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Abstrak
Keju cottage adalah keju lunak tanpa pemeraman yang umumnya
digumpalkan oleh rennet namun karena mahal dan sulitnya mendapatkan rennet
menjadi salah satu faktor kurangnya konsumsi olahan susu berupa keju cottage di
Indonesia. Sari buah jeruk limau merupakan alternatif yang dapat menggantikan
rennet karena sifatnya yang asam dapat menggumpalkan susu. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan sari buah jeruk limau terhadap
kesukaan panelis, penambahan volume sari buah jeruk limau yang menghasilkan
rendemen dan protein tertinggi serta penambahan sari buah jeruk limau yang
menghasilkan keju cottage yang disukai panelis.
Masing-masing perlakuan dan kontrol dibuat 5 kali ulangan, yaitu
penambahan sari buah jeruk limau dengan volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml, sari
buah didapatkan melalui pemerasan manual. Rennet sebagai kontrol diberikan
sebanyak 0.5 g. Data kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur
dianalisis menggunakan One Way Anova sedangkan kandungan rendemen dan
protein dianalisis secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari buah
jeruk limau tidak berpengaruh terhadap warna, aroma dan tekstur namun
berpengaruh terhadap rasa. Keju cottage yang memiliki rendemen dan kadar
protein tertinggi adalah dengan penambahan sari buah jeruk limau 20 ml.
Penambahan sari buah jeruk limau 10 ml memiliki tingkat kesukaan tertinggi
dengan rata-rata untuk kesukaan terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur adalah
3.17, 3.35, 3.16 dan 3.01.
Kata kunci : keju cottage, jeruk limau, kesukaan panelis, rendemen, protein
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EFFECT OF LIME JUICE (Citrus amblycarpa) AS A NON ENZYMATIC
COAGULANT ON ORGANOLEPTICS, PROTEIN CONDITIONS AND
RENDEMENT COTTAGE CHEESE
Krista Putri Pangaribuan
141434033
Abstract
Cottage cheese is soft cheese without curing, generally coagulated by
rennet but because it is expensive and difficult to get. It become one of the lack
factors of dairy consumption such as cottage cheese in Indonesia. Lime juice is an
alternative way that can replace rennet because its acid can coagulate milk. The
purpose of this study was to determine the effect of lime juice addition to the
preferences of the panelists, the addition of the lime juice volume resulting in the
highest rendement and protein, and the addition of lime juice that produces the
favored cottage cheese by panelist.
Each treatment and control was made 5 times repetition by giving lime
juice of 10 ml, 15 ml and 20 ml. Juice was obtained through manual squeeze.
Rennet as control was given 0.5 g. Panelist preferences data were analyzed using
One Way Anova while the content of curd yield and protein were analyzed
descriptively.
Based on the results of the study, it was found that the addition of lime
juice did not affect the taste, color, flavor and texture but did effect on taste. The
Cheese cottage that has the highest rendement and protein content was the
addition of lime juice of 20 ml. In addition of 10 ml of citrus juice had a high
level of panelist preferences with the average amount for color, aroma, taste and
texture is 3.17, 3.35, 3.16 and 3.01.
Keywords: lime cottage cheese, panelist preferences, curd yield, protein
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Susu adalah bahan pangan yang tersusun dari zat-zat makanan yang
penting seperti air, protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin-vitamin. Susu
merupakan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena hampir semua zat-zat
makanan utama yang dibutuhkan manusia terdapat dalam susu dalam keadaaan
seimbang, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Susu memiliki berbagai olahan
yang nikmat dan bernilai gizi tinggi salah satunya adalah keju.
Keju adalah makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat dunia
bahkan Indonesia. Keju memiliki beberapa kandungan gizi seperti protein dan
kalsium yang baik bagi kesehatan tubuh. Keju adalah protein susu yang
diendapkan atau dikoagulasikan dengan menggunakan asam atau enzim sehingga
terjadi pemisahan curd dan whey (Malaka, 2010).
Berdasarkan teksturnya, keju dibedakan menjadi keju keras dan keju
lunak. Keju keras dibedakan menjadi keju sangat keras (Swiss cheese) dan keju
setengah keras (Roquefort cheese dan Brick cheese). Keju lunak memiliki kadar
air yang tinggi yaitu > 53% dengan tekstur yang sangat lembut dibedakan menjadi
tiga, meliputi keju yang mengalami proses pemeraman oleh bakteri yaitu
Limburger cheese, pemeraman oleh kapang yaitu Camembert cheese dan yang
tidak mengalami pemeraman yaitu keju Cottage. Hampir semua keju yang
dipasarkan di negara kita adalah keju keras, yaitu keju yang memerlukan proses
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pembuatan lebih lama sehingga biaya produksi lebih mahal seperti keju cheddar
dan keju mozarella. Keju cottage dengan proses pembuatan yang lebih cepat,
merupakan salah satu alternatif dalam penurunan biaya produksi selain mudah
dibuat keju cottage memiliki kelebihan dari keju lainnya yaitu dapat digunakan
menjadi makanan diet karena memiliki kandungan lemak yang rendah.
Kenikmatan keju sebagai olahan dari susu ini belum dapat dijangkau oleh
masyarakat Indonesia khususnya pada masyarkat dengan tingkat ekonomi
menengah ke bawah karena harga keju keras yang cukup mahal. Hal ini dapat
dilihat dibeberapa supermarket, keju keras dijual dengan kisaran harga belasan
ribu hingga ratusan ribu rupiah sehingga mengakibatkan konsumsi susu dan
olahannya di Indonesia rendah hal ini sesuai dengan penuturan staf ahli Bidang
Hubungan Antar Lembaga Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2017 yang
menyatakan konsumsi susu sapi di Indonesia masih termasuk yang terendah di
kawasan ASEAN.
Dalam pengolahan keju permasalahan yang mendasar adalah biaya
produksi yang tinggi, karena hingga saat ini pengolahan keju masih menggunakan
enzim rennet yang berasal dari lambung anak sapi dimana proses produksinya
yang membutuhkan pemotongan hewan muda menyebabkan harga rennet ini
relatif mahal dan mengancam populasi spesies (Tandria, 2011). Oleh karena itu
perlu adanya cara untuk memecahkan masalah ini dengan mengganti rennet
menggunakan asam. Asam tersebut dapat dihasilkan oleh bakteri atau asam yang
ditambahkan. Apabila menggunakan asam, dapat digunakan asam asetat, asam
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laktat dan dapat pula digunakan asam sitrat yang secara alami diperoleh dari sari
buah jeruk.
Jeruk merupakan tanaman asli dari Benua Asia khususnya dari India
sampai Cina. Jeruk memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah jeruk
limau. Jeruk limau memiliki berbagai manfaat salah satunya adalah kandungan
minyak atsiri yang berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Nareswari,
2011). Selain minyak atsirinya yang dapat digunakan jeruk limau (Citrus
amblycarpa) mengandung asam sitrat yang berfungsi menggabungkan kasein agar
terjadi penggumpalan protein susu sehingga penambahan sari buah jeruk limau
dalam pembuatan keju cottage diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan
penggumpal (Herlina, 2012).
Penelitian relevan sebelumnya adalah pembuatan keju dengan penggunaan
sari buah lemon sebagai penggumpal oleh Ullyl (2012). Dalam penelitian tersebut
parameter yang dilihat adalah rendemen yang dihasilkan, pH, persentase asam
laktat dan uji organoleptik. Melihat adanya potensi jeruk limau sebagai
penggumpal keju guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi
susu melalui produk olahannya dan menurunkan biaya produksi pembuatan keju,
maka dalam penelitian ini digunakan sari buah jeruk limau sebagai penggumpal
keju cottage karena harga yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan di pasarpasar tradisional. Parameter yang dianalisis pada penelitian ini juga sedikit
berbeda dengan menambahkan kadar protein dan meniadakan pengukuran pH dan
persentase asam laktat jika dibandingkan dengan penelitian Ullyl (2012).
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan:
1. Apakah penambahan sari buah limau sebagai penggumpal berpengaruh
terhadap warna, rasa, aroma dan tekstur keju cottage?
2. Berapakah volume penambahan sari buah jeruk limau yang menghasilkan
protein dan rendemen tertinggi?
3. Berapakah volume penambahan sari jeruk limau yang diberikan yang
dapat menghasilkan keju cottage yang disukai panelis?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Permasalahan yang dirumuskan tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaruh penambahan sari buah limau sebagai penggumpal
berpengaruh terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur keju cottage.
2. Mengetahui berapa volume penambahan sari buah jeruk limau yang
menghasilkan protein dan rendemen tertinggi.
3. Mengetahui berapa volume penambahan sari jeruk limau yang diberikan
yang dapat menghasilkan keju cottage yang disukai panelis.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti :
Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti tentang pembuatan
keju cottage dengan menggunakan sari buah limau sebagai penggumpal.
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2. Bagi Dunia Pendidikan:
Sebagai sumber literatur ilmiah bagi dunia pendidikan berkaitan dengan
KD 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga
dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi
pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan,
dan simulasi.
3. Bagi Masyarakat :
Keju dengan penggumpal sari buah limau dapat dijadikan alternatif
penganti enzim rennet yang mahal dalam pembuatan keju cottage sehingga dapat
menekan biaya produksi dan masyarakat dapat membuat keju cottage secara
mandiri di rumah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Susu Sapi
Susu adalah sekresi ambing hewan yang diproduksi dengan tujuan
penyediaan makanan bagi anaknya yang baru dilahirkan. Karena berfungsi
sebagai makanan tunggal bagi makhluk yang baru dilahirkan dan mulai tumbuh,
susu mempunyai nilai gizi yang sempurna. Dalam susu terdapat berbagai zat gizi
penting seperti protein, lemak, gula, vitamin dan mineral (Koswara, 2009).
Mineral yang banyak terdapat dalam susu adalah kalsium, posfor, klorida,
kalsium, magnesium dan natrium. Air susu memiliki sedikit rasa manis yang
disebabkan oleh laktosa (Koswara, 2009). Selain rasa manis, rasa asin juga
terdapat pada susu karena kandungan klorida, sitrat dan garam-garam mineral
sedangkan rasa gurih pada susu disebabkan oleh komponen lemak dan protein
dalam susu (Mudjajanto, 1995).
Protein pada susu sapi dibagi menjadi dua kelompok yaitu kasein dan
protein whey. Kasein merupakan protein utama susu dengan proporsi sekitar
80% dari total protein dalam susu sedangkan protein yang masih tertinggal
dalam larutan setelah kasein diendapkan disebut protein whey. Kasein yaitu
senyawa kompleks dari kalsium fosfat dan terdapat dalam bentuk partikelpartikel kompleks yang disebut misel (Buckle dkk, 2007). Kasein memiliki sifat
hidrofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan sebagai agen pengemulsi (Amrinola,
2014) dan dalam kondisi pH rendah struktur misel akan menjadi lemah, karena
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rantai κ-kasein mulai terlepas dan kalsium hidroksifosfat terpisah dari struktur
micells.
Kualitas kimia susu sapi segar dapat dipengaruhi oleh jenis sapi, pakan,
sistem pemerahan, perubahan musim dan periode laktasi (Lingathurai dkk,
2009). Kualitas susu juga dapat dipengaruhi oleh proses penanganan,
pengolahan, pengawetan dan penyimpanan (Usmiati dan Abubakar, 2007).
Berikut Komposisi Susu Sapi menurut Walstra et al., (2006) dapat dilihat pada
tabel 2.1.
Tabel 2.1 Komposisi Susu Sapi
Komponen

Persentase (%)

Air

85.3–88.7

Padatan non lemak

7.9–10.0

Lemak dalam berat kering

22- 38

Laktosa

3.8-5.3

Lemak

2.5-5.5

Protein

2.3-4.4

Kasein

1.7-3.5

Mineral

0.57-0.83

Asam Organik

0.12-0.21

B. Keju Cottage
Keju adalah protein susu yang diendapkan atau dikoagulasikan dengan
menggunakan asam, enzim atau fermentasi bakteri asam laktat sehingga terjadi
pemisahan curd (gumpalan yang terbentuk oleh aktivitas koagulan) dan whey
(cairan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju).
Kandungan utama dari keju adalah kasein dan lemak. Dikenal beberapa jenis keju
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berdasarkan kadar air dan kekerasannya, salah satunya adalah keju lunak tanpa
pemeraman (Malaka, 2010).
Keju lunak adalah keju yang kadar airnya 53 – 80 %. Keju lunak memiliki
karakteristik tersendiri, yaitu konsistensinya beragam, ada yang seperti cairan
kental, dan ada pula yang setengah padat tergantung pada derajat pemeramannya
(Setiarti, 2003). Berdasarkan karakteristik pemeramannya, keju lunak dapat dibagi
menjadi 2 tipe, yaitu yang diperam dengan kapang dipermukaannya dan tanpa
pemeraman. Keju lunak tanpa pemeraman selanjutnya terbagi lagi menjadi 2,
yaitu yang berlemak rendah dan yang berlemak tinggi. Beberapa contoh keju
lunak yang diperam adalah keju camembert, brie, bel paese, coked dan hand
neufchantel Perancis. Contoh keju tanpa pemeraman dengan lemak rendah adalah
keju cottage, pot dan bakers sedangkan yang berlemak tinggi adalah keju krim
dan keju neufchantel Amerika (Setiarti, 2003).
Keju sebagai produk dengan bahan dasar susu, merupakan alternatif yang
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani. Hampir semua
keju yang dipasarkan di negara Indonesia adalah keju keras, yaitu keju yang
memerlukan tahap pematangan lebih lama sehingga biaya produksi lebih tinggi.
Keju cottage dengan metode setting pendek atau tahap pematangan keju yang
lebih singkat merupakan salah satu alternatif dalam penurunan biaya produksi.
Keju cottage merupakan salah satu jenis keju yang diproses tanpa
pemeraman, memiliki setting waktu pematangan yang pendek sehingga proses
pembentukan keju cottage hanyalah sampai tahap pengambilan curd. Keju cottag
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ini memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Adapun komposisi kimia dari
keju cottage menurut Mehta (2014) dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Komposisi Kimia Keju Cottage
Nilai gizi dalam 100 g
Energi

98 kkal

Kalsium

83 mg

Gula

2.67 g

Magnesium

8 mg

Lemak

4.30 g

Fosfor

159 mg

Protein

11.12 g

Potasium

104 mg

Vitamin A

37 µg

Sodium

364 mg

b-karoten

12 µg

Zink

0.40 mg

Komposisi dan karakteristik keju cottage yang standar dikeluarkan juga
oleh USDA (United States Department of Agriculture) (2001) dapat dilihat pada
tabel 2.3.
Tabel 2.3 Komposisi dan Karakteristik keju cottage oleh USDA
Komposisi dan kualitas (%)

Batas

Kadar Air

Tidak lebih dari 80%

Kadar Lemak

Tidak lebih dari 0,5%

Ph

Tidak lebih dari 5,5

Rasa

Asin atau agak asin

Tekstur

Halus, tidak seperti tepung tidak lengket dan
tidak encer

Warna

Putih Krem

Koliform

Tidak lebih dari 10 per gram

Jamur

Tidak lebih dari 10 per gram
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C. Koagulasi Susu
Penggumpalan dapat disebabkan oleh enzim atau penambahan asam.
Penggumpalan oleh enzim disebabkan oleh rennet, rennet merupakan bahan
bioaktif hasil ekstraksi abomasum ruminansia muda, khususnya sapi yang
digunakan sebagai starter dalam proses pembuatan keju karena mengandung
enzim khimosin dengan kadar tinggi. Enzim khimosin merupakan enzim protease
yang dihasilkan oleh sel parietal dalam dinding fundus abomasum dan merupakan
komponen yang dapat menggumpalkan protein kasein dalam susu. Enzim ini
mempunyai fungsi spesifik untuk mengkoagulasikan susu sehingga susu tertahan
lebih lama di saluran pencernaan dan mengoptimalkan proses pencernaan
(Tandria, 2011) sedangkan penggumpalan oleh asam dikendalikan oleh pH, kasein
mudah sekali mengendap pada titik isoelektik yaitu pada Ph 4.6-5.0 (Shah et al,
2010) dimana asam dari sari buah jeruk limau dapat menurunkan pH sehingga
menyebabkan terjadinya pengendapan (Herlina, 2012).
Terdapat 2 proses penggumpalan yaitu dengan reaksi enzimatis dan nonenzimatis. Proses koagulasi dengan reaksi enzimatis terjadi karena penambahan
rennet yang bereaksi dengan kapa kasein akan merusak kestabilan kasein dan
menghancurkan aktivitas penstabilannya terhadap α-kasein dan β-kasein karena
kapa kasein bertindak sebagai stabilisator. Pemecahan ikatan ini akan
menyebabkan terpisahnya komponen yang bersifat hidrofilik dari kasein dan
terbentuknya ikatan dengan ion Ca2+ yang melakukan penggabungan dengan
komponen susu lainnya membentuk curd yang terpisah dari whey Tandria (2011)
sedangkan proses koagulasi susu non-enzimatis terjadi karena penambahan
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senyawa asam, ketika susu dicampur dengan asam, maka ion hidrogen H yang
bermuatan positif yang dibawa oleh asam akan bergabung dengan muatan negatif
yang ada pada kasein. Akibat adanya muatan yang berlawanan akan terjadi
penetralan muatan. Tidak ada muatan listrik yang tersisa untuk menstabilisasi
kasein dalam suspensi, menyebabkan kasein mengendap atau menggumpal
membentuk curd (Arifiansyah dkk, 2004).
D. Jeruk Limau
1. Sistematika Tanaman
Kedudukan jeruk limau dalam sistematika tumbuhan menurut Global
Biodiversity Information Facility, (2016) adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Tanaman jeruk limau
Divisi

