur es puter. Kisaran nilai yang dapat diberikan
adalah 1 – 6, semakin tinggi nilai yang diberikan makan semakin tinggi tingkat
kesukaan. Berilah tanda ceklis () pada kolom nilai yang sudah disediakan
berdasarkan tingkat kesukaan.
Petunjuk pengujian
E. Uji Warna
Uji warna dilakukan dengan cara panelis mengambil sampel dengan
menggunakan sendok es krim dan diamati warna pada sampel tersebut di
bawah cahaya matahari langsung. Kemudian panelis memberi skor terhadap
warna dari masing – masing sampel es krim.

F. Uji Aroma
Uji aroma ini dilakukan dengan cara panelis mengambil sampel
sebanyak 1 sendok es krim dan dicium dengan jarak 5 cm dari hidung untuk
mengetahui aromanya. Kemudian panelis memberi skor terhadap aroma dari
masing – masing sampel es krim.
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G. Uji Rasa
Uji rasa dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok es krim
dan dikecap dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor terhadap rasa dari
masing – masing sampel es krim. Sebelum menguji sampel es krim, panelis
meminum air putih yang disediakan untuk mencuci lidah hingga sampel es
krim terakhir.
H. Uji Tekstur
Uji tekstur ini dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok es
krim dan dirasakan dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor terhadap
tekstur dari masing – masing sampel es krim.

Perlakuan

Penilaian
1=

2=

3=

4=

5=

6=

Sangat

Tidak

Agak

Agak

Suka

Sangat

Tidak

Suka

Tidak

Suka

Suka

Suka
Warna Es Krim

P1
P2
P3
P4
Aroma Es Krim
P1
P2
P3
P4
Rasa Es Krim
P1

Suka
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P2
P3
P4
Tekstur Es Krim
P1
P2
P3
P4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Lampiran 2. Hasil Pengambilan Data Uji Organoleptik
Tabel Hasil Uji Organoleptik
Panelis Warna
KeK
A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6
5
5
5
6
5
6
5
5
4
5
5
4
3
4
5
5
5
5

6
4
5
5
4
6
4
1
5
5
5
5
5
5
4
5
6
6
5

5
3
5
6
6
4
5
3
5
4
5
5
3
4
4
5
4
5
5

C

Aroma
K
A

B

5
4
5
5
5
6
6
4
5
4
4
5
5
3
4
5
5
5
5

5
4
6
6
4
5
2
5
4
4
6
4
3
4
5
6
5
5
1

3
5
5
5
6
5
5
4
4
4
5
6
5
3
4
4
5
5
5

4
5
5
4
4
5
5
2
4
4
4
6
5
5
3
3
5
5
3

C

Rasa
K

A

B

3
6
5
5
4
5
5
5
4
4
5
6
4
3
4
5
4
5
4

5
1
5
6
2
5
2
2
4
4
4
4
3
4
2
5
3
6
4

6
3
5
5
5
4
5
6
6
6
5
5
2
4
4
4
4
4
5

6
5
4
5
6
5
6
6
6
5
6
5
5
5
5
6
5
5
5

C

Tekstur
K
A

B

C

6
4
4
4
5
5
4
5
5
6
5
5
5
2
5
4
5
6
4

4
1
5
5
2
2
6
1
4
3
5
4
6
6
1
6
2
6
5

5
5
4
4
6
5
5
5
6
5
4
4
4
3
5
5
4
5
4

5
4
4
4
2
5
3
4
5
5
4
4
4
2
2
4
5
4
4

5
3
4
4
2
4
5
5
5
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
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20
4
Jumlah 95
Rata4.75
rata

4
90
4.5

4
97
4.85

4
94
4.7

5
89
4.45

5
86
4.3

5
93
4.65

6
92
4.6

5
76
3.8

3
91
4.55

3
104
5.2

5
94
4.7

5
79
3.95

4
78
3.9

4
92
4.6

Dalam uji organoleptik ini, kode yang digunakan dalam proses prmbuatan dan uji organoleptik berbeda. Berikit ini merupakan
perubahan kode yang digunakan:
Proses

Uji Organoleptik

Pembuatan
K

P4

A

P3

B

P2

C

P1

5
79
3.95
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Lampiran 3. Data Panelis yang Mengkonsumsi Rokok
Data Panelis yang Mengkonsumsi Rokok
No.

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Keterangan :
 : Merokok
-

: Tidak merokok

Jenis Kelamin
(P/W)
W
W
W
W
W
P
P
P
W
W
W
P
P
W
W
P
P
P
P
P

Usia
(Tahun)
23
21
22
22
21
22
23
23
22
23
24
21
22
22
22
22
23
22
22
22

Merokok
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Lampiran 4. Hasil Laboratorium Kandungan Protein dan Lemak pada Es
Krim
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Lampiran 5. Uji Kandungan Protein dan Lemak di Laboratorium Chem –
Mix Pratama

No.

Perlakuan

Analisa

Ulangan 1

Ulangan 2

Rerata

1

Kontrol

Protein

10.2976 %

10.2327 %

10.27 %

Lemak

1,2934 %

1,3420 %

1,32 %

Protein

2.5566 %

2.3423 %

2.45 %

Lemak

0.8494 %

0.8870 %

0.87 %

Protein

3.6449 %

3.4604 %

2.95 %

Lemak

1.3877 %

1.3674 %

1.38 %

Protein

4.9860 %

4.7092 %

4.84 %

Lemak

1.2356 %

1.4194 %

2.66 %

2

3

4

A

B

C
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Lampiran 6.
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XI MIA

Total JP

: 5 JP

Kompetensi Inti

:

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan.
7. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, prosedural dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
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peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidag kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
8. Mengolah, menalar, dan meyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakann metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

DASAR

ALOKA

SUMBER

SI

BELAJAR

WAKTU
Sistem Pencernaan Makanan
1.1

Menghayati

Sistem

dan

Makanan

mengamalka



Pencernaan Mengumpulkan

Portofolio

informasi/ Mencoba

Kandungan zat





5 JP



Buku

Laporan

Biologi

Siswa

kegiatan

SMA
kelas XI

n keteraturan

dalam bahan

melakukan

pengamatan

dan

makanan

percobaan

praktikum



Jurnal

sesuai

dengan

pembuatan es



Internet

yang

krim dengan



Buku

kompleksitas
ciptaan
Tuhan
tentang



Struktur,

fungsi,

dan proses dalam

panduan
ada di LKS

bahan

penujang
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struktur dan

sistem pencernaan

fungsi sel,

makanan

tambahan
singkong dan

Mengamati


jaringan,

Siswa

uji

Gangguan/kelainan

melakukan

kandungan

sistem dalam

yang terjadi pada

pengamatan

lemak

tubuh

sistem pencernaan

terhadap

protein pada

manusia,

makanan

percobaan yang

es krim

organ dan



dengan cara

dilakukan

menjaga serta
memeliharan
ya menurut

2.1

lainnya

Menanya


Siswa

diminta

ajaran agama

untuk

yang

mengajukan

dianutnya.

