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Abstrak
Kebutuhan energi fosil semakin meningkat namun persediaannya semakin
menipis. Alternatif penggantinya adalah penggunaan bahan bakar nabati, salah
satunya yaitu bioetanol dengan bahan baku berupa biomassa selulosa. Rumput laut
Sargassum sp. memiliki potensi sebagai bahan baku produksi etanol karena
memiliki kandungan polisakarida yang tinggi, teknologi budidaya yang sederhana,
potensi lahan tanam luas dan waktu panen relatif singkat. Oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan rumput laut Sargassum sp. sebagai
bahan baku produksi etanol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
perbedaan konsentrasi HCl terhadap kadar etanol yang dihasilkan, mengetahui
konsentrasi HCl optimal dan mengetahui kadar etanol tertinggi yang dihasilkan
oleh Sargassum sp.
Penelitian ini termasuk penelitian quasi eksperimental dengan variasi
penelitian adalah konsentrasi HCl pada proses hidrolisis asam berurutan adalah 0,6
%; 0,8 %; 1 % dan 1,2 %. Proses hidrolisis asam dilakukan selama 10 menit di
autoklaf pada suhu 121 0C tekanan 1 atm. Proses fermentasi berlangsung selama
120 jam menggunakan inokulum Saccharomyces cereviciae dan ragi tape dengan
volume pemberian 10 % (v/v). Hasil hidrolisis diukur kadar gula pereduksi
sedangkan hasil fermentasi diukur kadar etanol. Data dianalisis menggunakan uji
statistik korelasi dan regresi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan uji regresi dan korelasi,
tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara konsentrasi HCl
terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi asam maka
semakin banyak kandungan gula pereduksi sehingga kadar etanol yang dihasilkan
meningkat. Konsentrasi asam optimal adalah konsentrasi 1,2 % sedangkan kadar
etanol tertinggi yang dihasilkan adalah 73,89 % (v/v).
Kata Kunci: Sargassum sp., Kadar Etanol, Bioetanol, Hidrolisis HCl, Fermentasi.
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THE EFFECT OF DIFFERENTATION OF HCl CONCENTRATION IN
ACID HYDROLYSIS STAGE TOWARDS ETHANOL LEVEL
PRODUCED THROUGH THE FERMENTATION OF Sargassum sp.
Jeanette Boi Indrawati Ohoira
Sanata Dharma University, Yogyakarta
2018
Abstract
The need for fossil energy is increasing but its supply is decreasing every
year. The alternative substitute is the use of biofuels, one of which is bioethanol
with raw materials in the form of cellulosic biomass. Sargassum sp. is potential as
the substrates for ethanol production because it contains polysaccharide, the
cultivation technology is simple, and the harvest time is short. Therefore it is
necessary to study the utilization of seaweed Sargassum sp. as the substrates of
ethanol production. The purpose of this study was to determine the effect of
differentiation of HCl concentrations on the level of ethanol produced and to know
the highest ethanol level produced through fermentation of Sargassum sp.
This research was quasi experimental research with four kinds of HCl
concentration in acid hydrolysis stage: 0.6%; 0.8%; 1% and 1.2%. The acid
hydrolysis stage was carried out for 10 minutes in the autoclave at 121 ° C at 1 atm
pressure. The fermentation process lasts for 120 hours using Saccharomyces
cereviciae and tape yeast inoculums with volume of 10% (v/v). The result of the
acid hydrolysis then used to analyze the reduction sugar while the ethanol produced
was measured using Gas Chromatography technique. The data were analyzed
using correlation and regression statistic test.
The results showed that based on the regression test and correlation; there
is no significant influence or relationship between the concentrations of HCl to the
level of ethanol produced in this research. The higher the acid concentration, the
more the reducing sugar contained so that the result of ethanol produced increases.
The optimum acid concentration was 1.2% while the highest ethanol level produced
was 73,89% (v/v).
Keywords: Sargassum sp., Ethanol Levels, Bioethanol, Hydrolysis HCl,
Fermentation.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kebutuhan energi di dunia hingga saat ini sebagian besar masih
bergantung pada sumber daya fosil terutama minyak dan gas bumi serta batu
bara. Sumber daya energi fosil merupakan sumber daya yang tak terbarukan
(non renewables) dan ketersediaannya suatu saat akan habis apabila terus
dieksploitasi (Pusdatin, 2012). Ketergantungan terhadap energi fosil yang
relatif masih cukup tinggi dapat menimbulkan beberapa permasalahan
diantaranya menipisnya cadangan energi fosil, kenaikan harga akibat laju
permintaan lebih besar dari produksi, dan emisi gas rumah kaca akibat
pembakaran energi fosil.
Salah upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah bahan bakar
fosil adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 191 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa diwajibkan mencampurkan
Bahan bakar Nabati dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud wajib
memanfaatkan dan mengutamakan produksi dalam negeri, yang dapat berupa
biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni dengan jenis, standar dan mutu
yang ditetapkan oleh Menteri ESDM (KESDM, 2015).
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Upaya pencapaian target penggunaan biofuel sebagai bahan campuran
bahan bakar minyak ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
ESDM Nomor 12 Tahun 2015 yang berisi tentang kewajiban (mandatori)
industri sektor tertentu untuk menggunakan bahan bakar nabati biodiesel dan
bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak dengan komposisi campuran
tertentu dari tahun 2015 sampai tahun 2025 (KESDM, 2015).
Bioetanol menjadi salah satu pilihan karena mudah terurai dan
menghasilkan karbondioksida dan air yang ramah lingkungan. Bioetanol
merupakan hasil proses fermentasi glukosa dari bahan yang mengandung
komponen pati atau selulosa. Bioetanol diproduksi dengan menggunakan
proses hidrolisis dan fermentasi dari bahan baku karbohidrat menjadi etanol dan
juga menggunakan bantuan mikroorganisme (Prihandana dkk., 2007).
Bahan baku yang diolah menjadi bioetanol selama ini berasal dari pati
yang juga merupakan sumber pangan dan pakan sehingga menimbulkan adanya
kompetisi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persaingan
bahan baku penghasil bioetanol adalah dengan memanfaatkan bahan baku yang
mengandung selulosa (Harvey dan Pilgrim, 2010).
Wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir dan
laut yang tentu memiliki potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Salah
satu sumber daya laut Indonesia yang cukup potensial untuk dijadikan sebagai
bahan baku bioetanol adalah rumput laut atau makroalga. Menurut Sanglap
(2012), produktivitas rumput laut setiap tahunnya dapat menghasilkan 19 ribu
liter bioetanol per hektar. Produktivitas tersebut lima kali lebih besar jika
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dibandingkan dengan jagung dan dua kali lebih besar dibandingkan dengan
tebu. Pengembangan dan pembudidayaan rumput laut cukup menjanjikan
namun hanya 20-23% rumput laut di Indonesia yang dijadikan sebagai bahan
baku industri dan produk olahan dengan nilai tambah. Selain itu juga dijadikan
sebagai sumber pangan, kosmetik, dan obat-obatan (Harvey dan Pilgrim, 2010)
Rumput laut jenis Sargassum sp. merupakan rumput laut yang banyak
dijumpai dan memiliki ketersediaan yang cukup melimpah di perairan
Indonesia. Sargassum sp. mengandung polisakarida yaitu selulosa yang
berkisar antara 23,97 – 35,22% (Yunizal, 2004). Sargassum sp. tumbuh dengan
kepadatan

populasi

sangat

tinggi

(blooming/outbreak)

sehingga

ketersediaannya cukup melimpah (Yulianto dkk., 2010). Sargassum sp. mudah
untuk dibudidayakan, memiliki umur panen yang singkat, tidak dimanfaatkan
sebagai sumber pangan serta memiliki jumlah produksi yang tinggi sehingga
dapat menjamin ketersediaan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku
bioetanol.
Secara umum produksi bioetanol yang berasal dari biomassa terdiri dari
dua tahap utama, yaitu hidrolisis dan fermentasi. Hidrolisis bertujuan untuk
memecah polisakarida menjadi monosakarida. Konversi biomassa pada rumput
laut berawal dari pengubahan polisakarida yang terkandung dalam rumput laut.
Polisakarida berupa selulosa akan dihidrolisis menjadi monosakarida sebelum
dikonversi menjadi etanol (Arif dkk., 2009).
Proses hidrolisis asam umumnya menguraikan polisakarida menjadi
monosakarida secara acak yaitu tidak ada pola tertentu dalam pemutusan ikatan
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glikosida pada polisakarida. Asam berfungsi sebagai katalisator yang
mempercepat terjadinya proses hidrolisis. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan HCl pada proses hidrolisis asam. Proses fermentasi dilakukan
dengan bantuan mikroorganisme dari golongan khamir. Salah satu
mikroorganisme yang digunakan adalah S. cereviciae yang dikenal mempunyai
daya untuk konversi gula menjadi etanol.
Pemanfaatan rumput laut Sargassum sp. sebagai bahan baku untuk
produksi bioetanol dilatarbelakangi dengan

melihat

kelimpahan dan

ketersediaan bahan baku untuk produksi dalam jumlah banyak dan jangka
panjang. Sebagian besar penelitian mengenai produksi dari bioetanol
menggunakan hidrolisis H2SO4 sehingga dalam penelitian ini akan digunakan
HCl untuk proses hidrolisis asam. Berdasarkan permasalahan dan data yang
telah diuraikan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh perbedaan konsentrasi HCl pada hidrolisis asam terhadap kadar
etanol yang dihasilkan dalam fermentasi Sargassum sp.”

B. Rumusan Masalah
1. Apakah perbedaan konsentrasi HCl pada hidrolisis asam berpengaruh
terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari rumput laut Sargassum sp. ?
2. Berapakah konsentrasi HCl optimal pada hidrolisis asam dalam proses
pembuatan bioetanol dari rumput laut Sargassum sp. ?
3. Berapakah kadar etanol paling tinggi yang dihasilkan dari proses
pembuatan bioetanol dari rumput laut Sargassum sp. ?
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi HCl pada hidrolisis
asam terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari rumput laut Sargassum
sp.
2. Untuk mengetahui konsentrasi HCl optimal pada hidrolisis asam dalam
proses pembuatan bioetanol dari rumput laut Sargassum sp.
3. Untuk mengetahui kadar etanol paling tinggi yang dihasilkan dari proses
pembuatan bioetanol dari rumput laut Sargassum sp.

D. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi dan
pemanfaatan Sargassum sp. sebagai penghasil bioetanol
2. Bagi Pendidikan
a. Sumber referensi dalam memecahkan masalah dan menuangkan ke
dalam karya tulis ilmiah
b. Sumber referensi dalam pengembangan potensi dan keterampilan
proses ilmiah serta membantu siswa mengenal dan mendekatkan diri
pada objek atau persoalan biologi
3. Bagi Pengembangan Pengetahuan
Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di
bidang pemanfaatan sumber daya alam
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4. Bagi Peneliti
Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti yakni dapat mengetahui
pengaruh konsentrasi HCl pada hidrolisis asam terhadap kadar etanol
yang dihasilkan dalam fermentasi Sargassum sp.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumput Laut Sargassum sp.
Sargassum sp. merupakan jenis rumput laut coklat yang dominan
dijumpai karena memiliki sebaran yang luas serta terdistribusi di seluruh
perairan Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Sargassum sp. juga merupakan
salah satu genus yang menyebar luas di seluruh dunia. Rumput laut ini tumbuh
sepanjang tahun dan hidup pada setiap musim baik musim kemarau maupun
musim penghujan, namun pada musim kemarau tingkat produksi lebih tinggi
daripada musim penghujan.

