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ABSTRAK
Kebutuhan bahan bakar minyak sebagai sumber energi semakin
meningkat. Untuk mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar minyak maka
telah dikembangkangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan salah
satunya Bioetanol. Bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula
dan menggunakan bantuan mikroorganisme. Kulit buah nanas madu (Ananas
comosus L. Merr) memiliki kandungan berupa karbohidrat 17,53%, protein
4,41%, gula reduksi 13,65%, kadar air 81,72%, serat kasar 20,87 yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi Saccharomyces
cereviseae terhadap kadar etanol pada bioetanol dari kulit nanas madu (Ananas
comosus L. Merr) dan mengetahui konsentrasi Saccharomyces cereviseae yang
dapat menghasilkan kadar etanol yang paling tinggi.
Penelitian adalah penelitian eksperimental dengan perbedaan konsentrasi
Saccharomyces cerevieseae yang digunakan yaitu 3 gram, 5 gram dan 7 gram
sebagai variabel bebas. Proses fermentasi berlangsung selama 3 hari dalam
kondisi anaerob. Setelah proses fermentasi selesai dilanjutkan dengan proses
destilasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi
Saccharomyces cereviseae yang diberikan berpengaruh terhadap kadar etanol
yang dihasilkan dari proses fermentasi kulit nanas madu (Ananas L. Merr). Pada
konsentrasi 7 gram Saccharomyces cereviseae menghasilkan kadar etanol paling
tinggi yaitu 49,22%.

Kata kunci : Nanas madu (Ananas comosus L. Merr), Saccharomyces
cereviseae, fermentasi substrat padat, etanol
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THE EFFECT OF DIFFERENTIATON Saccharomyces cereviseae
CONCENTRATION TOWARDS ETHANOL LEVELS ON BIOETHANOL FROM
HONEY PINEAPPLE PEELS (Ananas comosus L. Merr)
Ria Indriyati Arima Putri
Universitas Sanata Dharma
2018
ABSTRACT
The requirement of oil fuel as an energy source is increasing, in order to
prevent the oil fuel crisis, it has been developed a source of renewable energy
which is environmentally friendly, one of them is bioethanol. Bioethanol is a
biochemical fluid produced from sugar fermentation process and using
microorganisms. Honey pineapple peels (Ananas comosus L. Merr) contain
17.53% carbohydrate, 4.41% protein, 13.65% reduction sugar, 81.72% moisture
content, crude fiber 20.87 which could be used as material standard in the
manufacture of bioethanol. The aim of this research were to find out the effect of
differentiaton Saccharomyces cereviseae concentration towards ethanol levels on
bioethanol from honey pineapple peels (Ananas comosus L. Merr) and to find out
the Saccharomyces cereviseae concentration which could produce the highest
ethanol level.
This research was experimental
research
ones with different
concentrations of Saccharomyces cerevieseae were 3 grams, 5 grams and 7
grams. Fermentation process lasts for 3 days on anaerob condition. After the
fermentation process was done, the research was followed by distillation process.
The data obtained were analyzed using pearson correlation test.
The results showed that the difference of Saccharomyces cereviseae
concentration gave effect on ethanol levels which produced from the honey
pineapple peels (Ananas comosus L. Merr) fermentation process. At
concentration of 7 grams Saccharomyces cereviseae gave the highest ethanol
level which was 49.22%.
Keywords: Honey pineapple (Ananas comosus L. Merr), Saccharomyces
cereviseae, solid substrate fermentation, ethanol.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia terhadap energi
semakin meningkat. Sumber energi terbesar yang masih digunakan saat ini
adalah sumber energi berbasis bahan bakar fosil yang sifatnya tidak dapat
diperbaharui (unrenewable) salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak
(BBM). BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menjalankan
roda kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan energi dari BBM di berbagai
negara di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan
tajam, tidak hanya pada negara-negara maju, tetapi juga di negara
berkembang termasuk Indonesia.
Untuk mengantisipasi kebutuhan manusia akan sumber energi yang
digunakan dan terjadinya krisis BBM pada masa yang akan datang, saat ini
telah dikembangkan sumber energi yang ramah lingkungan. Sumber energi
yang digunakan adalah sumber energi terbarukan yang dapat diperbaharui dan
apabila dikelola dengan baik maka sumber daya tersebut tidak akan habis.
Oleh karena itu, masyarakat dapat mengurangi penggunaan BBM melalui
energi alternatif terbarukan yang tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan Energi Nasional
melalui pengembangan energi terbarukan berbasis nabati atau sering disebut
Bahan Bakar Nabati (BBN). BBN yang dikembangkan saat ini adalah
biodiesel, biosolar, biohidrogen dan bioetanol.
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Bioetanol merupakan cairan biokimia hasil penguraian glukosa dengan
menggunakan bantuan mikroorganisme (Masfufatun, 2012). Bioetanol dapat
diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung pati
selulosa, sukrosa, glukosa maupun fraktosa dan berasal dari sumber hayati
seperti ubi jalar, ubi kayu, sagu, jagung, tetes tebu ataupun limbah organik
seperti kulit pisang, kulit rambutan dan sebagainya (Albert dkk., 2015).
Secara umum bioetanol banyak digunakan sebagai bahan baku dalam
bidang industri kimia, komponen anti beku pada radiator, industri minuman
beralkohol, BBM dan sebagai bahan desinfektan (Hambali dkk., 2007).
Salah satu alternatif bahan dasar pembuatan bioetanol yaitu buah nanas
(Ananas comosus L. Merr) dimana pemasarannya cukup merata di
Indonesia. Selama periode 2008-2010 produksi buah nanas rata-rata sebesar
1,46 juta ton/tahun (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2010). Buah nanas
dapat dimanfaatkan dalam bentuk produk makanan dan minuman berupa
selai, jus buah, rujak, wine dan lain-lain. Dari pengolahan buah tersebut
menghasilkan limbah kulit buah nanas yang cukup besar yaitu sekitar 5060% (Wardhanu, 2009). Limbah kulit buah nanas pada umumnya dibuang
begitu saja, belum banyak dimanfaatkan dan akhirnya dapat menimbulkan
masalah lingkungan akibat pengelolaan limbah kulit buah nanas yang belum
maksimal. Oleh karena itu, perlu diupayakan pemanfaatan limbah kulit buah
nanas. Salah satu alternatif yang digunakan dalam pembuatan bioetanol
adalah limbah kulit buah nanas adalah dengan pembuatan bioetanol. Bagian
kulit buah nanas masih terdapat daging buah, dimana kulit buah nanas
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mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi sehingga kulit buah
nanas dapat dimanfaatkan untuk pembuatan bioetanol melalui proses
fermentasi.
Fermentasi merupakan aktivitas penguraian gula yang menghasilkan
alkohol dengan mengeluarkan gas CO2 secara anaerob (tanpa oksigen).
Proses fermentasi dapat dilakukan dengan metode fermentasi substrat padat
atau Solid State Fermentation (SSF). Keuntungan dalam menggunakan
metode SSF yaitu enzim yang digunakan lebih sedikit dan waktu untuk
pembentukan etanol lebih cepat, mikroorganisme mudah tumbuh pada
substrat padat dengan kadar air yang rendah (50-60%) selain itu metode SSF
juga ramah lingkungan dan (Indriani dkk., 2015).
Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi diperoleh
dari khamir, kapang ataupun bakteri. Perbedaan khamir dan kapang yaitu
Mikroorganisme

yang

digunakan

oleh

peneliti

adalah

khamir

Saccharomyces cereviseae. Saccharomyces cereviseae memiliki beberapa
kelebihan yaitu :
1. Dapat memproduksi alkohol yang lebih cepat
2. Menghasilkan alkohol yang tinggi
3. Tahan terhadap suhu yang tinggi
4. Mudah tumbuh pada medium yang mengandung gula dengan konsentrasi
yang tinggi.
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Menurut penelitian Sumerta dan Kantil (2017), Saccharomyces
cereviseae dapat memproduksi etanol lebih tinggi yaitu 3,53% (v/v)
dibandingkan Torulaspora delbrueckii, Candida glabrata, Torulaspora
globosa, Kodamaea ohmeri dan Pichia kudriavsevii. Hal ini disebabkan
karena karakteristik Saccharomyces cereviseae yang memproduksi etanol
dalam kondisi anaerob dan mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk
tumbuh serta toleran terhadap etanol yang dihasilkan.
Dalam penelitian ini peneliti membuat bioetanol dengan memanfaatkan
kulit buah nanas madu (Ananas comosus L. Merr). Kulit buah nanas madu
(Ananas comosus L. Merr) merupakan salah satu limbah yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena mengandung
karbohidrat dan gula reduksi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin
mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi Saccharomyces cereviseae
terhadap kadar etanol pada bioetanol dari kulit nanas madu (Ananas
cereviseae L. Merr).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yaitu:
1. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi Saccharomyces cereviseae
terhadap kadar etanol pada produksi bioetanol yang dihasilkan dari proses
fermentasi kulit nanas madu (Ananas comosus L. Merr) ?
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2. Pada konsentrasi Saccahromyces cereviseae berapakah yang dapat
menghasilkan kadar etanol paling tinggi ?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh perbedaan konsentasi Saccharomyces cereviseae
terhadap kadar etanol pada produksi bioetanol yang dihasilkan dari proses
fermentasi kulit nanas madu (Ananas comosus L. Merr).
2. Mengetahui

konsentrasi

Saccharomyces

cereviseae

yang

dapat

menghasilkan kadar etanol yang paling tinggi.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Masyarakat
Dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai potensi dan
pemanfaatan kulit nanas (Ananas comosus L. Merr) sebagai bahan baku
pembuatan bioetanol.
2. Bagi Pendidikan
Sebagai sumber referensi dalam pembuatan bioetanol dengan pemanfaatan
limbah organik
3. Bagi peneliti
Menambah wawasan bagi peneliti terkait pembuatan bioetanol dari kulit
nanas madu menggunakan Saccharomyces cereviseae melalui proses
fermentasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Nanas Madu
Nanas merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di
daerah tropis dan subtropis. Buah nanas (Ananas comosus L. Merr)
merupakan salah satu jenis buah yang terdapat di Indonesia, mempunyai
penyebaran yang merata. Selain dikonsumsi sebagai buah segar, buah nanas
juga dapat diolah sebagai makanan dan minuman seperti selai, manisan, wine
dan lain-lainnya. Dari olahan tersebut didapatkan kulit buah nanas yang
cukup banyak sebagai hasil buangan atau limbah (Rosyidah, 2014).
Berdasarkan jenisnya buah nanas terdiri atas 4 jenis diantaranya:
1. Cayenne (memiliki daun halus, tidak berduri, buahnya lebih besar)
2. Queen (daunnya pendek, berduri tajam, buah lonjong mirip kerucut)
3. Spainsh (daunya panjang kecil, berduri halus sampai kasar, buah bulat
dengan mata datar)
4. Abacaxi (daunnya panjang, berduri kasar, buah silindris atau seperti
piramida) (Hadiati dan indriyani, 2008). Jenis buah nanas yang banyak di
tanam di indonesia adalah golongan cayenne dan queen.
Kandungan gizi pada buah madu dan buah nanas biasa dalam per 100
gram diantaranya adalah nanas madu memiliki Vitamin C 16,9 mg, lemak 0,12
g dan kalium 115 mg (Filkania, 2017) sedangkan pada buah nanas biasa yaitu
vitamin C 10 mg, lemak, 0,2 g dan kalium 18 mg (Irfandi, 2005).

6
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Tanaman buah nanas madu merupakan salah satu tanaman buah nanas
jenis queen. Buah nanas madu memiliki ciri diantaranya daun berduri,
berdaging kuning keemasan, umumnya ditanam di daratan rendah (Sunarjono,
2002). Ukuran buah nanas madu lebih kecil dari jenis cayenne, yaitu 0,5-1,1
kg. Buah nanas madu dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Buah Nanas Madu
Sumber : Ahmad, 2017

Menurut Evitasari (2013) Klasifikasi buah nanas adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Angiospermae

Ordo

: Farinosae

Famili

: Bromoliaceae

Genus

: Ananas

Spesies

: Ananas comosus L. Merr

7
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Berdasarkan kandungan nutrisinya kulit buah nanas madu mengandung
karbohidrat dan gula yg cukup tinggi. Kandungan kulit buah nanas dapat
dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1 Komposisi Kandungan Kulit Buah Nanas
No

Unsur

Kandungan

1

Karbohidrat

17,53%

2

Protein

4,41%

3

Gula reduksi

13,65%

4

Kadar air

18,72%

5

Serat kasar

20,87%

Sumber : Andaka (2010)
Bahan baku bioetanol dapat diperoleh dari berbagai tanaman yang
mengandung karbohidrat dan gula seperti ubi kayu, tebu, jagung dan
lain-lainnya. Menurut Iswari dan Yuniastuti (2006) karbohidrat
merupakan komponen pangan yang menjadi sumber energi utama dan
sumber serat makanan. Komponen ini disusun oleh 3 unsur utama yaitu
karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O). Karbohidrat dapat dibedakan
menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat komplek. Karbohidrat
sederhana seperti monosakarida dan disakarida, sedangkan karbohidrat
kompleks yaitu pati, glikogen, selulosa dan hemiselulosa. Karbohidrat
juga dapat dibagi menjadi 4 golongan utama yaitu :
1) Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisa
menjadi bentuk yang lebih sederhana Contoh : glukosa dan
fruktosa
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2) Disakarida

merupakan

karbohidrat

yang

bila

dihidrolisa

menghasilkan dua molekul monosakarida yang sama atau berbeda
Contoh : selobiosa, sukrosa dan maltosa.
3) Oligosakarida merupakan karbohidrat yang bila dihidrolisa
menghasilkan dua sampai enam molekul monosakarida
4) Polisakarida yaitu karbohidrat yang bila dihidrolisa menghasilkan
lebih dari enam molekul monosakarida Contoh : pati, glikogen,
inulin dan selulosa

B. Saccharomyces cereviseae
Saccharomyces

cereviseae

adalah

salah

satu

mikroorganisme

termasuk dalam golongan khamir yang dibedakan dari kapang karena
uniseluler. Saccharomyces cereviseae memiliki karakteristik yaitu sel
berbentuk silindris dengan ukuran sel 5-20 mikron yang lebih besar dari pada
bakteri, bereproduksi secara vegetatif terutama dengan cara pertunasan,
dinding sel yang lebih kuat dari pada bakteri, dapat hidup dalam keadaan
aerob dan anaerob, tidak melakukan fotosintesis serta pertumbuhan yang
lebih cepat dibandingkan dengan ganggang atau alga (Buckle dkk., 2007).
Saccharomyces

cereviseae

memiliki

kelebihan

di

antaranya

dapat

memproduksi alkohol lebih cepat dan kadar alkohol lebih tinggi, tetap aktif
dalam melakukan aktivitas pada suhu 27-320C, mudah tumbuh pada medium
yang mengandung glukosa dan membutuhkan nutrisi yang sederhana (Arnata,
2009). Khamir jenis ini bersifat non patogenik dan non toksik sehingga
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banyak digunakan dalam berbagai proses fermentasi seperti pembuatan roti
maupun

minuman

beralkohol

(Buckle

dkk.,

2007).