pertanyaan

Berperilaku

terhadap

ilmiah

percobaan yang

(memiliki

dilakukan

rasa ingin
tahu, objektif,

dan
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disiplin,
jujur, teliti,

Menalar


Siswa mengolah

cermat,

informasi

tekun, hati-

percobaan yang

hati,

telah dilakukan

bertanggung
jawab,
terbuka,

Mengkomunikasikan


Siswa

kritis, kreatif,

mengkomunikas

inovatif dan

ikan

peduli

percobaan yang

lingkungan)

telah dilakukan

secara gotong

melalui sebuah

royong,

presentasi

hasil

kerjasama,
resposif dan
proaktif
dalam
melakukan

Evaluasi


Guru

meminta

beberapa siswa
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3.7

percobaan

untuk

dan

mengutarakan

berdiskusi.

kesimpulan dari

Menganalisis

hasil presentasi

hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun
organ pada
sistem
pencernaan
dalam
kaitannya
dengan
nutrisi,
bioproses dan
gangguan
fungsi yang
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dapat terjadi
pada sistem
pencernaan
manusia
4.7

Menyajikan
laporan hasil
uji zat
makanan
yang
terkandung
dalam
berbagai jenis
bahan
makanan
dikaitkan
dengan
kebutuhan
energi setiap
individu serta
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teknologi
pengolahan
pangan dan
keamanan
pangan
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/ Semester : X I/ II
Alokasi Waktu : 6 JP x 45 menit (3x Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, prosedural dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan
KI 4

bakat

dan

minatnya

untuk

memecahkan

masalah.

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1

2.1

3.7

4.7

Kompetensi Dasar
Menghayati dan mengamalkan
keteraturan dan kompleksitas
ciptaan Tuhan tentang struktur
dan fungsi sel, jaringan, organ
dan sistem dalam tubuh
manusia, dengan cara menjaga
serta memeliharanya menurut
ajaran agama yang dianutnya.
Berperilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu, objektif,
disiplin, jujur, teliti, cermat,
tekun, hati-hati, bertanggung
jawab, terbuka, kritis, kreatif,
inovatif dan peduli lingkungan)
secara gotong royong,
kerjasama, resposif dan
proaktif dalam melakukan
percobaan dan berdiskusi.
Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun
organ pada sistem pencernaan
dalam kaitannya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem
pencernaan manusia

Menyajikan laporan hasil uji
zat makanan yang terkandung
dalam berbagai jenis bahan
makanan dikaitkan dengan
kebutuhan energi setiap
individu serta teknologi
pengolahan pangan dan
keamanan pangan

Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1 Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan hidup

2.1.1 Bersikap ilmiah (teliti, tanggung
jawab, hati-hati) dalam
melakukan percobaan dan diskusi
di dalam kelas maupun di luar
kelas

3.7.1 Mengidentifikasi kandungan zat
dalam bahan makanan
3.7.2 Menyusun menu makanan
seimbang
3.7.3 Menjelaskan kaitan antara
struktur, fungsi, dan proses dalam
sistem pencernaan makanan pada
manusia dan hewan ruminansia
3.7.4 Menjelaskan gangguan/kelainan
yang terjadi pada sistem
pencernaan dan penyebabnya
4.7.1 Membuat laporan tertulis hasil uji
zat makanan yang terkandung
dalam makanan yang sudah
dipraktekkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

C. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Melalui refleksi siswa menunjukkan sikap peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan
2.2.1.1 Melalui diskusi kelompok siswa dapat teliti, tanggung jawab, hati-hati
dalam melakukan percobaan dan diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas
3.7.1.1 Melalui membaca literatur siswa dapat mengidentifikasi kandungan zat
dalam bahan makanan
3.7.2.1 Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyusun menu makanan
seimbang
3.7.3.1 Melalui membaca literatur siswa dapat menjelaskan kaitan antara struktur,
fungsi, dan proses dalam sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan
ruminansia
3.7.4.1 Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan gangguan/kelainan
yang terjadi pada sistem pencernaan dan penyebabnya
4.7.1.1 Setelah melakukan pengamatan siswa dapat membuat laporan tertulis hasil
uji zat makanan yang terkandung dalam makanan yang sudah dipraktekan

D. Materi Pembelajaran
1) Materi Pokok

: Sistem Pencernaan Makanan

2) Submateri

: a. Kandungan zat dalam bahan makanan
b. Struktur, fungsi, dan proses dalam sistem pencernaan
makanan
c. Gangguan/kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan
makanan

Zat makanan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan
oleh tubuh yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro merupakan zat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak yang meliputi karbohidrat,
protein, lemak, dan air. Sedangkan nutrisi mikro merupakan zat makanan yang
diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit yang meliputi vitamin dan mineral.
Karbohidrat
Karbohidrat merupakan senyawa organik yang menjadi sumber energi
utama bagi manusia dan hewan. Karbohidrat terdiri dari unsur karbon ( C ),
hidrogen(H), dan oksigen(O). rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2nOn.
Karbohidrat dapat tersusun atas senyawa sederhana seperti monosakarida,
disakarida, ataupun senyawa kompleks seperti polisakarida dan serat. Sumber –
sumber karbohidrat antara lain segala jenis padi – padian, umbi – umbian, kacang
– kacangan. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi antara lain :
1. Sumber energi utama tubuh
2. Mengatur metabolisme lemak
3. Menjaga keseimbangan asam dan basa
4. Membentuk struktur sel, jaringan, dan organ
Protein
Protein merupakan makromolekul penyusun sebagian besar tubuh
setelah air. Protein terbentuk dari rantai panjang asam amino yang terikat satu
sama lainnya dalam ikatan peptida.Protein merupakan makromolekul
penyusun sebagian besar tubuh setelah air. Protein terbentuk dari rantai
panjang asam amino yang terikat satu sama lainnya dalam ikatan peptida.
Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam
amino non esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang sangat
dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak dapat di sintesis oleh tubuh sendiri. Asam
amino ini hanya bisa disintesis oleh tumbuhan. Fungsi protein antara lain :
1. Zat pembangun tubuh: mengadakan pertumbuhan, pemeliharaan,
perbaikan struktur sel
2. Mensintesis substansi-substansi penting: hormon, enzim, antibodi
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3. Menjaga keseimbangan cairan tubuh: larutan asam basa, tekanan
diantara sekat-sekat rongga tubuh, menjadi sistem buffer yang efektif

Lemak
Lemak merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air
namun dapat larut dalam zat pelarur organik seperti kloroform, eter, dan minyak
tanah. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu :
1.

Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak mengandung ikatan
rangkap, contohnya adalah asam palmitat dan asam streata yang terdapat
pada lemak hewani

2. Asam lemak tidak jenuh meruapakan asam lemak yang mengandung
ikatan rangkap, misalnya adalah asam oleat dan asam linoleat yang
terdapat pada lemak nabati
Fungsi dari lemak antara lain :
1.

Pembawa zat-zat esensial termasuk asam lemak dan lemak

2.

Pelarut vitamin A,D, E, dan K

3.

Pelindung tubuh dari suhu dingin dan luka

Air
Air merupakan senyawa yang sangat vital bagi mahluk hidup
dikarenakan semua metabolisme yang terjadi di dalam tubuh sangat
membutuhkan air untuk proses metabolisme tersebut. Fungsi dari air antara
lain :
1. Pelarut senyawa organik dan anorganik
2. Mengangkut hasil metabolisme ke jaringan
3. Mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

Saluran Pencernaan Manusia
Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima
makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan
jalan proses pencernaan (penguyahan, penelanan, dan pencampuran) dengan
enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran
pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut
dimulai dari mulut (cavum oris), kerongkongan (esofagus), lambung
(ventrikulus), usus halus (intestinum), usus besar (colon), dan anus.
1. Mulut
Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di
dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu
gigi, lidah, dan kelenjar ludah (air liur).

2. Kerongkongan
Kerongkongan (esofagus) merupakan saluran penghubung antara rongga
mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan
yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak
terjadi proses pencernaan.

3. Lambung
Lambung (ventrikulus) merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri
rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung
terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian atas (kardiak), bagian tengah yang membulat
(fundus), dan bagian bawah (pilorus). Kardiak berdekatan dengan hati dan
berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus
dua

belas

jari.

Di

bagian

ujung kardiak dan pilorus terdapat

klep

atau sfingter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung.
Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai
kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung
mengandung air lendir (musin), asam lambung, enzim renin, dan enzim
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pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam
lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang
masuk

bersama

makanan

dan

juga

berfungsi

pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi

untuk

mengaktifkan

memecah

protein

menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein
susu (kasein) yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin
menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Selain
menghasilkan

enzim

pencernaan,

dinding

lambung

juga

menghasilkan

hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran (sekresi) getah lambung.

4. Usus halus
Usus halus (intestinum) merupakan tempat penyerapan sari makanan dan
tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari :
1.

Usus dua belas jari (duodenum)

2.

Usus kosong (jejenum)

3.

Usus penyerap (ileum)

5. Usus Besar
Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama
dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar
terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan
sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E.
coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses
pembekuan darah.
Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara empat
sampai lima jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam.
Di dalam usus besar, feses di dorong secara teratur dan lambat oleh gerakan
peristalsis menuju ke rektum (poros usus). Gerakan peristalsis ini dikendalikan
oleh otot polos (otot tak sadar).
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6. Anus
Merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang
lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rectum. Apabila feses
sudah siap dibuang maka otot spinkter rectum mengatur pembukaan dan
penutupan anus. Otot spinkter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan
otot lurik.

Gangguan pada Sistem Pencernaan
Sistem pencernaan pada manusia dapat mengalami gangguan. Adapun
gangguan sistem pencernaan manusia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor
penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia misalnya mengkonsumsi
makanan yang tidak sehat, pola makan yang tidak teratur. Gangguan sistem
pencernaan manusia :
1.

Gastritis
Gastritis merupakan gangguan sistem pencernaan dimana terjadi
peradangan pada dinding lambung. Gastritis disebabkan karena kadar
asam klorida (Hcl) terlalu tinggi.

2. Diare
Diare merupakan gangguan pencernaan dimana perut terasa mulas dan
feses penderita encer . Diare terjadi karena selaput dinding usus besar
mengalami iritasi. Adapun penyebab diare karena mengkonsumsi makanan
yang mengandung kuman sehingga gerakan peristaltik usus tidak
terkendali dan tidak terjadi penyerapan air di dalam usus besar.
3. Konstipasi (sembelit)
Sembelit

merupakan

gangguan

pencernaan

dimana

penderita

mengeluarkan feses yang keras. Sembelit terjadi karena penyerapan air
oleh usus besar terlalu banyak. Sembelit disebabkan oleh kebiasaan buruk
seseorang yang selalu menunda buang air besar, kurangnya mengkonsumsi
makanan berserat seperti buah dan sayuran.
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4. Apendisitis
Apendisitis merupakan gangguan pencernaan dimana terjadi peradangan
pada umbai cacing atau usus buntu. Apendisitis disebabkan oleh bakteri.
5. Hemaroid (wasir)
Wasir atau sembelit merupakan gangguan pencernaan dimana pembuluh
vena mengalami pembengkakan di sekitar anus. Sembelit seringkali
dialami oleh ibu hamil maupun oarang yang terlalu banyak duduk.

E. Pendekatan, Model dan Metode
1) Pendekatan

: saintifik

2) Model

: discovery learning

3) Metode

: eksperimen, diskusi, video dan ceramah

F. Metode Pembelajaran

Pertemuan 1 (1 JP)

Kegiatan (Waktu)
Pendahuluan (5 menit)

Fase
Menyiapkan
kondisi
belajar,
melakukan
apersepsi, menyampaikan
tujuan dan memotivasi
siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru mengucapkan
salam
2.
Guru
mengecek
kehadiran siswa
3.Guru
menayangkan
gambar seorang anak
obesitas sedang makan
berbagai makanan dengan
lahapnya
4. Menstimulasi siswa
agar bertanya mengenai
gambar
yang ditayangkan
5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
6. Guru meminta siswa
membentuk
kelompok
yang terdiri dari 4-5 siswa
dan
masing-masing
kelompok mendapatkan
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Inti
(35 menit)

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan informasi

Menalar

Mengkomunikasikan

Kesimpulan dan Evaluasi

Penutup
(5 menit)