Gambar 2. 1 Sargassum sp.
(kondisi basah)
(Sumber: National Oceanic and
Atmospheric Administration, 2008)

7

Gambar 2. 2 Sargassum sp.
(kondisi kering)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
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Klasifikasi dari rumput laut Sargassum sp. menurut Anggadiredja dkk.,
(2006) adalah sebagai berikut:
Divisi : Phaeophyta
Kelas

: Phaeophyceae

Ordo

: Fucales

Famili : Sargassaceae
Genus : Sargassum
Spesies : Sargassum sp.
1. Identifikasi Rumput Laut Sargassum sp.
Untuk mengkonfirmasi rumput laut yang diperoleh maka
dilakukan identifikasi sederhana. Teknik identifikasi Sargassum sp.
dilakukan dengan membandingkan karakter morfologinya dengan data
rumput laut dan mencocokkan dengan gambar dari data rumput laut
tersebut dengan gambar rumput laut yang diperoleh.
Warna rumput laut yang coklat menandakan bahwa rumput laut
jenis ini tergolong dalam divisi Phaeophyta. Setelah itu diamati lebih
rinci ciri dan sifatnya meliputi karakter holdfast dan vesikel. Ciri-ciri
khusus yang dimiliki oleh Sargassum sp. antara lain thallus pipih, licin,
batang utama bulat agak kasar, dan holdfast (bagian yang digunakan
untuk melekat) berbentuk cakram. Cabang pertama timbul pada bagian
pangkal sekitar 1 cm dari holdfast. Percabangan berselang-seling secara
teratur. Bentuk daun oval dan memanjang. Pinggir daun bergerigi
jarang, berombak, dan ujung melengkung atau meruncing. Vesikel
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(gelembung seperti buah) berbentuk lonjong, ujung meruncing, dan
agak pipih (Guiry, 2007).

2. Morfologi Sargassum sp.
Sargassum sp. merupakan jenis alga coklat yang termasuk dalam
kelas memiliki thalus bercabang seperti jari yang berukuran besar,
tumbuh dan berkembang pada substrat dasar yang kuat. Rumput laut ini
tumbuh berumpun dengan untaian cabang-cabang dengan panjang
thalus mencapai 1 – 3 meter dengan tiap percabangannya terdapat
gelembung udara berbentuk bulat (bladder) yang terapung ke arah
permukaan air untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari (Kadi,
2005).

3. Habitat Sargassum sp.
Sargassum sp. terdistribusi luas di seluruh perairan Indonesia.
Rumput laut ini tumbuh di perairan yang terlindung maupun yang
berombak besar pada habitat bebatuan. Kedalaman untuk pertumbuhan
dari 0,5 - 10 m. Sargassum sp. dapat tumbuh subur pada daerah tropis
dengan suhu perairan 27,25 - 29,3 0C dan salinitas 32 - 33,5 % (Kadi,
2005).

4. Komposisi Kimia Sargassum sp.
Komponen utama dari makroalga adalah karbohidrat sedangkan
komponen lainnya yaitu protein, lemak, abu (sodium dan potasium) dan
air 80-90% (Chapman dalam Manurung, 2011). Rumput laut coklat
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memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga mudah
didegradasi, hal ini menjadikannya potensial substrat untuk produksi
bahan bakar. Komposisi kimia Sargassum menurut Yunizal (2004)
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2. 1 Komposisi Kimia Sargassum sp.
Komposisi Kimia
Persentase (%)
Karbohidrat
Protein
Lemak
Air
Abu
Serat Kasar

19,06
5,53
0,74
11,71
34,57
28,39

Kandungan karbohidrat yang terkandung sebagian besar tersedia
dalam bentuk selulosa, alginat dan laminaran (polisakarida glukosa
yang terbentuk dari proses fotosintesis) disertai pati dalam jumlah
tertentu tergantung spesies. Rumput laut coklat memiliki kandungan
lignin yang rendah sehingga akan lebih mudah didegradasi. Dinding sel
terbuat dari selulosa dan asam alginat (Yunizal, 2004).
Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel
tanaman. Polisakarida ini memiliki rantai lurus dan tersusun atas lebih
dari 10 ribuan D-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan β (1 → 4)
glikosidik. Penguraian selulosa menghasilkan monosakarida berupa
glukosa dengan menggunakan media air dan dibantu dengan katalis
asam atau enzim (Lehninger, 1998). Struktur selulosa dapat dilihat pada
gambar 2. 3.
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Gambar 2. 3 Struktur Selulosa
(Sumber: Lehninger, 1998)

B. Prospek Pemanfaatan Rumput Laut
Rumput laut merupakan salah satu sumber daya alam yang terbarukan
dan melimpah serta menjadi salah satu bahan baku yang belum direalisasikan
dalam produksi bioetanol. Rumput laut mendapatkan perhatian lebih
dikarenakan

memiliki

karakteristik

seperti

tanaman

dengan

tingkat

pertumbuhan yang tinggi serta unggul dalam produktivitas. Dalam hal
ketersediaan, tercatat pada tahun 2004 produksi tahunan dari rumput laut coklat
adalah sebesar 9,7 juta ton (berat kering) (Chen dkk., 2015).
Pada tahun 2014, tercatat produksi budidaya rumput laut di Indonesia
sebesar 10,23 juta ton. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan produksi
sebesar 16,17 juta ton. Target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
untuk produksi rumput laut di tahun 2019 adalah sebesar 19,5 juta ton. KKP
optimis dapat mencapai target karena telah disediakan anggaran untuk
menunjang produksi rumput laut karena potensi kawasan perairan untuk
budidaya rumput laut masih sangat luas. Area penanaman rumput laut yang
belum termanfaatkan sekitar 50 % dengan total potensi lahan yang masih

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

tersedia adalah sebesar 769,5 ribu hektar dan yang baru dimanfaatkan adalah
sekitar 384,7 ribu hektar (Salim dan Ernawati, 2015).
Pemanfaatan rumput

laut

untuk jangka panjang

memerlukan

perencanaan mengenai budidaya, produksi dan penanganan pasca panen yang
tepat agar dapat berkelanjutan. Perencanaan tersebut juga diperlukan untuk
mengatasi adanya eksploitasi secara berlebihan terhadap rumput laut yang dapat
menyebabkan menurunnya ketersediaan rumput laut.
Selain itu, pertimbangan dalam pemanfaatan rumput laut sebagai bahan
baku bioetanol adalah karena memiliki kandungan karbohidrat (selulosa) yang
tinggi serta kandungan lignin yang rendah bahkan ada yang tidak memiliki
kandungan lignin sehingga cocok untuk produksi bioetanol. Pemanfaatan
rumput laut sebagai bahan baku bioetanol jika dibandingkan dengan bahan baku
lain memiliki keuntungan yang lebih menjanjikan. Biaya produksi bioetanol
dari rumput laut lebih murah dibanding dari komoditas lain yang mengandung
lignin dan selulosa sehingga hal ini akan berimbas pada harga produksi dan
pemasaran yang lebih murah.
Pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku didasarkan pada adanya
inovasi untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga
dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, namun inovasi ini masih
terhambat oleh teknologi. Teknologi skala industri besar untuk konversi rumput
laut masih memerlukan penelitian dasar yang signifikan serta pengembangan
lebih lanjut (Chen dkk., 2015).
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C. Hidrolisis Asam
Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang memecah molekul menjadi dua
bagian dengan penambahan molekul air (H2O). Hidrolisis dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengkonversi polisakarida menjadi monomer-monomer
sederhana. Satu bagian dari molekul memiliki ion hidrogen (H+) dan bagian lain
memiliki ion hidroksil (OH -). Umumnya hidrolisis ini terjadi saat garam dari
asam lemah atau basa lemah (atau keduanya) terlarut di dalam air. Reaksi
umumnya yakni sebagai berikut:
AB + H2O → AH + BOH
Hidrolisis dapat dilakukan secara enzimatis dan kimiawi. Hidrolisis
selulosa secara enzimatis dapat dilakukan dengan menggunakan enzim selulase,
sedangkan hidrolisis selulosa secara kimiawi dapat dilakukan dengan
menggunakan asam yaitu hidrolisis asam pekat (asam kuat konsentrasi rendah)
maupun hidrolisis asam encer (asam lemah konsentrasi tinggi). Pemilihan asam
dan konsentrasi tergantung pada jenis sampel yang akan dihidrolisis. Beberapa
asam yang umum digunakan untuk hidrolisis asam antara lain adalah H2SO4,
asam perklorat, dan HCl. H2SO4 merupakan asam yang paling banyak diteliti
dan dimanfaatkan untuk hidrolisis asam (Taherzadeh dan Karimi, 2007).
Hidrolisis selulosa secara asam dapat dilakukan dengan menggunakan
asam encer pada temperatur dan tekanan tinggi dan dapat dilakukan dengan
menggunakan asam pekat pada temperatur dan tekanan rendah. Proses
hidrolisis pada suhu tinggi dilakukan pada kisaran suhu 160-240°C, sedangkan
proses hidrolisis pada suhu rendah dilakukan pada suhu 80-140°C. Penggunaan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

asam kuat jarang diterapkan karena harga asam kuat yang cukup mahal.
Konsentrasi asam dan suhu reaksi merupakan variabel penting yang dapat
mempengaruhi terbentuknya senyawa-senyawa yang bersifat racun pada proses
fermentasi. Diperlukan suhu moderat (< 160oC) untuk dapat menghidrolisis
selulosa dan menekan dekomposisi gula sederhana sehingga pada penelitian ini
peneliti menggunakan suhu sebesar 121 0C, dikarenakan suhu yang lebih tinggi
akan mempermudah dekomposisi gula sederhana menjadi senyawa lain yang
tidak diinginkan (Mussatto dan Roberto, 2004).
Pada suhu dan tekanan yang terlalu tinggi, glukosa dan beberapa gula
sederhana

lainnya

akan

terdegradasi

lanjut

menjadi

furfural

dan

hidroksimetilfurfural. Jika furfural dan hidroksimetilfurfural terdekomposisi
lanjut, akan didapat asam levulinat dan asam formiat. Hasil degradasi lanjut ini
dapat menjadi inhibitor pada proses selanjutnya. Untuk meminimalisasi
terbentuknya produk inhibitor dari degradasi gula-gula sederhana maka terdapat
beberapa parameter yang perlu untuk diteliti yang berkaitan dengan proses
hidrolisis asam. Parameter konsentrasi asam, suhu dan waktu hidrolisis
merupakan parameter yang sangat krusial pada proses hidrolisis karena dapat
meminimalkan produk inhibitor yang pada akhirnya akan meningkatkan yield
etanol di akhir proses fermentasi (Mussatto dan Roberto, 2004).
Dalam proses hidrolisis terjadi perusakan kristal selulosa sehingga
dengan rusaknya struktur dari kristal selulosa akan mempermudah terurainya
selulosa menjadi glukosa. Selulosa akan terurai menjadi senyawa gula
sederhana antara lain: glukosa, fruktosa, pentosa dan beberapa gula sederhana
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lainnya. Selanjutnya senyawa-senyawa gula sederhana tersebut akan
difermentasi oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan etanol (Mosier dkk.,
2005).
Menurut Balat (2008), mekanisme penguraian selulosa menjadi glukosa
pada reaksi hidrolisis asam adalah diawali dengan ion H+ dari asam yang
berikatan dengan H2O membentuk H3O+ akan memecah ikatan glikosida pada
selulosa, sehingga akan terbentuk monomer – monomer sederhana. Mekanisme
yang terjadi yaitu sebagai berikut:
a. Proton dari asam akan berinteraksi secara cepat dengan ikatan glikosida
pada dua unit glukosa sehingga akan membentuk asam konjugasi.
b. Keberadaan asam konjugasi menyebabkan konformasi tidak stabil sehingga
terjadi pemutusan ikatan C-O dan membebaskan asam konjugasi pada
konformasi yang tidak stabil.
c. Keberadaan air pada sistem akan menyebabkan OH- dari air berikatan
dengan ion karbonium sehingga membebaskan glukosa dan proton.
d. Proton yang terbentuk akan berinteraksi kembali secara cepat dengan ikatan
glikosida oksigen pada dua unit glukosa yang lain. Proses tersebut terjadi
secara kontinyu hingga molekul selulosa terhidrolisis menjadi glukosa.
Adapun mekanisme reaksi hidrolisis selulosa oleh katalis asam dapat dilihat
pada gambar 2.4.
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Gambar 2. 4 Mekanisme reaksi hidrolisis asam pada selulosa
(Sumber: Balat, 2008)
Beberapa asam yang umum digunakan untuk hidrolisis kimiawi antara
lain H2SO4, asam perklorat (HClO4), dan HCl. Berdasarkan penelitian Siswati
dkk. dalam Habibah 2015, bahwa katalis HCl menghasilkan glukosa lebih
tinggi dibandingkan H2SO4. Hal ini terjadi karena H2SO4 bersifat membakar
selulosa sedangkan HCl tidak. Pembakaran selulosa dapat menyebabkan kadar
glukosa yang dihasilkan lebih sedikit. Dalam hal ini, asam berfungsi sebagai
katalisator yaitu untuk mempercepat terjadinya proses hidrolisis.