Jenis

khamir

Saccharomyces cereviseae dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2 Sel Tunggal Khamir Saccharomyces cereviseae
Sumber : (Agustining, 2012)
Klasifikasi Saccharomyces cereviseae menurut Dwidjoseputro (2005) adalah
sebagai berikut :
Kingdom : Fungi
Phylum

: Ascomycota

Classis

: Saccharomycetes

Ordo

: Endomycetales

Familia

: Saccharomycetaceae

Genus

: Saccharomyces

Spesies

: Saccharomyces cereviseae
Khamir jenis Saccharomyces cereviseae menghasilkan enzim Zimase

dan invertase. Enzim invertase berfungsi untuk memecah sukrosa ataupun
polisakarida (pati) yang belum terhidrolisis untuk diubah menjadi
monosakarida (glukosa) sedangkan enzim zimase berfungsi mengubah
monosakarida menjadi etanol dengan proses fermentasi (Zely, 2014).
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C. Bioetanol
Bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dan
karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme (Setiawati dkk.,
2013). Bioetanol dapat diperoleh dari berbagai macam bahan pangan seperti
ubi kayu, jagung, sagu, tebu dan lain-lainnya yang mengandung karbohidrat
dan gula. Secara umum produksi bioetanol mencakup tiga tahap yaitu proses
hidrolisis, tahap fermentasi dan tahap pemurnian atau destilasi (Khairani,
2007). Etanol (C2H5OH) merupakan senyawa organik golongan alkohol
primer yang berwujud cair dalam suhu kamar, tidak berwarna, mudah
menguap, mudah terbakar mudah larut dalam air, dan tembus cahaya
(Yudiarto, 2008). Di bawah ini adalah reaksi penguraian gula menjadi etanol
yang dapat dilihat pada Gambar 2.3

C6H12O6

Glukosa

Khamir Saccharomyces cereviseae

2 C2H5OH + 2 CO2

Etanol + Karbon dioksida (gas)

Gambar 2.3 Penguraian gula menjadi etanol oleh khamir Saccharomyces
cereviseae.
Sumber : Retno dan Wasir (2011)
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Etanol memiliki sifat fisika maupun kimia. Sifat-sifat fisika etanol dapat
dilihat pada Tabel 2.2
Tabel 2.2. Sifat-Sifat Fisik Etanol
No

Properti

Nilai

1

Rumus Molekul

C2H5OH

2

BM

46,07 gram/mol

3

Titik didih pada 760 mmHg

78,4oC

4

Titik beku

-112 oC

5

Bentuk

Cair

6

Warna

Tidak berwarna

Sumber : Susilowati dan Vosiani (2007)
Berdasarkan kadar etanolnya maka dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :
1. Etanol Teknis
Etanol teknis adalah etanol dengan kadar 92-94% (v/v) dan memiliki kadar
minyak fusel antara 15-30 mg/L biasanya digunakan dalam memproduksi
obat-obatan, bahan pelarut organik dan bahan baku spritus. Minyak fusel
merupakan campuran senyawa alkohol tingkat tinggi.
2. Etanol Prima
Etanol prima adalah etanol mutu tinggi dengan kadar 96-96,5%(v/v),
disebut juga etanol murni dengan kadar minyak fusel yang sangat rendah
(40mg/L). Etanol ini biasanya digunakan untuk minuman keras mutu
tinggi, industri farmasi dan industri kosmetik.
3. Etanol Absolut
Etanol absolut adalah etanol dengan kadar yang sangat tinggi 99,5% (v/v)
dan digunakan dalam industri untuk bahan bakar (Hambali dkk., 2007).
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D. Fermentasi
Fermentasi merupakan proses penguraian glukosa menjadi alkohol
dan mengeluarkan CO2 dengan bantuan mikroorganisme. Proses fermentasi
yang dilakukan tidak menggunakan oksigen atau dikenal dengan fermentasi
anaerob. Fermentasi pembentukan alkohol dari glukosa pada umumnya dapat
dilakukan oleh mikroorganisme seperti khamir, jamur dan bakteri (Retno dan
Nuri, 2011).
Solid state fermentation (SSF) merupakan salah satu metode
fermentasi, dimana mikroorganisme tumbuh pada substrat padat dengan
kadar air yang rendah (50-60%). Mikroorganisme yang digunakan pada
umumnya adalah fungi yang menghasilkan enzim hidrolitik ekstraseluler
yang mampu mendegradasi substrat tersebut. Substrat yang digunakan
umumnya terdiri dari produk sampingan nabati atau berasal dari limbah
pertanian seperti beet pulp, dedak gandum, bagase tebu, sekam padi, kulit
pisang, kulit rambutan dan lain-lainnya. Substrat yang digunakan dalam SSF
biasanya merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan mengandung
komponen penting seperti C dan N. Komponen tersebut digunakan sebagai
sumber nutrisi untuk menghasilkan metabolit yang diinginkan (Indriani dkk.,
2015).
Proses pembuatan bioetanol dapat berasal dari bahan-bahan nabati
yang mengandung karbohidrat, glukosa dan langsung dapat difermentasi
menjadi etanol, akan tetapi disakarida, pati ataupun karbohidrat kompleks
harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi komponen yang sederhana yaitu
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monosakarida. Karbohidrat dan glukosa yang terkandung dalam kulit buah
nanas dapat diubah menjadi alkohol melalui proses fermentasi.
Dalam proses fermentasi alkohol dengan menggunakan substrat pati
terjadi dalam 2 tahap yaitu sakarifikasi dan fermentasi. Sebelum memasuki
tahap sakarifikasi terlebih dahulu pati mengalami tahap likuifikasi dimana
pada tahap ini pati dipecah menjadi ikatan α-1,4 glikosidik oleh enzim αamilase pada bagian dalam rantai polisakarida secara acak sehingga
menghasilkan glukosa, maltosa, maltodekstrin dan α -limit dekstrin. α-limit
dekstrin adalah oligosakarida yang terdiri dari empat atau lebih residu gula
yang semuanya mengandung ikatan α-1,6 dan tidak dapat dihidrolisis oleh
enzim α-amilase. Enzim α-amilase merupakan enzim yang secara khas
menghidrolisis pati dengan memproduksi oligosakarida dari konfigurasi α
yang memutus ikatan α-1,4 glikosidik pada amilosa, amilopektin, dan
glikogen. Ikatan α-1,6 glikosidik tidak dapat diputus oleh α-amilase, tetapi
dapat dibuat menjadi cabang-cabang yang lebih pendek. Setelah terjadi tahap
likuifikasi, selanjutnya pati akan mengalami sakarifikasi oleh enzim
glukoamilase. Glukoamilase adalah eksoenzim yang berperan dalam
memecahkan ikatan α-1,4 dengan melepaskan unit-unit glukosa dari ujung
non reduksi molekul amilosa dan amilopektin untuk memproduksi β-Dglukosa (Putri, 2011).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

Menurut Hidayat (2010), mekanisme fermentasi terdiri dari 2 tahap:
1. Pelepasan paling sedikit 2 pasang atom hidrogen menghasilkan senyawa
karbon lainnya yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan glukosa dan
pemecahan rantai karbon dari glukosa.
2. Terjadinya reduksi pada senyawa yang teroksidasi oleh hidrogen yang
terlepas pada tahap pertama dengan membentuk senyawa merupakan hasil
fermentasi.
Dari proses sakarifikasi dan fermentasi maka etanol yang dihasilkan hanya
memiliki nilai kemurnian sekitar 30-40% dan belum dapat dikategorikan
sebagai fuel based etanol. Pada kadar etanol diatas 95% maka alkohol harus
melewati proses destilasi (Dewi, 2013). Jika dilihat dari sifat kimianya etanol
memiliki sifat polar karena disebabkan oleh gugus hidroksinya (R-OH) seperti
air, etanol juga dapat membentuk ikatan hidrogen, karena adanya ikatan
hidrogen ini maka etanol mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari
senyawa lain yang mempunyai berat molekul yang sama. Etanol termasuk
dalam golongan asam lemah. Proses fermentasi alkohol melalui tahapan
glikolisis dapat dilihat pada Gambar 2.3
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Gambar 2.3 Fermentasi Alkohol berdasarkan tahapan glikolisis
Sumber: Anonim (2015)
Proses fermentasi dalam kondisi anaerob terjadi melalui tahapan
glikolisis terlebih dahulu. Molekul glukosa (C6) akan diuraikan menjadi asam
piruvat, NADH dan 2 ATP. Setelah itu, asam piruvat yang terbentuk
mengalami dekarboksilasi (terjadi pelepasan dua molekul CO2) sehingga
akan diubah menjadi dua molekul asetaldehid. Kemudian dengan bantuan
katalisator enzim alkohol dehidrogenase akan direduksi oleh NADH menjadi
etanol dan molekul NADH terdegradasi menjadi NAD+ serta membebaskan
energi (ATP). NAD+ yang terbentuk digunakan untuk melanjutkan proses
glikolisis (Reece et.al., 2010).
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Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi etanol antara lain :
a. Mikroorganisme
Mikroorganisme mampu menguraikan karbohidrat dan glukosa menjadi
alkohol.
Mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi etanol ini adalah
Saccharomyces cereviseae. Khamir jenis ini memiliki keunggulan dalam
memproduksi alkohol yang lebih cepat, tahan terhadap suhu yang tinggi,
mudah

tumbuh

pada

medium

yang

mengandung

glukosa

dan

membutuhkan nutrisi sederhana.
b. Konsentrasi Ragi
Secara umum proses pembuatan bioetanol diperlukan konsentrasi ragi.
Konsentrasi ragi mulai dari 1 % b/v. Jika konsentrasi ragi yang diberikan
kurang dari kadar optimal yang disarankan maka akan menurunkan
kecepatan fermentasi karena sedikitnya massa yang akan menguraikan
glukosa menjadi alkohol. Sedangkan jika konsentrasi ragi yang diberikan
lebih dari optimal maka massa yang akan menguraikan glukosa menjadi
alkohol lebih banyak dan waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi
lebih lama (Setiawati dkk., 2013).
c. Media yang digunakan
Media yang digunakan dalam proses fermentasi

harus steril dan

mengandung nutrisi seperti unsur C (faktor karbohidrat), unsur N dan P
(terdapat dalam pupuk) serta mineral-mineral dan vitamin lainnya. Nutrisi
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tersebut

nantinya

akan

digunakan

oleh

mikroorganisme

untuk

pertumbuhannya (Restuti, 2014).
d. Suhu
Suhu optimal bagi pertumbuhan dan aktivitas Saccharomyces cereviseae
adalah 27-32OC. Khamir Saccharomyces cereviseae yang tumbuh di atas
suhu optimum akan mengakibatkan protein dan enzim dalam sel
mengalami denaturasi yang berakibat terhentinya proses metabolisme
(Hidayat dkk., 2006).
e. pH
pH lingkungan hidup Saccharomyces cereviseae untuk dapat tumbuh dan
melakukan metabolisme berkisar antara pH 3,0-5,0. Untuk menjaga pH
dalam keadaan yang konstan maka perlu ditambahkan zat buffer berupa
asam cuka, asam klorida dan sebagainya (Setiawati, 2013).
f. Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasi adalah 2-12 hari. Jika
waktu fermentasi terlalu cepat Saccharomyces cereviseae masih dalam
masa pertumbuhan sehingga jumlah alkohol yang dihasilkan sedikit.
Sebaliknya jika waktu fermentasi terlalu lama Saccharomyces cereviseae
akan mati dan alkohol yang dihasilkan tidak maksimal (Sari, 2009). Dalam
penelitian ini, penentuan waktu proses fermentasi adalah 3 hari mengacu
pada penelitian yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Ragi dan Waktu
Fermentasi pada Pembuatan Bioetanol dari Biji Cempedak (Irvan, dkk.,
2006).
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g.