Refleksi
Penghargaan
Tindak lanjut,

LKS
7.Siswa
mengamati
berbagai makanan yang
sering dikonsumsi baik
yang sehat maupun yang
tidak sehat melalui video
yang diputar oleh guru
8. Siswa diarahkan untuk
bertanya mengenai video
yang telah diputar
9.Siswa
mengkaji
informasi dari sumber
lain (artikel, jurnal, buku,
dan sumber-sumber lainlain) dalam kelompok
1.Siswa
mengolah
informasi yang didapat
dan mengisi LKS
1.Siswa
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok di
depan kelas
2.Siswa
dan
guru
menanggapi presentasi
1.Guru meminta beberapa
siswa
untuk
menyampaikan
kesimpulan dari hasil
presentasi
2.
Guru
melengkapi
jawaban yang diutarakan
oleh siswa jika belum
lengkap
1.Guru mengajak siswa
merefleksikan
hasil
pembelajaran yang telah
dilalui dengan meminta
beberapa siswa berefleksi
2. Guru memberikan
apresiasi secara lisan dan
verbal
3. Guru memberi tugas
kepada
siswa
untuk
membawa keperluan yang
akan digunakan untuk
praktikum
keesokan
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harinya yakni membuat es
krim
dengan
bahan
tambahan singkong

Pertemuan 2 (2JP)

Kegiatan (Waktu)
Pendahuluan (5 menit)

Inti
(80 menit)

Fase
Menyiapkan
kondisi
belajar,
melakukan
apersepsi, menyampaikan
tujuan dan memotivasi
siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru mengucapkan
salam
2.
Guru
mengecek
kehadiran siswa
3. Guru memberikan
apersepsi, “Zat apa saja
yang terkandung dalam
bahan makanan?”
4.
Siswa
memberi
tanggapan
5.Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran
6. Guru membagikan LKS
untuk membuat es krim
dengan
menggunakan
bahan tambahan singkong
secara tradisional
Mengumpulkan informasi/ 7.Siswa
melakukan
Mencoba
percobaan sesuai dengan
panduan yang ada di LKS
Mengamati
8.Siswa
melakukan
pengamatan
terhadap
percobaan yang dilakukan
Menanya
9.Siswa diarahkan untuk
bertanya
mengenai
percobaan yang dilakukan
Menalar
10.Siswa
mengolah
informasi percobaan yang
telah dilakukan
Mengkomunikasikan
11.Siswa
mengkomunikasikan hasil
percobaan yang telah
dilakukan melalui sebuah
presentasi
Kesimpulan dan Evaluasi 12.Guru
meminta
beberapa siswa untuk
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Penutup
(5 menit)

Refleksi
Penghargaan
Tindak lanjut,

mengutarakan kesimpulan
dari hasil presentasi
1.Guru mengajak siswa
merefleksikan
hasil
pembelajaran yang telah
dilalui dengan meminta
beberapa siswa berefleksi
2. Guru memberikan
apresiasi secara lisan dan
verbal
3. Guru memberi tugas
kepada
siswa
untuk
membaca tentang fungsi
dan proses dalam sistem
pencernaan makanan pada
manusia
dan
hewan
ruminansia
serta
gangguan/kelainan yang
terjadi
pada
sistem
pencernaan makanan

Pertemuan 3 (2JP)

Kegiatan (Waktu)
Pendahuluan (20 menit)

Fase
Menyiapkan
kondisi
belajar,
melakukan
apersepsi, menyampaikan
tujuan dan memotivasi
siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Guru mengucapkan
salam
2.
Guru
mengecek
kehadiran siswa
3.Guru
menayangkan
gambar seorang anak
sedang
makan
dan
beberapa
sapi
yang
sedang memakan rumput
dalam media
4. Menstimulasi siswa
agar bertanya mengenai
gambargambar yang disampaikan
5. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
6. Guru meminta siswa
membentuk
kelompok
yang terdiri dari 4-5 siswa
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Inti
(60 menit)

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan informasi

Menalar

Mengkomunikasikan

Kesimpulan dan Evaluasi

Penutup
(10 menit)

Refleksi
Penghargaan

dan
masing-masing
kelompok mendapatkan
LKS
7. Siswa mengamati
proses pencernaan pada
manusia
dan
hewan
melalui
video
yang
diputar oleh guru
8.Siswa diarahkan untuk
bertanya mengenai video
yang telah diputar
9.Siswa
mengkaji
informasi dari sumber
lain (artikel, jurnal, buku,
dan sumber-sumber lainlain) dalam kelompok
10.Siswa
mengolah
informasi yang didapat
dan mengisi LKS
11.Siswa
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok di
depan kelas
12.Siswa
dan
guru
menanggapi presentasi
13.Guru
meminta
beberapa siswa untuk
menyampaikan
kesimpulan dari hasil
presentasi
14. Guru melengkapi
jawaban yang diutarakan
oleh siswa jika belum
lengkap
15.Guru mengajak siswa
merefleksikan
hasil
pembelajaran yang telah
dilalui dengan meminta
beberapa siswa berefleksi
16. Guru memberikan
apresiasi secara lisan dan
verbal dengan tepuk
tangan pujian
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G. Sumber Belajar, Alat dan Bahan yang Digunakan
1. Sumber
a. Buku Biologi Kelas XI
b. LKS
c. Artikel
d. Internet
e. Gambar anak obesitas sedang makan berbagai makanan
dengan lahapnya
f. Gambar seorang anak sedang makan
g. Gambar sapi sedang memakan rumput
h. Video tentang proses pencernaan makanan pada manusia
dan hewan

2. Bahan Percobaan Terstruktur
a. Singkong
b. Susu skim
c. Gula
d. Garam
e. Santan
f. Air

3. Alat
a. Laptop
b. Viewer
c. Speaker
d. LCD
e. Spidol
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H. Penilaian
1. Teknik penilaian
a) Tes
Penilaian kognitif dengan tes tertulis dalam bentuk LKS
LKS 1
Lembar kegiatan praktikum
LKS 2
b) Non Tes
Penilaian afektif dan psikomotor

2. Instrumen Penilaian
a) Instrumen Penilaian Aspek Kognitif
b) Instrumen Penilaian Presentasi
c) Penilaian Praktikum
d) Instrumen Penilaian Portofolio
e) Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 2
f) Instrumen Penilaian Aspek Kognitif

Yogyakarta,

2017

Guru mata pelajaran

(_______________)
NIP.
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Lampiran 8. Lembar Kerja Siswa 1

LEMBAR KERJA SISWA 1
Kelompok :
Anggota

: 1.

4.

2.

5.

3.

A. Judul : Kandungan Zat dalam Bahan Makanan

B. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui membaca literatur siswa dapat menjelaskan kandungan
zat dalam bahan makanan .
2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyusun menu makanan
seimbang.