D. Fermentasi
Fermentasi merupakan proses pemecahan karbohidrat dan asam amino
dalam keadaan anaerob. Polisakarida mula-mula dipecah menjadi unit-unit gula
sederhana, kemudian glukosa dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih
sederhana tergantung dari jenis fermentasi (Fardiaz, 1992). Menurut Prescott
dan Dunn dalam Devis (2008), fermentasi merupakan suatu proses perubahan
kimia pada substrat organik, baik karbohidrat, protein, lemak, dan lainnya
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melalui kegiatan katalis biokimia yang dikenal sebagai enzim dan dihasilkan
oleh mikroba spesifik.
Mikroorganisme yang dipakai dalam fermentasi etanol umumnya
adalah khamir. Khamir yang biasa digunakan untuk menghasilkan etanol adalah
S. cereviciae. Khamir ini biasanya dikenal dengan baker’s yeast dan
metabolismenya telah dipelajari dengan baik. Produk metabolit utama adalah
etanol, karbondioksida dan air, sedangkan beberapa produk lain dihasilkan
dalam jumlah sedikit. Khamir ini bersifat fakultatif anaerobik. Khamir mampu
mengkonsumsi berbagai substrat gula, tergantung spesies yang digunakan.
Kunkee dan Mardon dalam Devis (2008), menyatakan bahwa S.
cereviciae mampu memfermentasi glukosa, sukrosa, galaktosa serta rafinosa.
Secara umum, mikroorganisme ini dapat tumbuh dan memfermentasi gula
menjadi etanol secara efisien pada pH 3,5-6,0 dan suhu 28-35 oC. Frazier dan
Westhoff dalam Devis (2008), menambahkan bahwa S. cereviciae yang
termasuk top yeast tumbuh cepat dan sangat aktif memfermentasi pada suhu
20oC .
Menurut Pawignya (2010), S. cereviciae dapat menghasilkan enzim
zimase dan enzim invertase. Enzim zimase berfungsi memecah sukrosa
(disakarida) menjadi monosakarida (glukosa dan fruktosa) dan enzim invertase
berfungsi berfungsi mengubah glukosa menjadi etanol. S. cereviciae sering
digunakan dalam proses fermentasi alkohol karena memiliki beberapa
keunggulan yaitu merombak substrat terpilih untuk menghasilkan alkohol,
menghasilkan enzim yang dibutuhkan unutk pencapaian hasil akhir yang
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dikehendaki, tidak berbahaya atau menimbulkan racun serta mudah didapat dan
dipelihara.
Ragi tape juga dapat tergolong dalam khamir yang mampu mengubah
gula menjadi alkohol. Ragi yang sering digunakan adalah ragi NKL (Na Kok
Liong). Ragi NKL ini berbentuk bulat pipih dengan diameter 4-6 cm dan
ketebalan 0,5 cm. Mikroorganisme yang terdapat dalam ragi ini mampu
mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan diubah
menjadi alkohol. Beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat dalam ragi
adalah Chlamydomucor oryzae, Rhizopus oryzae, Mucor sp., Candida sp., S.
cereviciae, S. verdomanii, dan lain-lain. Ragi tape NKL terbuat dari campuran
beras dan rempah–rempah, secara umum ragi ini mengandung berbagai jenis
mikroorganisme dari golongan kapang, kamir, dan bakteri (Fardiaz, 1992).
Menurut Moat dan Foster dalam Prahasta (2010), pertumbuhan mikroba
mengikuti pola berikut yakni terdapat empat fase pertumbuhan antara lain fase
adaptasi, fase eksponensial, fase stasioner dan fase kematian. Berikut adalah
fase-fase pertumbuhan mikroba:
a. Fase adaptasi merupakan masa penyesuaian mikroba sejak inokulum
diinokulasi ke dalam media fermentasi. Pada penelitian ini inokulum yang
diberikan merupakan S. cereviciae dan ragi tape yang telah direkultur
selama 24 jam sehingga diharapkan khamir berada pada fase eksponensial
dan mampu untuk langsung memfermentasi substrat.
b. Setelah fase adaptasi, perbanyakan sel mulai terjadi yang mengakibatkan
peningkatan jumlah sel dalam cairan fermentasi. Fase ini disebut fase
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eksponensial. Pada fase eksponensial ini laju pertumbuhan mengalami
peningkatan.
c. Fase stasioner merupakan fase dimana jumlah sel mati seimbang dengan
jumlah sel yang tumbuh (sel baru) dan populasinya stabil. Setelah fase
stasioner kemudian masuk pada fase terakhir yang disebut fase kematian
d. Fase kematian adalah fase dimana pertumbuhan khamir berhenti atau tidak
ada lagi pertumbuhan sama sekali.
Pada kondisi anaerobik, khamir memetabolisme gula menjadi etanol.
Secara sederhana proses fermentasi etanol dari bahan baku yang mengandung
gula terlihat pada reaksi berikut:
C6H12O6

enzim

2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP + 5 Kkal

Setiap mol glukosa terfermentasi menghasilkan dua mol etanol, CO 2 dan ATP.
Oleh karena itu, secara teoritis setiap gram glukosa memberikan 0,51 g etanol
dan 0,49 g karbondioksida. Pada kenyataannya etanol biasanya tidak melebihi
90-95% dari hasil teoritis. Hal ini dikarenakan sebagian nutrisi digunakan untuk
sintesa biomassa dan memelihara reaksi. Reaksi samping juga dapat terjadi
yaitu terbentuknya gliserol dan suksinat yang dapat mengkonsumsi 4-5%
substrat (Oura dalam Devis, 2008).
Proses fermentasi diawali dengan glukosa yang akan mengalami lisis
dalam tahap glikolisis pada sitoplasma. Hasil pemecahan adalah 2 asam piruvat,
2 NADH dan 2 ATP. Proses berpindah ke mitokondria jika banyak oksigen
namun jika tidak membutuhkan oksigen maka dalam prosesnya asam piruvat
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akan diubah menjadi asetaldehida yang kemudian akan menjadi etanol
(Manurung, 2011).
Menurut Amerine dan Cruess dalam Suyandra (2007) menyatakan
bahwa proses pemecahan gula menjadi etanol dan CO2 dilakukan oleh sel
khamir. Enzim yang berperan dalam jalur glikolisis adalah heksosinase,
fosfoheksoisomerase,

fosfofruktokinase,

aldose,

triosefosfat

isomerase,

gliseraldehid 3 fosfat dehydrogenase, fosfogliserokinase, piruvat karboksilase
dan alkohol dehidrogenase.
Pada kondisi anaerob, asam piruvat akan didekarboksilasi menjadi
asetaldehida yang kemudian mengalami dehidrogenasi menjadi etanol. Terjadi
reaksi fosforilasi dan defosforilasi dengan ADP dan ATP sebagai donor dan
akseptor fosfat. Pada glukosa terjadi reaksi pemecahan C6 menjadi 2 molekul
C3 yang terfosforilasi melalui reaksi oksidasi reduksi. Hasil dari fosforilasi
tersebut adalah glukosa-6-P dan fruktosa-6-P dengan ATP sebagai donor fosfat.
Fruktosa-6-P kemudian menjadi fruktosa-1,difosfat dengan ATP sebagai donor
fosfat. Fruktosa-1,6-difosfat kemudian dipecah menjadi 2 molekul yang
terfosforilasi yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida-3-fosfat.
Dihidroksiaseton fosfat selanjutnya teroksidasi menjadi gliserolfosfat
kemudian

menjadi

gliserol

yang

merupakan

metabolit

sekunder.

Gliseraldehida-3-fosfat tereduksi menjadi asam 1,3-difosfogliserat kemudian
mengalami defosforilasi menjadi 3-P-asam gliserat dengan melepaskan fosfat
dengan aseptor fosfat ADP membentuk ATP. Selanjutnya 3-P-asam gliserat
membentuk 1-P-asam gliserat dan menjadi asam fosfoenol piruvat dengan
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melepaskan H2O. Asam fosfofenol piruvat kemudian akan terdefosforilasi
menjadi asam piruvat dengan menghasilkan ATP.
Asam piruvat akan membentuk asetaldehida dengan melepaskan
molekul karbondioksida. Asetaldehida segera mengikat ion H+ dari penguraian
NADH menjadi NAD maka sebagai akseptor ion H+ dalam proses fermentasi
etanol adalah asetaldehida. Pengikatan ion H+

oleh asetaldehida akan

membentuk etanol yang merupakan produk fermentasi yakni 2 etanol, 2 CO 2,
dan 2 ATP (Subekti, 2006). Berikut adalah mekanisme fermentasi etanol yang
dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2. 5 Skema fermentasi glukosa menjadi alkohol (Jalur Embden
Meyerhof Parnas)
(Sumber : Paturau dalam Subekti, 2006)
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Proses fermentasi yang berlangsung dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Temperatur
Fermentasi etanol yang berlangsung secara enzimatik akan berlangsung
dengan baik pada temperatur 24-30 0C. Jika temperatur tidak sesuai
maka proses tidak berlangsung dengan baik karena jika terlalu tinggi
maka aktivitas enzim akan mengalami denaturasi, sebaliknya jika terlalu
rendah temperaturnya maka proses akan berlangsung lambat.
2. pH
pH yang baik untuk mendukung berlangsungnya aktivitas enzim dalam
proses fermentasi adalah antara 4,5 - 6,0.
3. Jenis Mikroorganisme
Mikroorganisme yang paling banyak digunakan adalah khamir, kapang
dan bakteri. Pemilihan mikroorganisme didasarkan pada substrat yang
digunakan sebagai media pertumbuhan. Dalam penelitian ini, digunakan
S. cereviciae dan ragi tape karena mampu tumbuh dengan cepat dan
mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar gula yang tinggi sehingga
mampu memetabolisme dan menghasilkan etanol
4. Lama Fermentasi
Pada umumnya diperlukan waktu fermentasi 4-20 hari untuk
memperoleh hasil fermentasi yang sempurna. Fermentasi berlangsung
ditandai dengan adanya produksi CO2 yang diamati sebagai gelembung
gas.
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E. Bioetanol
Bioetanol merupakan istilah untuk etanol yang terbuat dari bahan baku
nabati