Kadar gula
Gula

sebagai

substrat

Saccharomyces

merupakan

cereviseae

guna

sumber

karbon

mempercepat

bagi

nutrient

pertumbuhan

Saccharomyces cereviseae sehingga karbohidrat dapat diuraikan menjadi
alkohol.

Kadar

gula

optimum

untuk

aktivitas

pertumbuhan

mikroorganisme adalah 10-18%. Fermentasi dapat berjalan apabila kadar
gula di bawah 10% namun alkohol yang dihasilkan terlalu encer sehingga
kurang efisien untuk didestilasi. Sebaliknya jika kadar gula di atas 18%
maka kadar alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi akan menurun
dan sebagian aktivitas pertumbuhan khamir telah mati, sehingga waktu
fermentasi semakin lama (Sari, 2009).

D. Destilasi
Destilasi adalah proses pemanasan yang memisahkan etanol dengan
beberapa komponen cair lain dari substrat fermentasi sehingga diperoleh
kadar etanol yang lebih tinggi (Archunan, 2004). Prinsip dasar destilasi
merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau
titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Alat
destilasi yang digunakan memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Wadah
Wadah ini berfungsi sebagai tempat bahan baku akan digunakan untuk
didestilasi. Wadah ini dilengkapi dengan termometer yang berfungsi untuk
mengontrol suhu di dalam wadah selama proses pemanasan. Wadah ini
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berbentuk silinder yang pada bagian tutupnya diberi lubang untuk
keluarnya uap yang dihubungkan dengan pipa tembaga yang berfungsi
sebagai saluran uap yang akan dikondensasi.
2. Pipa tembaga
Pipa tembaga ini berfungsi sebagai saluran uap etanol yang dihasilkan dari
proses pemanasan bahan baku di wadah pemanasan menuju pipa ulir di
dalam kondensor.
3. Pipa ulir
Pipa ulir ini berfungsi untuk mengubah etanol yang dihasilkan dari
proses pemanasan yang berupa fase uap menjadi fase cair melalui proses
kondensasi pada kondensor.
4. Kondensor
Kondensor ini berisi air dan pipa ulir. Di bagian alas dan atas wadah
dilubangi sebagai tempat pipa ulir, bagian atas sebagai saluran pemasukan
uap etanol dan bagian bawah sebagai saluran keluarnya etanol yang telah
berubah menjadi fase cair. Air di dalam wadah akan menurunkan
temperatur uap etanol yang berada di dalam pipa ulir, sehingga etanol yang
berupa fase gas diubah menjadi fasa cair.
5. Pipa keluaran
Pipa ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses destilasi dan pada pipa
ini terdapat kran pembuka dan pengunci pipa.
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6. Kompor gas
Kompor gas berfungsi sebagai alat pemanas untuk memanaskan hasil
fermentasi. Proses pemanasan diusahakan pada suhu berkisar antara 7080oC. Jika suhu mencapai 100oC, maka uap yang dihasilkan akan banyak
mengandung air yang dapat mengakibatkan penurunan kadar etanol yang
akan dihasilkan.
7. Erlenmeyer dan gelas ukur
Erlenmeyer dan gelas ukur berfungsi sebagai wadah untuk menampung
bioetanol yang dihasilkan melalui proses destilasi (Dwinarso, 2010).
Rangkaian alat destilasi yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Rangkaian alat destilasi
Sumber : Rabbani, 2010
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E. Kromatografi Gas
Kromatografi gas adalah salah satu pemisahan yang sekaligus untuk
analisis senyawa-senyawa organik maupun anorganik, yang bersifat
termostabil dan mudah menguap (Sumarno, 2001). Pada prinsipnya
pemisahan GC adalah disebabkan oleh perbedaan dalam kemampuan dritibusi
analit diantaranya fase gerak dan fase diam di dalam kolom pada kecepatan
berbeda. Prinsip kerja kromatografi gas yaitu dengan cuplikan diinjeksi ke
dalam injektor, aliran gas dari gas pengangkut akan membawa cuplikan yang
telah teruapkan masuk ke dalam kolom. Selanjutnya kolom akan memisahkan
komponen-komponen dari cuplikan sehingga komponen-komponen tersebut
dideteksi oleh detektor dan sinyal dalam bentuk puncak akan dihasilkan oleh
pencatat.

F. Hasil Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dkk., (2013) yang berjudul
“Proses Pembuatan Bioetanol Dari Kulit Pisang Kepok” mengatakan bahwa
dalam kulit pisang kepok masih mengandung karbohidrat yang cukup tinggi
yaitu 18,5%. Oleh karena itu, kulit pisang kepok dapat berpotensi untuk
dimanfaatkan salah satunya sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol
melalui proses fermentasi. Dalam penelitian tersebut menggunakan 2 jenis
ragi yaitu ragi roti dan ragi tape dengan perbedaan konsentrasi ragi yaitu 1,%
2%, 3%, 4% dan 5%. Perbedaan nilai pH yang ditentukan yaitu pH 2, pH 3,
pH 4 ,pH 5,dan pH 6 dan perbedaan waktu fermentasi yaitu 1 hari, 2 hari, 3
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hari, hari 4 dan 5 hari. Hasil kadar etanol yang diperoleh dari proses
fermentasi kulit pisang kepok yaitu 6,1277% dengan penambahan
Saccharomyces cereviseae sebesar 3% dengan nilai pH 4 dan lama fermentasi
2 hari.
Penelitian yang dilakukan oleh Irvan dkk., (2016) yang berjudul
“Pengaruh Konsentrasi Ragi Dan Waktu Fermentasi Pada Pembuatan
Bioetanol Dari Biji Cempedak”, menyatakan bahwa dalam biji cempedak
memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 36,7%, dimana biji
cempedak berpotensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol. Pada
penelitian tersebut dilakukan tahap hidrolisis terlebih dahulu sebelum
memasuki proses fermentasi, hasil dari hidrolisis ditambahkan ragi dengan
konsentrasi yaitu 3%, 6% dan 9% setelah proses hidrolisis dilanjutkan dengan
proses fermentasi, waktu fermentasi yaitu 2 hari, 3 hari dan 4 hari dalam
kondisi anaerob. Hasil yang diperoleh dari proses fermentasi kemudian
dilakukan proses destilasi pada suhu 70-80OC. Pada penelitian diperoleh
bioetanol per jumlah bahan baku adalah sebesar 12,5 ml/kg dengan densitas
0,962g/ml dan nilai kalor sebesar 181,925 kkal/kg pada konsentrasi ragi
sebanyak 9% dan lama fermentasi 3 hari.

G. Kerangka berpikir
Kebutuhan manusia terhadap sumber energi semakin meningkat,
dimana sumber energi yang masih digunakan saat ini adalah sumber energi
berbasis bahan bakar fosil, salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak
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(BBM). Untuk mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar minyak pada
masa yang akan datang, masyarakat dapat menggunakan sumber energi dari
Bahan Bakar Nabati (BBN). BBN merupakan energi terbarukan yang
dikembangkan saat ini dan ramah lingkungan, contohnya adalah bioetanol.
Bioetanol adalah salah satu bahan bakar alternatif nonfosil dengan proses
fermentasi gula dari sumber karbohidrat dan menggunakan bantuan
mikroorganisme.
Peneliti menggunakan kulit buah nanas madu (Ananas comosus
L.Merr) sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Dalam kulit buah
nanas madu (Ananas comosus L.Merr) terdapat kandungan berupa
karbohidrat dan gula cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai substrat
fermentasi. Bioetanol dapat diperoleh dari bahan-bahan yang mengandung
pati seperti selulosa, sukrosa, glukosa dan dapat berasal dari sumber hayati
seperti ubi kayu, kulit pisang dan lain-lainnya. Mikroorganisme yang
digunakan oleh peneliti adalah Saccharomyces cereviseae. Kelebihan dari
Saccharomyces cereviseae adalah dapat memproduksi alkohol lebih cepat
dengan kadar akhir alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu tinggi mudah
tumbuh pada medium yang mengandung gula dengan konsentrasi yang tinggi.
Peneliti menggunakan khamir Saccharomyces cereviseae dengan perbedaan
konsentrasi 3 gram, 5 gram dan 7 gram. Proses fermentasi dilakukan selama 3
hari. Adapun kerangka berpikir peneliti secara sederhana yang dapat dilihat
pada gambar 2.5
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Kebutuhan akan bahan bakar
minyak sangat meningkat
Kulit nanas madu yang
mengandung

karbohidrat
Bahan bakar nonfosil

dan glukosa cukup tinggi

Bioetanol

Bioetanol dari kulit nanas
madu

Variasi konsentrasi

Fermentasi

bioetanol

Saccharomyces cereviseae 3

denga lama fermentasi 3

gram, 5 gram dan 7 gram

hari

Destilasi

Etanol
(C2H5OH)

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir Pengaruh Perbedaan Konsentrasi
Saccharomyces cereviseae Terhadap Kadar Etanol Pada Bioetanol Dari
Kulit Nanas Madu (Ananas comosus L.Merr)
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H. Hipotesis
1. Saccharomyces cereviseae mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan
dari proses fermentasi kulit buah nanas madu (Ananas comosus L. Merr).
2. Konsentrasi 7 gram Saccharomyces cereviseae menghasilkan kadar etanol
paling tinggi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan
adalah konsentrasi ragi dengan 3 perlakuan dan 3 pengulangan serta kontrol.

B. Batasan Penelitian
1. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah kulit nanas madu
(Ananas comosus L. Merr) yang sudah matang yang diperoleh dari penjual
rujak dan penjual buah nanas madu di Pasar Stan Maguwoharjo
Yogyakarta.
2. Mikroorganisme

dalam

proses

fermentasi

menggunakan

bantuan

mikroorganisme ragi roti Saccharomyces cereviseae dalam bentuk
kemasan dengan merk fermipan yang dibeli di Pasar Stan Maguwoharjo
Yogyakarta.
3. Metode fermentasi yang digunakan dalam penelitian adalah metode
fermentasi substrat padat (SSF).
4. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai pH awal dan akhir
dari proses fermentasi dan kadar etanol.
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Pemberian konsentrasi Saccharomyces cereviseae dan kulit nanas madu
untuk perlakuannya dapat dilihat pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 Pemberian Konsentrasi Saccharomyces Cereviseae dan Kulit
Nanas Madu
No.

Perlakuan

Kulit nanas madu (ml)

Saccharomyces cereviseae
(gram)

1.

P1

250 ml

3 gram

2.

P2

250 ml

5 gram

3.

P3

250 ml

7 gram

4.

K (kontrol)

250 ml

0 gram

C. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian adalah konsentrasi Saccharomyces
cereviseae yang ditambahkan pada kulit nanas madu dengan konsentrasi
terdiri dari 3 perlakuan dan kontrol dengan masing-masing 3 kali
pengulangan.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian adalah kadar etanol yang dihasilkan dari
proses fermentasi kulit buah nanas madu (Ananas comosus L. Merr).
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian yaitu 250 ml kulit nanas madu (Ananas
comosus L. Merr), ragi roti Saccharomyces cereviseae merk fermipan,
gula yang ditambahkan untuk semua total keseluruhan kulit nanas yaitu
250 gram, pH, botol fermentasi berwarna hijau gelap dengan ukuran 700
ml dan waktu fermentasi 3 hari.
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D. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017 di
Laboratorium Biologi, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam serta Laboratorium Kimia Organik Jurusan Farmasi Kampus III,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

E. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah gelas beker 1 liter,
blender merk Miyako, gelas ukur, kain saring, pipet volume, sarung
tangan, corong, tisu, labu erlenmeyer 100 ml, termometer air, autoclave,
sendok, tabung reaksi, pengaduk, pisau, wajan, baskom, panci, timbangan
digital, plastisin/lilin mainan, ember, botol kaca berwarna hijau gelap
ukuran 700 ml, kertas alumunium, indikator pH, kertas label, kertas
payung, karet, sumbatan, gelas beker, selang berwarna putih, kertas saring,
labu destilasi, kondensor, pipa bengkok dan heating mantle.
2. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan adalah kulit nanas madu (Ananas comosus
L. Merr), ragi roti Saccharomyces cereviseae merk fermipan, aquades,
gula, sabun pembersih dan alkohol 70%.
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F. Cara Kerja
Dalam penelitian ini proses pengerjaan terdiri dari beberapa tahap
yaitu, tahap persiapan alat dan bahan, tahap sterilisasi alat dan bahan, tahap
pelaksanaan yang terdiri dari tahap menimbang bahan, tahap pembuatan
slurry (bubur) kulit buah nanas madu, proses fermentasi dan proses destilasi.
1. Tahap Persiapan
a.

Persiapan Alat dan Bahan
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan dan mendata alat bahan yang
digunakan.

b. Sterilisasi Alat dan Bahan
Pada tahap ini peneliti melakukan sterilisasi alat terlebih dahulu, tujuan
dari sterilisasi ini yaitu untuk memperkecil peluang terjadinya
kontaminasi.
1) Alat-alat yang digunakan seperti blender, baskom, gelas beker,
corong, gelas ukur, botol berwarna hijau gelap, pisau, sendok, panci,
batang pengaduk, termometer air dicuci dengan sabun dan dibilas
dengan air bersih.
2) Alat yang disterilisasi dengan menggunakan autoclave yaitu botol
kaca berwarna hijau gelap dan selang. Selang dan botol kaca dicuci
bersih lalu direbus dengan ditambahkan sabun pembersih (±5 tetes)
hingga air mendidih. Selang dan botol diangkat lalu dibilas dengan
air bersih mengalir dari kran untuk menghilangkan sisa sabun yang
menempel pada selang dan botol. Selang dan botol dikeringkan
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kemudian disemprot dengan alkohol 70%. Bagian atas botol ditutup
dengan kertas payung dan dikareti. Selang dan botol dimasukkan ke
dalam autoclave untuk disterilisasi pada suhu 1210C dengan tekanan
1 atm selama 15 menit.
3) Alat-alat seperti batang pengaduk, gelas ukur, gelas beker dan
termometer air cukup disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%
sesaat sebelum digunakan.
2. Tahap Pelaksanaan
a.