: Magnoliophyta

Sub divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Bangsa

: Sapindales

Suku

: Rutaceae
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Marga

: Citrus

Jenis

: Citrus amblycarpa (Hassk.) Ochse

2. Morfologi Tanaman
Jeruk limau adalah spesies jeruk asli Jawa Barat (Budiarto, 2017). Jeruk
Limau banyak terdapat di daerah dataran rendah sampai daerah ketinggian 300
mdpl. Tempat tumbuh adalah tempat yang banyak terkena sinar matahari.
Tanaman jeruk limau merupakan tanaman perdu yang rendah. Pohon tinggi 3-10
m. Ranting berduri, duri pendek berbentuk paku. Tangkai daun panjang 0.5
sampai 3.5 cm. Helaian daun bulat telur, ellipitis atau memanjang, dengan ujung
tumpul atau meruncing tumpul, kerapkali melekuk ke dalam, tepi beringgit
melekuk ke dalam, panjang 2 - 15 cm. Daun segar, bagian atas berwarna hijau tua
bercahaya sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau kekuning-kuningan dan
buram. Mahkota bunga putih atau putih kekuningan, bunga kecil-kecil dan selalu
berkelompok 5 lembar. Buah bentuk bola atau bentuk bola bertekanan, diameter
4 - 7.5 cm, kuning kotor, oranye atau hijau dengan kuning, kulit 0.3-0.5 cm
tebalnya, daging buah kuning muda, oranye kuning atau kemerah-merahan,
dengan gelembung yang bersatu-satu dengan yang lain (Sarwono, 1993).
3. Kandungan Kimia
Jeruk limau merupakan salah satu sumber vitamin C dan antioksidan yang
berkhasiat bagi kesehatan manusia selain itu ekstrak buah dan minyak atsiri yang
terdapat pada kulitnya digunakan untuk bahan pemberi warna, pewangi dan rasa
pada makanan dan minuman. Kulit jeruk limau mengandung senyawa seperti
limonena, terpinena, dan linalil asetat dimana senyawa ini digunakan sebagai
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bahan pewangi atau penyedap (Lota et al., 2001) dan pada ekstrak buahnya
ditemukan komponen senyawa pembentuk aroma dan rasa yaitu senyawa alpha
sinensal dan alpha limonene (Budiarto dkk, 2017).
Jeruk limau mengandung asam-asam yang berperan pada pembentukan
rasa asam buah. Di dalam jeruk limau terdapat senyawa asam yaitu asam sitrat
dan asam askorbat. Asam sitrat dan asam askorbat merupakan asam organik
lemah yang secara alami ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus.
Asam sitrat (C6H8O7) termasuk salah satu asam organik dengan nama kimia 2hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid. Keasaman asam sitrat didapatkan dari
tiga gugus karboksil (COOH) yang dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal
ini terjadi, ion yang dihasilkan adalah ion sitrat. Asam askorbat adalah salah satu
senyawa kimia yang juga disebut vitamin C. Asam askorbat berbentuk bubuk
kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-sifat antioksidan
(Aggrainy, 2016). Berikut adalah komposisi kimia jeruk menurut Economos and
Clay, (2018) :
Tabel 2.4 Komposisi kimia jeruk
Berat (g)
Serat (g)
Asam askorbat (mg)
Folat (µg)
Potasium (mg)

131
3.1
70
40
237

Di dalam jeruk juga terdapat dua senyawa yang menyebabkan rasa pahit
yaitu flavonoid dengan komponen utamanya adalah naringin dan limonin
(Setyabudi, 2011). Senyawa naringin hanya terdapat pada beberapa jenis jeruk,
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sedangkan limonin terdapat pada hampir semua jenis jeruk. Naringin merupakan
senyawa turunan naringenin yang bersifat larut dalam air dan terkandung di dalam
flavedo, albedo, membran segmen, dan jus sacs pada buah jeruk. Buah jeruk yang
mengandung naringin dalam jumlah tinggi akan terasa pahit ketika buah
dikonsumsi segar sedangkan rasa pahit akibat limonin baru terasa ketika jeruk
diproses melalui proses ekstraksi dan pemanasan.
E. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.5 Penelitian Relevan
No.

Referensi

Judul

Keterangan

1

Herlina
(2012)

Kualitas keju cottage
dengan bahan
penggumpal sari buah
jeruk keprok (Citrus
reticulata) pada level
dan lama
penyimpanan berbeda.

Semakin tinggi level sari buah
jeruk keprok yang ditambahkan
maka semakin tinggi persentase
curd yang terbentuk dan kualitas
organoleptik meliputi warna dan
aroma berpengaruh sedangkan uji
kesukaan tidak berpengaruh
terhadap kualitas keju cottage.

2

Ullyl (2012)

Level optimum sari
buah lemon (Citrus
limon) sebagai bahan
penggumpal pada
pembentukan curd
keju cottage.

Kandungan asam pada buah
lemon dapat dipakai sebagai
sumber koagulan, berpengaruh
terhadap curd yang terbentuk dan
terhadap kualitas organoleptik.

3

Jaya
dan Pengaruh subtitusi
Hadikusuma susu sapi dengan susu
(2009)
kedelai serta besarnya
konsentrasi
penambahan ekstrak
nanas (Ananas
comosus) terhadap

Penambahan ekstrak nanas
berpengaruh terhadap Kadar
Protein dan Rendemen keju.
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No.

4

5

Referensi

Judul

kualitas fisik dan
kimia keju cottage
Hartono dan Penggunaan jus buah
Purwadi
jeruk keprok (citrus
(2012)
reticulata ) pada
pembuatan keju
mozzarella
Sumarmono
dan
Suhartati
(2012)

Yield dan komposisi
keju lunak (soft
cheese) dari susu sapi
yang dibuat dengan
teknik
direct acidification
menggunakan ekstrak
buah lokal

Keterangan

Perlakuan penambahan jus buah
jeruk keprok dengan konsentrasi
terendah (3 %) sudah
menghasilkan keju Mozzarella
dengan kualitas yang baik.
Teknik direct acidification dengan
memanfaatkan ekstrak buah lokal
(nanas, belimbing wuluh dan
jeruk nipis) layak (feasible) untuk
digunakan dalam proses
pembuatan keju lunak dari susu
sapi untuk dikonsumsi dalam
bentuk segar.

Pada penelitian sebelumnya oleh Herlina (2012); Ullyl (2012); Jaya dan
Hadikusuma (2009); Hartono dan Purwadi (2012); Sumarmono dan Suhartati
(2012) digunakan berbagai penggumpal nonenzimatis berupa asam seperti jeruk
keprok, lemon, nanas, belimbing wuluh dan jeruk nipis

sedangkan pada

penelitian ini digunakan jeruk limau sebagai penggumpal keju cottage.
F. Kerangka Berfikir
Susu adalah salah satu produk olahan protein hewani yang berasal dari
sapi. Susu mempunyai segudang manfaat, salah satu contoh adalah sebagai
sumber protein. Manfaat protein dalam tubuh antara lain diperlukan dalam
pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit dan darah, membangun,
memperkuat dan memperbaiki atau mengganti jaringan yang rusak. Namun
menurut staf ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian Koperasi dan
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UKM pada tahun 2017 menyatakan konsumsi susu sapi di Indonesia masih
termasuk yang terendah di kawasan ASEAN hal ini disebabkan oleh berbagai hal
salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
mengonsumsi susu sapi dan olahannya.
Agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi
susu dan olahannya maka susu sapi diolah menjadi keju cottage agar lebih
menarik dan dapat dikreasikan pada berbagai makanan. Keju cottage umumnya
dibuat dengan penggumpal rennet namun rennet yang mahal dan sulit ditemukan
dapat diganti dengan alternatif sari buah jeruk limau yang murah dan mudah
didapatkan karena sari buah jeruk limau memiliki kandungan asam yang dapat
digunakan sebagai penggumpal. Dari keju cottage dengan penggumpal sari buah
jeruk limau pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap warna, aroma, rasa,
tekstur, rendemen dan kadar protein. Berikut adalah kerangka berpikir yang akan
dilakukan :
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Kekurangan Gizi

Menggangu pertumbuhan

protein, lemak, gula,
vitamin dan mineral
Lambung Anak Sapi

Susu

Jeruk limau

Lambung anak sapi
Rennet (enzimatis)

Sari Buah Jeruk Limau
(Nonenzimatis)

 Mahal
 Susah
didapatkan
 Mengancam
populasi
 Kontroversial
kehalalan

Murah, mudah didapatkan,
aman dan hallal

Keju Cottage

Uji kesukaan
warna, aroma,
rasa dan tekstur

Potensi Protein

Rendemen

Uji Anova dan
Tukey

Uji Deskriptif

Uji
Deskriptif

Gambar 2. 2 Diagram Kerangka berfikir
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G. Hipotesis
1. Keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau
berpengaruh terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur.
2. Keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau 20 ml
menghasilkan rendemen dan kadar protein tertinggi.
3. Keju Cottage dengan pemberian sari buah jeruk limau 20 ml paling
disukai panelis.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan adalah eksperimental laboratorium
dengan melakukan percobaan pengaruh konsentrasi sari buah jeruk limau yang
digunakan sebagai penggumpal keju cottage dengan variasi konsentrasi 3
perlakuan dan 5 kali pengulangan.
1. Variabel Bebas

: Volume sari jeruk limau sebagai penggumpal (10
ml, 15 ml, 20 ml)

2. Variabel Terikat

: Rasa, aroma, tekstur, warna, rendemen dan
kandungan protein

3. Variabel Kontrol

: susu sapi segar 500 ml dan garam 0,5 g

B. Batasan Penelitian
Agar penelitian ini tetap terarah, maka disusun batasan masalah sebagai
berikut:
1. Susu yang digunakan adalah susu sapi segar yang diperoleh dari Plaza
Agro UGM.
2. Jeruk limau yang digunakan didapatkan dari pohon jeruk limau yang
ditanam oleh masyarakat di daerah Kalasan dengan tidak membedakan
warna hijau muda atau hijau tua dan usia jeruk limau. Kulitnya baik,
tidak rusak dan tidak mempertimbangkan tingkat kematangan.
3. Sari buah limau didapatkan melalui pemerasan menggunakan alat
pemeras jeruk manual.
19
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4. Pasteurisasi susu dilakukan dengan suhu 63°C selama 30 menit.
5. Rennet yang digunakan adalah animal rennet didapatkan melalui
pemesanan secara Online di Shopee.
6. Panelis yang melakukan uji organoleptik keju cottage dengan
penggumpal esktrak jeruk limau adalah sebanyak 25 orang tidak terlatih
(Agus, 2013) dengan kisaran usia 18-25 tahun yang terdiri dari panelis
laki-laki dan perempuan.
C. Alat Dan Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi segar,
jeruk limau, rennet dan garam. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah termometer raksa, timbangan digital analitik, 5 alat pengaduk kaca, 5
tabung reaksi, 5 gelas beker ukuran 500 ml, 5 gelas ukur ukuran 20 ml, kain kasa,
kompor, panci, baskom plastik, gelas plastik, label, gunting, saringan, pisau,
sendok, kain serbet, alat tulis, stopwatch dan alat pemeras jeruk,
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta pada bulan Maret 2018 penelitian ini terdiri dari beberapa tahap,
yakni:
1. Pra Penelitian
Pra penelitian dilakukan pada bulan November 2017 dengan mengacu
pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ullyl (2012) dimana penelitian
tersebut menggunakan sari buah lemon sebagai penggumpal. Pra penelitian
dilakukan 2 kali, yang pertama menggunakan volume yang sama dengan
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penelitian Ullyl (2012) namun berbeda jenis sari buah yang digunakan yaitu
mengganti lemon menjadi jeruk limau dengan volume 20 ml, 25 ml dan 30 ml.
Hasil yang didapatkan, tekstur keju cottage yang terbentuk baik, aromanya sangat
tajam, warna kuning sedikit pekat namun dari segi rasa keju cottage yang
dihasilkan pahit. Pada pra penelitian yang kedua sari buah sebagai penggumpal
diturunkan volumenya menjadi 10 ml, 15 ml dan 20 ml hasil yang didapatkan
tekstur yang terbentuk baik, aromanya segar dan tidak tajam, warna putih
kekuningan dan rasa pahit sudah berkurang.
2. Tahap Pembuatan Sari Jeruk Limau
Berikut adalah gambar pembuatan sari buah jeruk limau:

a

b

d

c

e

Gambar 3. 1 Tahap Pembuatan Sari Jeruk Limau
Keterangan : a) Jeruk Limau; b) proses pembersihan jeruk
limau yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran; c) Jeruk
limau yang telah dipotong; d) proses pemerasan sari buah
jeruk limau; e) Sari buah jeruk limau
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Pembuatan sari jeruk limau dengan alat pemeras jeruk manual dan disaring
menggunakan saringan teh. Jeruk limau yang digunakan sebanyak 3 kg untuk
mendapatkan sari buah limau sebanyak 270 ml. Awalnya jeruk dicuci terlebih
dahulu untuk menghilangkan kotoran yang menempel, kemudian dikeringkan
menggunakan kain serbet lalu jeruk limau dipotong melintang untuk memudahkan
pemerasan, jeruk limau kemudian diperas menggunakan alat pemeras jeruk
setelah mendapatkan sari jeruk limau pertama, sari jeruk masih disaring kembali
untuk memisahkah bagian sari jeruk limau dengan ampas.