C. Alat dan Bahan
Alat :
1. Bolpoin
Bahan :
1. Buku
2. Jurnal
3. Internet
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D. Cara Kerja
1. Siswa berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 orang.
2. Bacalah artikel yang didapat dalam masing-masing kelompok.
3. Bacalah dengan teliti soal yang ada pada lembar kerja siswa.
4. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu.
E. Pertanyaan Diskusi
1. Apa pokok bahasan utama dari artikel yang kalian baca?
2. Zat apa yang terkandung dalam bahan makanan dari masing – masing
artikel yang didapat?
3. Manfaat apa yang didapatkan jika kita mengkonsumsi makanan dalam
artikel tersebut?
4. Susunlah satu contoh menu seimbang untuk sehari – hari!

F. Hasil
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lampiran 9. Lembar Kerja Praktikum

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

A. Judul : Pembuatan Es Krim dengan Bahan Tambahan Singkong

B. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat membuat es krim dengan bahan tambahan singkong.
2. Siswa dapat membuktikan ada tidaknya kandungan protein pada es
krim.
3. Siswa dapat membuktikan ada tidaknya kandungan lemak pada es
krim.

C. Alat dan Bahan
Alat :
1.Gelas ukur

14. gelas plastik

2.Pastle

15. gunting

3.Box ice

16. pisau

4.Kompor

17. sendok

5.Panci

18. sendok nasi

6.Baskom plastik

19. kain serbet

7.Baskom alumunium

20. cup es krim ukuran 20 ml

8.Gas

21. sendok es krim

9.Timbangan dapur analog

22. alat tulis

10.Mangkok plastik

23. kertas label

11.Kocokan telur

24. Kertas buram

12.Gelas kaca

25. Pipet tetes

13.Tabung reaksi dan rak
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Bahan
1. Singkong
2. Susu skim Dancow Instant Fortigo
3. Gula pasir
4. Air
5. Santan Kara
6. Es batu
7. Garam halus
8. Garam kasar
9. Larutan biuret

D. Cara Kerja
1. Pembuatan es krim
a. Kupas singkong dari kulitnya dengan pisau.
b. Cuci dengan air mengalir.
c. Singkong dipotong dengan ukuran 5 cm.
d. Rebus singkong selama 30 menit.
e. Cek kelunakan singkong dengan menggunakan garpu.
f. Tiriskan singkong yang sudah direbus selama 10 menit.
g. Haluskan singkong dengan menggunakan pastle.
h. Bahan

bahan

yang

akan

digunakan

ditimbang

dengan

perbandingan sebagai berikut:
Perlakuan⁄
K
Bahan
(0 : 100)

A

B

C

(80 : 20)

(70 : 30)

(60 : 40)

Singkong

0g

240 g

210 g

180 g

Susu Skim

300 g

60 g

90 g

120 g

Air

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

Gula pasir

45 g

45 g

45 g

45 g

Santan

120 ml

120 ml

120 ml

120 ml
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Garam halus

5g

5g

5g

5g

i. Bahan yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam baskom
alumunium.
j. Baskom alumunium dimasukkan ke atas baskom plastik berisi es
batu dan garam. Tambahkan garam jika es batu mulai mencair.
k. Adonan dalam baskom alumunium di tutup dengan menggunakan
serbet dan diputar selama 2 menit.
l. Adonan yang mulai memadat dikemas dalam cup es krim .
m. Es krim yang sudah dikemas dimasukkan dalam box ice .
n. Es krim yang telah membeku siap untuk di uji organoleptik.

2. Uji ada tidaknya kandungan protein dalam es krim
a. Tabung reaksi diisi dengan bahan yang akan diuji yakni es krim.
b. Tabung reaksi yang berisikan sampel ditetesi dengan larutan biuret
menggunakan pipet tetes
c. Kocok bahan yang akan diujikan agar tercampur dengan larutan
biuret.
d. Amati perubahan warna pada sampel tersebut dan isi pada tabel
yang disediakan.

3. Uji ada tidaknya kandungan lemak dalam es krim
a. Ambil seujung sendok masing – masing sampel.
b. Oleskan pada kertas buram yang sudah disediakan.
c. Amati perubahan yang terjadi pada kertas buram dan isikan pada
tabel yang sudah disediakan.
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E. Tabel Pengamatan
Tabel Uji Organoleptik Es Krim
Perlakuan

Penilaian
1=

2=

3=

4=

5=

6=

Sangat

Tidak

Agak

Agak

Suka

Sangat

Tidak

Suka

Tidak

Suka

Suka

Suka
Warna Es Krim

A
B
C
D
Bau Es Krim
A
B
C
D
Rasa Es Krim
A
B
C
D
Tekstur Es Krim
A
B
C
D

Suka
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Tabel Uji Ada Tidaknya Kandungan Protein dan Lemak
Perlakuan

Protein

Lemak

A
B
C
D
Keterangan :
Uji kandungan Protein

Uji Kandungan Lemak

+

: sedikit ungu

+

= sedikit transparan

++

: ungu

++

= transparan

+++

: sangat ungu

+++

= sangat transparan

F. Pertanyaan Diskusi
1.

Apakah pengertian dari zat makanan?

2.

Jelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi uji organoleptik!

3.

Bagaimana kandungan protein dan lemak yang terdapat pada es krim?

4.

Mengapa kandungan protein dan lemak yang terdapat pada es krim
berbeda

G. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lampiran 10. Lembar Kerja Siswa 2

LEMBAR KERJA SISWA 2
Kelompok

:

Anggota

: 1.

4.

2.

5.

3.

A. Judul

: Sistem Pencernaan Makanan dan Gangguannya

B. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan kaitan antara struktur, fungsi, dan proses dalam sistem
pencernaan makanan pada manusia dan hewan ruminansia.
2. Menjelaskan gangguan/kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan
dan penyebabnya.

C. Alat dan Bahan
Alat :
1. Bolpoin
Bahan :
1. Buku
2. Internet

D. Cara Kerja
1. Diskusikan dengan teman sekelompokmu.
2. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom jawaban yang sudah disediakan.
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E. Pertanyaan
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelenjar pencernaan makanan?
2. Apa perbedaan antara pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik?
3. Sebutkan fungsi dari enzim :
a. Amilase
b. Renin
c. Maltase
d. Pepsin
4. Jelaskan fungsi dari 4 ruang pada lambung hewan ruminansia!
5. Sebutkan 5 jenis gangguan pencernaan makanan pada manusia beserta
penyebabnya!