dan

diproduksi

melalui

proses

fermentasi

dengan

bantuan

mikroorganisme. Etanol merupakan nama trivial dari etil alkohol (C 2H5OH)
berbentuk cairan yang tidak berwarna dan mempunyai bau khas. Berat jenisnya
pada 15 0C adalah sebesar 0.7937 kg/m3 dengan titik didih 78,32 0C pada
tekanan 766 mmHg. Jika dibakar maka etanol akan menghasilkan
karbondioksida dan air. Etanol yang dicampur dengan bensin merupakan bahan
bakar campuran yang dapat terbakar dengan sempurna serta dapat mengurangi
emisi pencemaran udara (Hambali dkk., 2007).
Menurut Hambali dkk. (2007), bioetanol memiliki karateristik yang
lebih baik jika dibandingkan dengan bensin berbasis petrokimia diantaranya
adalah:
a. Bioetanol mengandung 35% oksigen sehingga dapat meningkatkan efisiensi
pembakaran dan mengurangi emisi gas rumah kaca
b. Bioetanol memiliki nilai oktan yang lebih tinggi sehingga dapat
menggantikan fungsi bahan aditif seperti metil tetra butil eter dan tetra etil
timbal
c. Bioetanol memiliki nilai oktan (ON) 96 – 113, sedangkan nilai oktan bensin
hanya 85 – 96
d. Bioetanol bersifat ramah lingkungan, karena gas buangnya rendah terhadap
senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai polutan, seperti karbon
monoksida, nitrogen oksida dan gas-gas rumah kaca
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e. Bioetanol mudah terurai dan aman karena tidak mencemari air
f. Bioetanol dapat diperbaharui (renewable energy) dan proses produksinya
relatif lebih sederhana dibandingkan dengan proses produksi bensin.
Secara umum, penggunaan bioetanol masih dalam bentuk campuran
dengan bensin pada konsentrasi 10 % (E-10) yaitu 10 % bioetanol dan 90 %
bensin. Campuran bioetanol dalam bensin dikenal dengan istilah gasohol.
Penambahan etanol dalam bensin disamping dapat menambah volume BBM,
juga dapat meningkatkan nilai oktan bensin. Penambahan bioetanol 10 % dalam
bensin mampu meningkatkan nilai oktan hingga mencapai nilai oktan (ON) 92
– 95. Selain itu, penambahan etanol dalam bensin dapat berfungsi sebagai
pengganti metil tetra butil eter yang sekarang ini banyak digunakan sebagai
bahan aditif dalam bensin (Hambali dkk., 2007).
Berdasarkan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan
bakar Lain memuat ketentuan pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan
bioetanol (E100) sebagai campuran bahan bakar minyak yang disajikan dalam
tabel 2.2.
Tabel 2. 2 Kewajiban Pemanfaatan Bioetanol sebagai Campuran Bahan bakar
Minyak
April Januari Januari Januari
Jenis Sektor
Keterangan
2015
2016
2020
2025
Saat ini tidak
Rumah Tangga
ditentukan
Usaha Mikro,
Terhadap
Perikanan,
1%
2%
5%
20 %
kebutuhan total
Pertanian,
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Jenis Sektor
Transportasi
(PSO) dan
Pelayanan
Umum
Transportasi
Non PSO
Industri dan
Komersial
Pembangkit
Listrik

April Januari Januari Januari
2015
2016
2020
2025

2%

5%

10 %

20 %

2%

5%

10 %

20 %

-

-

-

-

Keterangan

Terhadap
kebutuhan total
Terhadap
kebutuhan total
Terhadap
kebutuhan total

F. Destilasi dan Gas Kromatografi
1. Destilasi
Destilasi merupakan proses pemisahan yang paling sering
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Destilasi digunakan untuk
memisahkan bahan-bahan alam berupa zat cair atau untuk memurnikan
cairan yang mengandung pengotor. Prinsip kerja dari metode destilasi
adalah bekerja berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing
senyawa komponen campuran pada tekanan yang tetap. Perbedaan titik
didih ini menyebabkan perbedaan volatilitas (kecenderungan suatu zat
untuk menguap) pada komponen campuran dan merupakan sifat intrinsik
dari senyawa penyusun campuran (Surjani, 2013).
Proses destilasi dijalankan dengan bantuan beberapa peralatan
dengan prinsip bahwa campuran akan didestilasi atau dimurnikan.
Campuran akan berada di labu destilasi yaitu labu dasar bulat dengan leher
untuk mengalirkan uap. Adapun labu destilasi dipanaskan dengan pemanas
elektrik yang mempunyai pengatur suhu. Uap yang dihasilkan pada
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pemanas akan dialirkan langsung ke kondensor yang merupakan unit
pendingin uap sehingga terjadi kondensasi. Kondensor terdiri dari dua pipa
yaitu pipa dalam dan pipa luar yang terdapat air yang selalu berganti secara
kontinu sehingga temperatur stabil. Kondensor didinginkan dengan air yang
masuk dari kran air melalui pipa dan dikeluarkan lagi lewat lubang ke bak
pembuangan. Uap yang mengembun pada kondensor (posisi miring
sehingga tetesan embun dapat turun dengan bebas) akan ditampung di labu
melalui adaptor. Skema proses destilasi dapat dilihat pada gambar 2.6
(Surjani, 2013).

Gambar 2. 6 Bagan Proses Destilasi
(Sumber: Basic Concept of Chemistry, 2002 dalam Surjani, 2013)

2. Gas Kromatografi
Metode kromatografi yang sering digunakan dalam menentukan
kadar etanol yang terdapat dalam sampel adalah metode kromatografi gas
(GC). Metode ini dapat digunakan karena metode ini mampu memisahkan
zat-zat organik (berupa cairan kompleks). Untuk menghitung kadar etanol
yang terdapat dalam sampel dapat digunakan kurva kalibrasi yang diperoleh
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dari sejumlah larutan standar yang komposisinya sama dengan analit
dengan konsentrasi yang telah diketahui (dalam penelitian ini menggunakan
larutan standar etanol). Kemudian setiap larutan standar etanol diukur
dengan kromatografi gas sehingga diperoleh kromatogram untuk setiap
larutan standar etanol. Selanjutnya diplot area yang berfungsi sebagai
konsentrasi larutan standar etanol. Plot data harus diperoleh garis lurus yang
melalui titik koordinat karena pada bagian kurva ini area peak akan
berbanding lurus konsentrasi etanol (Khopkar, 2003).
Pemisahan senyawa organik pada gas kromatografi memiliki syarat
yaitu senyawa tersebut harus mudah menguap dan stabil pada temperatur
pengujian, utamanya dari 50 – 300 0C. Jika senyawa tidak mudah menguap
atau tidak stabil pada temperatur pengujian, maka senyawa tersebut bisa
diderivatisasi agar dapat dianalisis dengan kromatografi gas (Mardoni, dkk.,
2007).
Mekanisme kerja kromatografi gas yaitu gas dalam silinder baja
bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam, cuplikan
berupa campuran yang akan dipisahkan, biasanya dalam bentuk larutan,
disuntikkan ke dalam aliran gas tersebut kemudian cuplikan dibawa oleh
gas pembawa kolom dan di dalam kolom terjadi proses pemisahan.
Komponen-komponen campuran yang telah terpisahkan satu persatu
meninggalkan kolom kemudian terdeteksi oleh detektor. Skema kerja gas
kromatografi dapat dilihat pada gambar 2.7 (Hendayana, 2006).
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Gambar 2. 7 Diagram Skematik pada Gas Kromatografi
(Sumber: Hendayana, 2006)

G. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Prastika (2010) yang berjudul “Kajian
Proses Hidrolisis Asam Rumput Laut Gracillaria Salicornia dan Sargassum
sp.” menjelaskan bahwa pada proses hidrolisis asam dari rumput laut
Gracillaria Salicornia dan Sargassum sp. menggunakan H2SO4 dan HCl
dengan variasi 0,25%; 0,5%; 1,0%; 1,5%; dan 2,0% selama 10 menit dalam
autoklaf bersuhu 121ºC serta variasi pada pengaruh waktu hidrolisis yang
berbeda 10, 15 dan 20 menit diperoleh hasil penelitian yang memperlihatkan
gula pereduksi hasil hidrolisis Sargassum sp. tertinggi diperoleh pada katalis
HCl 1% dengan jumlah 989,4 ppm, sedangkan pada G. salicornia memiliki gula
pereduksi tertinggi sebesar 6800 ppm dari perlakuan dengan 1% H2SO4. Namun
tidak ada pengaruh nyata dari 2 jenis asam H2SO4 dan HCl terhadap hasil
hidrolisis. Pada Sargassum sp. hasil hidrolisis tertinggi adalah dari hidrolisis 10
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menit, sedangkan pada G. salicornia perbedaan perlakuan waktu pada rentang
10-20 menit tidak memberikan hasil yang berbeda nyata.
Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Ridlo (2014) dengan judul
“Potensi Yeast dalam Fermentasi Alginofit Sargassum Polycystum C.A Agardh
Dengan Hidrolisis H2SO4Untuk Pembuatan Bioetanol”, menjelaskan bahwa
pemanfaatan rumput laut S. Polycystum C.A Agardh untuk pembuatan
bioetanol dengan variasi yang digunakan adalah serbuk kasar rumput laut,
serbuk halus rumput laut, Na alginat rumput laut dan sodium rumput laut dari
S. Polycystum C.A Agardh. Variasi juga dilakukan pada konsentrasi H2SO4
yaitu pada konsentrasi 0 M (Aquadest); 0,02 M; 0,04 M; 0,06 M; 0,08 M; 0,1
M; 0,2 M; 0,3 M; 0,4 M; dan 0,5 M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
serbuk halus rumput laut S. Polycystum C.A Agardh dengan konsentrasi H2SO4
optimum 0,1 M mempunyai kadar gula pereduksi tertinggi. Bioetanol optimum
dicapai menggunakan yeast S. cereviciae . Kadar bioetanol optimum dicapai
pada lama fermentasi 72 jam yaitu 0,8167 % v/v ± 0,1530.
Penelitian yang dilakukan oleh Prahasta (2010) dengan judul “Produksi
Etanol dari Rumput Laut Sargassum sp. dan Limbah Agar Gracilaria sp.”,
dilakukan variasi pada konsentrasi asam yaitu pada konsentrasi 0,25 %; 0,5 %;
1,0 %; 1,5 %; dan 2,0 % (v/v) serta variasi pada waktu hidrolisis yaitu 10 dan
20 menit. Hasil yang diperoleh pada pengujian hidrolisis asam terbaik adalah
pada Sargassum sp. menggunakan hidrolisis H2SO4 berkonsentrasi 2 % dan
waktu 20 menit dengan hasil jumlah gula pereduksi sebanyak 0,649 g/l dan total
gula sebanyak 1,015 g/l, sedangkan untuk limbah agar Gracilaria sp. ialah
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menggunakan hidrolisis H2SO4 berkonsentrasi 1,5 % dan waktu 10 menit
dengan hasil jumlah gula pereduksi sebanyak 0,157 g/l dan total gula sebanyak
0,205 g/l. Dari hasil analisa fermentasi, didapatkan hasil pada fermentasi
hidrolisist Sargassum sp. menghasilkan kadar etanol sebesar 0,18 % (v/v)
sedangkan untuk hasil fermentasi pada hidrolisist limbah agar Gracilaria sp.
dihasilkan kadar etanol sebesar 0,11 % (v/v). Bagan literatur map dapat dilihat
pada gambar 2.8.