3. Tahap pembuatan Keju Cottage
Tahap pembuatan keju cottage mengacu pada penelitian Ullyl (2012)
dengan memodifikasi pada bagian pasteurisasi dimana pasteurisasi pada penelitian
sebelumnya dilakukan secara terpisah namun pada penelitian ini pasteurisasi
dilakukan sekaligus secara bersama-sama. Keju dibuat dari susu sapi segar 500 ml
yang dipasteurisasi yaitu dilakukan pemanasan dengan suhu pasteurisasi Low
Temperature Long Time (LTLT) yakni pasteurisasi pada suhu rendah 63 °C selama
30 menit di dalam panci. Selama pasteurisasi susu segar secara terus menerus
diaduk searah jarum jam. Setelah selesai dipasteurisasi susu segar kemudian
diangkat dari panci dan dipindahkan ke dalam gelas beker berukuran masingmasing 500 ml dan didiamkan selama 10 menit. Setelah susu segar didinginkan
kemudian ditambahkan sari jeruk limau dengan volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml
ke dalam susu segar dan diaduk sampai menggumpal. Setelah menggumpal
ditambahkan garam masing-masing 0.5 g kemudian dipisahkan antara whey dan
curd. Curd dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dilapisi dengan kain kasa,
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kemudian ditekan-tekan untuk mengeluarkan whey yang masih tersisa. Curd yang
telah terpisah dengan whey kemudian diletakkan pada wadah-wadah plastik
puding berukuran sedang.

a

b

d

c

e

Gambar 3. 2 Tahap pembuatan Keju Cottage
Keterangan : a) pasteurisasi susu sapi segar; b) proses
pemberian rennet; c) proses pemberian sari buah jeruk limau;
d) proses pemisahan whey dan curd; e) keju cottage cottage
yang sudah siap
Berikut adalah tabel komposisi bahan yang digunakan dalam masing masing
perlakuan :
Tabel 3. 1 Komposisi Bahan yang digunakan dalam Masing-Masing
Perlakuan
Perlakuan/bahan K

A

B

C

Sari jeruk limau

0

10 ml

15 ml

20 ml

Susu

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Garam

0,5 gram

0,5 g

0,5 g

0,5 g

Rennet

0,5 gram

-

-

-
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4. Penghitungan Rendemen
Pengujian rendemen menurut Jamilatun, dkk (2004) dilakukan dengan
menghitung efisiensi keju yang dihasilkan. Lima ratus ml susu sapi segar disebut
sebagai produk awal dan produk akhir adalah curd yang dihasilkan dari proses
pembuatan keju cottage yang telah dipisah dengan whey. Rumus perhitungan
rendemen yaitu:

Rendemen =

𝑏
𝑎

𝑥 100 %

Keterangan : a = produk awal (berat susu yang digunakan)
b = produk akhir (berat keju yang terbentuk)
5. Analisis Protein
Analisis protein menggunakan metode Mikro Kjeldahl. Sampel yang
sudah halus ditimbang sebanyak 0,2 g dimasukkan ke dalam labu kjeldahl
tambahkan 0,7 g katalis N (250 g Na2SO4 + 5 g CuSO4 + 0,7 g selenium/Ti02) lalu
tambahkan 4 ml H2SO4 pekat, destruksi dalam lemari asam sampai warna berubah
menjadi hijau jernih, setelah menjadi hijau jernih kemudian didinginkan lalu
ditambahkan 10 ml aquades kemudian di destilasi dengan menambahkan 20 ml
NaOH –Tio (NaOH 40% + Na2S2O3 5%) dan destilat ditampung menggunakan
H3BO3 40% yang sudah diberi indikator Mr-BCG. Jalankan destilasi hingga
volume destilat mencapi 60 ml (warna berubah dari merah menjadi biru) setelah
volume mencapai 60 ml hentikan destilasi lalu destilat di titrasi menggunakan
larutan standar HCl 0,02 N sampai titik akhir titrasi (warna berubah dari biru
menjadi merah muda) kemudian dicatat titrasi yang diperoleh lalu hitung kadar
protein menggunakan rumus (Anton, dkk 2010).
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Kadar Nitrogen (%)
=

Volume Titrasi x Normalitas HCl (0,02 N X Berat Atom Nitrogen (14,008))
x 100 %
2𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚)

Kadar Protein = Kadar Nitrogen x faktor konversi (6,25)
6. Tahap persiapan Uji Organoleptik
Uji organoleptik ini termasuk dalam metode afektif yaitu uji hedonik. Uji
hedonik menggunakan rentang skor kesukaan 1-5 dengan skala kategorik
terstruktur yaitu 1 (sangat suka), 2 (suka), 3 (agak suka), 4 (tidak suka) dan 5
(sangat tidak suka). Tahap persiapan sebelum uji organoleptik disediakan 4
sampel diatas meja dengan sendok plastik kecil. Uji organoleptik ini dilakukan
oleh 25 panelis dengan kisaran usia 18-25 tahun yang terdiri dari panelis laki-laki
dan perempuan acak mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
Petunjuk Pengujian :
1. Uji Warna
Uji warna ini dilakukan dengan cara panelis mengambil satu sendok kecil
sampel keju cottage dan diamati warna pada sampel tersebut dibawah sinar
lampu. Kemudian panelis memberi skor kesukaan terhadap warna dari masingmasing sampel keju cottage.
2. Uji Aroma
Uji aroma ini dilakukan dengan cara mengambil satu sendok kecil
sampel keju cottage dan dicium dengan jarak 5 cm dari hidung. Kemudian panelis
memberi skor kesukaan terhadap aroma dari masing-masing sampel keju cottage.
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3. Uji Rasa
Panelis meminum air putih untuk menetralkan kondisi lidah. Uji rasa ini
dilakukan dengan mengambil satu sendok kecil sampel keju cottage dan kecap
dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor kesukaan terhadap rasa dari
masing-masing sampel keju cottage.
4. Uji Tekstur
Uji tekstur ini dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok kecil
keju cottage dan dirasakan dengan lidah. Kemudian panelis memberi skor
kesukaan terhadap tekstur dari masing-masing sampel keju cottage.
E. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kontrol
dan perlakuan dilakukan dengan uji Anova One Way dan Uji Tukey. Analisis ini
yaitu tingkat kesukaan konsumen terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur.
Kandungan protein dan rendemen dianalisis secara deskriptif.
Jika data berdistribusi normal maka dilakukan uji one way ANOVA.
Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% (p< 0,05) interpretasi hasil uji
one way ANOVA adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikan < 5% (0,05) maka terdapat perbedaan yang nyata dan
signifikan antar populasi (H0 ditolak)
2. Jika signifikan lebih dari > 5% (0,05) maka tidak terdapat perbedaan
yang nyata dan signifikan antar populasi (H0 diterima)
Adapun hipostesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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H0 : variasi volume sari buah jeruk limau tidak memberikan perbedaan yang
nyata dan sifgnifikan terhadap uji kesukaan panelis.
HI : variasi volume sari buah jeruk limau memberikan perbedaan yang nyata dan
sifgnifikan terhadap uji kesukaan panelis.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keju cottage merupakan makanan olahan yang dibuat dari susu sapi segar,
keju cottage pada penelitian ini digumpalkan dengan sari buah jeruk limau.
Penelitian yang dilakukan ini bermanfaat untuk meningkatkan makanan olahan
dari susu sapi yang baik bagi kesehatan dan bertujuan untuk mengetahui adakah
pengaruh sari buah jeruk limau sebagai penggumpal terhadap tingkat kesukaan
panelis, penambahan sari buah jeruk limau yang memiliki kadar protein dan
rendemen tertinggi serta penambahan sari buah jeruk yang disukai panelis. Di
bawah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan :
A. Uji Organoleptik
1. Warna
Warna sangat penting dalam menilai suatu produk makanan karena
menjadi salah satu parameter pertimbangan. Jika warna tidak menarik atau
menyimpang dari warna yang seharusnya maka konsumen kurang tertarik untuk
mengosumsinya. Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, rerata
tanggapan kesukaan panelis terhadap warna keju cottage dengan penggumpal sari
buah jeruk limau sebagai berikut :
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Rerata Kesukaan Warna Keju Cottage
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3.4
3.352
3.35
3.28

3.3
3.25

K

3.208

3.2

3.176
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3.15

C

3.1
3.05
K

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4. 1 Rerata tingkat kesukaan terhadapa warna keju cottage
Keterangan : K = kontrol; A = volume 10 ml; B = volume 15
ml; C = volume 20 ml
Warna yang dihasilkan dari keju cottage adalah warna sulphur yellow.
Penentuan warna ini dicocokkan dan mengacu pada RAL Classic Colour Chart.
Pada gambar 4.1 terlihat bahwa warna yang dihasilkan oleh penambahan sari buah
jeruk limau volume 15 ml dengan rerata 3.352 adalah yang paling disukai panelis
dengan warna keju cottage putih kekuningan. Rerata skor kesukaan panelis
terhadap keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk limau yang terendah
adalah pada penambahan sari buah jeruk limau dengan volume 10 ml sebesar
3.176 dengan warna putih agak kekuningan. Pada penambahan sari buah jeruk
limau 20 ml warnanya tidak jauh berbeda dengan penambahan sari buah jeruk
limau 15 ml yaitu putih kekuningan namun sedikit berbeda pada kontrol warna
kekuningan keju cottage lebih pekat. Uji normalitas dan homogenitas dapat dilihat
pada lampiran 9 menunjukkan p value (sig) = (>0.05). Hal tersebut menunjukkan
data berdistribusi normal. Uji statistik anova menunjukkan kesukaan panelis akan
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warna keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk limau 0.893 yang lebih
besar dari taraf signifikan 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variasi konsentrasi
sari buah jeruk limau tidak memberikan perbedaan yang nyata dan sifgnifikan.
Dapat dilihat dalam gambar 4.1 bahwa rerata tingkat kesukaan terhadap
warna berbeda-beda, keempat keju cottage yang terbentuk memiliki warna putih
agak kekuningan hingga putih kekuningan. Warna putih pada keju berasal dari
susu yang tersusun oleh lemak, kalsium kaseinat dan kalsium fosfat. Variasi
volume penambahan sari buah jeruk limau pada saat keju dikoagulasikan tidak
menghasilkan perubahan warna yang signifikan pada keju cottage yang terbentuk
meskipun di dalam jeruk limau juga terdapat pigmen warna karoten. Namun
dikarenakan penggunaannya dengan volume yang kecil maka sari buah jeruk
limau tidak berperan banyak sebagai zat warna dalam pembuatan keju, sehingga
warna yang terbentuk diduga lebih banyak berasal dari karoten pada susu sapi
yang digunakan. Warna yang terbentuk berasal dari bahan baku dalam pembuatan
keju yaitu susu segar yang mengandung karoten yang berasal dari pakan hijau
yang dimakan sapi (Wina, 2012). Karoten yang larut dalam lemak merupakan
bahan utama yang berperan terhadap warna kuning pada keju cottage, semakin
tinggi kadar karoten maka warna keju semakin tampak kekuningan (Arifiansyah,
dkk., 2004). Selain itu warna keju cottage dipengaruhi kadar lemak pada keju.
Warna kuning berasal dari pigmen karoten yang larut di dalam lemak sehingga
semakin tinggi kadar lemak pada keju menyebabkan warna keju menjadi semakin
kuning, karena semakin banyak pigmen karoten yang larut (Solikah dkk, 2008).
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2. Aroma
Berikut rerata tanggapan kesukaan panelis terhadap aroma keju cottage

Rerata Kesukaan Aroma Keju Cottage

dengan penggumpal sari buah jeruk limau:

3.4
3.35
3.3
3.25
3.2
3.15

3.352

3.232
K

3.104

3.1
3.05
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2.95
2.9
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A

B
C

K

A

B

C

Perlakuan

Gambar 4. 2 Rerata tingkat kesukaan terhadap aroma keju cottage
Keterangan : K = kontrol; A = volume 10 ml; B = volume 15
ml C = volume 20 ml
Uji normalitas dan homogenitas dapat dilihat pada lampiran 9
menunjukkan p value (sig) = (>0.05). Hal tersebut menunjukkan data berdistribusi
normal. Uji statistik anova pada kesukaan panelis terhadap aroma keju cottage
dengan penggumpal sari buah jeruk limau menunjukkan 0.348 lebih besar dari
taraf signifikan 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variasi volume penambahan sari
buah jeruk limau tidak memberikan perbedaan yang nyata dan sifgnifikan
terhadap aroma keju cottage.
Berdasarkan hasil rerata tingkat kesukaan aroma keju cottage paling tinggi
adalah pada penambahan sari buah jeruk limau sebanyak 10 ml dan perlakuan
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yang paling rendah yaitu penambahan sari buah jeruk limau sebanyak 20 ml. Keju
cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau 10 ml sangat disukai panelis
karena keju beraroma susu, hal ini berdasarkan wawancara langsung dengan
panelis. Panelis tidak menyukai aroma keju cottage dengan penambahan sari buah
jeruk limau sebanyak 20 ml karena memiliki aroma jeruk limau yang cukup tajam
menurut panelis, hal ini disebabkan oleh persepsi awal panelis bahwa keju cottage
seharusnya beraroma susu, aroma jeruk dari keju cottage merupakan hal baru dan
belum dapat diterima oleh panelis sehingga diduga menjadi faktor keju cottage
beraroma jeruk tidak disukai.
Aroma keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau
dipengaruhi oleh sari buah jeruk limau dan variasi volume yang ditambahkan.
Aroma jeruk pada keju cottage ini berasal dari sari buahnya yaitu senyawa alpha
sinensal dan alpha limonene (Budiarto dkk, 2017) dan berasal dari minyak atsiri
kulit jeruk limau yang ikut terbawa ketika jeruk limau diperas. Aroma tersebut
berasal dari senyawa limonen, terpinena dan linalil asetat (Lota et al, 2001).
Perlakuan penambahan sari buah jeruk limau juga menjadi faktor dalam aroma
keju cottage yang dihasilkan semakin tinggi volume jeruk limau yang digunakan
maka aroma jeruk limau semakin terasa sedangkan susu segar memiliki aroma
yang khas dengan sedikit bau amis. Aroma susu dipengaruhi juga oleh sifat lemak
susu yang mudah menyerap aroma disekitarnya (Irmayanti, 2016).
Dalam proses pengolahan keju dengan menggunakan rennet terjadi 2
proses metabolisme yang penting yaitu proteolisis dan lipolisis. Proteolisis adalah
proses penguraian protein kasein menjadi peptida selanjutnya menjadi asam
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amino yang merupakan prekursor aroma sedangkan lipolisis adalah proses
penguraian lemak menjadi asam lemak bebas dalam keju yang merupakan
indikator pematangan keju dan berperan dalam pembentukan aroma keju yang
khas. Lemak susu dalam pembuatan keju mengalami hidrolisis oleh enzim lipase
menghasilkan asam lemak bebas, digliserida dan monogliserida. Asam lemak
bebas inilah yang berkontribusi terhadap aroma yang dihasilkan. Semakin tinggi
asam lemak bebas maka aroma keju semakin khas (Herlina, 2012).
3. RASA
Sensasi rasa dihasilkan dalam bentuk zat yang terlarut dalam air liur, yang
berinteraksi dengan kuncup pengecap pada papil lidah. Berikut rerata tanggapan
kesukaan panelis terhadap rasa keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk

Rerata Kesukaan Rasa Keju Cottage

limau:
3.5

3.248

3.168
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Gambar 4. 3 Rerata tingkat kesukaan terhadap rasa keju cottage
Keterangan : K = kontrol; A = volume 10 ml; B = volume 15
ml; C = volume 20 ml
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Berdasarkan rerata tingkat kesukaan rasa keju cottage

dengan

penggumpal sari buah jeruk limau yang paling tinggi adalah pada kontrol dan
yang paling rendah yaitu pada penambahan sari buah jeruk limau sebanyak 20 ml.
Nilai rata-rata yang semakin menurun menunjukkan kesukaan panelis terhadap
rasa keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk limau semakin rendah. Uji
normalitas dan homogenitas dapat dilihat pada lampiran 9 menunjukkan p value
(sig) = (>0.05). Hal tersebut menunjukkan data berdistribusi normal. Uji statistik
anova pada kesukaan panelis akan rasa keju cottage dengan penggumpal sari buah
jeruk limau menunjukkan bahwa 0.01 lebih kecil dari taraf signifikan 0.05. Hal ini
menunjukkan bahwa variasi konsentrasi sari buah jeruk limau memberikan
perbedaan yang nyata dan sifgnifikan terhadap rasa keju cottage. Berikut tabel
rerata kesukaan panelis terhadap rasa keju cottage:
Tabel 4.1 Rerata kesukaan panelis terhadap rasa keju cottage
Perlakuan
Rerata
Kontrol
3.248ab
10 ml
3.168abc
15 ml
2.688bcd
220 ml
2.560cd
Keterangan : angka yang diikuti notasi yang sama menunjukkan tidak ada beda
nyata α 0.05
Rasa pada keju cottage dipengaruhi oleh komponen pada susu segar
sebagai bahan baku yang digunakan seperti kadar laktosa, klorida, garam-garam
mineral, lemak dan protein di dalam susu. Susu pada umumnya memiliki rasa
gurih, agak asin dan agak manis. Rasa manis ini berasal dari laktosa yang
terkandung dalam susu sedangkan rasa asin berasal dari klorida, sitrat, garamgaram mineral dan rasa gurih berasal dari lemak dan protein (Arifiansyah dkk,
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2004). Pada penelitian yang dilakukan Arifiansyah dkk (2004), panelis menyukai
rasa keju cottage dengan penambahan asam sitrat yang paling rendah karena keju
yang dihasilkan tidak terasa asam atau pahit, namun keju yang dihasilkan
memiliki rasa plain. Hal ini juga dijumpai dalam penelitian ini bahwa panelis
lebih menyukai keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau 10 ml
karena rasa yang dihasilkan plain dan terdapat rasa khas susu yaitu gurih, agak
manis dan agak asin. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara langsung dengan
panelis. Pada kontrol rasa yang dihasilkan juga tidak berbeda jauh dengan
penambahan sari buah jeruk 10 ml yaitu plain dengan rasa khas susu pada
umumnya yaitu rasa gurih, agak asin dan agak manis.
Pada keju cottage dengan perlakuan volume 15 ml memiliki rasa gurih
kemudian terasa sedikit rasa asam yang dihasilkan oleh sari buah jeruk limau dan
tidak ada rasa agak manis sedangkan keju cottage dengan volume 20 ml
menunjukkan tingkat kesukaan yang paling rendah diduga karena terdapat rasa
pahit. Hal ini diketahui melalui wawancara langsung dengan panelis. Rasa pahit
ini dikarenakan senyawa naringin dan limonin yang secara alami terdapat pada
jeruk limau. Panelis cenderung menyukai rasa plain dari keju cottage
dibandingkan rasa keju cottage yang agak asam atau pahit karena penambahan
sari buah jeruk limau. Variasi penambahan sari buah jeruk limau yang berbedabeda juga berpengaruh terhadap rasa pada keju cottage, semakin banyak sari buah
jeruk limau yang ditambahkan maka rasa keju akan semakin pahit dan tidak
disukai panelis selain itu rasa juga dipengaruhi oleh indra perasa yaitu lidah,
panelis dengan kebiasaan merokok memiliki tingkat kepekaan yang rendah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

terhadap rasa. Nikotin dalam tembakau dapat menyumbat tunas-tunas pengecap
pada lidah sehingga terjadi perubahan morfologis dan fungsional dari papila lidah
(Pavlos et al, 2009) dan menyebabkan para perokok memiliki papila-papila lidah
yang lebih datar dengan pembuluh darah yang kecil sehingga menyebabkan
penurunan sensitivitas rasa dan mengakibatkan kepekaan terhadap rasa berkurang.
4. TEKSTUR
Uji tekstur ini dilakukan dengan cara panelis mengambil 1 sendok kecil
keju cottage dan dirasakan dengan lidah lalu panelis akan memberi nilai pada
aspek tekstur yang terdapat pada kuesioner. Rerata tingkat kesukaan panelis
terhadap tekstur keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau dapat