Menimbang bahan
Berat basah kulit nanas madu ditimbang sebanyak 3 kg untuk 12
sempel. Ragi Saccharomyces cereviseae ditimbang sesuai dengan
konsentrasi yang sudah ditentukan yaitu 3 gram, 5 gram, 7 gram dan
gula yang ditambahkan sebanyak 250 gram untuk total keseluruhan.

b.

Pembuatan slurry (bubur) kulit buah nanas madu.
1) Kulit buah nanas madu sebanyak 3 kg yang sudah ditimbang,
dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang masih
menempel pada kulit nanas madu. Selanjutnya kulit buah nanas
madu dikeringkan pada suhu ruang.
2) Kulit buah nanas madu dihaluskan dengan menggunakan blender
tanpa ditambahkan air hingga membentuk slurry (bubur).
Selanjutnya slurry (bubur) kulit buah nanas madu sebanyak 3 kg
ditambahkan gula 250 gram.
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3) Slurry (bubur) kulit buah nanas madu dimasukkan ke dalam gelas
beker. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH menggunakan kertas
pH indikator dengan mencocokkan warna pada indikator pH yang
dicelupkan ke dalam gelas beker untuk mengukur pH awal.
Pengukuran pH harus disesuaikan dengan lingkungan hidup
Saccharomyces cereviseae dengan nilai pH berkisar 3-5.
4) Slurry (bubur) kulit buah nanas madu yang sudah diblender
kemudian ditimbang sebanyak 250 ml untuk setiap sempel yang
sudah ditentukan, slurry (bubur) kulit buah nanas madu
dimasukkan ke dalam botol kaca lalu ditutup menggunakan
alumunium foil dan dimasukkan ke dalam autoclave untuk
disterilisasi pada suhu 1210C dengan tekanan 1 atm selama 15
menit dan setelah proses sterilisasi selesai botol dikeluarkan lalu
didinginkan.
5) Ragi Saccharomyces cereviseae ditambahkan ke dalam botol yang
berisi slurry (bubur) kulit buah nanas madu yang sudah dingin
secara aseptis. Ujung selang yang telah dipasang sumbatan
dimasukkan ke dalam botol lalu ditutup dan dilapisi dengan
plastisin, sedangkan ujung selang yang lain dimasukkan ke dalam
gelas beker yang berisi aquades agar tidak terjadi kontak langsung
dengan udara luar. Fermentasi ini adalah fermentasi anaerob yang
berlangsung selama 3 hari.
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6) Setelah proses fermentasi selesai, nilai pH diukur sebagai hasil
akhir dengan mengambil ekstrak hasil fermentasi.
7) Setelah nilai pH akhir diukur kulit nanas madu disaring
menggunakan kain saring yang sudah dicuci bersih.
c.

Proses Destilasi dan Mengukur Kadar Etanol
1) Alat destilator dipasang dengan cara labu destilasi disambungkan
dengan kondensor, dimana pada kondensor tersebut dipasang
selang pada bagian atas dan bawah. Pipa bengkok dipasang pada
bagian ujung kondensor ujung pipa bengkok yang sudah terpasang
dimasukkan erlenmeyer.
2) Labu destilasi yang berisi cairan hasil fermentasi yang sudah
ditutup dengan gabus dipasang dibawah heating mantle untuk
dipanaskan. Suhu pada heating mantle dipastikan berada pada titik
didih etanol yaitu 70-80OC dan hasil destilasi ditampung dalam
erlenmeyer, proses destilasi dilakukan sampai menghasilkan cairan
destilat sebanyak 10 ml.
3) Cairan hasil destilasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan
pengujian kadar etanol di Laboratorium CV. Chem-Mix Pratama,
Banguntapan Bantul Yogyakarta.

d. Gas Kromotografi gas
Kromatografi gas adalah salah satu pemisahan yang sekaligus
untuk analisis senyawa-senyawa organik maupun anorganik, yang
bersifat termostabil dan mudah menguap. Prinsip kerja kromatografi
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gas yaitu dengan cuplikan diinjeksi ke dalam injektor, aliran gas dari
gas pengangkut akan membawa cuplikan yang telah teruapkan masuk
ke dalam kolom. Selanjutnya kolom akan memisahkan komponenkomponen dari cuplikan sehingga komponen-komponen tersebut
dideteksi oleh detektor dan sinyal dalam bentuk puncak akan
dihasilkan oleh pencatat.

G. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari hasil pengujian
kadar etanol yang dilakukan di Laboratorium CV. Chem-Mix Pratama,
Banguntapan Bantul Yogyakarta. Peneliti menggunakan teknik statistik
dengan analisa korelasi pada SPSS ver 17.0. untuk mengolah

data. Pada

penelitian ini variabel X merupakan tiga perlakuan pemberian konsentrasi
Saccharomyces cereviseae, sedangkan variabel Y merupakan kadar etanol
yang dihasilkan dari proses fermentasi. Pengujian hipotesis dan pengambilan
keputusan pada penelitian didasarkan pada:
Ho: tidak ada perbedaan signifikan dari beberapa kelompok perlakuan
Hi: ada perbedaan signifikan dari beberapa kelompok perlakuan
Peneliti melakukan uji normalitas data terlebih dahulu dengan
menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov Z pada aplikasi SPSS ver 17.0, untuk
menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang
normal atau tidak.
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Jika signifikansi > 0,05, maka data terdistribusi normal
Jika signifikansi < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal
Hasil data yang diperoleh dari penelitian terdistribusi normal sehingga
dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson. Hipotesis pada uji korelasi Pearson
dilakukan dengan membandingkan taraf signifikansi (p-value) dengan
galatnya.
Jika signifikansi (p-value) > 0,05, maka Ho diterima
Jika signifikansi (p-value) < 0,05, maka Ho ditolak
H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian Dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi tambahan bagi
peneliti yang akan menjadi tenaga pendidik. Hasil penelitian ini dapat
diaplikasikan pada pembelajaran Biologi SMA kelas XII semester 1 pada
materi pokok Metabolisme Sel dan dapat diterapkan dalam bentuk praktikum
pembuatan Bioetanol.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. pH Bioetanol Sebelum dan Sesudah Fermentasi
Berikut adalah nilai pH proses pembentukan bioetanol dari kulit
buah nanas madu dengan perbedaan konsentrasi Saccharomyces
cereviseae yang menggunakan metode Solid State Fermentation (SSF)
dan proses destilasi. Nilai pH dari proses pembentukan bioetanol kulit
buah nanas madu sebelum dan sesudah fermentasi dapat dilihat pada tabel
4.1
Tabel 4.1 Hasil Pengujian pH Sebelum dan Sesudah Fermentasi
No

Perlakuan

pH
Sebelum

Sesudah

1

P1

4

4

2

P2

4

4

3

P3

4

4

4

4

4

K (kontrol)

Keterangan :
P1 : Perlakuan penambahan Saccharomyces cereviseae 3 gram
P2 : Perlakuan penambahan Saccharomyces cereviseae 5 gram
P3 : Perlakuan penambahan Saccharomyces cereviseae 7 gram
K : Tanpa penambahan Saccharomyces cereviseae
2. Hasil Uji Kadar Etanol
Data yang ditunjukkan di bawah ini merupakan hasil pengukuran
kadar etanol yang diperoleh dari proses fermentasi dan proses destilasi
sederhana. Pengujian kadar etanol dilakukan dengan menggunakan
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Kromatografi Gas (GC) di laboratorium Chem-Mix Pratama, Bangutapan
Bantul Yogyakarta. Hasil uji kadar etanol dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2 Hasil Uji Kadar Etanol

No

Perlakuan

Analisa

Rata-rata
ulangan 1
(%)

Rata-rata
ulangan 2
(%)

Rata-rata
keseluruhan
(%)

1

P1

Etanol

34,77

35,05

34,91

2

P2

Etanol

42,94

43,05

43,00

3

P3

Etanol

49,39

49,05

49,22

4

Kontrol

Etanol

28,44

28,27

28,36

Keterangan :
P1 : Perlakuan penambahan Saccharomyces cereviseae 3 gram
P2 : Perlakuan penambahan Saccharomyces cereviseae 5 gram
P3 : Perlakuan penambahan Saccharomyces cereviseae 7 gram
K : Tanpa penambahan Saccharomyces cereviseae
B. Pembahasan
Pembuatan

bioetanol

pada

umumnya

menggunakan

bantuan

mikrooganisme seperti khamir, kapang dan bakteri dengan proses fermentasi.
Dalam penelitian ini, mikroorganisme yang digunakan oleh peneliti adalah
Saccharomyces cereviseae karena dapat memproduksi alkohol lebih cepat,
tahan terhadap pH tinggi dan mudah tumbuh pada medium yang mengandung
gula dengan konsentrasi yang tinggi. Substrat yang dipilih untuk pembuatan
bioetanol adalah limbah kulit buah nanas madu (Ananas comusus L. Merr).
Kulit buah nanas madu masih mengandung karbohidrat dan gula reduksi
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yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bioetanol. Penelitian ini
mengunakan glukosa sebagai sumber karbon untuk aktivitas Saccharomyces
cereviseae sehingga etanol dapat dihasilkan dari proses fermentasi. Gula
yang ditambahkan sebesar 250 gram dalam 3 kg kulit buah nanas madu.
Lama proses fermentasi yang dipilih pada penelitian adalah 3 hari. Sebelum
proses fermentasi warna slurry (bubur) kulit nanas berwarna kuning
keemasan setelah difermentasi selama 3 hari, warna slurry (bubur) kulit nanas
berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna coklat dikenal
dengan nama Browning enzimatic (reaksi pencoklatan enzimatis) hal ini
dikarenakan dari proses kimia yang terjadi pada buah oleh enzim tertentu
yang menghasilkan pigmen warna coklat (melanin). Proses pencoklatan
enzimatik melibatkan enzim-enzim seperti Monophenol Monoxygenase atau
tyrosinase, polifenol oksidase atau fenolase, dan laccase. Perubahan warna ini
akan terbentuk apabila buah sudah terkupas dan mengalami kontak langsung
dengan oksigen diudara. Apabila enzim mengalami kontak dengan oksigen
diudara, maka fenolase akan mengkatalisis konversi biokimia dari komponen
fenolik yang ada pada buah sehingga komponen tersebut berubah menjadi
pigmen coklat (melamin) (Silalahi dkk., 2012)
Diketahui waktu fermentasi yang optimal untuk Saccharomyces
cereviseae yaitu 3 hari, pada waktu tersebut aktivitas Saccharomyces
cereviseae bekerja secara optimal serta kegiatan enzimatis tidak terhambat.
Fase ini dikenal sebagai fase eksponensial dimana sel akan tumbuh dan
membelah diri hingga mencapai jumlah maksimum (Chairul, 2013). Waktu
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fermentasi berpengaruh terhadap hasil karena semakin lama waktu fermentasi
kadar etanol semakin meningkat, namun bila fermentasi terlalu lama nutrisi
dalam substrat akan habis dan khamir Saccharomyces cereviseae tidak lagi
memfermentasi alkohol.
Peneliti melakukan pengujian pH pada slurry dengan menggunakan
kertas indikator pH. Nilai pH merupakan indikator penting dalam produksi
etanol karena akan mempengaruhi perkembangan khamir. pH perlu diukur
agar mengetahui kesesuaian proses pertumbuhan Saccharomyces cereviseae
sehingga dapat memproduksi etanol, karena ketika Saccharomyces cereviseae
tidak dalam pH yang sesuai maka produktivitas etanol yang dihasilkan kurang
maksimal.
Tabel 4.1 hasil pengujian didapatkan nilai pH sebelum dan sesudah
fermentasi setiap perlakuan adalah 4. Khamir Sacharomyces cereviseae
tumbuh optimal pada pH berkisar 3-5 dalam keadaan asam (Ikram, 2005).
Jika nilai pH diluar dari range 3-5 maka Saccharomyces cereviseae belum
mampu beradaptasi