H. Kerangka Pemikiran
Salah satu permasalahan yang cukup banyak ditemui adalah terkait
dengan energi. Hal ini dikarenakan setiap sektor kehidupan manusia tak lepas
dari kebutuhan akan energi yang cukup besar. Sebagian besar energi yang
digunakan berasal dari bahan bakar fosil yang saat ini sudah terbatas dan
menipis ketersediaannya. Tidak hanya masalah berkurangnya sumber bahan
bakar namun juga adanya dampak dari penggunaan bahan bakar fosil yang
mempengaruhi lingkungan sekitar. Oleh karena itu pemanfaatan bahan bakar
yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan adalah suatu hal yang harus
direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Rumput laut merupakan salah satu sumber daya yang berlimpah dan
terdistribusi di seluruh wilayah di Indonesia. Sargassum sp. merupakan salah
satu jenis rumput laut coklat yang sering ditemui di perairan Indonesia.
Sargassum sp. cukup melimpah dan mudah untuk dibudidayakan, waktu
produksi singkat dan lahan produksi tersedia cukup luas. Produksi Sargassum
sp. yang cukup tinggi tidak seimbang dengan pemanfaatannya dalam
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kehidupan sehari-hari. Kandungan kimia dari Sargassum sp. sebagian besar
mengandung karbohidrat dan memiliki kandungan lignin dan selulosa yang
rendah sehingga memudahkan dalam proses pengolahan menjadi suatu
produk. Berdasarkan pada komposisi kimia pada Sargassum sp. maka dengan
pengolahan yang sesuai dapat dihasilkan produk bioetanol yang ramah
lingkungan dan terbarukan.
Pengolahan Sargassum sp. menjadi bioetanol dilakukan melalui
beberapa tahapan yaitu tahap pembuatan tepung rumput laut, hidrolisis asam,
fermentasi dan destilasi. Sebelum dihidrolisis, Sargassum sp. diolah menjadi
tepung. Selanjutnya pada tahap hidrolisis asam dilakukan dengan
menggunakan HCl dengan variasi konsentrasi asam dan waktu hidrolisis
selama 10 menit. Setelah hidrolisis asam, hasil hidrolisis kemudian diuji kadar
gula pereduksi menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dan kemudian
dilanjutkan pada tahap fermentasi. Tahap fermentasi dilakukan selama 5 hari
dengan bantuan khamir S. cereviciae dan ragi tape dalam keadaan anaerob.
Setelah proses fermentasi kemudian diuji kadar etanol menggunakan Gas
Kromatografi di Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta. Bagan kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 2.9
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I. Hipotesis
1. Perbedaan konsentrasi HCl pada hidrolisis asam mempengaruhi kadar
etanol yang dihasilkan dari rumput laut Sargassum sp.
2. Konsentrasi HCl 1,2 % merupakan konsentrasi optimal pada hidrolisis
asam dalam proses pembuatan bioetanol dari rumput laut Sargassum sp.
3. Kadar etanol yang dihasilkan dari proses hidrolisis asam dengan kadar
tertinggi lebih dari 5 %
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Penelitian yang dilakukan oleh
Prastika (2010)
Untuk mengetahui pengaruh
dari penggunaan asam sulfat
dan HCl pada rumput laut
Gracillaria Salicornia dan
Sargassum sp. melalui proses
hidrolisis asam
 Variasi : konsentrasi asam
sulfat dan HCl
 Konsentrasi asam sulfat
dengan variasi 0,25 %; 0,5
%; 1,0 %; 1,5 %; dan 2,0 %
pada
rumput
laut
Gracillaria Salicornia dan
Sargassum sp.
 Konsentrasi HCl dengan
variasi ,25 %; 0,5 %; 1,0
%; 1,5 %; dan 2,0 % pada
rumput laut Gracillaria
salicornia dan Sargassum
sp.
 Variasi
lama
waktu
hidrolisis 10, 15 dan 20
menit

Penelitian yang dilakukan oleh
Prahasta (2010)
Untuk mengetahui produksi
etanol dari penggunaan asam
sulfat pada rumput laut
Sargassum sp. dan limbah
agar Gracillaria sp. melalui
proses
hidrolisis
dan
fermentasi
 Variasi : konsentrasi asam
sulfat dan lama waktu
hidrolisis
 Konsentrasi asam sulfat
dengan variasi 0,25 %;
0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; dan
2,0 % pada rumput laut
rumput laut Sargassum
sp. dan limbah agar
Gracillaria sp.
 Variasi
lama
waktu
hidrolisis 10, 15 dan 20
menit
 Fermentasi menggunakan
yeast S. cereviciae selama
72 jam

Kebaruan Penelitian
 Penelitian yang dilakukan untuk mengetetahui pengaruh perbedaan
konsentrasi HCl pada hidrolisis asam pada rumput laut Sargassum sp.
 Variasi konsentrasi HCl adalah 0,6 %; 0,8 %; 1 % dan 1,2 % (v/v)
 Lama waktu hidrolisis yaitu selama 10 menit
 Fermentasi menggunakan yeast S. cereviciae dan ragi tape
 Lama fermentasi yaitu selama 120 jam
Gambar 2. 8 Literatur Map
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Kebutuhan bahan
bakar meningkat
Sargassum sp.
melimpah dan
memiliki kandungan
karbohidrat tinggi

Persediaan
bahan
bakar fosil
menipis

Hidrolisis Asam
dengan HCl pada
konsentrasi berbeda
selama 10 menit

Fermentasi selama
120 jam dengan
bantuan S.
cereviciae dan
Ragi Tape

Bioetanol dari
Sargassum sp.
Gambar 2. 9 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen,
dimana dalam penelitian ini digunakan metode sistematis guna membangun
hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kadar etanol yang dihasilkan dari rumput laut
Sargassum sp. melalui proses hidrolisis asam HCl dan fermentasi
menggunakan S. cereviciae dan ragi tape. Dalam penelitian eksperimen ini,
peneliti membagi objek atau subjek yang mendapatkan perlakuan namun
tidak menggunakan

kelompok kontrol karena peneliti berfokus pada

pengaruh konsentrasi asam yang telah ditentukan sehingga tidak
memerlukan kontrol sebagai data pembanding dalam penelitian ini.
Penelitian percobaan berkaitan dengan variabel dimana variabel
adalah faktor yang ikut menentukan perubahan. Dalam penelitian ini
terdapat tiga variabel meliputi:
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi HCl yakni 0,6%;
0,8%; 1%; dan 1,2% (v/v)
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2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar etanol yang dihasilkan
setelah proses hidrolisis asam HCl dan fermentasi oleh S. cereviciae dan
ragi tape
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah lama waku hidrolisis, lama
waktu fermentasi serta volume S. cereviciae dan ragi tape

B. Batasan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah agar
dalam pengkajian tidak terlalu luas dan lebih terarah. Adapun batasan
penelitian adalah sebagi berikut:
1. Sampel yang digunakan adalah semua bagian rumput laut Sargassum
sp. kering yang diperoleh dari pantai Indrayanti, Kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta.
2. Hidrolisis asam dengan menggunakan HCl dengan lama waktu 10
menit
3. Fermentasi menggunakan bantuan mikroorganisme S. cereviciae dan
ragi tape dengan volume inokulum yang digunakan adalah 10 % dan
lama waktu fermentasi adalah 120 jam.
4. Pengujian kadar gula pereduksi menggunakan metode DNS sedangkan
pengujian kadar etanol menggunakan destilasi dan gas kromatografi.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2018 dan
bertempat di Laboratorium Pendidikan Biologi, Laboratorium Biokimia dan
Kimia Organik Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
serta Laboratorium Kimia Organik Fakultas Matematikan dan IPA,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

D. Desain Penelitian
Penelitian ini menngunakan model Rancangan Acak Lengkap
(RAL) satu faktor yaitu konsentrasi HCl pada proses hidrolisis asam dan
dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Penelitian Prastika (2010),
konsentrasi HCl untuk hidrolisis asam Sargassum sp. adalah 0,5%; 1%;
1,5%; 2%; dan 2,5% dengan hasil gula pereduksi paling banyak adalah pada
konsentrasi 1% yaitu 989,4 ppm.
Berdasarkan penelitian tersebut maka variasi konsentrasi HCl yang
akan digunakan adalah 0,6%; 0,8%; 1%; dan 1,2% (v/v). Penggunaan HCl
dibandingkan H2SO4 didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Siswati dkk. dalam Habibah (2015), bahwa katalis HCl menghasilkan
glukosa lebih tinggi dibandingkan H2SO4. Hal ini terjadi karena H2SO4
bersifat membakar selulosa sedangkan HCl tidak. Pembakaran selulosa
dapat menyebabkan kadar glukosa yang dihasilkan lebih sedikit.
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E. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah erlenmeyer 100 ml,
250 ml dan 500 ml, blender, hotplate, gelas beker 250 ml dam 500 ml,
timbangan digital, spatula, labu ukur, pipet volume, pipet tetes, tabung
reaksi, jarum ose, gelas ukur, vortex, inkubator, waterbath, autoklaf,
spektrofotometer UV-Vis, alat destilator, ayakan, tampah, kompor,
refraktometer.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut
Sargassum sp. kering, aquades, HCl 37%, KOH 20%, kertas saring,
indikator pH, alumunium foil,

Potato Dextrose Agar (PDA), tepung

kentang, dextrose, NPK, urea, alkohol 70%, isolat S. cereviciae, glukosa,
asam 3,5 dinitro salisilat, Na2SO3, Na-K tartarat 40%, NaOH, ragi tape,
gula, yeast ekstrak, KH2PO4, MgSO4 H2O, NH4SO4.

F. Prosedur Kerja
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyiapan
bahan baku, hidrolisis asam, pengujian kadar gula pereduksi, fermentasi,
destilasi dan pengujian kadar etanol. Adapun tahap-tahap tersebut diuraikan
sebagai berikut:
1. Preparasi Sampel
Rumput laut Sargassum sp. kering diperoleh dari pengepul
rumput laut di daerah Tepus. Rumput laut diambil dari perairan pantai
Indrayanti dan Krakal yang terletak di Kabupaten Gunungkidul,
Yogyakarta. Semua bagian rumput laut dicuci dan direndam selama 30
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menit

dengan air tawar untuk menurunkan kadar garam dan

menghilangkan kotoran yang melekat pada rumput laut. Preparasi
sampel dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi.
Rumput laut dikeringkan di bawah sinar matahari selama ± 1-3
hari. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air pada sampel
sehingga diharapkan dapat memperpanjang masa simpan. Rumput laut
kering kemudian dihaluskan dengan cara digiling dan diblender,
kemudian diayak sehingga diperoleh tepung rumput laut (Prastika,
2010).

2. Hidrolisis Asam
Proses hidrolisis asam dilakukan di Laboratorium Pendidikan
Biologi. Hidrolisisi asam dilakukan dengan tujuan menguraikan
polisakarida yang ada pada sampel sehingga menjadi struktur yang lebih
sederhana yaitu monosakarida. Sampel tepung rumput laut ditimbang
sebanyak 25 gr kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 ml.
Pengenceran HCl dilakukan dengan variasi konsentrasi 0,6%;
0,8%; 1%; dan 1,2% (v/v) dari konsentrasi HCl 37%. Proses
pengenceran HCl dapat dilihat pada lampiran 4. Sampel ditambahkan
ke dalam erlenmeyer yang berisi HCl sebanyak 250 ml pada masingmasing variasi konsentrasi, kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf
dan dilakukan proses hidrolisis pada suhu 121 0C tekanan 1 atm selama
10 menit. Hasil hidrolisis akan dianalisis kadar gula pereduksi
menggunakan metode DNS (Febriani dan Ridlo, 2014).
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3. Pengujian Kadar Gula Pereduksi
Pengujian kadar gula pereduksi dilakukan di Laboratorium
Biokimia, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Pada pengujian
kadar gula pereduksi ini dilakukan menggunakan metode DNS. Sampel
hasil hidrolisis diambil sebanyak 3 ml kemudian disaring menggunakan
kertas saring dan sisa padatan dicuci dengan alkohol 70% dengan
perbandingan 1:1 (v/v). Filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan
dipanaskan pada waterbath pada suhu 100 0C selama 30 menit.
Setelah dipanaskan, sampel sebanyak 3 ml dimasukkan ke dalam
tabung reaksi ditambah 3 ml pereaksi DNS. Tabung reaksi dipanaskan
di waterbath selama 10 menit pada suhu 100 0C. Sampel kemudian
didinginkan pada suhu ruang. Setelah itu sampel dihomogenkan dengan
menggunakan vortex, kemudian dianalisis dengan spektrofotometer
UV-Vis mini Shimadzu 1240 pada panjang gelombang 540 nm.
Menurut Miller dalam Manurung (2010), kadar gula pereduksi
sampel dihitung menggunakan persamaan garis (regresi linear) yang
didapatkan dari nilai persamaan kurva standar dengan rumus sebagai
berikut:
y = ax + b
dimana,
y = absobansi sampel (nm)

a = intersep

x = kadar sampel (ppm)

b = sloper
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Penambahan pereaksi DNS bertujuan untuk membentuk asam 3amino-5-nitrosilicylic yang menyerap cahaya kuat pada saat pembacaan
menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540
nm (Kusuma, 2012).