Rerata Kesukaan Tekstur Keju Cottage

dilihat pada gambar 4.4. berikut ini :
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Gambar 4. 4 Rerata tingkat kesukaan terhadap tekstur keju cottage
Keterangan : K = kontrol; A = volume 10 ml; B = volume 15
ml; C = volume 20 ml
Gambar 4.4 menunjukkan adanya perbedaan tingkat rerata kesukaan
panelis terhadap keju cottage. Uji Normalitas dan homogenitas dapat dilihat pada
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lampiran 9 menunjukkan p value (sig) = (>0.05). Hal tersebut menunjukkan data
berdistribusi normal. Uji statistik anova pada kesukaan panelis terhadap tekstur
keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk limau menunjukkan 0.711 lebih
besar dari taraf signifikan 0.05.
Hal ini menunjukkan bahwa variasi volume penambahan sari buah jeruk
limau tidak memberikan perbedaan yang nyata dan sifgnifikan terhadap tekstur
keju cottage. Rerata tingkat kesukaan pada tekstur keju yang terendah adalah
penambahan volume sari buah jeruk limau sebanyak 20 ml dan yang paling tinggi
adalah kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah sari buah
jeruk limau yang ditambahkan, maka semakin tinggi tingkat kesukaan panelis
terhadap tekstur keju cottage.
Tekstur yang dihasilkan oleh kontrol adalah lembut dengan granula yang
cukup banyak, hasil ini hampir sama seperti keju cottage dengan penambahan
volume sari buah jeruk limau 15 ml dan 20 ml namun agak berbeda dengan
penambahan sari buah jeruk limau 10 ml yang memiliki tekstur lembut dengan
sedikit granula. Panelis lebih menyukai keju cottage dengan penambahan sari
buah jeruk limau 10 ml setelah kontrol karena teksturnya lembut mirip seperti
cream cheese dengan sedikit granula. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara
langsung bersama panelis.
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Gambar keju cottage dengan pengumpal sari buah jeruk limau dapat dilihat pada
gambar berikut:

A

B

C

D

Gambar 4. 5 Keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk limau
Keterangan : K = kontrol ; A = volume 10 ml ; B = volume 15 ml; C
= volume 20 ml
Tekstur keju cottage dipengaruhi oleh whey yang mengandung kadar air.
Ketika whey yang mengandung air di dalam keju cukup banyak maka keju akan
menjadi sangat lunak dan menghasilkan granula yang sedikit seperti keju cottage
dengan penambahan sari buah jeruk limau 10 ml. Tingginya kadar air disebabkan
volume penambahan sari buah jeruk limau yang sedikit. Hal ini berkaitan dengan
penurunan pH yang tidak maksimal mencapai titik isoelektik sehingga
kemampuan melepas air rendah dan menyebabkan keju bertekstur lembut karena
masih terdapat kandungan air yang cukup tinggi. Lemak juga berperan penting
dalam pembentukan keju, semakin tinggi kadar lemak dalam susu maka keju
cottage yang dihasilkan akan semakin lembut sebaliknya jika kadar lemak rendah,
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keju yang dihasilkan akan keras (Winarno, 2007). Namun dalam penelitian ini
belum dilakukan uji kadar lemak sehingga tidak diketahui kadar lemak yang
terkadung di dalam keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk limau.
B. Protein
Kadar protein pada keju cottage disajikan pada gambar 4.6, penambahan
sari jeruk buah limau dengan volume 20 ml adalah yang paling tinggi kadar
proteinnya diikuti oleh volume 15 ml lalu kontrol dan yang terakhir yaitu 10 ml.
Semakin tinggi volume penambahan sari buah jeruk limau sebanding dengan
meningkatnya kadar protein yang terkandung di dalam keju cottage. Berikut
adalah gambar kadar protein keju cottage:

25
Kadar Protein Keju Cottage

21.111
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12.807
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10.371
10

A

8.226

B
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Gambar 4. 6 Kadar Protein keju cottage
Keterangan : K = kontrol; A = volume 10 ml; B = volume 15
ml; C = volume 20 ml
Penambahan sari buah jeruk limau sebanyak 20 ml dan 15 ml
menghasilkan kadar protein yang paling tinggi. Keasaman yang tinggi
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mengakibatkan rantai protein keju lebih kuat, seperti yang dikemukakan oleh
Hartono (2012) bahwa pada keasaman lebih tinggi, keju mempunyai rantai protein
yang lebih kuat untuk memelihara struktur keju dibandingkan pada keasaman
yang rendah. Lebih kuatnya ikatan protein-protein menyebabkan kekuatan ikatan
antara protein dengan air akan berkurang sehingga protein yang ikut terlarut
bersama whey lebih sedikit. Hasil penelitian keju cottage dengan penambahan sari
buah jeruk limau dengan volume 15 ml dan 20 ml menghasilkan kadar protein
berkisar 12.807– 21.111%, hal ini menunjukkan bahwa kadar proteinnya tidak
jauh berbeda dengan penelitian Mulyani, dkk (2009) yaitu keju yang dibuat
menggunakan rennet tanpa pemeraman memiliki kadar protein berkisar antara
12,7 – 21 %. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keju dengan penambahan sari
buah jeruk limau memiliki kadar protein yang hampir sama dengan keju yang
dibuat dengan bahan penggumpal rennet. Berdasarkan hasil tersebut, penambahan
sari buah jeruk limau 15 ml dan 20 ml berpotensi untuk menggantikan rennet
sebagai penggumpal dalam pembuatan keju cottage.
Penambahan sari buah jeruk limau sebanyak 10 ml menghasilkan kadar
protein yang paling sedikit karena hal ini disebabkan pH yang tidak maksimal
mencapai titik isoelektrik terendah. Hal ini diduga merupakan penyebab
menurunnya kadar protein keju yang dihasilkan, karena pemisahan yang tidak
optimal sehingga sebagian protein terlarut bersama whey

(Arifiansyah dkk,

2004). Kadar protein keju cottage yang sedikit pada volume 10 ml juga dapat
dipengaruhi oleh waktu koagulasi, semakin rendah kadar asam yang ditambahkan
maka semakin lama proses koagulasi terjadi sehingga menyebabkan rendemen
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yang terbentuk tidak optimal dan mengakibatkan ikatan antar protein lemah.
Dalam penelitian ini, waktu koagulasi diseragamkan menjadi 20 menit pada
masing-masing perlakuan dengan begitu koagulasi yang terjadi dengan
penambahan sari buah jeruk 10 ml tidak sebanding dengan penambahan sari buah
jeruk limau 20 ml dan 15 ml karena dengan volume sari buah jeruk yang lebih
rendah dan waktu yang singkat maka protein tidak terbentuk secara optimal.
Pada kontrol kadar protein lebih rendah dari keju cottage dengan
penambahan sari buah jeruk limau sebanyak 15 ml dan 20 ml. Hal ini diduga
disebabkan rendahnya spesifitas suatu protease dalam menggumpalkan protein
susu menjadi kasein yang kaya akan protein sehingga menghasilkan keju dengan
protein yang rendah.
Hasil penelitian keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau
menghasilkan kadar protein berkisar 8.226–21.111%. Kadar protein yang
dihasilkan dalam penelitian ini berbeda-beda diduga disebabkan oleh perbedaan
volume sari buah jeruk limau yang menjadi perlakuan, sehingga pH yang
dihasilkan masing-masing perlakuan juga berbeda (Hartono dkk, 2012). Namun
dalam penelitian ini belum dilakukan pengukuran pH awal dan akhir dalam
pembuatan keju cottage.
C. Rendemen
Rendemen merupakan rasio antara volume/berat keju yang dihasilkan
dengan jumlah susu segar yang dipergunakan dalam proses pembuatan keju lunak
(Sughita, 2016). Hasil penelitian yang diperoleh dari pembuatan keju cottage
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menggunakan sari buah jeruk limau dapat diketahui melalui gambar rerata kadar

Rerata Kadar Rendemen Keju
Cottage

rendemen keju cottage di bawah ini:
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Gambar 4. 7 Rerata Rendemen keju cottage
Keterangan : K = kontrol; A = Volume 10 ml; B = volume 15
ml; C = volume 20 ml
Rendemen tertinggi pada keju cottage terdapat pada pada kontrol dengan
menggunakan rennet sebanyak 0,5 g lalu perlakuan dengan volume penambahan
sari jeruk buah limau sebanyak 20 ml kemudian perlakuan dengan penambahan
volume sari buah jeruk limau 15 ml dan yang terakhir adalah perlakuan dengan
volume penambahan sari jeruk limau 10 ml. Perbedaan antara rendemen yang
menggunakan rennet dan sari buah jeruk limau tidak begitu jauh yaitu 0.009.
Rendemen yang menggunakan rennet lebih tinggi dapat disebabkan aktifitas
enzim khimosin pada rennet yang sangat baik menghidrolisis kasein pada susu
sehingga membentuk rendemen keju cottage yang lebih banyak.
Rendemen tertinggi dengan penambahan sari buah jeruk limau terdapat
pada volume 20 ml, disebabkan karena semakin tinggi penambahan asam sitrat
yang terkandung dalam sari buah jeruk limau maka akan menyebabkan terjadinya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

pelepasan air dalam keju dan terjadi penggabungan molekul-molekul kasein untuk
membentuk curd yang lebih banyak. Asam sitrat mampu menurunkan pH hingga
mencapai titik isoelektrik dan terjadi proses pengendapan. Kondisi yang sangat
asam ini menyebabkan rendemen yang terbentuk menjadi lebih banyak.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variasi pada penambahan sari
buah jeruk limau 10 ml menghasilkan rendemen yang paling sedikit. Hal ini
disebabkan oleh pH dan waktu koagulasi. Rendemen yang sedikit disebabkan
karena pada perlakuan penambahan sari buah jeruk limau 10 ml tidak maksimal
menurunkan pH dengan waktu 20 menit hingga mencapai titik isoelektrik
terendah sehingga proses terjadinya koagulasi dan pemisahan antara komponen
curd dan whey tidak berlangsung optimal. Semakin rendah asam yang
ditambahkan, pH tidak mencapai titik isoelektrik sehingga tidak dapat
menggumpalkan kasein dan komponen curd masih terikat bersama whey sehingga
ikut terbuang bersama whey dalam proses penyaringan.
D. Kendala , Keterbatasan dan Hambatan.
1. Tidak dilakukan pengukuran pH pada awal dan akhir pembuatan keju
cottage sehingga pada penelitian ini pH keju cottage tidak diketahui dan
hanya mengacu pada beberapa literatur terkait.
2. Tidak dilakukan uji kadar lemak yang turut berperan dalam pembentukan
warna, aroma, rasa dan tekstur pada keju.
3. Waktu koagulasi yang sama menyebabkan pembentukan rendemen antara
volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml tidak sebanding karena penambahan sari
buah jeruk limau yang banyak membutuhkan waktu koagulasi yang
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singkat hingga membentuk curd sebaliknya penambahan sari buah jeruk
limau yang sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama untuk
membentuk curd.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Penelitian tentang “Pengaruh Sari Buah Jeruk Limau (Citrus Amblycarpa)
Sebagai Penggumpal Non Enzimatis Terhadap Organoleptik, Kadar Protein Dan
Rendemen Keju Cottage” dapat menjadi pengetahuan baru dalam dunia
pendidikan. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat diaplikasikan dalam
pembelajaran Biologi kelas XI pada materi Sistem Pencernaan Makanan sub bab
Zat dalam Makanan. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar yang digunakan
adalah:
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli,
santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai,
responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami dan

menerapkan

pengetahuan

faktual,

konseptual,

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan
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pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya
sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang
mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur,
pengamatan, percobaan, dan simulasi.
4.7 Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi
jaringan pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan gangguan
sistem pencernaan manusia melalui berbagi bentuk media presentasi.
Kegiatan pembelajaran yang dialokasikan dalam 4 pertemuan ini dapat
dilihat pada lamiran, yang meliputi :
1. Silabus (Lampiran 1)
2. RPP (Lampiran 2)
3. LKS 1 (Lampiran 3)
4. LKS 2 (Lampiran 4)
5. Lembar Kerja Praktikum (Lampiran 5)
6. Instrumen Penilaian Aspek Kognitif (Lampiran 6)
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7. Instrumen Penilaian Psikomotorik (Lampiran 7)
8. Instrumen Penilaian Afektif (Lampiran 8)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Penambahan sari buah limau tidak berpengaruh terhadap warna, aroma
dan tekstur keju cottage tetapi berpengaruh terhadap rasa keju cottage.
2. Keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau 20 ml
menghasilkan rendemen dan protein tertinggi yaitu 0.104 dan 21.111%.
3. Keju cottage dengan penambahan sari buah jeruk limau 10 ml memiliki
tingkat kesukaan yang paling tinggi dengan jumlah rata-rata untuk
keuskaan warna, aroma, rasa dan tekstur adalah 3.17, 3.35, 3.16 dan
3.01 dengan skala hedonik ketiganya adalah agak suka.
B. Saran
1. Perlu dilakukan pengukuran pH pada keju cottage agar dapat
mengetahui perbandingan pH awal dan akhir.
2. Perlu dilakukan uji lemak agar dapat mengetahui kandungan lemak
yang terdapat pada keju cottage.
3. Perlu dilakukan penyesuaian waktu

koagulasi dengan tingkat

penambahan volume sari buah jeruk limau agar penggumpalan dapat
terjadi secara optimal.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Silabus
SILABUS
PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Alokasi Waktu

: 3 Minggu x 4 Jam Pelajaran @45 menit

KI 1 dan 2
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui keteladanan, pemberian
nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi
pengetahuanfaktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan

KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji
secara:
a. efektif,
b. kreatif,
c. produktif,

52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada d. kritis,
bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
e. mandiri,
f. kolaboratif,
g. komunikatif, dan
h. solutif,
Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

1 dan 2
Menghayati dan
mengamalkan
ajaran agama
yang dianutnya.
Menghayati dan
mengamalkan
perilaku jujur,
disiplin, santun,
peduli (gotong
royong,
kerjasama,
toleran, damai),
bertanggung

Pertemuan Pertama
 Pengertian
dalam ilmu
Discovery Learning
gizi: ilmu gizi,
zat gizi, nutrisi 1. Stimulation (memberi stimulus);
esensial,
Guru menampilkan gambar piramid
makanan,
gizi seimbang
status gizi,
Peserta
didik
didorong
untuk
diet, dll
menanggapi gambar yang disajikan.
 Zat makanan
- Karbohidrat
- Lemak

Kegiatan pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

2 JP
 Observasi
 Sikap
dalam
proses
pembelajaran
 Sikap
dan
keterampilan saat
praktikum
 Sikap saat proses
diskusi kelompok

2. Problem Statement (mengidentifikasi
 Laporan
masalah)
 Laporan

Sumber
Belajar
a. Irnaningtya
s.2013.
Biologi
untuk
SMA/MA
kelas XI
Kelompok
Peminatan
Matematika
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

jawab, responsif,
dan pro-aktif
melalui
keteladanan,
pemberian
nasehat,
penguatan,
pembiasaan, dan 
pengkondisian
secara
berkesinambunga
n serta
menunjukkan
sikap sebagai
bagian dari solusi
atas berbagai
permasalahan
dalam
berinteraksi
secara efektif
dengan
lingkungan sosial
dan alam serta
dalam
menempatkan diri

- Protein
- Vitamin
- Mineral

Peserta didik didorong oleh guru untuk
Tertulis
mengidentifikasi permasalahan seperti
:
 Tes Tertulis

 Air

a.
b.
c.
d.