F. Hasil
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Lampiran 11. Artikel Lembar Kerja Siswa 1

Burger Daging Ikan Gabus Tidak Bikin Gemuk
Fitri Haryanti Harsono
Liputan6.com, Jakarta
Burger daging tidak membuat orang menjadi gemuk. Makanan cepat saji (junk
food), seperti burger (burger daging merah) bisa menimbulkan dampak kesehatan
yang buruk. Apalagi Anda yang terlalu banyak makan.
Menilik hal tersebut, Maryam Jamilah dan tim dari Universitas Airlangga
(UNAIR) menciptakan burger sehat. Mereka membuat burger menggunakan
daging ikan gabus sebagai pengganti daging sapi.
“Selain harga ikan gabus lebih murah, kandungan zat gizinya tidak kalah hebat
dengan daging sapi,” imbuh Maryam, ditulis dari laman Universitas Airlangga,
Selasa (8/8/2017).
Meski diganti dengan ikan gabus, burger tetap berisi roti, sayuran, dan keju.
Burger juga dikemas dalam kemasan menarik. Harganya yang terjangkau dengan
zat gizi yang lebih dari burger daging.
Di dalam burger terdapat roti, sayur-sayuran, daging, keju, dan mayonaise. Burger
sehat yang cepat saji ini mengandung banyak sekali kandungan nutrisi. Berbeda
dengan burger daging, burger ikan gabus tidak tinggi lemak.
Artinya, burger ikan gabus tidak membuat Anda gemuk dan kolesterol bertambah.
Kandungan protein pada daging ikan gabus, terutama albumin yang tinggi sangat
baik untuk pembentukan dan pertumbuhan otot. Selain itu, baik untuk
penyembuhan luka dan mudah dicerna.
Menariknya, burger yang Maryam dan tim tawarkan adalah burger yang original
tanpa ada keju.
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“Karena keju termasuk makanan tinggi kalori dan burger kami ada porsi burger
kecil yang tentu saja kandungan zat gizinya pas tidak berlebihan,” pungkasnya.
Tim yang diketuai Maryam terdiri atas Fedora Ivena Thom, Fanti Septia Nabilla,
Annisa Nurul, dan Shulkhiatus Syafa’ah. Burger daging ikan gabus sudah dibuat
pada Juli 2017.
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Cilok dan Jajanan Berbahan Tapioka Memang Enak,
Tapi Apakah Menyehatkan?
Senin, 24 Juli 2017 19:30Penulis: Endah Wijayanti

Vemale.com -

Hayo, siapa nih yang doyan jajan cilok? Cilok, cimol, cilor, dan semua jajan
berbahan tepung tapioka (aci/kanji) ini memang enak. Rasanya yang kenyal
memang

bikin

ketagihan.

Tapi pernah nggak kepikiran, apakah cilok dan jajanan berbahan tepung tapioka
itu menyehatkan? Pada dasarnya tepung tapioka itu sendiri memiliki sejumlah
kandungan yang baik untuk kesehatan. Yuk, kita kupas satu per satu soal manfaat
tepung

Baik

tapioka

yang

untuk

jadi

bahan

Kesehatan

utama

cilok.

Pencernaan

Dilansir dari boldsky.com, tepung tapioka itu mengandung selenium, tembaga,
kalsium, mangan, dan besi. Selain itu, tepung tapioka juga mengandung vitamin
B6, folat, dan asam pantotenat, juga serat. Kandungan serat tepung tapioka ini
bisa baik untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah konstipasi, dan
mencegah

kanker

usus

Mencegah

besar.

Anemia

Tubuh membutuhkan zat besi untuk memproduksi sel-sel darah yang baru. Dan
tapioka juga salah satu bahan makanan yang mengandung zat besi sehingga
mengonsumsinya bisa cukup baik untuk mencegah anemia sekaligus menjaga
sirkulasi darah tetap lancar.

Menjaga

Tekanan

Darah

Kalium yang terkandung dalam tapioka bisa bantu mengurangi stres di pembuluh
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darah dan arteri. Selain itu bisa membantu menjaga keseimbangan dan kestabilan
cairan

dalam

Membantu

Mendapatkan

tubuh.

Berat

Badan

Ideal

Tubuhmu terlalu kurus? Mengonsumsi makanan berbahan tapioka bisa jadi cara
untuk mendapatkan berat badan ideal. Selain itu, tapioka tak mengandung lemak
jenuh

dan

kolesterol

Menjaga

sehingga

aman

dikonsumsi

dalam

Kesehatan

batas

wajar.

Tulang

Mengandung zat besi, kalsium, dan vitamin K, tapioka juga baik untuk kesehatan
tulang. Tapioka juga bisa mencegah penyakit tulang seperti osteoporosis dan
osteoarthritis. Selain itu tapioka juga mengandung protein yang baik dikonsumsi
untuk

mencukupi

kebutuhan

protein

tubuhmu.

Yap, tepung tapioka sendiri memiliki sejumlah kandungan yang baik untuk tubuh.
Kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan mengonsumsi aneka olahan makanan
dan jajanan berbahan utama tapioka dalam batas wajar. Dan saat mengonsumsi
jajanan berbahan tapioka, pastikan bahan-bahan tambahan yang terkandung di
dalamnya juga bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh, ya.
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Lampiran 12. Instrumen Penilaian Aspek Kognitif LKS 1

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
PANDUAN PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA 1

No. Ketentuan Pemberian Skor
1.
Siswa dapat menjelaskan pokok bahasan
utama dari masing-masing artikel yang
didapat dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menjelaskan pokok bahasan
utama dari masing-masing artikel yang
didapat tetapi kurang tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menjelaskan pokok bahasan
utama dari masing-masing artikel yang
didapat
2.
Siswa dapat menyebutkan 3 zat yang
terkandung dalam bahan makanan dari
masing-masing artikel yang didapat dengan
tepat dan jelas
Siswa hanya dapat menyebutkan 2 zat yang
terkandung dalam bahan makanan dari
masing-masing artikel yang didapat dengan
tepat dan jelas
Siswa hanya dapat menyebutkan 1 zat yang
terkandung dalam bahan makanan dari
masing-masing artikel yang didapat dengan
tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menyebutkan zat yang
terkandung dalam bahan makanan dari
masing-masing artikel yang didapat
3.
Siswa dapat menjelaskan manfaat yang
didapatkan jika kita mengkonsumsi makanan
dari masing-masing artikel yang didapat
dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menjelaskan manfaat yang
didapatkan jika kita mengkonsumsi makanan
dari masing-masing artikel yang didapat tetapi
kurang tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menjelaskan manfaat yang
didapatkan jika kita mengkonsumsi makanan
dari masing-masing artikel yang didapat

Skor
30

15

0

15

10

5

0

30

15

0
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4.