4. Persiapan Kultur S. cereviciae dan Ragi Tape
a. Persiapan Kultur S. cereviciae
Persiapan kultur dilakukan di Laboratorium Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma. Isolat khamir S. cereviciae
kultur murni diperoleh dari PAU Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta dan diremajakan pada agar miring PDA (Potato
Dextrose Agar) yang telah disterilisasi menggunakan autoklaf pada
suhu 121 0C tekanan 1 atm selama 15 menit kemudian biakan
digoreskan secara zig-zag menggunakan jarum ose secara steril.
Pengerjaan dilakukan di lemari sterilisasi. Biakan diinkubasi selama
48 jam dengan kondisi aerob pada suhu 30 0C di inkubator.
Biakan akan dipindahkan setelah 48 jam menggunakan
jarum ose ke dalam erlenmeyer yang berisi PDB (Potato Dextrose
Broth) dan diinokulasi selama 48 jam sambil dikocok di shaker
dengan kondisi aerob pada suhu 30

0

C. PDB dibuat dengan

komposisi tepung kentang 4 g/l dan dextrose 20 g/l. PDB yang
dibuat sebanyak 250 ml.. Hasil biakan pada PDB ini kemudian
digunakan sebagai inokulum untuk proses fermentasi (Saputra dkk.,
2012).
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b. Persiapan Kultur Ragi Tape
Kultur ragi tape diperoleh dari proses inkubasi dari ragi tape
merk NKL kultur cair ragi tape dibuat dengan menimbang ragi tape
12,5 g/l dan diberi nutrisi berupa gula 10 g/l, yeast ekstrak 1 g/l,
KH2PO4 0,1 g/l, MgSO4 H2O 0,1 g/l, dan NH4SO4 0,1 g/l. Kultur cair
ragi tape dibuat dengan volume 250 ml.
Pembuatan kultur ragi tape diawali dengan penimbangan
bahan. Setelah semua bahan ditimbang, kemudian dimasukkan ke
dalam erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan aquades steril sebanyak
250 ml. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam sambil dikocok di
shaker dengan kecepatan 50 rpm (Arnata dkk., 2013)

5. Fermentasi
Proses fermentasi dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma. Sampel diambil sebanyak 250 ml.
Selanjutnya dilakukan penambahan nutrisi sebanyak 0,04% NPK atau
sebanyak 0,1 g/250 ml dan 0,15% urea atau sebanyak 0,37 g/ 250 ml
kemudian dimasukkan ke dalam botol gelap yang telah disterilkan
menggunakan autoklaf. Setelah itu pH dicek menggunakan kertas
indikator pH dan diatur menjadi 4-5 menggunakan KOH 20%.
Mikroba ditambahkan sebanyak 10% (v/v) secara steril dari
inokulum S. cereviciae sebanyak 5% (v/v) dan ragi tape sebanyak 5%
(v/v). Fermentasi dilakukan dengan waktu inkubasi 120 jam pada suhu
28-32

0

C secara anaerob. Selama proses fermentasi dilakukan
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penggojokan botol dua kali dalam sehari untuk menghindari adanya
pengendapan substrat (Saputra dkk., 2012)

6. Pengujian Kadar Etanol
Pengujian kadar etanol dilakukan dengan proses destilasi dan uji
gas kromatografi. Destilasi dilakukan di Laboratorium Kimia Organik,
Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Uji gas kromatografi
dilakukan di Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta.
Prosedur pengujian kadar etanol dilakukan dengan destilasi
dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 250 ml dimasukkan ke
dalam labu destilasi. Alat destilator dirangkai, diawali dengan cara labu
destilasi disambungkan dengan pipa bengkok. Pipa bengkok akan
disambungkan dengan kondensor, dimana kondensor dipasang selang
pada bagian atas dan bawah untuk mengalirkan air. Unjung kondensor
yang lain juga dipasang pipa bengkok dan ujung pipa bengkok
dimasukkan ke erlenmeyer 50 ml.
Cairan hasil fermentasi lalu dimasukkan ke dalam labu destilasi
kemudian disambungkan ke pipa bengkok yang telah tersambung
dengan kondensor.labu setilasi diletatakan di atas heating mantle yang
berfungsi sebagai sumber panas. Suhu dipastikan berada pada titik didih
etanol yaitu 70-80 0C. Proses destilasi dilakukan hingga cairan destilat
tidak menetes lagi. Setelah itu hasil destilasi disiapkan untuk diuji coba
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menggunakan gas kromatografi Laboratorium Kimia Organik FMIPA
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data diperlukan agar diperoleh bukti dan fakta
yang digunakan sebagai data obyektif dan tidak terjadi penyimpangan dari
keadaan yang sebenarnya. Adapun metode-metode yang diperlukan untuk
mengumpulkan data adalah:
1. Pengujian Kadar Gula Pereduksi
a. Persiapan Pereaksi Asam 3,5 Dinitro Salisilat (DNS)
Pereaksi asam 3,5 dinitro salisilat (DNS) dibuat dengan cara
ditimbang asam 3,5 dinitro salisilat sebanyak 1 gr dan dimasukkan
ke dalam labu ukur 100 ml yang telah berisi aquades steril dan
ditambahkan 1 gr NaOH; 0, 2 gr fenol; 0,05 g Na2SO3 dan 0,4 g NaK tartarat kemudian dihomogenkan. Setelah homogen maka
aquades ditambahkan hingga batas miniskus labu ukur.

b. Penentuan Kurva Standar Gula Pereduksi
Kurva standar glukosa menyatakan hubungan antara
konsentrasi glukosa dengan kerapatan optik (serapan pada panjang
540 nm). Pembuatan kurva ini bertujuan untuk menentukan harga
konsentrasi larutan glukosa dengan pengukuran transmisi cahaya
spektrofotometer.
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Pembuatan kurva standar glukosa dilakukan dengan
menggunakan larutan glukosa dengan konsentrasi 0,2 ml; 0,4 ml;
0,6 ml; 0,8 ml; dan 1 ml dari larutan stok glukosa 100 ml. Larutan
stok dibuat dengan mengencerkan 0,1 g glukosa pada 100 ml
aquades. Larutan glukosa dimasukkan ke dalam tabung reaksi sesuai
dengan konsentrasi yang ditentukan kemudian ditambahkan
aquades hingga 2 ml. Setelah itu ditambahkan 1 ml pereaksi DNS
kemudian dipanaskan di waterbath pada suhu 100 0C selama 5
menit. Setelah itu dibiarkan pada suhu ruang kemudian akan
dihomgenkan

dengan

vortex

sebelum

diuji

dengan

spektrofotometer.
Absorbasi/serapan dari masing-masing larutan standar
diukur pada panjang gelombang 540 nm. Kemudian nilai absrobansi
tersebut diplotkan terhadap konsentrasi untuk mendapatkan kurva
standar dan persamaan garis yang menunjukan hubungan antara
absorbansi dengan konsentrasi glukosa dengan nilai persamaan
adalah 0,99.

c. Pengujian Kadar Gula Pereduksi
Pengujian kadar gula pereduksi dilakukan di Laboratorium
Biokimia, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Pada
pengujian kadar gula pereduksi ini dilakukan menggunakan metode
DNS. Sampel hasil hidrolisis sebanyak 3 ml kemudian sampel
disaring menggunakan kertas saring dan sisa padatan dicuci dengan
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alkohol 70% dengan perbandingan 1:1 (v/v). Filtrat dimasukkan ke
dalam tabung reaksi dan dipanaskan pada waterbath pada suhu 100
0

C selama 30 menit.
Setelah dipanaskan, sampel sebanyak 3 ml dimasukkan ke

dalam tabung reaksi ditambah 3 ml pereaksi DNS. Tabung reaksi
dipanaskan di waterbath selama 10 menit pada suhu 100 0C. Sampel
kemudian didinginkan pada suhu ruang. Setelah itu sampel
dihomogenkan dengan menggunakan vortex, kemudian dianalisis
dengan spektrofotometer UV-Vis mini Shimadzu 1240 pada
panjang gelombang 540 nm.
Menurut Miller dalam Manurung (2010), kadar gula
pereduksi sampel dihitung menggunakan persamaan garis (regresi
linear) yang didapatkan dari nilai persamaan kurva standar dengan
rumus sebagai berikut:
y = ax + b
dimana,
y = absobansi sampel (nm)

a = intersep

x = kadar sampel (ppm)

b = sloper

2. Pengujian Kadar Etanol
Pengujian kadar etanol dilakukan dengan menggunakan destilasi
yaitu dengan merangkai alat destilator. Merangkai alat destilator yang
diawali dengan mengambil sampel sebanyak 250 ml dimasukkan ke
dalam labu destilasi. Alat destilator dipasang dengan cara labu destilasi
disambungkan dengan pipa bengkok. Pipa bengkok akan disambungkan
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dengan kondensor, dimana kondensor dipasang selang pada bagian atas
dan bawah untuk mengalirkan air ynag berfungsi sebagai pendingin.
Unjung kondensor yang lain juga dipasang pipa bengkok dan ujung pipa
bengkok dimasukkan ke erlenmeyer 50 ml.
Cairan hasil fermentasi lalu dimasukkan ke dalam labu destilasi
kemudian disambungkan ke pipa bengkok yang telah tersambung
dengan kondensor.labu setilasi diletatakan di atas heating mantle yang
berfungsi sebagai sumber panas. Suhu dipastikan berada pada titik didih
etanol yaitu 70-80 0C. Proses destilasi dilakukan hingga cairan destilat
tidak menetes lagi. Setelah itu hasil destilasi disiapkan untuk diuji coba
menggunakan gas kromatografi Laboratorium Kimia Organik FMIPA
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Pengujian kadar etanol menggunakan gas kromatografi
dilakukan dengan prinsip kerja yaitu cuplikan diinjeksi ke dalam
injektor, aliran gas dari gas pengangkut akan membawa cuplikan yang
telah teruapkan masuk ke dalam kolom. Selanjutnya kolom akan
memisahkan komponen dari cuplikan sehingga komponen-komponen
tersebut dideteksi oleh detektor dan sinyal dalam bentuk puncak akan
dihasilkan oleh pencatat.
Adapun cara pengukuran menggunakan gas kromatografi merek
Shimadzu seri GC-2010 adalah dengan mengambil sampel dan
disentifugasi pada kecepatan 3500 rpm selama 10 menit. Setelah itu
cairan bening yang diperoleh kemudian disuntikkan ke alat gas
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kromatografi diikuti dengan standar alkohol murni. Hasil berupa
kromatogram kemudian dihitung dengan membandingkan area standar
alkohol. Perhitungan dilakukan dengan Ms. Excel.