Pengertian ilmu gizi.
Makanan dan zat-zat makanan.
Kebutuhan dan keseimbangan energi
Menyusun menu makanan seimbang

Zat aditif
makanan
- Aditif sengaja 3. Data Collecting (mengumpulkan data)
- Aditif tidak
Peserta didik mengumpulkan data dari
sengaja
pengamatan piramid gizi seimbang
- Aditif alamiah
melalui
kegiatan
diskusi
dan
- Aditif sintesis
mengerjakan LKS
 Kebutuhan
dan
keseimbangan
energi
- AMB/BMR
- Total energi
- BMI/IMT

4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energi

Penilaian

Pretest

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
dan Ilmu
Pengetahua
n Alam.
Erlangga.
Jakarta
 Internet
(Anonim.201
8 diakses
https://ruang
guru.com/ 28
juli 2018 )
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Kompetensi dasar

sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

d. Menyusun menu makanan seimbang
 Menyusun
menu
makanan
seimbang
- Menu 4 sehat
5 sempurna

dalam kelompok yang terdiri atas 4
orang, sehingga dapat bekerja dengan
teliti, disiplin, tanggung jawab untuk
mendapatkan data.

3.7 Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
5. Verification (memverifikasi)
penyusun organ
Peserta didik membandingkan hasil
pada sistem
diskusi antar kelompok tentang
pencernaan dan
 Sistem
perbedaan :
mengaitkannya
pencernaan
a. Pengertian ilmu gizi.
dengan nutrisi
makanan pada
dan bioprosesnya
b. Makanan dan zat-zat makanan.
manusia
sehingga dapat
c. Kebutuhan
dan
keseimbangan
- Mulut
menjelaskan
energy
proses pencernaan - Faring
d. Menyusun menu makanan seimbang
serta gangguan
- Esofagus
fungsi yang
- Ventrikulus
sehingga dapat menghargai perbedaan
mungkin terjadi
- Pankreas, hati,
pendapat yang muncul saat berdiskusi.
pada sistem
kantong
pencernaan
6. Generalization (menyimpulkan)
empedu
manusia melalui
- Usus halus
studi literatur,
Peserta didik menyimpulkan hasil
pengamatan,
- Kolon
diskusi pada kegiatan pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

percobaan, dan
simulasi.
4.7 Menyajikan
hasil analisis
tentang kelainan
pada struktur dan
fungsi jaringan
pada organ-organ
pencernaan yang
menyebabkan
gangguan sistem
pencernaan
manusia melalui
berbagi bentuk
media presentasi.

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

tentang :
 Gangguan
sistem
pencernaan
makanan:
sariawan,
konstipasi,
maag, flatus,
dll

a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan
dan
keseimbangan
energy
d. Menyusun menu makanan seimbang
Pertemuan kedua
Discovery Learning

Teknologi
system
 pencernaan
makanan
- Feeding tube
- Stomach tube
- Rectal tube
- Endoskop
 Pencernaan

1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar Keju
cottage
Peserta
didik
didorong
untuk
menanggapi gambar yang disajikan
yang berhubungan dengan zat yang
terkandung didalamnya.
2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran
hewan
ruminansia
- Alat
pencernaan
hewan
ruminansia
Proses
pencernaan
makanan pada
hewan
ruminansia.

Kegiatan pembelajaran

Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti
:
a. Apakah makanan tersebut memiliki
kandungan zat makanan? Jika Ya,
Sebutkan zat makanan apa yang
terdapat didalamnya!
b. Bagaimana kandungan protein
yang terdapat didalam keju
cottage?
c. Mengapa kandungan protein yang
terdapat dialam keju cottage
berbeda-beda. Sebutkan alasanya
d. Kaitkan fungsi protein dan manfaat
pada keju cottage didalam tubuh ?

 Uji Praktik
Kandungan zat
makanan
terhadap
berbagai jenis 3. Data Collecting (mengumpulkan data)
bahan
Peserta didik mengumpulkan data dari
makanan
pengamatan zat yang terkandung
didalam keju meliputi :
Melakukan
percobaan

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran
proses
pencernaan di
mulut

Kegiatan pembelajaran

a. Zat apa saja yang terkandung
didalam keju cottage.
b. Fungi zat-zat tersebut didalam
tubuh.
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a.
b.
c.

d.

Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
Alasan mengapa kandungan
protein yang terdapat dialam keju
cottage berbeda-beda.
Fungsi protein dan manfaat pada
keju cottage didalam tubuh.

dalam kelompok yang terdiri atas 4
orang, sehingga dapat bekerja dengan
teliti, disiplin, tanggung jawab untuk

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

mendapatkan data.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok tentang
perbedaan :
a. Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengappa kandungan
protein yang terdapat dialam keju
cottage berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada
keju cottage didalam tubuh.
sehingga dapat menghargai perbedaan
pendapat yang muncul saat berdiskusi.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil
diskusi pada kegiatan pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

tentang :
a. Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengappa kandungan
protein yang terdapat dialam keju
cottage berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada
keju cottage didalam tubuh.
Pertemuan ketiga
Discovery Learning
1.

Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar organorgan pencernaan manusia
Bagaimana proses pencernaan yang
terjadi pada setiap organ atau saluran
pencernaan hingga zat makanan dapat

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

Penilaian

diserap oleh tubuh?
2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah),
Peserta
didik
didorong
guru
mengidentifikasi
permasalahan
mengenai :
a. Organ-organ penyusun sistem
pencernaan
makanan
dengan
fungsinya masing-masing sebagai
alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.
3. Data
data).

Collecting

(mengumpulkan

Peserta
didik
mengumpulkan
data/informasi melalui studi literatur
mengenai :
a. Organ-organ penyusun sistem
pencernaan
makanan
dengan
fungsinya masing-masing sebagai

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

alat pencerna secara
maupun enzimatis.

Penilaian

mekanis

4. Data Processing (mengolah data);
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Organ-organ penyusun sistem
pencernaan
makanan
dengan
fungsinya masing-masing sebagai
alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok mengenai :
a. Organ-organ penyusun sistem
pencernaan
makanan
dengan
fungsinya masing-masing sebagai
alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

Penilaian

6. Generalization (menyimpulkan)
a. Menyepakati hasil pengembangan
materi dari kelompok untuk
menjadi kesimpulan utuh (secara
demokratis)
Peserta didik dan guru menyimpulkan
hasil diskusi pada kegiatan pembelajaran
dengan memberikan tambahan informasi
sebagai penguatan atas kesimpulan
peserta didik
Pertemuan keempat
Discovery Learning
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar
kekurangan kurang gizi.

anak

Apakah penyebab kekkurangann gizi
dan cara menyembuhkannya?

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

Penilaian

2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti
:
a. Gangguan dan teknologi
pencernaan makanan

sistem

3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan data dari
melakukan studi literatur atau browsing
internet meliputi :
a. Gangguan dan teknologi
pencernaan makanan

sistem

4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Gangguan

dan

teknologi

sistem

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

Penilaian

pencernaan makanan
dalam kelompok yang terdiri atas 4
orang, sehingga dapat bekerja dengan
teliti, disiplin, tanggung jawab untuk
mendapatkan data.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok tentang
perbedaan :
a. Gangguan dan teknologi sistem
pencernaan makanan
sehingga dapat menghargai perbedaan
pendapat yang muncul saat berdiskusi.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil
diskusi pada kegiatan pembelajaran
tentang :
Gangguan

dan

teknologi

sistem

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi dasar

Materi
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran

pencernaan makanan

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / semester
Materi Pokok
Alokasi waktu

: SMA NEGERI 2 Yogyakarta
: BIOLOGI
: XI / 2
: Sistem Pencernaan
: 4 x pertemuan

A. Kompetensi Inti :
KI 1 dan 2
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan
mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama,
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui
keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian
secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis,
dan mengevaluasi pengetahuanfaktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks dalam ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian
pada bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
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KI 4
Menunjukkan
keterampilan
menalar, mengolah, dan menyaji
secara:
a. efektif,
b. kreatif,
c. produktif,
d. kritis,
e. mandiri,
f. kolaboratif,
g. komunikatif, dan
h. solutif,
Dalam ranah konkret dan abstrak
terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu
melaksanakan
tugas
spesifik di bawah pengawasan
langsung.
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B. Kompetensi Dasar :
Kompetensi Dasar
3.7 Menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem pencernaan dan
mengaitkannya dengan nutrisi dan
bioprosesnya
sehingga
dapat
menjelaskan proses pencernaan
serta gangguan fungsi yang
mungkin terjadi pada sistem
pencernaan manusia melalui studi
literatur, pengamatan, percobaan,
dan simulasi.

Indikator
3.7.1 Mengaitkan zat-zat makanan
yang terkandung dalam bahan
makanan
dann
fungsinya
didalam tubuh
3.7.2

Merinci struktur jaringan
penyusun organ pada sistem
pencernaan
manusia
dan
mengaitkannya dengan nutrisi
dan bioproses

3.7.3 Mengaitkan organ pencernaan
manusia
dengan
proses
pencernaan manusia
3.7.4

Mengumpulkan informasi
tentang pola makan, menu
seimbang,
AMT
(Angka
Metabolisme Basal), dan IMT
(Indeks Massa Tubuh)

3.7.5

Menyusun menu
seimbang

makanan

3.7.6 Menelaah gangguan fungsi
pencernaan dan mengaitkannya
dengan
teknologi
sistem
pencernaan.
4.7 Menyajikan hasil analisis tentang 4.7.1 Mengumpulkan data informasi
kelainan pada struktur dan fungsi
hasil analisis kelainan-kelainan
jaringan
pada
organ-organ
yang terjadi pada sistem
pencernaan yang menyebabkan
pencernaan manusia
gangguan
sistem
pencernaan
manusia melalui berbagi bentuk 4.7.2 Menyajikan hasil analisis
media presentasi.
tentang kelainan pada struktur
dan fungsi jaringan pada organorgan
pencernaan
yang
menyebabkan gangguan sistem
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Kompetensi Dasar

Indikator
pencernaan manusia

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran model Discovery Learning, peserta didik dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam
mempelajari Sistem Pencernaan sehingga mampu:
3.7.1.1 Melalui praktikum siswa mampu menjelaskan kembali zat-zat makanan
yang terkandung dalam bahan makanan dan mengaitkannya dengan
fungsinya bagi tubuh dengan baik
3.7.2.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menganalisis struktur jaringan
penyusun organ pada sistem pencernaan manusia dan mengaitkannya
dengan nutrisi dan bioproses dengan baik
3.7.3.1 Melalui kegiatan presentasi siswa mampu mengaitkan organ pencernaan
manusia dengan proses pencernaan manusia dengan baik
3.7.4.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengumpulkan informasi tentang
pola makan, menu seimbang, AMT (Angka Metabolisme Basal), dan IMT
(Indeks Massa Tubuh) dengan baik
3.7.5.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menyusun menu makanan
seimbang dengan baik
3.7.6.1 Melalui kegiatan presentasi siswa mampu menjelaskan kembali gangguan
fungsi pencernaan dan mengaitkannya dengan teknologi sistem
pencernaan dengan baik
4.7.1.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengumpulkan data informasi
hasil analisis kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan
manusia dengan baik
4.7.2.1 Melalui kegiatan presentasi sisa mampu menyajikan hasil analisis tentang
kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ-organ pencernaan
yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia dengan baik
D. Materi Pembelajaran :
1. Pertemuan pertama :
 Pengertian Ilmu Gizi, makanan dan zat-zat makanan, kebutuhan dan
keseimbangan energi dan menyusun menu makan seimbang.
2. Pertemuan Kedua :
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 Praktikum uji zat makanan.
3. Pertemuan 3 :
 Sistem pencernaan makanan pada manusia.
4. Pertemuan keempat :
 Gangguan sistem pencernan makanan dan teknologi sistem
pencernaan makanan
E. Model dan Metode Pembelajaran :
Pendekatan
: Scientific
Model
: Discovery learning.
Metode
: Observasi, Diskusi, Praktikum dan Penugasan
F. Media Pembelajaran :
 Media/Alat
1. Komputer/LCD
2. Termometer raksa, timbangan digital analitik, 5 alat pengaduk kaca, 5
tabung reaksi, 5 gelas beker ukuran 500 ml, 5 gelas ukur ukuran 20 ml,
kain kasa, kompor, panci, baskom plastik, gelas plastik, label, gunting,
saringan, pisau, sendok, kain serbet, alat tulis, stopwatch dan alat pemeras
jeruk.


Bahan
Bahan Praktikum : susu sapi segar, jeruk limau, rennet dan garam.


b.

Sumber Belajar
Irnaningtyas.2013. Biologi untuk SMA/MA kelas XI Kelompok Peminatan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Erlangga. Jakarta

c.

Internet (Anonim.2018 diakses https://ruangguru.com/ 28 juli 2018)

G. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan 1 (2x45menit)
No
Kegiatan
Deskripsi

1.

Pendahuluan

Alokas
i waktu

Orientasi :
 Guru memberi salam, Berdoa dan 15’
menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama
secara sentral, mengecek kebersihan kelas,
kerapian pakaian, letak meja kursi dan
mengabsen kehadiran.
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokas
i waktu

Apersepsi
 Mengaitkan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman
peserta
didik
dengan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran
sebelumnya
 Mengingatkan kembali materi prasyarat
dengan bertanya
 Mengajukan pertanyaan
yang
ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan:
 Pada pertemuan sebelumnya kita sudah
belajar tentang sistem sirkulasi pada
manusia. Apakah sistem tersebut juga
terjadi pada pencernaan kita?
 Apa yang diolah oleh sistem pencernaan
kita?
Motivasi
 Memotivasi siswa dengan menampilkan
video berbagai jenis makanan.
 Apa saja makanan yang ditampilkan pada
layar PPT?
 Apakah
semua
bahan
makanan
mengandung zat-zat yang diperlukan oleh
tubuh?
 Apakah kebutuhan zat-zat makanan pada
semua umur berjumlah sama?
Pemberian Acuan
 Menyampaikan KD 3.7 dan KD 4.7 pada
siswa serta rencana kegiatan berupa : model
pembelajaran yang akan dilaksanakan
discovery
learning
dan
metode
pembelajaran observasi dan penugasan,
pembagian kelompok dan alokasi waktu
yang disepakati untuk melaksanaan
pembelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2.

Inti

Discovery Learning
60’
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar piramid gizi
seimbang
Peserta didik didorong untuk menanggapi
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No

Kegiatan

Deskripsi
gambar yang disajikan.
Apakah yang dimaksud Piramid gizi
seimbang?
2. Problem
Statement
(mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti :
e. Pengertian ilmu gizi.
f. Makanan dan zat-zat makanan.
g. Kebutuhan dan keseimbangan energi
h. Menyusun menu makanan seimbang
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan data dari
pengamatan piramid gizi seimbang melalui
kegiatan diskusi dan mengerjakan LKS
meliputi :
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energi
d. Menyusun menu makanan seimbang
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energy
d. Menyusun menu makanan seimbang
dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang,
sehingga dapat bekerja dengan teliti,
disiplin,
tanggung
jawab
untuk
mendapatkan data.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil diskusi
antar kelompok tentang perbedaan :
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energy
d. Menyusun menu makanan seimbang
sehingga dapat menghargai perbedaan
pendapat yang muncul saat berdiskusi.

Alokas
i waktu
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokas
i waktu

6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
pada kegiatan pembelajaran tentang :
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energy
d. Menyusun menu makanan seimbang
3.

Penutup

 Guru memberi penekanan hasil diskusi 15’
sebagai simpulan tentang :
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energi
d. Menyusun menu makanan seimbang
 Guru bertanya secara acak kepada peserta
didik tentang:
a. Pengertian ilmu gizi.
b. Makanan dan zat-zat makanan.
c. Kebutuhan dan keseimbangan energy
d. Menyusun menu makanan seimbang
 Guru memberi kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
 Guru memberi tugas, dan memberi arahan
untuk
pertemuan berikutnya
yaitu
praktikum uji zat dalam makanan.

2. Pertemuan 2 (2x45 menit)
No
1.

Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi

Alokas
i waktu

Orientasi
 Guru memberi salam, Berdoa dan 15’
menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama
secara sentral, mengecek kebersihan kelas,
kerapian pakaian, letak meja kursi dan
mengabsen kehadiran.
Apersepsi
 Mengaitkan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman
peserta
didik
dengan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran
sebelumnya
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokas
i waktu

 Mengingatkan kembali materi prasyarat
dengan bertanya
 Mengajukan
pertanyaan
yang
ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan:
 Siapa yang suka makan keju?
 Apakah keju memiliki manfaat bagi tubuh?
Motivasi
 Memotivasi siswa dengan menampilkan
video berbagai jenis keju.
Apa saja gambar makanan yang ditampilkan
pada layar PPT?
 Apakah keju mengandung zat-zat yang
diperlukan oleh tubuh?
Pemberian Acuan
 Menyampaikan KD 3.7 dan KD 4.7 pada
siswa serta rencana kegiatan berupa : model
pembelajaran yang akan dilaksanakan
discovery
learning
dan
metode
pembelajaran observasi dan penugasan,
pembagian kelompok dan alokasi waktu
yang
disepakati untuk melaksanaan
pembelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2.