secara optimal

pada lingkungan dan

aktivitas

fermentasinya akan menurun (Ageng, 2009).
Setelah proses fermentasi dan pengujian pH, dilanjutkan proses
destilasi. Destilasi bertujuan untuk memisahkan air dari etanol dengan
mempertahankan titik didih etanol antara 70-800C (Archunan, 2004). Proses
destilasi diperlukan pada pembuatan bioetanol agar menghasilkan tingkat
kemurnian etanol lebih tinggi. Setiap sampel yang diperoleh dari proses
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fermentasi dilakukan destilasi dan hasilnya kemudian diuji kadar etanol
menggunakan Kromatografi Gas (GC).
Tabel 4.2 pengukuran kadar etanol dengan Kromatografi Gas
didapatkan rata-rata kadar etanol paling tinggi sebesar 49,22% pada
konsentrasi 7 gram Saccharomyces cereviseae. Pada penelitian ini dapat
diketahui bahwa semakin besar konsentrasi Saccharomyces cereviseae maka
kadar etanol yang dihasilkan dari penguraian glukosa oleh Saccharomyces
cereviseae semakin tinggi, hal ini dikarenakan Saccharomyces cereviseae
dapat memanfaatkan glukosa pada substrat (slurry kulit nanas madu) untuk
tumbuh secara optimal dalam menghasilkan etanol. Nutrisi untuk
pertumbuhan dan aktivitas kehidupan Saccharomyces cereviseae terpenuhi
pada proses fermentasi, sehingga dapat menghasilkan etanol yang tinggi.
Proses penguraian glukosa menjadi alkohol dengan bantuan Saccharomyces
cereviseae dapat terjadi melalui tahapan glikolisis, dimana glukosa akan
diuraikan menjadi asam piruvat, NADH dan 2 ATP. Asam piruvat yang
terbentuk mengalami dekarboksilasi (pelepasan 2 molekul CO2) sehingga
akan diubah menjadi dua molekul asetaldehit, dengan adanya bantuan dari
mikroorganisme maka alkohol dehidrogenase akan direduksi oleh NADH
menjadi etanol dan molekul NADH terdegradasi NAD+ serta membebaskan
energi (ATP).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Santi (2008) menyatakan
bahwa kadar etanol yang tinggi dapat dihasilkan dari pemberian
mikroorganisme yang optimal. Pada khamir Saccharomyces cereviseae
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terdapat enzim zimase dan invertase. Enzim zimase sebagai katalis untuk
memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian akan bereaksi
dengan enzim invertase yang mengubah gula sederhana menjadi alkohol
dalam proses fermentasi (Azizah dkk., 2012). Nilai rata-rata kadar etanol
paling rendah yaitu 34,91% pada konsentrasi 3 gram Saccharomyces
cereviseae. Hal ini dikarenakan konsentrasi Saccharomyces cereviseae yang
rendah berpengaruh terhadap tingkat produktivitas Saccharomyces cereviseae
dalam proses fermentasi menghasilkan etanol, dimana masih terdapat sumber
energi dan makanan pada media pertumbuhan yang belum dimanfaatkan
secara maksimal. Pada kontrol terdapat nilai rata-rata kadar etanol yaitu
28,36% tanpa penambahan Saccharomyces cereviseae, diketahui pada buah
nanas terdapat senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen
oksigen. Pada buah nanas terdapat komponen berupa volatil yaitu senyawasenyawa ester dalam bentuk metil ester dan etil ester, dan nonvalotil yaitu
senyawa yang terdapat asam-asam berupa asam sitrat, asam malat dan asam
oksalat (Irfandi, 2005). Dalam nanas terdapat senyawa ester yang merupakan
kelompok senyawa organik yang memiliki rumus umum ROOR, senyawa
ester juga termasuk turunan asam karboksilat yang gugus ˗OH dalam rumus
RCOOH diganti oleh gugus ˗OR. Apabila Ester dihidrolisis dengan air maka
akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Sehingga didalam buah
sendiri terdapat beberapa senyawa yang dapat menghasilkan alkohol
walaupun dalam skala kecil (Ali, 2008).
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Hasil data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan SPSS
ver 17.0. Langkah pertama yang dilakukan adalah uji normalitas untuk
mengetahui apakah data terdistibusi normal atau tidak. Diketahui data yang
diperoleh terdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai Sig = 0,938
lebih besar dari pada (α) = 0,05. Selanjutnya dilakukan uji korelasi pearson
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perbedaan konsentrasi
Saccharomyces cereviseae dengan kadar etanol. Diketahui pada nilai Sig =
0,00 lebih kecil dari pada (α) = 0,05 adalah 0,576. Secara statistik dapat
simpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara Saccharomyces
cereviseae dengan kadar etanol.
Penelitian yang telah dilakukan diperoleh kadar etanol paling tinggi
yang terdapat pada konsentrasi Saccharomyces cereviseae 7 gram dengan
kadar etanol sebesar 49,22%, sedangkan kadar etanol paling rendah terdapat
pada konsentrasi Saccharomyces cereviseae 3 gram dengan kadar etanol
sebesar 34,91%. Kadar etanol yang dihasilkan dari penelitian ini masih
tergolong rendah untuk dijadikan bahan bakar alternatif bioetanol yang
memiliki standar kadar etanol sekitar 95-96%.
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C. Keterbatasan Penelitian
1. Proses destilasi pada suhu 70-800C sangat berpengaruh pada titik didih
etanol dikarenakan apabila titik didih diatas 1000C maka hasil yang
didapatkan berupa uap air bukan etanol.
2. Proses destilasi membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 1-2 jam dan
selalu mengontrol suhu pada heating mentel agar tetap stabil pada suhu 70800C.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil

penelitian

mengenai

“Pengaruh

Perbedaan

Konsentrasi

Saccharomyces Cereviseae terhadap Kadar Alkohol pada Bioetanol dari Kulit
Nanas Madu (Ananas Comosus L. Merr)’’ dapat menjadi pengetahuan yang baru
dalam dunia pendidikan. Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan
sebagai bahan ajar di Sekolah Menegah Atas (SMA) kelas XII semester 1 pada
bab 2 Metabolisme Sel. Pembelajaran akan dirancang agar peserta didik dapat
melakukan percobaan berkaitan dengan pemanfaatan kulit nanas di sekitar
lingkungan dalam pembuatan bioetanol. Dalam penelitian ini diharapkan peserta
didik mendapatkan pengetahuan terait pemanfaatan kulit nanas sebagai bioetanol.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran terkait dengan
penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Dasar
(KD) yang digunakan adalah :
KD 3.2

: Memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan
data tentang proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan
studi literatur

KD 4.2

: Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim,
fotosintesis dan respirasi anaerob

44
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Perbedaan

konsentrasi

Saccharomyces

cereviseae

yang

diberikan

berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi
kulit nanas madu (Ananas comosus L. Merr)
2. Konsentrasi 7 gram Saccharomyces cereviseae menghasilkan kadar etanol
paling tinggi yaitu 49,22% selama 3 hari fermentasi.

B. Saran
1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan variasi ragi dan perbedaan
hari pada kulit nanas madu sehingga diperoleh kadar etanol yang lebih
maksimal.
2. Penelitian selanjutnya perlu memperhatikan proses destilasi mengenai
titik didih etanol
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Lampiran 1 : Silabus

SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 6 JP

KI 1

:1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: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 dunia.

KI 3

:3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan petadaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bisang kajian yang spesifik sesui dengan bakat dan minantnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

:4. Mengelola, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode

sesui kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Pembelajaran
1.1 Mengagumi

•

keteraturan dan
kompleksitas

Bioteknologi
•

ciptaan Tuhan
tentang struktur
dan

•

Prinsip

dasar

•

Bioteknologi

dalam

konvensional
•

sifat

dalam

pengaturan

kehidupan

proses

sehari-hari

Berperilaku
ilmiah:

teliti,

•

Mengkaji

referensi

menit

proses

•

Menanya
•

Apa yang dimaksudkan dengan

•

bioteknogi ?
•

Bagaimana

perkembangan

•

Buku Biologi
kelas XII

•

Buku kerja/
LKS

•

Referensi
dari berbagai

ilmiah saat

sumber

diskusi

(internet atau

Sikap saat

koran)
•

Peralatan

Sikap saat

laboratorium

praktikum

untuk

Bagaimana cara membuat produk Portofolio

percobaan

bioteknologi ?

fermentasi

Mengumpulkan

•

data

Mendeskripsikan

Laporan
tertulis

(Eksperimen/Eksplorasi)
•

•

Sikap

presentasi

bioteknologi ?
•

Sikap saat

Pembelajaran
tentang

bahan

•

produk bioteknologi

Manfaat
Bioteknologi

pada

menghasilkan energi

Waktu
6 x 45

dan

dan pewarisan
serta

Menonton video/gambar tentang

Media, Alat,

Observasi

aktivitas yang memerlukan dan

Bioteknologi

Modern

makluk hidup
2.1

Perkembangan

kromosom

pembentukan

•

Bioteknologi

fungsi

DNA, gen dan

Mengamati

Pengertian

Alokasi

tentang
tentang

arti,

percobaan
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tekun,

jujur

sesuai data dan
fakta,

•

disiplin,

prinsip dasar bioteknologi

(format

Membandingkan

dan

bioteknogi

laporan)

modern dan konvensional serta

tanggung jawab,

dapat menemukan perbedaan dan Test tertulis

dan

persamaan antara keduanya.

peduli

dalam observasi

•

Melakukan percobaan fermentasi

dan eksperimen,

alkohol

berani

dan

ragi Saccharomyces cereviseae

santun

dalam

mengajukan
pertanyaan dan
beragumentasi,
peduli
lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama,

Mengasosiasikan
•
•

setiap

kesimpulan

tentang

Menyusun laporan percobaan dan
pembuatan bioetanol

•

Mengolah data dan membuat
laporan
informasi

hasil

pengumpulan

tentang

pembuatan

bioetanol

kritis, responsif

dalam

Membuat

prinsip dasar biteknologi

secara ilmia dan

proaktif

menggunakan

dan menyusun laporan

berpendapat

dan

dengan

Mengkomunikasikan
•

Memaparkan

hasil

diskusi

•

Ulangan
harian

isi
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tindakan

dan

tentang

dalam
melakukan

tentang

prinsip

bioteknologi
•

Memaparkan

tentang

dampak

pengamatan dan

bioteknologi dalam kehidupan

percobaan

sehari-haru

dalam

•

Pengumpulan informasi tentang

kelas/laboratori

pemanfaatan

um

kehidupan

Laboratorium
3.10 Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknogi yang
menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru
untuk
meningkatkan
kesejateraan

bioetanol

dalam
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manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan
4.10 Merencanakan
dan melalukan
percobaan dalam
penerapan prinsipprinsip
bioteknologi
konvensional
untuk
menghasilkan
produk dan
mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan
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Lampiran 2 :

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Satuan pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi Pelajaran

: Bioteknologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit (3x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI. I

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI. 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 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, dan menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadiaan, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak
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secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan sesuai
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)
1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur
dan fungsi DNA, gen dan kromosom dalam pembentukan dan pewarisan
sifat serta pengaturan proses makluk hidup
2.1 Berperilaku ilmiah : teliti, jujur terhadap data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab

dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan

santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan
dalam

melakukan

pengamatan

dan

percobaan

di

dalam

kelas/laboratorium
3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan
4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi
produk serta prosedur yang dilaksanakan.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1 Menunjukkan sikap bersyukur atas segala ciptaan Tuhan dalam
pengaturan proses mahkluk hidup.
2.1.1 Menunjukkan sikap ilmiah, teliti, jujur, disiplin dan tanggung jawab
serta peduli dalam melaksanakan eksperimen di dalam laboratorium
maupun dikelas.
2.1.2 Menunjukkan sikap berani dan santu, berpendapat ilmiah secara kritis
serta responsif dan proaktif dalam setiap tindakan pada saat
melakukan eksperimen maupun diskusi di kelas.
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3.10.1

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi konvensional

3.10.2

Menjelaskan tentang perbedaan antara bioteknologi modern dan
bioteknologi konvensional

3.10.3

Menjelaskan manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian, medis
dan

peternakan

4.10.2 Merencanakan percobaan tentang salah satu produk bioteknologi
konvensional
4.10.3

Menyusun laporan tertulis mengenai hasil pembuatan produk
bioteknologi konvensional

D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1

Melalui kegiatan refleksi siswa dapat menunjukkan sikap peduli
untuk menjaga dan melestarikan tanaman dan hewan di
lingkungan sekitar

2.1.1.1

Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan sikap teliti,
tekun, tanggung jawab, peduli, jujur dan berpendapat ilmiah secara
kritis.

3.10.1.1 Melalui kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan tentang prinsipprinsip dasar bioteknologi
3.10.1.2 Melalui kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan manfaat
bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional
3.10.1.3 Melalui kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan manfaat
bioteknologi dalam bidang pertanian, medis dan peternakan
4.10.1.2 Setelah melakukan kegiatan diskusi siswa dapat melakukan
percobaan eksperimen tentang produk bioteknologi konvensional
yaitu bioetanol
4.10.1.3 Setelah melakukan kegiatan praktikum, siswa dapat menyusun
laporan tertulis dari hasil percobaan pembuatan bioetanol
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E. Materi Pembelajaran
Materi Pokok : Bioteknologi
Sub Materi

:

- Pengertian tentang bioteknologi
- Jenis-jenis bioteknologi
- Perkembangan bioteknologi
- Manfaat bioteknologi

F. Pendekatan Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran kontekstual dan Saintifik

Model pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Metode pembelajaran

: Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, dan
eksperimen.

G. Sumber Belajar
- Buku Biologi untuk SMA/MA kelas XII. Faidah Rachmawati, Nurul
Urifah, Ari Wijaya, 2009. BIOLOGI untuk SMA/ MA Kelas XII
Program IPA. Pusat Perpustakaan, Jakarta
- Internet

H. Media Pembelajaran
- LKS
- Laptop
- LCD
- Papan tulis
- Penghapus
- Spidol
- Gambar
- Video
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I. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke-1 (2 X 45 Menit) : Materi (Bioteknologi

modern dan

konvensional
Tahap Pembelajaran
Pembuka

(10

menit)

Fase
Menyiapkan
kondisi

belajar

siswa

Kegiatan Pembelajaran
➢ Menyiapkan

suasana

belajar yang kondusif
➢ Mengawali

kegiatan

pembelajaran

dengan

doa
➢ Mengecek

kehadiran

siswa
Melakukan

➢ Guru

apersepsi,

memberikan

beberapa pertanyaan :

menyampaikan

➢ Pengertian Bioteknologi?

tujuan

➢ Sebutkan

pembelajaran dan

3

produk

bioteknologi

memotivasi siswa

konvensional

Orientasi

dan

modern
➢ Guru memotivasi siswa
agar

selalu

semangat

dalam belajar
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

yang

ingin

dicapai
Kegiatan inti (70 menit) Penataan materi yang
sistematis

➢ Guru Menjelasan tentang
pengertian bioteknologi,
dasar-dasar bioteknologi
➢ Guru

membagi

dalam
kelompok,

siswa

beberapa
satu
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Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran
kelompok terdiri dari 4-5
siswa, dan membagikan
LKS kepada siswa.