H. Analisis Data
Data penelitian yang telah diperoleh dari hasil pengujian kadar
etnaol menggunakan gas kromatografi di Laboratorium Kimia Organik
FMIPA Universitas Gadjah Mada akan diuji secara kuantitatif. Data yang
akan dianalisis menggunakan analisis uji regresi dan korelasi yang
bertujuan untuk melihat pengaruh dan bentuk arah hubungan di antara dua
variabel atau lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh varibel
ynag satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat)
(Siregar, 2013).
Analisis rergresi menggunakan software program Microsoft Excel
2010, sedangkan analisis uji korelasi menggunakan IBM SPSS Statistic 20.
Sebelum dianalisis menggunakan uji regresi dan korelasi, dilakukan uji
normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.
Uji normalitas dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistic 20. Interpretasi
data untuk uji normalitas adalah jika signifikansi > 0,05 maka data berasal
dari populasi yang berdistribusi normal.
Pengolahan

data

menggunakan

analisis

korelasi

perlu

memperhatikan koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan bilangan
yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau
juga dapat menentukan arah kedua variabel. Untuk kekuatan hubungan,
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nilai korelasi berada di antara -1 dan 1, sedangkan untuk arah dinyatakan
dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).
1.

Jika r = -1, artinya korelasi negatif sempurna atau terjadi hubungan
bertolak belakang antara variabel bebas dan variabel terikat

2.

Jika r = +1, artinya korelasi positif sempurna atau terjadi hubungan
searah antara variabel bebas dan variabel terikat
Analisis korelasi yang akan digunakan adalah perhitungan korelasi

pearson product moment yang bertujuan mencari arah dan kekuatan
hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel tak bebas (Y). Berikut
adalah tingkat korelasi dan kekuatan hubungan yang dapat dilihat pada tabel
3.1.
Tabel 3. 1 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan
No
Nilai Korelasi (r)
Tingkat Hubungan
1
2
3
4
5

0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,899
0,90 – 0,100

Sangat lemah
Lemah
Cukup
Kuat
Sangat kuat

Taraf siginifikan (α) yang digunakan adalah 5% (0,05). Interpretasi
hasil uji regresi dan korelasi adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai sig. < 5 % (0,05); maka terdapat pengaruh dan hubungan
yang signifikan antar populasi (H0 ditolak)
2. Jika nilai sig. > 5 % (0,05); maka tidak terdapat pengaruh dan hubungan
yang signifikan antar populasi (H0 diterima)
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Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
H0 = Perlakuan perbedaan konsentrasi hidrolisis asam dengan HCl tidak
memberikan pengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari
rumput laut Sargassum sp.
H1 = Perlakuan perbedaan konsentrasi hidrolisis asam dengan HCl
memberikan pengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari
rumput laut Sargassum sp.

I. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan
referensi pada mata pelajaran Biologi Kelas XII SMA IPA pada materi
Bioteknologi, khususnya dalam pengetahuan pembuatan bioetanol dari
rumput laut yang termasuk dalam salah satu lingkup yang perlu dipelajari
dalam materi Bioteknologi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sargassum sp. merupakan salah satu sumber daya alam (laut) yang
tergolong dalam rumput laut coklat yang memiliki kelimpahan dan tersebar luas di
seluruh Indonesia dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi namun belum
dimanfaatkan oleh masyarakat. Sargassum sp. dapat dimanfaatkan dalam produksi
bioetanol yaitu sebagai substrat/bahan baku melalui tahapan-tahapan tertentu.
Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain melalui proses hidrolisis asam
menggunakan HCl dengan variasi konsentrasi 0,6 %; 0,8 %; 1 %; dan 1,2 %.
Sampel hasil hidrolisis akan diambil untuk dilakukan uji kadar gula pereduksi
menggunakan spektrofotometer UV-Vis mini Shimadzu 1240. Setelah itu, sampel
akan difermentasi dalam keadaan anaerob dengan bantuan mikroorganisme yaitu S.
cereviciae dan kultur ragi tape. Selanjutnya akan didestilasi dan hasil destilasi akan
digunakan untuk menguji kadar etanol menggunakan gas kromatografi.
Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2018
di Laboratorium Pendidikan Biologi, Biokimia dan Kimia Organik Universitas
Sanata Dharma serta Laboratorium Kimia Organik Universitas Gadjah Mada.
Setelah dilakukan penelitian, maka berikut data yang dapat disajikan berupa kadar
gula pereduksi dan kadar etanol dari proses hidrolisis asam menggunakan HCl
dengan variasi konsentrasi dan proses fermentasi menggunakan S. cereviciae dan
ragi tape.
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A. HASIL
1. Kadar Gula Pereduksi
Pengukuran kadar gula pereduksi setelah proses hidrolisis asam
bertujuan untuk mengetahui kadar gula pereduksi yang terdapat dalam
sampel uji. Uji kadar gula pereduksi dilakukan dengan menggunakan
metode DNS. Sampel uji akan dicampurkan dengan pereaksi DNS dan akan
diukur absorbansi pada panjang gelombang 540 nm menggunakan
spektrofotometer UV-Vis mini Shimadzu 1240 di Laboratorium Biokimia
Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.
Data absorbansi akan digunakan untuk menghitung kadar gula
pereduksi menggunakan persamaan linear Y = ax + b yang didapatkan dari
kurva standar glukosa. Data absorbansi larutan standar glukosa akan diolah
sehingga dari persamaan Y = ax + b akan diperoleh nilai R2 = 0,99. Setelah
dicapai nilai R2 = 0,99 maka nilai dari persamaan Y = ax + b dapat
digunakan untuk menghitung kadar gula pereduksi dari sampel uji.
Setelah dilakukan pengukuran absorbansi larutan standar glukosa
sebanyak 3 kali, namun data yang diperoleh peneliti tidak memenuhi syarat
yakni nilai R2 kurang dari 0,99 sehingga peneliti memutuskan untuk
menggunakan data sekunder yang berasal dari data penelitian uji kadar gula
pereduksi yang dilakukan oleh Restuti (2014) karena menggunakan metode
DNS dan alat ukur absorbansi yaitu spektrofotometer UV-Vis mini
Shimadzu 1240. Berikut adalah data absorbansi yang diperoleh pada tabel
4.1.
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Tabel 4. 1 Nilai Absorbansi pada Larutan Standar Glukosa
Glukosa (ppm)
Absorbansi
0
5
6
7
8
9

0
0.25
0.299
0.333
0.398
0.441

Data nilai absorbansi yang telah diperoleh akan dimasukkan dalam
scatter plot untuk memperoleh nilai dari persamaan linear Y = ax + b
sehingga dari persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung kadar
gula pereduksi. Nilai persamaan yang diperoleh adalah Y = 0,49x + 0,002
dengan nilai R2 = 0, 9985 yang ditampilkan berupa scatter plot pada gambar
4.1
0.5
y = 0.049x + 0.002
R² = 0.9985

0.45
0.4

Absorbansi

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

0.05
0
0

1

2

3

4
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6
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8

9

10

Kadar Glukosa (ppm)

Gambar 4. 1 Kurva Standar Glukosa
Setelah diperoleh nilai persamaan dari Y = ax + b maka dilakukan
perhitungan kadar gula pereduksi larutan sampel dengan memasukkan nilai
absorbansi larutan sampel ke dalam persamaan linear yang telah diperoleh
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(Lampiran 1). Berikut adalah hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel
4.2.
Tabel 4. 2 Kadar Gula Pereduksi pada Larutan Sampel
Rerata
Konsentrasi
Kadar
Ulangan Absorbansi
Kadar
HCl (%)
(ppm)
(ppm)
1
1,509
30,75
0,6
2
1,209
24,67
29,36
3
1,602
32,65
1
1,569
31,97
0,8
2
1,512
30,81
34,70
3
2,027
41,32
1
2,658
54,20
1
2
2,301
45,48
54,08
3
3,068
62,57
1
2,746
56,00
1,2
2
2,589
52,79
57,12
3
3,068
62,57

Adapun hubungan dari perbedaan konsentrasi HCl pada hidrolisis
asam terhadap kadar gula pereduksi larutan sampel yang ditampilkan

Kadar Gula pereduksi (ppm)

berupa scatter plot pada gambar 4.2.
65
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Gambar 4. 2 Scatter plot hubungan perbedaan konsentrasi HCl
(%) terhadap kadar gula pereduksi (ppm)
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Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dikatakan bahwa hubungan
perbedaan konsentrasi HCl terhadap kadar gula pereduksi yang dihasilkan
oleh rumput laut Sargassum sp. adalah semakin tinggi konsentrasi asam
maka semakin meningkat kadar gula pereduksi yang dihasilkan. Kadar gula
pereduksi yang paling tinggi pada konsentrasi 1,2 % yaitu sebesar 57,12 %
sedangkan kadar gula pereduksi yang paling rendah pada konsentrasi 0,6 %
yaitu sebesar 29,36 %. Gula pereduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis
asam menjadi salah satu penentu bagi kadar etanol yang akan dihasilkan
dari proses fermentasi.

2. Kadar Etanol
Pengujian kadar etanol dilakukan dengan menggunakan gas
kromatografi merk Shimadzu GC-2010 di Laboratorium Kimia Organik
Fakultas Matematika dan IPA Universitas Gadjah Mada. Sampel yang telah
difermentasi selama 120 jam kemudian disaring dan didestilasi pada suhu
80 0C. Hasil destilasi kemudian akan diuji kadar etanol, namun tidak semua
sampel diuji sehingga dari 12 sampel hanya diujikan 4 sampel. Hal ini
dikarenakan setiap pengulangan pada masing-masing perlakuan memiliki
kadar etanol yang tidak berbeda jauh. Pemilihan dilakukan dengan memilih
sampel dengan kadar gula pereduksi tertinggi dan kadar alkohol tertinggi
dari sampel. Kadar alkohol diukur menggunakan refraktometer. Selain itu
juga dikarenakan adanya keterbatasan biaya dalam penelitian ini sehingga
hanya 4 sampel yang diuji kadar etanolnya.
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Sampel yang terpilih untuk diuji kadar etanol adalah sampel
pengulangan 3. Berikut adalah hasil pengujian kadar etanol menggunakan
gas kromatografi yang ditampilkan pada tabel 4.3
Tabel 4. 3 Kadar Etanol (%)
Konsentrasi (%)

Kadar Etanol (%)

0.6
0.8
1
1.2

25.79
23.10
48.22
73.89

Berdasarkan hasil uji kadar etanol yang ditampilkan di tabel 4.3
menunjukan bahwa kadar etanol yang dihasilkan berbeda-beda pada setiap
konsentrasi asam. Kadar etanol yang paling tinggi adalah pada konsentrasi
1.2 % yaitu sebesar 73.89 % sedangkan kadar etanol yang paling rendah
adalah pada konsentrasi 0.8 % yaitu sebesar 23.10 %.
Semakin banyak kadar gula pereduksi yang terkandung maka kadar
etanol yang dihasilkan juga semakin banyak. Namun peningkatan kadar
etanol kurang konsisten, karena pada konsentrasi 0,8 % mengalami sedikit
penurunan yang diduga disebabkan oleh beberapa hal seperti densitas
inokulum yang diduga tidak sama antar sampel sehingga metabolisme tiap
sampel dapat berbeda-beda serta diduga adanya senyawa inhibitor yang
menghambat proses fermentasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk
scatter plot yang dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini:
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Gambar 4. 3 Scatter plot hubungan konsentrasi HCl (%) terhadap
konsentrasi etanol (%)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa hubungan yang
terjadi adalah semakin tinggi konsentrasi HCl maka semakin tinggi kadar
etanol yang dihasilkan.