Inti

Discovery Learning
60’
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar Keju cottage
Peserta didik didorong untuk menanggapi
gambar yang disajikan yang berhubungan
dengan zat yang terkandung didalamnya.
Zat apa saja yang terkandung didalam keju
cottage tersebut?
2.
Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti :
a. Apakah makanan tersebut memiliki
kandungan zat makanan? Jika Ya,
Sebutkan zat makanan apa yang
terdapat didalamnya!
b. Bagaimana kandungan protein yang
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No

Kegiatan

Deskripsi
terdapat didalam keju cottage?
c. Mengapa kandungan protein yang
terdapat dialam keju cottage berbedabeda. Sebutkan alasanya
d. Kaitkan fungsi protein dan manfaat
pada keju cottage didalam tubuh ?
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan data dari
pengamatan zat yang terkandung didalam
keju meliputi :
a. Zat apa saja yang terkandung didalam
keju cottage.
b. Fungi zat-zat tersebut didalam tubuh.
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Zat makanan apa yang terdapat didalam
keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengapa kandungan protein
yang terdapat dialam keju cottage
berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada keju
cottage didalam tubuh.
dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang,
sehingga dapat bekerja dengan teliti,
disiplin,
tanggung
jawab
untuk
mendapatkan data.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil diskusi
antar kelompok tentang perbedaan :
a. Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengappa kandungan protein
yang terdapat dialam keju cottage
berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada keju
cottage didalam tubuh.
sehingga dapat menghargai perbedaan

Alokas
i waktu
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokas
i waktu

pendapat yang muncul saat berdiskusi.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
pada kegiatan pembelajaran tentang :
a. Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengappa kandungan protein
yang terdapat dialam keju cottage
berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada keju
cottage didalam tubuh.

3.

Penutup

 Guru memberi penekanan hasil diskusi 15’
sebagai simpulan tentang :
a. Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengapa kandungan protein
yang terdapat dialam keju cottage
berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada
keju cottage didalam tubuh.
 Guru bertanya secara acak kepada peserta
didik tentang:
a. Zat makanan apa yang terdapat
didalam keju cottage
b. Kandungan protein yang terdapat
didalam keju cottage.
c. Alasan mengapa kandungan protein
yang terdapat dialam keju cottage
berbeda-beda.
d. Fungsi protein dan manfaat pada
keju cottage didalam tubuh.
 Guru memberi kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
 Guru memberi tugas kelompok untuk
membuat laporan tertulis praktikum uji zat
dalam makanan dan memberi arahan untuk
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokas
i waktu

pertemuan berikutnya yaitu presentasi
organ-organ penyusun system pencernaan
makanan
3. Pertemuan 3 (2x45menit)

No Kegiatan

1.

Deskripsi

Aloka
si
waktu

Orientasi
Pendahuluan  Guru memberi salam, Berdoa dan menyanyikan 15’
lagu Indonesia Raya bersama secara sentral,
mengecek kebersihan kelas, kerapian pakaian,
letak meja kursi dan mengabsen kehadiran.
Apersepsi
 Mengaitkan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/
kegiatan pembelajaran sebelumnya
 Mengingatkan kembali materi prasyarat
dengan bertanya
 Mengajukan
pertanyaan
yang
ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan:
 Bagaimana sistem pencernaan melakukan
tugasnya?
 Apakah sistem pencernaan bekerja secara
sinergis?
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari
dalam kehidupan sehari-hari.
 Apabila materitema// projek ini kerjakan
dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai
dengan baik, maka peserta didik diharapkan
dapat menjelaskan tentang materi :
a. Organ-organ penyusun sistem pencernaan
makanan dengan fungsinya masing-masing
sebagai alat pencerna secara mekanis maupun
enzimatis.
 Mengajukan pertanyaan
 Pemberian Acuan
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 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru menyampaikan model pembelajaran yang
akan dilaksanakan, pembagian kelompok dan
alokasi waktu
yang disepakati untuk
melaksanaan pembelajaran
2.

Inti

Discovery Learning
60’
1.
Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar organ-organ
pencernaan manusia
Bagaimana proses pencernaan yang terjadi
pada setiap organ atau saluran pencernaan
hingga zat makanan dapat diserap oleh tubuh?
2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah),
Peserta didik didorong guru mengidentifikasi
permasalahan mengenai :
a. Organ-organ penyusun sistem pencernaan
makanan dengan fungsinya masing-masing
sebagai alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.
3. Data Collecting (mengumpulkan data).
Peserta didik mengumpulkan data/informasi
melalui studi literatur mengenai :
a. Organ-organ penyusun sistem pencernaan
makanan dengan fungsinya masing-masing
sebagai alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.
4. Data Processing (mengolah data);
Peserta didik menganalisis data hasil penyajian
dengan membandingkan :
a. Organ-organ penyusun sistem pencernaan
makanan dengan fungsinya masing-masing
sebagai alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil diskusi
antar kelompok mengenai :
a. Organ-organ penyusun sistem pencernaan
makanan dengan fungsinya masing-masing
sebagai alat pencerna secara mekanis
maupun enzimatis.
6. Generalization (menyimpulkan)
a. Menyepakati hasil pengembangan materi
dari kelompok untuk menjadi kesimpulan
utuh (secara demokratis)
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b. Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil
diskusi pada kegiatan pembelajaran dengan
memberikan tambahan informasi sebagai
penguatan atas kesimpulan peserta didik
3.
Penutup

 Guru memberi penekanan hasil diskusi sebagai 15’
simpulan tentang :
a. Organ-organ penyusun sistem pencernaan
makanan dengan fungsinya masing-masing
sebagai alat pencerna secara mekanis maupun
enzimatis.
 Guru secara acak bertanya organ penyusun
system pencernaan makanan dengan fungsinya
masing-masing sebagai alat pencerna secara
mekanis maupun enzimatis.
 Guru memberi penugasan dan memberi arahan
untuk pertemuan berikutnya.
 Rencana pembelajaran selanjutnya: materi
Gangguan dan teknologi sistem pencernaan
makanan dan sistem pencernaan pada hewan
ruminansia

Pertemuan 4 (2x45menit)
No

1

Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan 






Alokasi
waktu

Orientasi
Guru memberi salam, Berdoa dan 15’
menyanyikan lagu Indonesia Raya
bersama secara sentral, mengecek
kebersihan kelas, kerapian pakaian, letak
meja kursi dan mengabsen kehadiran.
Apersepsi
Mengaitkan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik
dengan
materi/tema/
kegiatan
pembelajaran sebelumnya
Mengingatkan kembali materi prasyarat
dengan bertanya
Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
waktu

akan dilakukan:
 Siapa yang pernah diare?
 Apakah diare termasuk gangguan
pencernaan?
 Apa yang menyebabkan diare?
Motivasi
 Memotivasi siswa dengan menampilkan
video gangguan system pencernaan pada
manusia yaitu diare.
Bagaimana cara mengatasi gangguan
sistem pencernaan makanan tersebut?
Pemberian Acuan
 Menyampaikan KD 3.7 dan KD 4.7 pada
siswa serta rencana kegiatan berupa :
model
pembelajaran
yang
akan
dilaksanakan discovery learning dan
metode pembelajaran observasi dan
penugasan, pembagian kelompok dan
alokasi waktu yang disepakati untuk
melaksanaan pembelajaran.
 Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran.

2

Inti

Discovery Learning
60’
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru
menampilkan
gambar
anak
kekurangan kurang gizi.
Apakah penyebab kekkurangann gizi dan
cara menyembuhkannya?
2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti :
a. Gangguan dan teknologi sistem
pencernaan makanan
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan data dari
melakukan studi literatur atau browsing
internet meliputi :
a. Gangguan dan teknologi sistem
pencernaan makanan
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Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
waktu

4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Gangguan dan teknologi sistem
pencernaan makanan
dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang,
sehingga dapat bekerja dengan teliti,
disiplin,
tanggung
jawab
untuk
mendapatkan data.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok tentang perbedaan
:
a. Gangguan dan teknologi sistem
pencernaan makanan
sehingga dapat menghargai perbedaan
pendapat yang muncul saat berdiskusi.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
pada kegiatan pembelajaran tentang :
a. Gangguan
dan
teknologi
sistem
pencernaan makanan
3

Penutup

 Guru memberi penekanan hasil diskusi 15’
sebagai simpulan tentang :
a. Gangguan
dan
teknologi
sistem
pencernaan makanan
 Guru bertanya secara acak kepada
peserta didik tentang:
a. Gangguan
dan
teknologi
sistem
pencernaan makanan
 Guru memberi kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
 Guru memberi tugas, dan memberi
arahan untuk pertemuan berikutnya
yaitu sistem pernapasan
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H. Penilaian
Aspek
Kognitif

Teknik
Tes
Non Tes
Portofolio

Psikomotrik

Observasi

Afektif

Observasi

Instrumen
Pretest
LKS
Lembar penilaian
laporan praktikum
Lembar
praktek
laboratorium
Lembar penilaian
presentasi
Lembar
kinerja

Yogyakarta, 25 juli 2018
Guru Biologi

Krista Putri Pangaribuan

observasi
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Lampiran 3 Lembar Kerja Siswa 1

LEMBAR KERJA SISWA 1
Kelompok

:

Anggota

: 1.

3.

2.

4.

A. Judul : Menghitung AMT , IMT dan menyusun Menu makanan
seimbang.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui studi literatur siswa dapat menghitung AMB (Angka Metabolisme
Basal) dan IMT (Indeks Massa Tubuh).
2. Melalui diskusi siswa dapat menyusun menu makanan seimbang.
C. Alat dan Bahan
Alat :
1. Alat tulis
Bahan :
1. Buku
2. Jurnal
3. Internet
D. Cara Kerja
1. Siswa berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang.
2. Carilah artikel yang terkait dengan AMB, IMT dan Menu makanan
sembang.
3. Bacalah dengan teliti soal yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa
4. Diskusikan dengan keompokmu.
E. Pertanyaan Diskusi
1. Bagaimana cara menghitung AMT dan IMT?
2. Apa fungsi dari menghitung AMT dan IMT bagi tubuh?
3. Susunlah contoh menu seimbang dalam seminggu!
4. Manfaat apa yang didapatkan jika kita mengkonsumsi makanan
seimbang?
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F. Hasil
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
H. Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Lampiran 4 Lembar Kerja Siswa 2
LEMBAR KERJA SISWA 2
Kelompok

:

Anggota

: 1.

3.

2.

4.

A. Judul : Teknologi Sistem Pencernaan
B. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui studi literatur siswa dapat mengetahui teknologi yang
berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan.
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan manfaat dari teknologi yang
berhubungan dengan sistem pencernaan.
C. Alat dan Bahan
Alat :
1. Alat tulis
Bahan :
1. Buku
2. Jurnal
3. Internet
D. Cara Kerja
1. Siswa berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang.
2. Carilah artikel yang terkait dengan teknologi yang berhubungan
dengan gangguan sistem pencernaan.
3. Bacalah dengan teliti soal yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa
4. Diskusikan dengan keompokmu.
E. Pertanyaan Diskusi
1. Sebut dan jelaskan 5 gangguan pada sistem pencernaan?
2. Dari artikel yang didapat teknologi apa yang anda temukan?
Jelakan manfaatnya?
3. Bagaimana sistem kerja dari teknologi tersebut?
4. Menurut anda apakah teknologi tersebut memiliki sisi negatif?
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F. Hasil
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
G. Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Lampiran 5 Lembar Kerja Praktikum

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM
A. Judul : Pembuatan Keju Cottage dengan Penggumpal Sari Buah
Jeruk Limau
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa dapat membuat keju cottage dengan penggumpal sari buah jeruk
limau.
2. Siswa dapat menghitung rendemen yang terbentuk dari pembuatan keju
cottage.
3. Siswa dapat membuktikan ada tidaknya kandungan protein dalam keju
cottage.
4. Siswa dapat melakukan uji organoleptik terhadap keju cottage meliputi
warna, aroma, rasa dan tekstur.
C. Alat dan bahan
Alat
3. Termometer raksa

12. Label

4. Timbangan digital analitik

13. Gunting

5. Alat pengaduk kaca

14. Saringan

6. Tabung reaksi

15. Pisau

7. Gelas beker ukuran 500 ml

16. Sendok

8. Gelas ukur ukuran 20 ml

17. Kain Serbet

9. Kain kasa

18. Alat Tulis

10.

Kompor

19. stopwacth

11.

Panci

20. Alat Pemeras Jeruk

12. Baskom plastik
13. Gelas Plastik
Bahan
1. Susu sapi segar
2. Jeruk limau
3. Rennet
4. Garam
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D. Cara Kerja
1. Tahap Pembuatan Sari Jeruk Limau
a. Cuci Jeruk di bawah air mengalir.
b. Keringkan menggunakan kain serbet.
c. Potong jeruk limau secara horizontal untuk memudahkan pemerasan.
d. Peras jeruk limau menggunakan alat pemeras jeruk.
e. Setelah mendapatkan sari jeruk limau pertama, sari sari jeruk
kembali untuk memisahkah bagian sari jeruk limau dengan ampas.
f. Masukan sari jeruk limau kedalam gelas ukur masing masing 10 ml,
15 ml dan 20 ml.
2. Tahap pembuatan Keju Cottage
Berikut komposisi bahan yang digunakan dalam masingmasing
perlakuan
C
Perlakuan/bahan
K
A
B
Sari jeruk limau

0

10 ml

15 ml

20 ml

Susu

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Garam

0,5 g

0,5 g

0,5 g

0,5 gr

Rennet

0,5 g

-

-

-

a. Pateurisasi susu sapi segar 500 ml dengan suhu pasteurisasi Low
Temperature Long Time (LTLT) yakni pasteurisasi pada suhu rendah
63°C selama 30 menit di dalam panci.
b. Selama pasteurisasi susu segar secara terus menerus diaduk searah
jarum jam.
c. Angkat dari panci dan pindahkan ke dalam gelas beker berukuran
masing-masing 500 ml.
d. Diamkan selama 10 menit.
e. Tambahkan sari jeruk limau dengan volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml
ke dalam susu segar dan aduk sampai menggumpal.
f. Tambahkan garam masing-masing 0,5 gram
g. Pisahkan antara whey dan curd.
h. Masukkan curd ke dalam cetakan yang telah dilapisi dengan kain
saring.
i. Tekan-tekan untuk mengeluarkan whey yang masih tersisa.
j. Curd yang telah terpisah dengan whey diletakkan pada wadah-wadah
plastik puding berukuran sedang.
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k. Keju cottage siap untuk uji organoleptik.
3. Uji ada tidaknya kandungan protein dalam keju cottage
a. Tabung reaksi diisi dengan sampel keju cottage
b. Teteskan biuret menggunakn pipet tetes kedalam tabung yang telah
berisi sampel keju cottage.
c. Aduk sampel keju cottage menggunakan batang pengaduk agar
tercampur denga larutan biuret.
d. Amati perubahan warna pada sampel tersebut dan isi pada tabel yang
disediakan.
E. Tabel Pengamatan
Tabel Uji ada tidaknya Kandungan Protein
Perlakuan

Protein

K
A
B
C
Keterangan :
+

: Sedikit Ungu

++

: Ungu

+++

: Sangat Ungu
Menghitung Rendemen Keju cottage

% Kadar Air =

𝑏
𝑎

𝑥 100 %

Keterangan : a = produk awal (berat susu yang digunakan)
b = produk akhir (berat keju yang terbentuk)
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Tabel Uji Organoleptik Keju cottage
Panelis
K

Warna
A B

C

K

Uji Organoleptik
Aroma
Rasa
A B C K A B

C

K

Tekstur
A B

A
B
Dst.
F. Pertanyaan Diskusi
1. Bagaimana kandungan protein yang terdapat pada keju cottage?
2. Mengapa kandungan protein yang terdapat pada setiap perlakuan
berbeda-beda?
3. Fungsi protein dan manfaat pada keju cottage didalam tubuh?
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen pada setiap perlakuan?
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi uji organoleptik!
G. Kesimpulan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

C
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Lampiran 6 Instrumen Penilaian Aspek Kognitif

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
A. Instrumen Penilaian Kognitif berupa Test
1. Kisi-kisi soal pretest
Indikator
C1
Menghafal
Menjelaskan

Aspek
C2
Memaha
mi
1

C3
Mengaplika
sikan

C4
Menganali
sis

Jumlah
Soal

1

zat-zat makanan
yang terkandung

2

1

dalam bahan
makanan dan

3

1

mengaitkannya
dengan
fungsinya bagi

4

1

5

1
5

tubuh, akibat
yang
ditimbulkan bila
kelebihan atau
kekurangan zat
tersebut.
Total Soal

2. Soal pretest
a. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan
menjadi 2 macam yaitu ? Jelaskan !
b. Jelaskan dengan singkat cara kerja sistem pencernaan manusia?
c. Kaitkan 3 fungsi protein bagi tubuh manusia?
d. Mengapa dalam pembuatan keju cottage dilakukan teknik
pasteurisasi LTLT ?
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e. Menurut anda mengapa konsumsi produk susu di Indonesia masih
rendah ? Jelaskan dengan 2 alasan!
Perhitungan nilai Pretest
Nilai =

total skor yang diperoleh
100

x 100

3. Pedoman Nilai Kognitif Pretest
No
1.

Kunci Jawaban
Proses mekanis, yaitu
pengubahan makanan
dari bentuk kasar
menjadi bentuk halus
atau kecil dengan
bantuan gerakan alatalat pencernaan.
Proses kimiawi, yaitu
pelarutan dan
pemecahan makanan
oleh enzim-enzim
pencernaan dengan
mengubah makanan
yang bermolekul besar
menjadi molekul yang
berukuran kecil

Poin 20
Peserta
didik
menjawab
proses
mekanis
dan kimiawi
disertai
penjelasan
lengkap

No
2.