Mengamati

➢ Siswa mengamati LKS
yang diberikan oleh guru
➢ Guru

menjelaskan

tentang

LKS

dibagikan
Menanya

yang
kepada

masing-masing
kelompok
➢ Siswa

secara

berkelompok

diminta

Mengumpulkan

mengajukan pertanyaan

informasi/mencoba

jika

ada

yang

dimengerti

tidak
dalam

menjawab LKS
menalar

➢ Siswa

berdiskusi

dan

mengkaji pustaka untuk
menjawab
Mengkomunikasikan

pertanyaan

yang terdapat dalam LKS
yag diberikan
➢ Siswa

mengolah

informasi yang diperoleh
dari berbagai
Evaluasi

➢ Kelompok

lain

dapat

mengajukan pertanyaan
kepada kelompok yang
presentasi
memperbaiki

dan

dapat
serta
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Tahap Pembelajaran
Penutup (10 menit)
a. Apresiasi

Fase

Kegiatan Pembelajaran
memberi masukan
➢ Sebagai bentuk apresiasi
kepada kelompok yang
presentasi, guru bersama
siswa

memberi

tepuk

tangan
➢ Jika
b. Klarifikasi

siswa

melakukan

kesalahan

dalam

menerima konsep maka
guru

mengklarifikasi

jawaban siswa
c. Merangkum

➢ Siswa merangkum halhal yang telah dipelajari
➢ Guru

d. Refleksi

mengajak

siswa

untuk

merefleksikan

tentang

pembelajaran

yang
secara

telah

dipelajari

lisan

menunjuk

dengan
beberapa

siswa..
➢ Siswa

diminta

mempelajari
e.Arahan/tindak lanjut

untuk
tentang

materi yang akan dibahas
pada

pertemuan

selanjutnya (manfaat dan
dampak bioteknologi
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Pertemuan Ke-II ( 2 X 45 Menit ) : Manfaat dan Dampak Bioteknologi
Tahap Pembelajaran
Pendahuluan
menit)

Fase

Kegiatan Pembelajaran

(10 Menyiapkan kondisi ➢ Menyiapkan suasana belajar
belajar siswa

yang kondusif
➢ Mengawali kegiatan belajar
dengan doa
➢ Mengecek kehadiran siswa
➢ Guru menanyakan mengenai
materi yang telah dipelajari

Melakukan

pada pertemuan sebelumnya,

apersepsi,

misalnya tentang pengertian

menyampaikan

bioteknolog,

tujuan

bioteknologi

pembelajaran dan
memotivasi siswa

jenis-jenis

➢ Untuk melanjutkan materi
guru menampilkan beberapa
gambar

dan

memberikan

pertanyaan :
1. Apakah

ada

yang

tau

gambar ini terbuat dari
apa?
2. Apakah bisa diperbaharui
atau tidak?
3. Apa
bahan

yang
ini

terjadi
tidak

bila
dapat

diproduksi lagi?
➢ Guru memotivasi siswa agar
selalu
belajar

semangat

dalam
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Tahap Pembelajaran
-

Fase

Kegiatan Pembelajaran
➢ Guru menampilkan tujuan

Orientasi

pembelajaran

yang

ingin

dicapai

Kegiatan Inti (70 menit) Penataan

materi

yang sistematis

➢ Guru menjelaskan tentang
manfaat

dan

dampak

bioteknologi
➢ Guru
Mengamati

menampilkan

tentang

proses

video

pembuatan

alkohol dari berbagai macam
bahan tumbuhan organik.
➢ Guru membagi siswa dalam
beberapa

kelompok

yang

terdiri dari 4-5 siswa, dan
guru

membagikan

LKS

kepada siswa.
➢ Siswa

mengamati

LKS

tersebut
➢ Guru menjelaskan tentang
LKS yang dibagikan kepada
masing-masing kelompok
➢ Siswa secara berkelompok
Menanya

diminta

mengajukan

pertanyaan jika ada yang
tidak
Mengumpulkan
informasi/mencoba
Menalar

dimengerti

dalam

menjawab LKS
➢ Siswa
mengkaji

berdiskusi

dan

pustaka

untuk

menjawab pertanyaan yang
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Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran
diberikan oleh guru

Mengkomunikasikan

➢ Siswa mengolah informasi
yang

didapatkan

dari

berbagai sumber dan mengisi
LKS tersebut
➢ Guru

meminta

setiap

perwakilan kelompok untuk
mempresentasikan

hasil

diskusinya
➢ Kelompok
Evaluasi

lain

mengajukan
kepada

dapat
pertanyaan

kelompok

presentasi

dan

yang
dapat

memperbaiki serta memberi
masukkan
Penutup (10 menit)
➢ Sebagai
a. Apresiasi

bentuk

kepada

apresiasi

kelompok

presentasi,

guru

yang
bersama

siswa memberi tepuk tangan
b. Klarifikasi

➢ Jika

siswa

melakukan

kesalahan dalam menerima
konsep

maka

guru

mengklarifikasikan jawaban
siswa
c. Merangkum

➢ Siswa merangkum

hal-hal

yang telah dipelajari
d. Refleksi

➢ Guru mengajak siswa untuk
mengungkapkan tentang apa
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Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran
manfaat

yang

setelah

diperoleh
mempelajari

pembelajaran hari ini
Arahan/tindak lanjut

➢ Siswa

diminta

untuk

mempelajari tentang proses
fermentasi

alkohol

serta

menyiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan dalam
penelitian tersebut.
➢ Pada pertemuan selanjutnya
guru

meminta

siswa

membawa alat dan bahan
praktikum

sesuai

dengan

kelompok

yang

telah

dibagikan pada pertemuan
kedua.
➢ Guru menutup pembelajaran
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Pertemuan Ke - III ( 2 X 45) : Pembuatan Bioetanol
Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (10 menit)

Menyiapkan kondisi

➢ Menyiapkan suasana belajar

belajar

yang kondusif
➢ Mengawali kegiatan belajar

Melakukan

dengan doa

apersepsi,
menyampaikan

➢ Mengecek kehadiran siswa

tujuan pembelajaran

➢ Guru mengajukan pertanyaan :

dan

memotivasi
- Bagaimana dengan tugas

siswa

yang ibu berikan, apakah
alat dan bahan yang akan
digunakan

untuk

praktikum

semuanya

sudah lengkap?
➢ Guru menanyakan mengenai
kesiapan

siswa

untuk

melakukan

praktikum

pembuatan bioetanol
-

➢ Guru memberi motivasi siswa

Orientasi

agar semangat dalam belajar
dan

melakukan

praktikum

tersebut.
➢ Guru

menampilkan

pembelajaran

yang

tujuan
ingin

dicapai
Kegiatan
menit)

Inti

(70

➢ Guru membagi siswa terbagi
dalam kelompok yang sudah
ditentukan

pada

pertemuan
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Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran
sebelumnya.
➢ Guru membagikan LKS pada
masing-masing
sebagai

kelompok

pedoman

melakukan

untuk

praktikum

pembuatan bioetanol
➢ Guru menjelaskan langkahlangkah yang harus dilakukan
oleh

siswa

pada

saat

praktikum dan hasil yang akan
diperoleh

dari

praktikum

tersebut
➢ Siswa menyiapkan alat dan
bahan yang akan digunakan
untuk

praktikum

dan

melakukan praktikum
➢ Guru mengawasi siswa dalam
melakukan praktikum
➢ Siswa mencatat hal apapun
yang

berkaitan

dengan

praktikum dan hasilnya
➢ Guru

meminta

salah

kelompok
mempresentasikan

satu
untuk

laporan

sementara
➢ Guru memberi jeda waktu
untuk presentasi, dan berkata
oke, sudah baik presentasinya.
Dari hasil presentasi

teman-
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Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran
teman kalian apakah ada yang
punya pendapat lain?
➢ Guru menulis dipapan yang
akan dikatakan oleh siswa

Penutup (10 menit)
a. Apresiasi

➢ Baik sebagai bentuk apresiasi
kepada teman kelompok yang
sudah melakukan praktikum
dengan

baik

dan

mempresentasikan

sudah
hasil

diskusi, guru bersama siswa
bertepuk tangan.
b. Klarifikasi

➢ Jika

siswa

kesalahan

melakukan

dalam

menerima

maka

guru

mengklarifikasikan

jawaban

materi

siswa.
c. Refleksi

➢ Guru mengajak siswa untuk
merefleksikan

tentang

pembelajaran hari ini baik baik
secara lisan dengan menunjuk
beberapa siswa.
➢ Bagaimana
setelah

perasaan
belajar

kalian
tentang

pembuatan bioetanol hari ini
Arahan/tindak lanjut

➢ Guru menyampaikan : dari apa
yang telah kita belajar dan
bahas hari ini apakah masih
ada yang kurang jelas dan
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Tahap Pembelajaran

Fase

Kegiatan Pembelajaran
masih belum mengerti? baik
kalau

tidak

ada

yang

ditanyakan lagi untuk minggu
depan akan ada ulangan harian
tentang materi bioteknologi
yang telah dipelajari selama
ini.

J. Penilaian
1. Kompetensi dan teknik penilaian
a. Kognitif

: Tes tertulis (pilihan ganda dan uraian)

b. Afektif

: Lembar observasi

c. Psikomotorik

: Kinerja dan laporan

2. Bentuk instrumen
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman penskoran
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Nama Kelompok :
1.............................................
2.............................................
Lampiran 3: Lembar Kerja Siswa

3.............................................

Lembar Kerja Siswa

4.............................................
5.............................................

A. Judul

: Bioteknologi

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian bioteknologi
2. Siswa mampu menjelaskan dasar-dasar bioteknologi
3. Siswa mampu membedakan produk-produk bioteknologi konvensional dan
modern
C. Alat dan bahan :
1. Buku
2. Alat tulis
D. Pertanyaan diskusi
1. Jelaskan pengertian bioteknologi ?
2. Sebutkan perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional

No
1
2
3
4
5

Bioteknologi Modern

Bioteknologi Konvensional
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Nama Kelompok :
1.............................................
2.............................................

Lembar Kerja Siswa 2

3.............................................
4.............................................
5.............................................
A. Tujuan :
1. Menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi kehidupan dalam
berbagai bidang
2. Menjelaskan perbedaan respirasi dan proses fermentasi

B. Alat dan Bahan
1. Buku
2. Alat tulis

C. Pertanyaan diskusi
1. Lengkapi tabel berikut dengan benar !
No

Bidang

Tempat

Proses

berlangsung

yang
terjadi

1

Glikolisis

2

Dekarboksil

Hasil
Senyawa

Aseptor

akhir

asi
3

Daur krebs

4

Transfer
elektron

2. Jelaskan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob ?
3. Jelaskan pengertian fermentasi ?

ATP
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Nama Kelompok :
1.............................................
2.............................................
3.............................................
Lembar Kerja Siswa 3

4.............................................
5.............................................

A. Judul : Fermentasi alkohol dengan menggunakan Saccharomyces
cereviseae
B. Tujuan :
1. Siswa dapat melakukan percobaan fermentasi alkohol dengan
menggunakan Saccharomyces cereviseae
2. Siswa dapat menganalisis hasil percobaan fermentasi alkohol dengan
menggunakan Saccharomyces cereviseae
C. Alat dan bahan
a. Alat
1. Blender
2. Botol berwarna gelap
3. Autoclave
4. Gelas ukur
5. Pipet volume
6. Termometer air
7. Sendok
8. Pengaduk
9. Pisau
10. Selang
11. Penutup fermentor
12. Timbangan digital
13. Kertas saring
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b. Bahan
1. Kulit buah nanas madu
2. Saccharomyces cereviseae
3. Gula
4. Aquades
5. NaoH
6. Kertas indikator Ph
D. Cara Kerja
1.

Timbanglah kulit buah nanas madu sebanyak 3 kg

2.

Cucilah kulit buah nanas madu sampai bersih lalu keringkan dengan
suhu ruangan

3.

Haluskan kulit buah nanas madu menggunakan blender hingga
mendapatkan slurry (bubur) kulit buah nanas madu

4.

Timbanglah slurry (bubur) kulit buah nanas madu sebanyak 250 gram

5.

Masukkan botol berwarna hijau gelap dan selang ke autoclave untuk
disterilkan pada suhu 121OC dengan tekanan 1 atm selama 15 menit

6.

Dinginkan botol yang telah disterilkan

7.

Masukkan slurry (bubur) kulit buah nanas madu ke dalam botol
bewarna hijau gelap dan disterilkan ke dalam autolave pada suhu
121OC dengan tekanan 1 atm selama 15 menit

8.

Dinginkan botol yang berisi slurry lalu masukkan Saccharomyces
cereviseae yang sudah ditimbang sebanyak 3 gram, 5, gram, dan 7
gram ke dalam botol secara aseptis

9.