Siswa dapat menyusun menu seimbang
dengan komposisi nasi, lauk, sayur, buah dan
susu dengan benar dan tepat
Siswa hanya dapat menyusun menu seimbang
dengan komposisi nasi, lauk, sayur dan buah
dengan benar dan tepat
Siswa hanya dapat menyusun menu seimbang
dengan komposisi nasi, lauk dan sayur dengan
benar dan tepat
Siswa hanya dapat menyusun menu seimbang
dengan komposisi nasi, dan lauk dengan benar
dan tepat
Siswa hanya dapat menyusun menu seimbang
dengan komposisi nasi saja dengan benar dan
tepat
Siswa tidak dapat menyusun menu seimbang
dengan komposisi nasi, lauk, sayur, buah dan
susu

25

20

15

10

5

0
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Lampiran 13. Instrumen Penilaian Presentasi

INSTRUMEN PENILAIAN PRESENTASI

Nama siswa

:

No. Absen

:

Kelas

:

No.
1.

2.

3.

Aktifitas
Presentasi
Siswa
melakukan
presentasi
secara :
a. Sistematik sesuai dengan
topik
b. Jelas
c. Menarik
Siswa melakukan presentasi dan
hanya memenuhi 2 aspek yang
telah ditentukan
Siswa melakukan presentasi dan
hanya memenuhi 1 aspek yang
telah ditentukan
Siswa tidak ikut presentasi
Mengajukan pertanyaan
Siswa mengajukan pertanyaan
sesuai dengan topik yang sedang
dibahas
Siswa mengajukan pertanyaan
tetapi tidak sesuai dengan topik
yang sedang dibahas
Siswa
tidak
mengajukan
pertanyaan
Menjawab pertanyaan
Siswa
menjawab
pertanyaan
sesuai dengan topik yang sedang
dibahas

Skor
10

7

4

0
10

5

0

10

Skor Penilaian
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Siswa menjawab pertanyaan tetapi
tidak sesuai dengan topik yang
sedang dibahas
Siswa tidak dapat menjawab
pertanyaan
4. Menerima pendapat
Siswa menerima dan mengolah
kembali pendapat teman sesuai
dengan topik yang sedang dibahas
Siswa menerima pendapat teman
namun tidak mengolah kembali
pendapat tersebut
Siswa tidak menerima pendapat
teman
5. Menyimpulkan hasil
Siswa dapat menyimpulkan hasil
diskusi sesuai dengan topik yang
sedang dibahas
Siswa dapat menyimpulkan hasil
diskusi tetapi tidak sesuai topik
yang sedang dibahas
Siswa tidak dapat menyimpulkan
hasil diskusi
Jumlah skor

5

0

10

5

0

10

5

0
50

Keterangan penilaian :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛

Nilai = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 X 100
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Lampiran 14. Instrumen Penilaian Praktikum

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIKUM

Nama siswa

:

No. Absen

:

Kelas

:

No.
1.

Penilaian
Teliti
Teliti dalam menimbang
bahan yang akan digunakan

Teliti dalam menentukan
warna hasil uji protein

Teliti dalam melakukan
pengamatan

2.

Hati – hati
Hati-hati dalam
menggunakan alat
praktikum
Hati-hati dalam melakukan
langkah kerja pada
percobaan
Hati-hati dalam
menggunakan reagen

3.

Tanggung jawab

Aspek yang
dinilai

Skor
Maksimal

Siswa
melakukan 3
aspek yang telah
ditentukan
Siswa
melakukan 2
aspek yang telah
ditentukan
Siswa
melakukan 1
aspek yang telah
ditentukan

30

Siswa
melakukan 3
aspek yang telah
ditentukan
Siswa
melakukan 2
aspek yang telah
ditentukan
Siswa
melakukan 1
aspek yang telah
ditentukan

30

20

10

20

10

Penilaian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Tanggung jawab dalam
melakukan kegiatan
praktikum sesuai dengan
tugasnya
Tanggung jawab dalam
membersihkan alat
prakikum yang sudah
digunakan
Tanggung jawab dalam
mengembalikan alat
praktikum yang sudah
digunakan ke tempat semula

Siswa
melakukan 3
aspek yang telah
ditentukan
Siswa
melakukan 2
aspek yang telah
ditentukan
Siswa
melakukan 1
aspek yang telah
ditentukan

30

20

10
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Lampiran 15. Panduan Penilaian Portofolio

PANDUAN PENILAIAN PORTOFOLIO

Nama Siswa :
Kelas

:

No. Absen

:

Kriteria Penilaian
Halaman cover

Isi


Judul



Nama siswa



No. Absen



Kelas



Identitas sekolah

Hanya memuat tiga aspek dari

Skor
5

3

yang telah ditentukan
Hanya memuat satu aspek dari

1

yang ditentukan
Tidak memuat aspek yang

0

ditentukan
Acara



Judul

5
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Hari, tanggal



Tempat



Waktu

Hanya memuat tiga aspek dari

3

yang telah ditentukan
Hanya memuat satu aspek dari

1

yang ditentukan
Tidak memuat aspek yang

0

ditentukan
Tujuan

Menyebutkan tujuan praktikum :

5

1. Siswa dapat membuat es
krim

dengan

bahan

tambahan singkong.
2. Siswa dapat mengetahui
ada tidaknya kandungan
protein pada es krim.
3. Siswa dapat mengetahui
ada tidaknya kandungan
lemak pada es krim
Hanya memuat satu aspek dari

3

yang ditentukan
Tidak memuat aspek yang
ditentukan

0
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Dasar Teori

Sesuai dengan literatur yang ada

10

dengan sumber literatur yang
berasal dari buku dan jurnal
Sesuai dengan literatur yang ada

5

dengan sumber literatur yang
berasal dari blog di internet yang
tidak terjamin sumbernya
Tidak sesuai dengan literatur

0

yang ada
Alat dan Bahan

Menyebutkan 25 alat dan 9 bahan

5

sesuai dengan panduan praktikum
yang telah disediakan
Menyebutkan 20 alat dan 7 bahan

4

sesuai dengan panduan praktikum
yang telah disediakan
Menyebutkan 15 alat dan 5 bahan

3

sesuai dengan panduan praktikum
yang telah disediakan
Menyebutkan 10 alat dan 3 bahan

2

sesuai dengan panduan praktikum
yang telah disediakan
Menyebutkan 5 alat dan 1 bahan
sesuai dengan panduan praktikum

1
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yang telah disediakan
Tidak menyebutkan alat dan

0

bahan sesuai dengan panduan
praktikum yang telah disediakan
Cara kerja

Menyebutkan cara kerja sesuai

5

dengan panduan praktikum
dengan menggunakan kalimat
pasif
Menyebutkan cara kerja sesuai

3

dengan panduan praktikum tetapi
tidak menggunakan kalimat pasif
Tidak menyebutkan cara kerja