Kunci Jawaban
Pertama kali makanan
yang kita makan
diproses di dalam mulut
ada 2 cara yaitu secara
mekanik menggunakan
gigi dan juga secara
kimiawi yaitu
menggunakan enzim
amylase, kemudian
melalui kerongkongan
terjadi gerak peristaltic,
kemudian masuk ke
dalam lambung, di
dalam lambung
makanan dicerna secara
kimiawi,yaitu enzim
rennin dan pepsin.
Kemudian ke usus

Poin 25
Peserta
didik
menjawab
cara kerja
sistem
pencernaan
disertai
penjelasan
lengkap dan
runtut dari
awal
makanan
masuk
kedalam
mulut
hingga
pembuanga
n melewati

Poin 15
Peserta
didik
menjawab
proses
mekanis
dan
kimiawi
disertai
penjelasan
tetapi
kurang
lengkap
hanya
proses
mekanis
atau
proses
kimiawi
saja
Poin 15
Peserta
didik
menjawab
cara kerja
sistem
pencernaa
n tetapi
penjelasan
kurang
lengkap,
ada proses
yang tidak
ditulis
secara
lengkap

Poin 5
Peserta
didik
menjawab
hanya
dengan
menyebut
kan proses
mekanis
dan
kimiawi
tanpa
disertai
penjelasan

Poin 1
Jawab
an
salah

Poin 5
Peserta
didik
menjawab
cara kerja
sistem
pencernaa
n tanpa
disertai
penjelasan
, tidak
runtut dan
tidak
lengkap

Poin 1
Jawab
an
salah
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No

No
3.

Kunci Jawaban
halus juga dicerna
secara kimiawi yaitu
enzim maltase, lactase,
sukrase, tripsin,
enterokinase dan
peptidase. Kemudian ke
usus besar didalam usus
besar terdapat baktri
E.Coli yang membantu
pembusukan makanan
terakhir , sisa makanan
yang tidak dibutuhkan
oleh tubuh dikeluarkan
melaui anus .
Kunci Jawaban
1. Pembentukan Enzim,
Enzim merupakan
protein yang dapat
meningkatkan laju
reaksi kimia dalam
tubuh
2. Sebagai Pembentuk
Antibodi Antibodi
dibentuk oleh protein
untuk membantu
mencegah serangan
penyakit dan infeksi
pada tubuh. Protein ini
mengidentifikasi dan
membantu
menghancurkan antigen
seperti bakteri dan
virus.
3. Pembentukan
Hormon Fungsi protein
selanjutnya yaitu
terlibat dalam
pembentukan beberapa
jenis hormon. Zat ini
membantu tubuh
mengendalikan fungsifungsi tubuh yang
melibatkan interaksi
beberapa organ. Insulin,
yang merupakan bentuk

Poin 20
anus

Poin 15

Poin 5

Poin 1

Poin 25
Peserta
didik
menjawab 3
kaitan
manfaat
protein
disertai
penjelasan
lengkap
fungsi
protein
dalam tubuh

Poin 10
Peserta
didik
menjawab
2 kaitan
manfaat
protein
disertai
fungsi
protein
didalam
tubuh

Poin 5
Peserta
didik
menjawab
1 kaitan
manfaat
protein
disertai
fungsi
protein
didalam
tubuh

Poin 1
Jawab
an
salah
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No

Kunci Jawaban
lain dari protein, adalah
contoh hormon yang
mengatur gula darah.
Dalam prosesnya
insulin akan melibatkan
interaksi antara organ
pankreas dan hati.

Poin 20

Poin 15

Poin 5

Poin 1

No
4

Kunci Jawaban
Teknik LTLT dilakukan
untuk membunuh
bakteri pathogen yang
dapat mempengaruhi
kualitas keju

Poin 10
Peserta
didik
menjawab
alasan
dilakukan
pasteurisas
i LTLT
tetapi
penjelasan
kurang
lengkap
(Teknik
LTLT
membunu
h bakteri
pathogen)

Poin 5
Peserta
didik
dapat
menjawab
tetapi
bahasa
yang
digunakan
berteletele

Poin 1
Jawab
an
salah

No
5.

Kunci Jawaban
1. kesadaran
masyarakat yang masih
rendah untuk
mengkonsumsi susu
sapi beserta olahannya.
2. Tidak adanya
keberpihakan dari
pemerintah kepada para
peternak sapi.
Akibatnya profesi
peternak hanya menjadi
sambilan dengan
jumlah kecil.

Poin 15
Peserta
didik
menjawab
alasan
dilakukan
pasteurisasi
LTLT
disertai
penjelasan
lengkap
(Teknik
LTLT
membunuh
bakteri
pathogen
yang dapat
mempengar
uhi kualitas
keju)
Poin 15
Peserta
didik
menjawab 2
alasan
konsumsi
susu di
Indonesia
masih
rendah
disertai
penjelasan
lengkap dan
sesuai fakta

Poin 10
Peserta
didik
menjawab
1 alasan
konsumsi
susu di
Indonesia
masih
rendah
disertai
penjelasan
lengkap
dan sesuai
fakta

Poin 5
Peserta
didik
menjawab
alasan
konsumsi
susu di
Indonesia
masih
rendah
tetapi alas
an yang
digunakan
tidak
sesuai
fakta

Poin 1
Jawab
an
salah
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B. Instrumen Penilaian Kognitif berupa Non Tes
1. PANDUAN PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA
a. LKS 1
No.
Ketentuan Pemberian Skor
1
Siswa dapat menghitung AMT dan IMT dengan rumus yang
tepat, jelas dan benar
Siswa dapat menghitung AMT dan IMT tetapi rumus yang
digunakan kurang tepat
Siswa tidak dapat menghitung AMT dan IMT
2
Siswa dapat menjelaskan fungsi dari penghitungan AMT dan
IMT bagi tubuh dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menjelaskan fungsi dari penghitungan AMT dan
IMT bagi tubuh tetapi kurang tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menjelaskan fungsi dari penghitungan
AMT dan IMT bagi tubuh
3
Siswa dapat menyusun menu makanan seimbang dalam
seminggu dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menyusun menu makanan seimbang tetapi tidak
dalam waktu seminggu
Siswa tidak dapat menyusun menu makanan seimbang
4
Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan
seimbang bagi tubuh dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan
seimbang bagi tubuh tetapi kurang tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi
makanan seimbang

Skor
30
15
0
25
15
0
30
15
0
15
10
0

b. LKS 2
No.
Ketentuan Pemberian Skor
1
Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 5 gangguan pada
sistem pencernaan dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 3 gangguan pada
sistem pencernaan tetapi kurang tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan 5 gangguan
pada sistem pencernaan
2
Siswa dapat menjelaskan teknologi terkait gangguan sistem
pencernaan yang ditemukan pada artikel dengan tepat dan
jelas
Siswa dapat menjelaskan teknologi terkait gangguan sistem
pencernaan yang ditemukan pada artikel tetapi kurang tepat
dan jelas

Skor
30
15
0
25

15
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No.

3

4

Ketentuan Pemberian Skor
Siswa tidak dapat menjelaskan teknologi terkait gangguan
sistem pencernaan yang ditemukan pada artikel
Siswa dapat menjelaskan sistem kerja dari teknolgi tersebut
dengan tepat dan jelas
Siswa dapat menjelaskan sistem kerja dari teknologi tersebut
tetapi kurang tepat dan jelas
Siswa tidak dapat menjelaskan sistem kerja dari teknolgi
tersebut
Siswa dapat menjelaskan argumennya apakah teknologi yang
ditemukan pada artikel memiliki sisi negatif dengan tepat,
jelas dan sesuai fakta
Siswa dapat menjelaskan argumennya apakah teknologi yang
ditemukan pada artikel memiliki sisi negatif tetapi kurang
tepat dan jelas dan tidak berdasarkan fakta
Siswa tidak dapat menjelaskan argumennya apakah teknologi
yang ditemukan pada artikel memiliki sisi negatif

Skor
0
15
10
0
30

15

0

2. LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM PEMBUATAN
KEJU COTTAGE
Nama

:

No. Absen

:

Kelas

:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspek Penilaian
Acara Praktikum
Tujuan
Dasar Teori
Alat dan Bahan
Cara Kerja
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Lampiran
Jumlah Skor

Skor
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3. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM PEMBUATAN KEJU COTTAGE
No. Aspek yang diamati
1
Acara Praktikum

2

3

Tujuan

Dasar Teori

Kriteria penilaian
Menuliskan secara lengkap judul
praktikum, waktu praktikum, tempat
pelaksanaan dan nama anggota kelompok
secara lengkap
Jika siswa menyebutkan 3 dari 4 poin
yang ditentukan dengan tepat
Jika siswa menyebutkan 2 dari 4 poin
yang ditentukan dengan tepat
Jika siswa menyebutkan 1 dari 4 poin
yang ditentukan dengan tepat
Siswa tidak menuliskan poin pada acara
praktikum
Siswa menuliskan tujuan praktikum yaitu :
1. Siswa dapat membuat keju cottage
dengan penggumpal sari buah jeruk
limau.
2. Siswa dapat menghitung rendemen
yang terbentuk dari pembuatan keju
cottage.
3. Siswa dapat membuktikan ada
tidaknya kandungan protein dalam keju
cottage.
4. Siswa dapat melakukan uji
organoleptik terhadap keju cottage
meliputi warna, aroma, rasa dan
tekstur.

Skor
5

Jika siswa menuliskan 3 dari 4 tujuan
yang ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 2 dari 4 tujuan yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 4 tujuan yang
ditentukan dengan tepat
Siswa tidak menuliskan tujuan pada acara
praktikum
Siswa menuliskan 4 poin dasar teori :
1. Penjelasan mengenai keju cottage
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pembuatan keju cottage
3. Kandungan zat dalam keju cottage
4. Manfaat keju cottage
Siswa menuliskan 3 dari 4 poin dasar teori
Siswa menuliskan 2 dari 4 poin dasar teori

4

4
3
2
0
5

3
2
0
20

15
10
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No. Aspek yang diamati

4

5

6

Alat dan Bahan

Cara Kerja

Hasil dan
Pembahasan

Kriteria penilaian
Siswa menuliskan 1 dari 4 poin dasar teori
Tidak ada poin dasar teori yang ditulis
Siswa memenuhi 3 poin yaitu :
1. Sesuai dengan cara kerja yang
telah dibuat
2. Menuliskan semua alat yang
diperlukan beserta jumlahnya
dengan tepat
3. Menulis semua bahan yang
diperlukan beserta jumlahnya
dengan tepat
Siswa menuliskan 2 dari 3 poin
Siswa menuliskan 1 dari 3 poin
Tidak ada poin alat dan bahan yang
ditentukan
Siswa memenuhi 5 poin yaitu :
1. Menguraikan cara kerja persiapan
dengan urutan yang tepat
2. Menguraikan cara kerja pembuatan
sari buah jeruk limau dengan
urutan yang tepat
3. Menguraikan cara kerja pembuatan
keju cottage dengan urutan yang
tepat
4. Menyajikan cara kerja dalam
bentuk diagram alir
5. Menulisakn cara kerja dengan
kalimat pasif
Siswa memenuhi 4 dari 5 poin yang
ditentukan
Siswa memenuhi 3 dari 5 poin yang
ditentukan
Siswa memenuhi 2 dari 5 poin yang
ditentukan
Siswa memenuhi 1 dari 5 poin yang
ditentukan
Tidak ada poin cara kerja yang tentukan
Siswa memenuhi 5 poin yaitu :
1. Menulis dan menganalisis hasil
organoleptik keju cottage sesuai
dengan saat praktikum
2. Menghitung dan menganalis
rendemen yang terbentuk dari keju
cottage saat praktikum
3. Menulis dan menganalisis kadar

Skor
5
0
10

7
3
0
10

8
6
4
2
0
30
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No. Aspek yang diamati

7

8

9

Kesimpulan

Daftar Pustaka

Lampiran

Kriteria penilaian
protein dari keju cottage saat
praktikum
4. Menjelaskan terbentuknya keju
dengan penggumpal sari buah
jeruk limau
5. Menjelaskan manfaat keju cottage
dalam kesehatan yang
berhubungan dengan sistem
pencernaan
Siswa menuliskan 4 dari 5 poin hasil dan
pembahasan
Siswa menuliskan 3 dari 5 poin hasil dan
pembahasan
Siswa menuliskan 2 dari 5 poin hasil dan
pembahasan
Siswa menuliskan 1 dari 5 poin hasil dan
pembahasan
Siswa tidak menjelaskan satupun dari poin
pembahasan
Sisa membuat kesimpulan sesuiai dengan
hasil dan tujuan praktikum
Siswa hanya membuat kesimpulan
berdasarkan hasil namun tidak sesuai
dengan tujuan
Sisa tidak menulsikan kesimpulan
Menuliskan daftar pustaka yang sesuai
dengan dasar teori minimal 3
Menuliskan 2 daftar pustaka yang sesuai
dengan dasar teori
Menuliskan 1 daftar pustaka yang sesuai
dengan dasar teori
Tidak menuliskan daftar pustaka
Memberi lampiran berupa foto cara kerja
dan hasil praktikum beserta keterangannya
mnimal 3
Memberi lampiran berupa 2 foto cara
kerja dan hasil praktikum beserta
keterangannya
Memberi lampiran berupa 1 foto cara
kerja dan hasil praktikum beserta
keterangannya
Siswa tidak mencantumkan lampiran
SKOR MAKSIMAL

Skor

25
19
13
7
0
10
5

0
5
3
1
0
5

3

1

0
100
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6. PANDUAN PENILAIAN AKHIR ASPEK KOGNITIF
No.
Nama
Nilai
Siswa
Pre Test
Laporan
LKS
Praktikum
1
A
2
B
Dst.
Nilai Akhir : =

1 x nilai pretest + 1x nilai laporan + 2x nilai LKS
4

Nilai akhir
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Lampiran 7 Instrumen Penilaian Psikomotorik
INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK
A. Praktik Laboratorium
1. Lembar Penilaian Psikomotorik
Nama Siswa
:
No. Absen
:
Kelas
:
No.
Kriteria Penilaian
1
Ketepatan waktu mengikuti praktikum
2
Menggunakan
alat
keselamatan
kerja
laboratrium
3
Prosedur yang runtut dalam dalam pembuatan
keju cottage
4
Pertanggungjawaban
kebersihan
dan
pengembalian terhadap alat dan bahan
Jumlah Skor

Skor

2. Rubrik Penilaian Psikomotorik
No. Aspek yang diamati
Kriteria Penilaian
1
Ketepatan
waktu Siswa mengikuti kegiatan praktikum
mengikuti praktikum tepat waktu
Siswa
terlambat
mengikuti
praktikum kurang dari 10 menit
Siswa
terlambat
mengikuti
praktikum lebih dari 10 menit
2
Menggunakan alat Siswa menggunakan
keselamatan
kerja
1. Jas laboratorium
laboratrium
2. Masker
3. Sarung tangan
Siswa hanya memakai 2 dari 3 alat
keselamatan kerja
Siswa hanya memakai 1 dari 3 alat
keselamatan kerja yang ditentukan
3
Prosedur yang runtut
1. Siswa
terampil
dalam
dalam
dalam
mengukur dan menimbang
pembuatan
keju
bahan
cottage
2. Siswa
runtut
dalam
pembuatan sari buah jeruk
limau
3. Siswa runtut dalam membuat
keju cottage
Siswa hanya memenuhi 2 dari 3
kriteria

Skor
15
10
5
20

15
9
30

23
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No.