Tutup botol menggunakan selang yang sudah terpasang penutup botol
lalu lapisi dengan plastisin (lilin mainan)

10. Masukkan ujung selang yang lain ke dalam gelas beker yang berisi
aquades kemudian fermentasikan selama 3 hari
11. Setelah

masa

fermentasi

selesai,

hasil

fermentasi

menggunakan kain saring
12. Hasil penyaringan kulit nanas madu kemudian didestilasi

disaring
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13. Cara untuk destilasi yaitu dengan merangkai alat destilator, memasang
bunsen pembakaran, memasang pipa untuk penyaluran uap etanol,
memasang labu erlenmeyer untuk menampung etanol, memasukkan
cairan hasil fermentasi kedalam labu erlenmeyer lalu ditutup dengan
penutup labu erlenmeyer dan dipasang dibawah bunsen, perhatikan
suhu pada 70-80oC dan proses destilasi dilakukan sampai didapatkan
cairan etanol
14. Pengujian kadar etanol diuji menggunakan thermometer alkohol
15. Catatlah hasil uji kadar etanol pada tabel yang telah disediakan

E. Hasil
Tabel hasil pengukuran kadar etanol pada kulit buah nanas madu
No

Konsentrasi Saccharomyces
sereviseae

1.
2.
3.

F. Kesimpulan

Kadar etanol

Keterangan
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INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian Kognitif

Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
Jenjang pendidikan

: SMA

Mata pembelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/1

Jumlah Soal

: 10 Pilihan Ganda, 5 Uraian

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

KD 3.10 : Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam aspek kehidupan.

Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian
Indikator

Soal

C1
Menjelaskan pengertian

V

C2

C3

C4

C5

No

Kunci

Bentuk

soal

jawaban

soal

1

D

Pilihan

C6

bioteknologi

ganda
V

1

Terlampir

Uraian
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Indikator

Soal

C1

C2

C3

V

C4

C5

No

Kunci

Bentuk

soal

jawaban

soal

2

D

Pilihan

C6

ganda
Menjelaskan mengapa

V

2

Terlampir

Uraian

V

4

Terlampir

Uraian

3

A

Pilihan

dalam kerja bioteknologi
menggunakan bantuan
mikroorganisme
Menjelaskan dampak

V

positif dan dampak negatif
pada bioteknologi
Menjelaskan perbedaan

ganda
V

3

Terlampir

Uraian

V

4

E

Pilihan

bioteknologi modern dan
bioteknologi konvensional

ganda
V

5

A

Pilihan
ganda

V

6

B

Pilihan
ganda

V

7

D

Pilihan
ganda

V

6

A

Pilihan
ganda

V

7

A

Pilihan
ganda

Menjelaskan perbedaan

V

8

C

Pilihan
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Indikator

Soal

C1

C2

C3

C4

C5

No

Kunci

Bentuk

soal

jawaban

soal

C6

antara respirasi dan

ganda

fermentasi
V

10

C

Pilihan
ganda

V
Menjelaskan perbedaan

V

5

Terlampir

8

E

proses respirasi aerob dan
anaerob

Uraian
Pilihan
ganda

V

9

A

Pilihan
ganda
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Soal Ulangan
1.

Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1. Manakah yang termasuk produk bioteknologi konvensional ?
a. Kultur jaringan
b. Kloning
c. Inokulasi
d. Bioetanol
e. Autoclave
2. Berikut ini cabang ilmu biologi dan ilmu kimia yang mendukung
kemajuan dan perkembangan bioteknologi, kecuali....
a. Fisiologi
b. Biologi molekuler
c. Mikrobiologi
d. Inokulasi
e. Genetika
3. Berikut dampak negatif dari bioteknologi
a. Menambah keanekaragaman hayati
b. Memunculkan organisme staind jahat
c. Digunakan untuk senjata biologis
d. Mengganggu keseimbangan lingkungan
e. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
4. Contoh proses yang bukan termasuk bioteknologi konvensional adalah ....
a. Pembuatan keju
b. Pembuatan kecap
c. Pembuatan tempe
d. Pembuatan yoghurt
e. Pembuatan interferon
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5. Pada proses pembuatan tempe digunakan Rhizopus oryzae yang berperan
untuk .....
a. Mengubah protein kompleks kacang kedelai menjadi protein sederhana
b. Mengubah karbon dioksida dalam kacang menjadi gula sederhana
c. Menguraikan kacang kedelai menjadi alkohol melalui fermentasi
d. Menghasilkan enzim untuk membentuk asam laktat dari kedelai
e. Reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih
sederhana dengan bantuan enzim.
6. Bahan dasar pembuatan roti adalah tepung terigu yang ditaburi
mikroorganisme Saccharomyces cereviseae agar dapat mengembang.
Perubahan yang dilakukan mikroorganisme tersebut terhadap bahan dasar
pembuatan roti adalah ....
a. Mengubah alkohol menjadi glukosa dan karbondioksida
b. Mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida
c. Membentuk karbondioksia, oksigen, dan uap air
d. Membentuk gas karbondioksida dari zat tepung
e. Respirasi aerob dan respirasi anaerob
7. Hubungan yang benar antara mikroba dengan produk yang dihasilkan
melalui proses bioteknologi adalah ....
a. Acetobacter xylinum (keju)
b. Candidas utilis (tempe)
c. Rhizopus oligosporus (protein sel tunggal)
d. Lactobacillus bulgaris (yoghurt) b
e. Penecillum camemberti ( nata de coco)
8. Respirasi aerob terjadi melalui beberapa tahap diantaranya adalah ....
a. Sinstesis protein, sintesis lemak, kemosintesis
b. Fotosintesis, kemosintesis dan sintesis lemak
c. Transpor elektron, fermentasi alkohol dan siklus krebs
d. Fermentasi asam laktat, siklus krebs dan glikolisis
e. Glikolisis, siklus krebs dan transpor elektron

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

9. Hasil dari respirasi aerob dapat berupa ....
a. CO2 dan H2O
b. CO2 dan O2
c. H2O dan O2
d. C6H12O6 dan O2
e. C6H12O6 dan ATP
10. Fermentasi alkohol didahului dengan ....
a. Pengubahan asam piruvat menjadi asam laktat dan O2
b. Pengubahan asam piruvat menjadi asam asetat dan H2O
c. Pengubahan asam piruvat menjadi asam asetat dan CO2
d. Pengubahan asam asetat menjadi asam piruvat
e. Pengubahan asam asetat menjadi asam piruvat dan CO2

2. Uraian !
1. Jelaskan pengertian bioteknologi ? (10)
2. Jelaskan mengapa dalam kerja bioteknologi menggunakan bantuan
mikroorganisme ? sebutkan 3 alasan-alasannya ! (20)
3. Sebutkan dampak positif dan dampa negatif dari bioteknologi, minimal 3 !
(20)
4. Jelaskan pentingnya bioteknologi dalam menunjang kesejateraan manusia
! (15)
5. Apa yang dimaksud dengan fermentasi ? (10)
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KUNCI JAWABAN
I. Pilihan ganda
1.

D

2.

D

3.

A

4.

E

5.

A

6.

B

7.

A

8.

E

9.

A

10. C

II. Uraian
1. Bioteknologi adalah metode yang melibatkan mikorganisme hidup untuk
menghasilkan produk baru dan bermanfaat bagi manusia.
2. Alasan menggunakan bantuan mikroorganisme dalam kerja bioteknologi
-

Mudah diperoleh

-

Mampu hidup hanya dengan menggunakan sisa dari organism lain

-

Dalam kerjanya tidak membutuhkan zat dari luar tubuhnya karena
mampu menghasilkan enzim sendiri

-

Mudah dan sangat cepat dikembangbiakkan

3. Dampak negatif bioteknologi dalam kehidupan antara lain :
-

Hama resisten

-

Penyakit baru dan bertentangan dengan norma dalam masyarakat

-

Mengubah lungkang gen.

Dampak positif bioteknologi dalam kehidupan antara lain :
-

Meningkatkan produksi ternak

-

Sumber makanan baru dan meningkatkan gizi masyarakat

-

Alternatif bahan bakar baru
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4. Pentingnya bioteknologi dalam menunjang kesejateraan manusia adalah
memungkinkan ditemukan produk-produk baru bagi kepentingan manusia
dan membuka peluang usaha/lapangan pekerjaan yang lebih luas.
5. Fermentasi adalah pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang
berlangsung dalam keadaan anaerob.
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
A. Pilihan Ganda
Nomor Soal

Keterangan

1-10

Skor Soal

Jika jawaban benar

1

Jika jawaban salah

0

Jumlah Skor Maksimal

10

B. Uraian
No

Soal Uraian

Keterangan

Skor
Soal

1

Jelaskan

-

Jika siswa menjawab pengertian

pengertian

bioteknologi adalah ilmu yang

bioteknologi

mempelajari mengenai bagaimana
cara memanfaatkan

10

makhluk

hidup seperti bakteri, jamur, dan
sebagainya

sehingga

dapat

bermanfaat bagi manusia.
-

Jika siswa menjawab kurang tepat

5

dalam kata tetapi banyak benar
tentang pengertian bioteknologi
-

Jika

siswa

menjawab

tetapi

2

banyak salah tentang pengertian
bioteknologi
-

Jika

siswa

tidak

menjawab

tentang pengertian bioteknologi

0
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No

Soal Uraian

Keterangan

Skor
Soal

2

Jelaskan mengapa
dalam

-

kerja

Jika siswa menjawab tepat dan

20

sempurna dengan menyebutkan 3

bioteknologi

alasan

(mudah

memperoleh,

menggunakan

mampu

hidup

bantuan

menggunakan sisa dari organisme

mikroorganisme

lain,

hanya

mudah

dengan

dan

cepat

dikembangbiakkan)

dalam

menggunakan

bantuan

mikroorganiisme
-

Jika siswa menjawab dengan tepat
dan

sempurna

10

dengan

menyebutkan 2 alasan (mudah
memperoleh, mampu hidup hanya
dengan menggunakan sisa dari
organisme lain)
-

Jika siswa menjawab tetapi dan

5

sempurna dengan menyebutkan 1
alasan

(mampu

hidup

hanya

dengan menggunakan sisa dari
organisme lain,

3

Menjelaskan
dampak
dan
negatif

positif
dampak
pada

-

Jika siswa menjawab tetapi salah

2

-

Jika siswa tidak menjawab

0

-

Jika siswa menjawab dengan

20

tepat

dan

sempurna

dampak

negatif

bioteknologi

(hama

resisten,

penyakit

baru

dan
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No

Soal Uraian

Keterangan

Skor
Soal

bioteknologi

bertentangan

dengan

norma

masyarakat, mengubah lungkang
gen)

dan

dampak

bioteknologi

positif

(meningkatkan

produksi ternak, sumber makanan
baru

dan

meningkatkan

gizi

masyarakat, alternatif bahan bakar
baru)
-

Jika

siswa

menjawab

negatif

bioteknologi

resisten,

penyakit

bertentangan

hanya

10

(hama

baru

dengan

dan
norma

masyarakat) dan dampak positif
bioteknologi

(meningkatkan

produksi ternak, sumber makanan
baru

dan

meningkatkan

gizi

masyarakat )
-

Jika

siswa

kurang

dari

menjawab

tetapi

dampak

negatif

5

bioteknologi (hama resisten,) dan
dampak

positif

bioteknologi

(meningkatkan produksi ternak,
sumber makanan baru)
-

Jika siswa menjawab tetapi salah

2

dari dampat negatif dan dampa
positif bioteknologi
-

Jika

siswa

tidak

menjawab

dampak negatif dan positif dari

0
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No

Soal Uraian

Keterangan

Skor
Soal

bioteknologi
4

Pentingnya

-

Jika siswa menjawab tepat dan

bioteknologi

sempurna

dalam

tentang pentingnya bioteknologi

kesejahteraan

dalam kesejahteraan manusia

manusia

-

dengan

menjelaskan

Jika siswa menjawab tepat dan
kurang

sempurna

pentingnya

15

10

tentang

bioteknologi

bagi

kesejahteraan manusia
-

Jika siswa menjawab kurang tepat

5

dan kurang sempurna tentang
pentingnya bioteknologi dalam
kesejahteraan manusia
-

Jika

siswa

menjawab

salah

3

tentang pentingnya bioteknologi
bagai kesejahteraan manusia
2
-

Jika

siswa

tidak

menjawab

0

tentang pentingnya bioteknologi
bagi kesejahteraan manusia
5

Apa

yang

-

Jika siswa menjawab dengan tepat

dimaksud dengan

dan sempurna tentang pengertian

fermentasi

fermentasi
-

Jika siswa menjawab kurang tepat

10

5

dalam kata tetapi banyak benar
tentang pengertian fermentasi
-

Jika

siswa

menjawab

tetapi

banyak salah tentang pengertian

2
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No

Soal Uraian

Keterangan

Skor
Soal

fermentasi
-

Jika

siswa

tidak

menjawab

0

tentang pengertian fermentasi

Penskoran Instrumen Test
Nilai =

X 10

INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
Kelas : XII
Materi : Bioteknologi
Indikator
No

Nama

Teliti

Jujur

Tanggung Disiplin
jawab

1
2
3
4
Dst

Jumlah
skor

Nilai
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF
Indikator

Aspek
Teliti

dalam

bekerja

Skor

didalam

laboratorium

dan

menganalisis data (dapat menggunakan alat dan bahan

4

dalam praktikum dengan benar)
Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(kurang teliti dalam menggunakan alat dan bahan
Teliti

3

praktikum)
Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi (hanya dapat
menggunakan beberapa alat praktikum saja)

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi ( alat dan bahan
praktikum tidak dapat digunakan dengan baik pada saat