0

sesuai dengan panduan praktikum
Data hasil pengamatan

Hasil pengamatan dibuat dalam

15

bentuk tabel dan grafik
Hasil pengamatan hanya dibuat

15

dalam bentuk tabel atau grafik
Hasil pengamatan tidak dibuat

0

dalam bentuk tabel dan grafik
Pembahasan

1. Menjelaskan pengertian
zat makanan
2. Menjelaskan faktor –
faktor yang

30
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mempengaruhi uji
organoleptik
3. Menjelaskan bagaimana
kandungan protein dan
lemak yang terdapat pada
es krim
4. Menjelaskan mengapa
kandungan protein dan
lemak yang terdapat pada
es krim berbeda
Hanya menjelaskan 3 aspek yang

25

telah ditentukan
Hanya menjelaskan 2 aspek yang

20

telah ditentukan
Hanya menjelaskan 1 aspek saja

15

yang telah ditentukan
Pembahasan diluar aspek yang

10

telah ditentukan
Tidak mencantumkan

0

pembahasan
Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan dan hasil

10

pembahasan
Kurang sesuai dengan tujuan dan

5
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hasil pembahasan
Tidak sesuai dengan tujuan dan

0

hasil pembahasan
Daftar pustaka

Sesuai dengan literatur yang

5

digunakan baik itu buku atau
jurnal
Sumber literatur berasal dari blog

3

di internet yang tidak terjamin
sumbernya
Tidak mencantumkan daftar

0

pustaka
Lampiran

Melampirkan foto – foto selama

5

kegiatan praktikum
Tidak melampirkan foto – foto
selama kegiatan praktikum

Skor Maksimal 100

0
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Lampiran 16. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 2

KUNCI JAWABAN
LEMBAR KERJA SISWA 2

1. Kelenjar pencernaan adalah enzim atau getah pencernaan yang membantu
memecah zat makanan dan menyederhanakan senyawa melalui berbagai
enzim yang dikeluarkan sepanjang saluran pencernaan

2. Pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan dari ukuran besar
menjadi lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan sedangkan
pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul – molekul bahan
organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks
menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim

3. Fungsi dari :
a. Amilase adalah enzim yang mengubah pati menjadi gula sederhana
b. Renin adalah enzim yang menggumpalkan protein susu (kasein) yang
terdapat dalam susu
c. Maltase adalah enzim yang mengubah maltosa menjadi glukosa
d. Pepsin

adalah

enzim

yang

memecah

protein

menjadi pepton dan proteosa

4. Fungsi 4 ruang pada lambung hewan ruminansia:
a. Rumen berfungsi sebagai tempat pencernaan protein, poisakarida dan
tempat fermentasi
b. Retikulum berfungsi sebagai tempat terbentuknya bolus, yakni
gumpalan makanan yang masih kasar
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c. Omasum berfungsi sebagi tempat bercampurnya bolus dan enzim
d. Abomasum berfungsi sebagai tempat pencernaan oleh enzim

5. 5 jenis gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia :
1. Gastritis merupakan gangguan sistem pencernaan dimana terjadi
peradangan pada dinding lambung
2. Diare merupakan gangguan pencernaan dimana perut terasa mulas dan
feses penderita encer
3. Sembelit

merupakan

gangguan

pencernaan

dimana

penderita

mengeluarkan feses yang keras
4. Apendisitis

merupakan

gangguan

pencernaan

dimana

terjadi

peradangan pada umbai cacing atau usus buntu
5. Wasir atau sembelit merupakan gangguan pencernaan dimana
pembuluh vena mengalami pembengkakan di sekitar anus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

Lampiran 17. Instrumen Penilaian Aspek Kognitif LKS 2

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
PANDUAN PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA 2

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelenjar pencernaan makanan?
2. Apa perbedaan antara pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik?
3. Sebutkan fungsi dari enzim :
a. Amilase
b. Renin
c. Maltase
d. Pepsin
4. Jelaskan fungsi dari 4 ruang pada lambung hewan ruminansia!
5. Sebutkan 5 jenis gangguan pencernaan makanan pada manusia beserta
penjelasannya!

Skor Penilaian
No.
Kriteria Pemberian Skor
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari kelenjar
pencernaan dengan benar dan tepat
Siswa dapat menjelaskan pengertian dari kelenjar
pencernaan tetapi benar dan tepat
Siswa tidak dapat menjelaskan pengertian dari kelenjar
pencernaan
2. Siswa dapat membedakan antara pencernaan mekanik dan
pencernaan kimiawi dengan benar dan tepat
Siswa dapat membedakan antara pencernaan mekanik dan
pencernaan kimiawi tetapi kurang benar dan tepat
Siswa tidak dapat membedakan antara pencernaan mekanik
dan pencernaan kimiawi
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari enzim amilase, renin,
maltase dan pepsin dengan benar dan tepat

Skor
10
5
0
10
5
0
10
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4.

5.

Siswa dapat menjelaskan fungsi dari enzim amilase, renin,
maltase dan pepsin tetapi kurang benar dan tepat
Siswa tidak dapat menjelaskan fungsi dari enzim amilase,
renin, maltase dan pepsin
Siswa dapat menjelaskan fungsi dari 4 ruang lambung pada
hewan ruminansia dengan tepat dan benar
Siswa hanya dapat menjelaskan fungsi dari 3 ruang
lambung pada hewan ruminansia dengan tepat dan benar
Siswa hanya dapat menjelaskan fungsi dari 2 ruang
lambung pada hewan ruminansia dengan tepat dan benar
Siswa hanya dapat menjelaskan fungsi dari 1 ruang
lambung pada hewan ruminansia dengan tepat dan benar
Siswa tidak dapat menjelaskan fungsi dari 4 ruang lambung
pada hewan ruminansia
Siswa dapat menyebutkan 5 gangguan pencernaan makanan
pada manusia beserta fungsinya dengan tepat dan benar
Siswa hanya dapat menyebutkan 4 gangguan pencernaan
makanan pada manusia beserta fungsinya dengan tepat dan
benar
Siswa hanya dapat menyebutkan 3 gangguan pencernaan
makanan pada manusia beserta fungsinya dengan tepat dan
benar
Siswa hanya dapat menyebutkan 2 gangguan pencernaan
makanan pada manusia beserta fungsinya dengan tepat dan
benar
Siswa hanya dapat menyebutkan 1 gangguan pencernaan
makanan pada manusia beserta fungsinya dengan tepat dan
benar
Siswa tidak dapat menyebutkan 5 gangguan pencernaan
makanan pada manusia beserta fungsinya

Skor Maksimal 100

5
0
20
15
10
5
0
30
24

18

12

6

0