4

Aspek yang diamati

Kriteria Penilaian
Siswa hanya memenuhi 1 dari 3
kriteria
Tidak ada kriteria yang dipenuhi
Pertanggungjawaban
1. Tidak merusak alat-alat yang
kebersihan
dan
digunakan ketika praktikum
pengembalian
2. Membersihkan semua alat
terhadap alat dan
dalam raktikum
bahan
3. Mengembalikan semua alat
yang
digunakan
dalam
praktikum
ke
tempat
penyimpanan semula
Siswa hanya memenuhi 2 dari 3
kriteria
Siswa hanya memenuhi 1 dari 3
kriteria
Tidak ada kriteria yang dipenuhi
Nilai Akhir : 𝑥 =

jumlah total skor
80

Skor
14
0
15

10
5
0

x 100

B. Instrumen Penilaian Presentasi
Nama Kelompok
:
Kelas/semester
:
Mata Pelajaran
:
Judul Presentasi
:
No.
1

2

Aspek Penilaian
Format dan Tampilan
a. PPT menarik
b. Tulisan memenuhi format
c. Disertai gambar dan video yang
menarik
Kemampuan menjelaskan isi
presentasi
a. Kelancaran
menyampaikan
gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur
kerja yang dijelaskan
c. Cara pnyampaian materi (suara
kurang jelas/keras)

Bobot
25%

25%

Skor

Nila
i
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No.
3

4

Aspek Penilaian

Bobot

Skor

Nila
i

25%
Kemampuan
manejemen
waktu
a. Waktu persiapan dan pembukaan sesuai
b. Waktu presentasi sesuai
c. Waktu sesi Tanya jawab sesuai
25%
Sesi Tanya jawab
a. Cara menjawab pertanyaan
b. Keakuratan jawaban yang diberikan
(jelas/tidak jelas, membingungkan, runtut
logis)
c. Detail dengan jawaban yang diberikan
(langsung pada masalah dengan contoh
dan detail)
Keterangan : skor 1-5 (1. Sangat kurang; 2. Kurang ; 3. Cukup ; 4. Baik ;
5. Sangat Baik)
Nilai
: Bobot x Skor
Pedoman Penilaian Presentasi
Aspek
1
2
Format dan
Jika
Jika
Tampilan
ketiga
ketiga
aspek
aspek
tidak
kurang
terpenuhi terpenuhi
dan
kurang
lengkap
Kemampuan
Jika
mendeskripsikan ketiga
gagasan
aspek
tidak
terpenuhi

Jika
ketiga
aspek
kurang
terpenuhi
dan
kurang
lengkap

Kemampuan
menjelaskan isi
presentasi

Jika
ketiga
aspek
kurang
terpenuhi

Jika
ketiga
aspek
tidak
terpenuhi

Skor
3
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

4
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan satu
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan satu
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

5
Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
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Aspek
1

2
dan
kurang
lengkap

Kemampuan
menunjukkan
orisinalitas

Jika
ketiga
aspek
tidak
terpenuhi

Jika
ketiga
aspek
kurang
terpenuhi
dan
kurang
lengkap

Kemampuan
manejemen
waktu

Jika
ketiga
aspek
tidak
terpenuhi

Jika
ketiga
aspek
kurang
terpenuhi
dan
kurang
lengkap

Kemampuan
menjelaskan
inovasi dan
manfaat

Jika
ketiga
aspek
tidak
terpenuhi

Jika
ketiga
aspek
kurang
terpenuhi
dan
kurang
lengkap

Sesi Tanya
jawab

Jika
ketiga
aspek
tidak
terpenuhi

Jika
ketiga
aspek
kurang
terpenuhi
dan
kurang
lengkap

Sikap dalam
presentasi

Jika
ketiga
aspek
tidak

Jika
ketiga
aspek
kurang

Skor
3
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang
Jika satu
aspek
terpenuhi
dan

4

5
satu lengkap

dan
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan satu
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan satu
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan satu
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan
lengkap
dan satu
aspek
lainnya
kurang
Jika dua
aspek
terpenuhi
dan

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
dan
lengkap

Jika
ketiga
aspek
terpenuhi
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Aspek
1
terpenuhi

2
terpenuhi
dan
kurang
lengkap

Skor
3
lengkap
dan dua
aspek
lainnya
kurang

4
5
lengkap
dan
dan satu lengkap
aspek
lainnya
kurang
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Lampiran 8 Instrumen Penilaian Afektif
INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
No

1

Nama

A

Teliti

Jujur

Disiplin

Aspek
a. mengikuti
praktikum
sesuai
langkah
kerja
- langkah
benar dan
urut
- dilalukan
dengan
lancar
- mantap
tidak raguragu
- ketepatan
dalam
menyimpul
kan
- penulisan
tidak
banyak

Aspek
a.tidak
menyontek
dalam
mengerjakan
ujian
b. tidak
melakukan
plagiat dalam
bentuk
apapun

Aspek
a.masuk
kelas dan
mengumpulkan tugas
tepat waktu
b.
memperhatikan bila guru
menjelaskan
materi

Indikator
Tanggung
Jawab
Aspek
a. mengakui
kesalahan atau
kekurangan
yang dimiliki
b. mengerjakan
tugas yang
diberikan

Kerja sama

Sopan Santun

Aspek
a. membagi peran
saat mengerjakan
tugas secara adil
b. bekerja sama
dalam kegiatan
diskusi dan
mempresentasikan diskusi

Aspek
a. menggunakan
bahasa yang
sopan dan baku
dalam
menyampaikan
pendapat
b. mau
menerima
pendapat teman
dan tidak
memandang
rendah jawaban
teman

Jumlah
Aspek
Terpenuhi
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No

Nama
Teliti
kesalahan
- penulisan
rapi
b.
membawa
buku tulis
dan buku
paket sesuai
mata
pelajaran

2
B
Dst

Jujur

Disiplin

Indikator
Tanggung
Jawab

Kerja sama

Sopan Santun

Jumlah
Aspek
Terpenuhi
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Pedoman Penilaian Afektif
Indikator
Teliti

Jujur

Disiplin

Tanggung
Jawab

Kerja sama

Sopan
Santun

Jumlah Aspek yang
Terpenuhi
Semua aspek terpenuhi
1 dari 2 aspek terpenuhi
Tidak ada aspek yang
terpenuhi
Semua aspek terpenuhi
1 dari 2 aspek terpenuhi
Tidak ada aspek yang
terpenuhi
Semua aspek terpenuhi
1 dari 2 aspek terpenuhi
Tidak ada aspek yang
terpenuhi
Semua aspek terpenuhi
1 dari 2 aspek terpenuhi
Tidak ada aspek yang
terpenuhi
Semua aspek terpenuhi
1 dari 2 aspek terpenuhi
Tidak ada aspek yang
terpenuhi
Semua aspek terpenuhi
1 dari 2 aspek terpenuhi
Tidak ada aspek yang
terpenuhi

Perhitungan Nilai : nilai =

Total yang diperoleh
18

Kriteria

Skor

Baik
Cukup
Kurang

3
2
1

Baik
Cukup
Kurang

3
2
1

Baik
Cukup
Kurang

3
2
1

Baik
Cukup
Kurang

3
2
1

Baik
Cukup
Kurang

3
2
1

Baik
Cukup
Kurang

3
2
1

x 100
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Lampiran 9 Uji Normalitas, Homogenitas Dan Anova One Way

UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS DAN ANOVA ONE WAY
1.WARNA
Tests of Normality
Konsentrasi
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
*
kontrol
.096
25
.200
.984
25
.956
10 ml
.159
25
.104
15 ml
.132
25
.200*
20 ml
.162
25
.088
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Warna

.949
.975
.946

25
25
25

Test of Homogeneity of Variances
Warna
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
.805
3
96
.494

ANOVA
Warna
Sum of
Squares
Between
Groups
Within Groups
Total

df

Mean
Square

.462

3

.154

72.406
72.868

96
99

.754

F

.204

Sig.

.893

.238
.765
.201
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2. AROMA
Tests of Normality
Konsentrasi
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
kontrol
.081
25
.200*
10 ml
.124
25
.200*
Aroma
15 ml
.141
25
.200*
20 ml
.150
25
.148
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

.978
.961
.936
.971

25
25
25
25

.850
.425
.122
.678

Test of Homogeneity of Variances
Aroma
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
.836
3
96
.477

ANOVA
Aroma
Sum of
Squares
Between
Groups
Within Groups
Total

df

Mean
Square

1.332

3

.444

38.288
39.620

96
99

.399

F

Sig.

1.114

.348

3. RASA
Tests of Normality
Konsentrasi
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
kontrol
.176
25
.044
.931
25
.093
Rasa

10 ml
15 ml
20 ml

.121
.151
.197

25
25
25

.200*
.146
.014

.961
.938
.929

25
25
25

.433
.136
.082
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*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances
Rasa
Levene
Statistic
1.871

df1

df2
3

Sig.
96

.140

ANOVA
Rasa
Sum of
Squares
Between
Groups
Within Groups
Total

df

Mean
Square

8.811

3

2.937

46.403
55.214

96
99

.483

F

Sig.

6.076

.001

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
Dependent Variable: Rasa
Tukey HSD
(I)
(J)
Konsentrasi Konsentrasi

kontrol

10 ml
15 ml

10 ml
15 ml
20 ml
kontrol
15 ml
20 ml
kontrol
10 ml

Mean
Difference
(I-J)
.08000
.56000*
.68800*
-.08000
.48000
.60800*
-.56000*
-.48000

Std.
Error
.19665
.19665
.19665
.19665
.19665
.19665
.19665
.19665

Sig.

.977
.027
.004
.977
.076
.014
.027
.076

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-.4341
.0459
.1739
-.5941
-.0341
.0939
-1.0741
-.9941

.5941
1.0741
1.2021
.4341
.9941
1.1221
-.0459
.0341
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20 ml
.12800
.19665
*
kontrol
-.68800
.19665
*
20 ml
10 ml
-.60800
.19665
15 ml
-.12800
.19665
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

.915
.004
.014
.915

-.3861
-1.2021
-1.1221
-.6421

4. TEKSTUR

Konsentrasi
kontrol
10 ml
Tekstur
15 ml

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
.209
.108
.136

df
25
25
25

Shapiro-Wilk

Sig.
Statistic
.006
.884
*
.200
.960
*
.200
.944

20 ml
.134
25
.200*
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

df
25
25
25

Sig.
.008
.419
.185

.966

25

.551

F

Sig.

Test of Homogeneity of Variances
Tekstur
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
2.081
3
96
.108

ANOVA
Tekstur
Sum of
Squares
Between
Groups
Within Groups
Total

df

Mean
Square

1.201

3

.400

83.638
84.840

96
99

.871

.460

.711

.6421
-.1739
-.0939
.3861
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Lampiran 10 Kuesioner Uji Organoleptik

KUESIONER UJI ORGANOLEPTIK KEJU
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Merokok/Minum Kopi :

Petunjuk Pengisian
Dihadapan anda terdapat 4 sampel keju. Anda diminta untuk memberikan
penilaian berdasarkan kesukaan anda terhadap rasa, aroma, tekstur dan warna
keju. Nilai yang diberikan adalah 1-5, semakin tinggi nilai yang diberikan maka
semakin tinggi tingkat kesukaan. Nyatakan sampai mana anda menyukai keju
tersebut dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom nilai yang sudah
disediakan.
Petunjuk Pengujian
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.

Uji Warna
Ambil satu sendok kecil sampel keju.
Amati warna pada sampel tersebut dibawah sinar matahari.
Beri skor terhadap warna dari masing-masing sampel keju.
Uji Aroma
Ambil satu sendok kecil sampel keju.
Cium dengan jarak 5 cm dari hidung.
Beri skor terhadap aroma dari masing-masing sampel keju.
Uji Rasa
Minum air putih untuk menetralkan kondisi lidah.
Ambil satu sendok kecil sampel keju dan dikecap dengan lidah.
Beri skor terhadap rasa dari masing-masing sampel keju.
Uji Tekstur
Ambil 1 sendok kecil keju dan rasakan dengan lidah.
Beri skor terhadap tekstur dari masing-masing sampel keju.
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A
1
WARNA

2
3
4
5
1

AROMA

2
3
4
5
1

RASA

2
3
4
5
1

TEKSTUR

2

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T
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3
4
5
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Lampiran 11 Tabel Hasil uji Organoleptik

Tabel Hasil Organoleptik
Panelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

K
2.6
2
4.2
3.4
3.2
3.6
3.8
4.6
3.4
3.2
3.6
1.2
2.4
2.4
3.4
2.4
3

Warna
A
B
5
5
2.6
3.4
4
4
2.6
3.2
4
3.6
3
3
2.8
3.2
4.4
4.4
3
2.8
2.8
2.8
3.8
3.6
2.6
2.8
3
4.2
3.6
3.6
3.8
3.6
3.2
3.6
4
4

C
5
2.8
4
4.2
3.6
3.2
2.8
4.2
3.4
1.8
3
3
3.8
3.2
3.2
3
4

K
3.2
2.8
2.4
3.4
3.8
3.6
3
4
3.4
4.2
4.6
2.8
4
2
3.2
2.6
2.2

Aroma
A
B
4.4
4.8
1.8
2.4
2.2
3.2
2.6
3.2
4
3.6
2.6
3.4
2.6
2.8
4.2
3.8
3
2.8
3.4
3.4
2.4
2
2.4
2.2
3.4
3.4
2.2
2.8
3.4
3.4
3.4
2.4
3.6
3.6

Rasa
C
5
2
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4

K
2
2.2
4
2.6
2.8
4.8
2.4
4.8
4.6
3.8
2.6
2.2
3.2
2.6
3.2
2.6
3.4

A
1.8
3.8
3.2
1.8
3.8
2.2
2.6
3.6
3
2.4
2
1.6
2.4
1.8
3
3.2
2.4

B
3.6
2.8
2.8
2.4
3.2
3.2
2.4
2.8
3.2
2.2
3.4
2.2
3.4
1.6
2.2
2.6
2.2

C
3.8
2
2.8
3.2
3.6
3.2
2.8
4.2
4.2
3
2.2
3.8
3.6
1.8
3.2
3.2
2.8

Tekstur
K
2.6
1.8
5
2.8
2.6
4.8
2.8
5
4.2
2.2
4.4
1.4
3.2
2.2
2.8
2.8
3

A
4.8
2.6
3.4
3.4
4
3.8
3
3.2
2.8
2.2
2.2
2
3
2.2
3.4
2.8
4

B
5
3.2
3.2
3
3.2
3.6
2.6
3
3.6
1.8
2.2
3
2.8
2.2
3.8
2.4
2.2

C
5
3.4
2.4
3.6
3.2
3.4
2.2
3.2
4.2
2.4
1.4
3
3
2
3.4
3
2.8
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18
19
20
21
22
23
24

3.2
3
3.4
2.8
5
4.2
2

3.6
4
2.8
3.8
3
2.6
1.4

3
3.4
3.4
4.2
1.6
3.2
2.2

2.8
4
4
4.6
1
1.8
2

3.6
2.8
3.2
3.4
3.8
3.8
2

3.2
2.8
3
2.6
3.8
2.6
3

3
2.8
3
3.4
3
3
3

4
3
4
3
4
3
3

3.4
3.4
4.2
2.6
3.4
3.6
2.4

2.4
3.2
2.2
2.4
3
2
2.4

2.2
1.2
2.8
3.4
3
3.2
1.8

4
2.6
3.2
3
3.2
3.4
3

2.2
3
3.2
1.8
5
2.6
2.8

2.6
1.8
2.8
2.4
2.8
3.4
3.4

1.8
3.4
3.6
3.6
2.2
1.8
4

2
2.2
3.4
5
1.2
1.6
3.8

25
RataRata

4.2

2.6

2

1

3

3.8

3.2

3.6

4.4

1.8

3.4

3.4

5

3.4

2

1.2

2.56

2.688

3.208

3.28 3.352

3.18

3.232

3.056

3.1

3.4

3.25

3.17

3.168 3.016

2.93

2.88
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Lampiran 12 Tabel Panelis Uji Organoleptik Keju Cottage dengan
penggumpal sari buah jeruk limau
Tabel Panelis Uji Organoleptik Keju Cottage dengan penggumpal sari buah jeruk
limau
No

Jenis
Kelamin
P

Usia

Merokok/Minum Kopi

1

Inisial
Nama
E

20

2
3

LA
I

P
P

18
21

4

RP

P

21

5
6
7

L
VPDNS
R

P
P
P

21
21
19

8

T

P

21

9
10

PS
BES

L
P

20
19

11
12
13

RO
RS
MWA

P
L
P

21
20
21

14

MCT

P

21

15

AHP

P

22

16

CM

P

22

17
18

K
VD

P
P

21
21

19

FR

P

20

20

RPP

P

21

21

SQBH

P

21

22

MSE

L

22

Tidak merokok & tidak minum
kopi
Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Minum Kopi
Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Minum Kopi
Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
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23
24

VAP
DLN

P
L

19
22

25

KSG

L

22

Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
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lampiran 13 Hasil Analisa Protein