1

praktikum )
Peserta didik memiliki sifat jujur pada saat ujian bahkan
pada saat praktikum (tidak mencontek, membuat laporan

4

berdasarkan data dan hasil yang ada)
Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
Jujur

(mencontek, tetapi membuat laporan berdasarkan data

3

dan hasil yang ada)
Jika terdapat satu aspek

yang terpenuhi

(tidak

mencontek, membuat laporan berdasarkan data dan hasil

2

yang ada)
Jika tidak ada aspek yang terpenuhi ( mencontek, tidak
membuat laporan berdasarkan data dan hasil yang ada)
Tanggung jawab Peserta didik memiliki sifat tanggung jawab dalam
kegiatan pembelajaran (mengumpulkan tugas tepat

1

4
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Indikator

Aspek

Skor

waktu) dalam kegiatan praktikum (membawa bahan
untuk praktikum, membersihkan dan mengembalikan alat
pada tempatnya) dan mengumpulkan laporan tepat waktu
Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(mengumpulkan tugas tepat waktu) dalam kegiatan
praktikum

(membawa

membersihkan

dan

bahan

untuk

mengembalikan

praktikum,
alat

pada

3

tempatnya) dan tidak mengumpulkan laporan tepat
waktu
Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi (mengumpulkan
tugas tidak tepat waktu) dalam kegiatan praktikum
(tidak

membawa

membersihkan

bahan

dan

untuk

praktikum,

mengembalikan

alat

tidak
pada

2

tempatnya) dan mengumpulkan laporan tidak tepat
waktu
Jika terdapat satu aspek

yang terpenuhi

(tidak

mengumpulkan tugas tepat waktu) dalam kegiatan
praktikum (membawa bahan untuk praktikum, tidak
membersihkan
tempatnya) dan

dan

mengembalikan

alat

pada

1

tidak mengumpulkan laporan tepat

waktu
Disiplin

Peserta didik displin dalam melakukan pengamatan, taat
terhadap peraturan laboratorium, dalam proses kegiatan
pembelajaran (tepat waktu datang ke sekolah, berpakaian

4

yang rapih)
Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(taat terhadap peraturan laboratorium, dalam proses

3
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Indikator

Aspek

Skor

kegiatan pembelajaran (tidak tepat waktu datang ke
sekolah, berpakaian yang rapih)
Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi

peraturan

laboratorium, dalam proses kegiatan pembelajaran
(tidak tepat waktu datang ke sekolah, berpakaian yang

2

kurang rapih)
Jika

tidak

ada

aspek

yang

terpenuhi

peraturan

laboratorium, dalam proses kegiatan pembelajaran (tidak
tepat waktu datang ke sekolah, tidak berpakaian yang
rapih)

Pedoman penilaian efektif
Nilai =

X 100

1
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LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI KETRAMPILAN PRAKTIKUM
No

Aspek yang Dinilai

Skor
1

1

2

3

4

Menyiapkan alat bahan praktikum dan
menggunakan alat sesuai dengan fungsinya

2

Melakukan praktikum dengan benar

3

Menyusun data hasil praktikum

4

Membersihkan alat dan mengembalikan alat-alat
yang digunakan setelah praktikum ke tempat
semula

5

Menggumpulkan laporan tepat waktu

RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM
No
1

Aspek yang dinilai
Membawa alat dan bahan lengkap pada saat praktikum dan mengetahui

Skor
4

fungsinya dari masing-masing.
Jika alat dan bahan hanya terdapat 2 kategori (membawa bahan dan alat

3

lengkap tetapi tidak mengetahui cara penggunaan alat dan bahan
tersebut
Jika alat dan bahan hanya terdapat 1 kategori (hanya membawah alat

2

praktikum tetapi bahan praktikum tidak di bawah
Jika tidak terdapat alat dan bahan yang di bawah dan tidak mengetahui

1
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No

Aspek yang dinilai

Skor

fungsi dari alat dan bahan
2

Cara pembuatan bioetanol benar, tepat dan sesuai dengan prosedur

4

kerjanya
Jika hanya terlihat 2 kategori (cara pembuatan bioetanol dengan benar,

3

tepat namun tidak sesuai dengan prosedur kerjanya
Jika hanya terlihat 1 kategori (cara membuat bioetanol dengan benar,

2

namun tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur kerjanya
Jika tidak terdapat kategori yang terlihat (cara pembuatan bioetanol

1

tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur kerjanya.
3

Menyusun data hasil praktikum dengan benar, lengkap, sesuai dengan

4

data aslinya
Jika hanya terlihat 2 kategori (menyusun laporan praktikum dengan

3

benar, lengkap namun tidak sesuai dengan data aslinya.
Jika hanya terlihat 1 kategori (menyusun laporan praktikum dengan

2

benar namun tidak lengkap dan tidak sesuai dengan data aslinya
Jika tidak ada kategori yang terlihat (tidak menyusun laporan praktikum

1

dengan benar, tidak lengkap, tidak sesuai dengan data aslinya
4

Membersihkan alat-alat yang digunakan dan mengembalikan ke tempat

4

semula dengan keadaan yang baik dan lengkap
Jika hanya terlihat 2 kategori (membersihkan alat-alat yang digunakan ,

3

namun tidak mengembalikan ke tempat semula dengan keadaan yang
baik dan lengkap
Jika hanya terlihat 1 kategori ( membersihkan alat-alat yang digunakan
dan mengembalikan ke tempat semula tetapi tidak keadaan yang baik

2
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No

Aspek yang dinilai

Skor

Jika tidak ada kategori yang terlihat (tidak membersihkan alat-alat yang

1

dan lengkap

digunakan dan tidak mengembalikan ke tempat semula dengan keadaan
yang baik dan lengkap
5

Mengumpulkan laporan tepat waktu

4

Jika mengumpulkan laporan tidak tepat waktu 1 hari

3

Jika mengumpulkan laporan tidak tepat waktu lebih dari 2 hari

2

Jika tidak mengumpulkan laporan

1

Pedoman Penilaian Praktikum
Nilai =

X 100
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Format Laporan Tertulis
A. Acara Praktikum (judul, hari/tanggal, tempat, waktu) (5)
B. Tujuan Praktikum (5)
C. Dasar Teori (15)
D. Alat dan Bahan (10)
E. Hasil Pengamatan (15)
F. Pembahasan (20)
G. Kesimpulan (10)
H. Daftar Pustaka (5)
I. Lampiran (5)

Pedoman Penilaian Laporan
Nilai =

X 100

Rubrik Penilaian Laporan Tertulis
Aspek yang dinilai
A. Acara Praktikum

Kriteria

Skor

Menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang

dipraktikkan

dan

ditulis

5

dengan

menggunakan huruf kapital
Jika terdapat semua komponen dengan menuliskan
judul

kegiatan

sesuai

dengan

materi

4

yang

dipratikkan dengan menggunakan huruf kapital
namun tidak lengkap
Jika terdapat 3 komponen lengkap dengan
menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang dipratikkan

dengan menggunakan huruf

3
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Aspek yang dinilai

Kriteria

Skor

kecil dengan lengkap
Jika terdapat 2 komponen lengkap dengan

2

menuliskan judul kegiatan tidak sesuai dengan
materi yang dipratikkan

dengan menggunakan

huruf kapital namun lengkap
Jika terdapat 1 komponen lengkap dengan tidak

1

menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang dipratikkan dan tidak menggunakan huruf
kapital dan tidak lengkap
B. Tujuan Praktikum

Menyebutkan tujuan praktikum dengan benar dan

5

lengkap
Jika terdapat tujuan praktikum namum tidak

4

lengkap
Jika terdapat tujuan praktikum namun penggunaan

3

bahasa yang tidak jelas
Jika terdapat tujuan praktikum namun tidak sesuai

2

dengan tujuan saat melakukan praktikum

C. Dasar teori

Jika tidak ada tujuan praktikum

1

Menuliskan dasar teori dengan lengkap, jelas,

15

sistematis, dan menuliskan sumbernya
Menuliskan
sistematis,

dasar
jelas,

teori
namun

dengan
tidak

lengkap,

12

menuliskan

sumbernya
Menuliskan dasar teori lengkap, namun tidak
sistematis

9
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Aspek yang dinilai

Kriteria

Skor

Menuliskan dasar teori sesuai dengan topik namun

6

tidak lengkap
Menuliskan dasar teori namun tidak sesuai dengan

3

topik praktikum
Tidak menuliskan dasar teori praktikum

1

D. Alat, Bahan dan Menuliskan alat dan bahan serta cara kerja dengan
Cara kerja

10

lengkap dan sesuai dengan praktikum
Menuliskan alat dan bahan serta cara kerja namun

8

tidak lengkap
Menuliskan alat dan bahan serta cara kerja namun

6

tidak sesuai dengan praktikum
Menuliskan alat dan bahan namun cara kerja tidak

4

dituliskan namun sesuai dengan prakikum
Menuliskan alat dan bahan

namun cara kerja

2

tidak dituliskan dan tidak sesuai dengan praktikum
Tidak menuliskan alat dan bahan serta cara kerja

1

praktikum
E. Hasil Pengamatan

Menuliskan

data

hasil

pengamatan

dengan

15

Menuliskan data hasil pengamatan dengan jelas,

12

lengkap, rapi, dan jelas serta sistematis

namun tidak sistematis
Menuliskan data hasil pengamatan lengkap,

9

namun tidak sistematis dan tidak rapi
Menuliskan data hasil pengamatan tetapi tidak

7
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Aspek yang dinilai

Kriteria

Skor

sesuai dengan data hasil praktikum
Menuliskan data hasil pengamatan tetapi tidak

5

lengkap
Tidak

menuliskan

data

hasil

pengamatan

1

Menuliskan pembahasan dengan lengkap, jelas,

20

praktikum
F. Pembahasan

dan dengan dasar teori yang kuat
Menuliskan pembahasan lengkap namun dengan

16

teori yang sedikit
Menuliskan pembahasan lengkap namun tidak

12

didukung dengan teori
Menuliskan pembahasan sesuai dengan poin-poin

8

pembahasan namun tidak lengkap
Menuliskan pembahasan namun tidak sesuai

4

dengan poin pembahasan

G. Kesimpulan

Tidak menuliskan pembahasan

3

Menuliskan kesimpulan dengan lengkap, jelas,

15

dan singkat sesuai dengan tujuan praktikum
Menuliskan kesimpulan dengan lengkap tetapi

12

masih dicantumkan pada bagian yang seharusnya
terdapat pada pembahasan
Menuliskan kesimpulan namun tidak menjawab

9

tujuan praktikum
Menuliskan kesimpulan dengan menjawab tujuan

4
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Aspek yang dinilai

Kriteria

Skor

praktikum namun tidak lengkap

H. Daftar Pustaka

Tidak menuliskan kesimpulan

1

Menuliskan daftar pustaka dari sumber terpercaya

5

minimal 3 dan sesuai dengan dasar teori yang
dituliskan
Menuliskan daftar pustaka dari sumber terpercaya

4

minimal 2 dan sesuai dengan dasar teori yang
dituliskan
Menuliskan daftar pustaka dari sumber terpercaya

3

minimal 1 dan sesuai dengan dasar teori yang
dituliskan
Menuliskan daftar pustaka dengan lengkap namun

2

banyak mengambil sumber dari blog
Tidak menuliskan daftar pustaka
I. Lampiran

Mencantumkan

lampiran

dengan

1
disertai

5

Mencantumkan lampiran namun tidak disertai

3

keterangan

keterangan
Tidak mencantumkan lampiran

1
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Lampiran 4: Hasil Uji Kadar Etanol
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Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Kadar_Etanol_U1 Kadar_Etanol_U2
N

12

12

Normal Parametersa,,b Mean

38.8858

38.8567

Std. Deviation 9.64946

9.50838

Most

Extreme Absolute

.150

.154

Positive

.150

.154

Negative

-.114

-.113

Kolmogorov-Smirnov Z

.521

.534

Asymp. Sig. (2-tailed)

.949

.938

Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Lampiran 6 : Hasil Uji Korelasi
Correlations
Kadar_Etanol
Sample Kadar_Etanol_U1 _U2
.859**

.864**

.000

.000

12

12

12

Kadar_Etanol Pearson Correlation

.859**

1

.999**

_U1

Sig. (1-tailed)

.000

N

12

12

12

Pearson Correlation

.864**

.999**

1

Sig. (1-tailed)

.000

.000

N

12

12

Sample

Pearson Correlation

1

Sig. (1-tailed)
N

Kadar_

.000

Etanol_U2
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

12
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Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Tahap Persiapan

Kulit nanas madu
ditimbang 3 kg

Botol hijau gelap

Khamir Saccharomyces
merk fermipan

cereviseae merk
fermipan

Aquades dan Alkohol 76%

Kertas alumunium foil

Sabun pembersih

Gula

Kertas indikator pH

Selang, kain saring, gelas beker,
eryenmeyar, pipet vulume, thermometer

Plastisin

Tissu
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Proses Pembuatan Bioetanol

Kulit nanas madu

Botol dan selang diautoclave

Menimbang gula
sebanyak 250 gram

Menimbang khamir
Saccharomyces cereviseae

Kulit nanas diblender

Mendetox botol
dan selang

Mengukur pH

Proses Fermentasi

250 kg kulit nanas

Proses fermentasi selama 3
hari

Kulit nanas dimasukan ke dalam
botol

kulit nanas di saring

Ditambahkan khamir secara
aseptis

cairan hasil fermentasi
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Proses Destilasi

Cairan fermentasi dipananskan
dengan heating mantle

Cairan destilasi

Proses destilasi sedang berlangsung pada
suhu 70-80oC