B. PEMBAHASAN
Rumput laut Sargassum sp. diperoleh dari beberapa pantai di bagian
Selatan Yogyakarta diantaranya Pantai Indrayanti, Pantai Sepanjang, Pantai
Drini, Pantai Krakal dan beberapa pantai lainnya. Rumput laut dikumpulkan
warga di pengepul rumput laut yang berlokasi di Kecamatan Tepus,
Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Rumput laut yang diperoleh dari
pengepul dalam keadaan setengah kering dengan berat 5 Kg. Harga per Kg
pada saat membeli adalah Rp. 3000,00. Menurut penuturan penjual,
konsumen Sargassum sp. mayoritas adalah untuk produksi pabrik di bidang
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kosmetik sedangkan bagi masyarakat sekitar, Sargassum sp. belum terlalu
diketahui potensinya sehingga kurang dimanfaatkan.

1. Proses Hidrolisis Asam
Hidrolisis asam dalam penelitian ini menggunakan metode hidrolisis
asam encer pada suhu tinggi dikarenakan memiliki biaya yang lebih murah,
waktu singkat dan tidak menyebabkan korosif pada peralatan yang
digunakan. Pemilihan proses hidrolisis asam disebabkan waktu yang
dibutuhkan lebih singkat daripada hidrolisis enzim. Asam yang digunakan
adalah HCl dikarenakan belum terlalu banyak penggunaan HCl sebagai
katalis. Selain itu HCl mampu menghasilkan glukosa tanpa membakar
selulosa sehingga kadar glukosa yang dihasilkan lebih banyak daripada
hidrolisis asam lainnya (Siswati dkk. dalam Habibah, 2015).
Karbohidrat berperan penting bagi mikroorganisme fermentasi,
namun karbohidrat hanya akan digunakan jika dalam bentuk paling
sederhana yaitu monosakarida. Oleh karena karbohidrat yang masih dalam
bentuk polisakarida akan dirubah dalam bentuk lebih sederhana melalui
berbagai cara. Reaksi hidrolisis asam adalah diawali dengan ion H+ dari
asam HCl akan berikatan dengan H2O membentuk H3O+ akan memecah
ikatan glikosida pada selulosa, sehingga akan terbentuk monomer –
monomer sederhana seperti glukosa.
Hidrolisis asam pada selulosa akan menghasilkan gula, namun pada
suhu tinggi dapat menyebabkan glukosa terdegradasi lebih lanjut sehingga
akan terbentuk senyawa furfural dan hidroksimetilfurfural (HMF). Namun
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pada sampel uji diduga senyawa sampingan tersebut belum banyak
dihasilkan, hal ini dibuktikan dengan adanya kadar gula pereduksi yang
meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi HCl.

2. Proses Fermentasi
Fermentasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengkonversikan
gula menjadi etanol dan karbondioksida yang berlangsung dalam kondisi
anaerob. Parameter berlangsungnya proses fermentasi adalah dengan
munculnya gelembung-gelembung gas karbondioksida. Selama proses
fermentasi, muncul gelembung-gelembung gas yang menandakan sedang
berlangsungnya proses fermentasi karena adanya gas CO2 yang diproduksi.
Selama proses fermentasi dilakukan penggojokan 2 kali sehari agar tidak
terjadi penumpukan mikroba dan substrat pada dasar botol yang dapat
menyebabkan terhambatnya proses fermentasi karena mikroba tidak dapat
secara menyeluruh menguraikan semua glukosa yang tersedia menjadi
etanol.
Menurut Subekti (2006), beberapa fakor yang harus dikontrol dalam
proses fermentasi agar dapat berlangsung optimal antara lain suhu, pH,
kadar gula, nutrisi, oksigen dan substrat. Suhu perlu dikontrol karena sangat
memengaruhi pertumbuhan mikroba yang berperan. Secara umum suhu
optimal pertumbuhan adalah 28-30 0C. Kisaran pH optimal pertumbuhan
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme ragi tape dan S. cereviciae adalah
antara 4,0-5,0. Pengaturan pH menggunakan KOH dikarenakan pada hasil
reaksi yang akan terbentuk yaitu KCl dan H2O. Pengaruh garam KCl dalam
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perlakuan ini tidak menghambat aktivitas mikroba dalam metabolisme
karena terbentuk dalam jumlah sedikit. Kadar oksigen diusahakan
seminimal mungkin sehingga proses dapat berlangsung secara anaerob.
Penambahan nutrisi pada substrat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
mikroba dalam beraktivitas. Unsur-unsur dasar yang dibutuhkan adalah
karbon, hidrogen, oksigen, fosfor dan magnesium. Unsur karbon banyak
diperoleh dari gula sedangkan sumber nitrogen dan fosfor didapatkan dari
urea dan NPK sebagai nutrisi yang ditambahkan pada substrat.
Menurut Reed dan Rehm dalam Prahasta (2010), kecenderungan
pemanfaatan S. cereviciae pada proses fermentasi etanol adalah karena
dapat menghasilkan menghasilkan etanol yang tinggi, toleran terhadap
kadar etanol tinggi, mampu hidup pada suhu tinggi, tetap stabil selama
kondisi fermentasi, dapat bertahan hidup pada pH rendah, tahan terhadap
kadar gula yang tinggi dan tetap aktif melakukan fermentasi pada suhu 4 –
32 oC.
Ragi tape mengandung Rhizopus sp., Mucor sp., dan Aspergillus sp.
yang mampu menguraikan monosakarida menjadi etanol dengan
menghasilkan enzim. Menurut Amerine dan Cruess dalam Suyandra (2007)
menyatakan bahwa proses pemecahan gula menjadi etanol dan CO2
dilakukan oleh sel khamir. Enzim zimase dan invertase akan mengubah
polisakarida menjadi glukosa dan kemudian akan diubah menjadi asam
piruvat melalui jalur glikolisis (Lestari, 2001).
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Peran mikroorganisme dalam memetabolisme gula (glukosa)
membentuk asam piruvat dilakukan melalui jalur glikolisis atau EmbdenMeyerhof-Parnas (EMP) dan setiap prosesnya dikatalisis oleh enzim
tertentu. Hasil dari EMP adalah memecah glukosa menjadi 2 molekul
piruvat. Setelah melalui tahap glikolisis, piruvat yang terbentuk kemudian
dirubah menjadi asetaldehid dan CO2 oleh enzim piruvat dekarboksilase,
setelah itu oleh enzim alkohol dehidrogenase dirubah menjadi etanol
(Subekti, 2006).

3. Kadar Gula Pereduksi
Gula pereduksi merupakan golongan gula yang dapat mereduksi
senyawa-senyawa penerima elektron seperti glukosa dan fruktosa. Jumlah
kadar gula pereduksi diukur menggunakan asam dinitro salisilat (DNS)
pada spektrofotometer UV-Vis mini Shimadzu 1240 dengan panjang
gelombang 540 nm. Sampel uji akan ditambahkan pereaksi DNS kemudian
diukur absorbansi.
Reaksi antara gula pereduksi dengan DNS merupakan reaksi reduksi
oksidasi pada gugus aldehid gula dan teroksidasi menjadi gugus karboksil.
Bila terdapat gula pereduksi maka sampel yang telah diberi larutan pereaksi
DNS yang awalnya berwarna kuning akan berubah menjadi kuning
kemerahan (Kusmiati dan Agustini, 2010). Data absorbansi akan digunakan
untuk menghitung kadar gula pereduksi. Semakin tinggi nilai absorbansi
yang dihasilkan, semakin banyak pula gula pereduksi yang terkandung.
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Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa kadar gula pereduksi
meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi HCl. Kadar gula
pereduksi yang paling tinggi dimiliki konsentrasi 1,2 % sebesar 57,12 ppm
sedangkan kadar gula pereduksi paling rendah dimiliki konsentrasi 0,6 %
sebesar 29,36 ppm. Hal ini diduga karena pada kondisi asam dengan
konsentrasi dan waktu tertentu, karbohidrat dapat terurai dengan sempurna.
Kadar gula pereduksi akan menjadi salah satu penentu hasil akhir dari
etanol. Gula berperan penting karena digunakan oleh mikroba untuk
memproduksi etanol.

1,2%

1%

0,8%

0,6%

Gambar 4. 4 Pengamatan warna sampel hasil hidrolisis setelah
direaksikan dengan pereaksi DNS
Pengamatan pada perubahan warna sampel uji yang ditampilkan
pada gambar 4. 4 setelah ditambahkan pereaksi DNS mengalami perubahan
dan menunjukan perbedaan warna sampel yang terdiri dari warna kuning
muda hingga kuning kemerah-merahan. Warna yang terbentuk merupakan
akibat dari reaksi yang terjadi antara pereaksi DNS dengan gula pereduksi.
Reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksidasi pada gugus
aldehid gula dan teroksidasi menjadi gugus karboksil. Pereaksi DNS
sebagai oksidator akan tereduksi membentuk 3-amino dan 5-nitrosalicylic
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acid. Jika 3-amino dan 5-nitrosalicylic acid yang tereduksi akan
memberikan warna spesifik kuning kemerahan. Warna yang terbentuk
menunjukan banyaknya glukosa yang terkandung di dalam sampel. Kuning
muda menunjukan kandungan glukosa dalam jumlah sedikit sedangkan
kuning kemerah-merahan menunjukan kandungan glukosa dalam jumlah
banyak.

4. Kadar Etanol
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kadar etanol yang
dihasilkan secara berurutan dari konsentrasi 0,6 %; 0,8 %; 1 %; dan 1,2 %
adalah 25,79 %; 23,10 %; 48,22 %; dan 73,89 %. Kadar etanol tertinggi
dimiliki oleh kosentrasi HCl 1,2 % sedangkan kadar etanol paling rendah
dimiliki oleh konsentrasi HCl 0,8 %. Jika dikaitkan dengan kadar gula
pereduksi maka kadar etanol yang dihasilkan sesuai dengan kadar gula
pereduksi, namun peningkatan tidak konsisten dikarenakan terjadi
penurunan kadar etanol pada konsentrasi 0,8 % dan kemudian pada
konsentrasi selanjutnya mengalami peningkatan.
Menurut Azhar dalam Sari (2009), penurunan kadar etanol ini
diduga terjadi karena kandungan gula serta nutrisi yang tidak sebanding
dengan densitas inokulum. Inokulum dalam keadaan cair memiliki densitas
mikroba yang berbeda-beda misalnya antara dua sampel yang diberi volume
inokulum sebanyak 10 ml tidak terkandung densitas mikroba yang sama
persis. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadi penurunan kadar
yang dihasilkan, karena jumlah mikroba yang berbeda sehingga aktivitas
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metabolisme untuk produksi etanol tiap sampel dapat berbeda-beda. Pada
saat penelitian, sebelum pengambilan inokulum dari media kultur peneliti
telah melakukan proses penggojokan dengan harapan agar terjadi
homogenisasi inokulum namun karena tidak dilakukan pengukuran densitas
inokulum sehingga tidak diketahui densitas inokulum pada setiap sampel.
Selain itu juga diduga adanya degradasi lebih lanjut dari
monosakarida menjadi furfural dan HMF. Indikasi munculnya inhibitor
dapat diamati dengan adanya perubahan warna sampel setelah proses
hidrolisis. Warna yang berbeda mengindikasi terbentuknya furfural dan
hidroksimetil pada sampel. Hidroksimetil furfural akan terus bereaksi untuk
membentuk asam-asam organik yang dapat menjadi racun bagi
mikroorganisme fermentatif dan dapat menghambat laju pertumbuhan
mikroorganisme sehingga berpengaruh pada produksi etanol yang
dihasilkan.
Jika dilihat dari gambar 4.3 sesuai dengan hasil perhitungan
statistika uji regresi dan korelasi didapatkan kesimpulan bahwa konsentrasi
HCl tidak memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap kadar
etanol yang dihasilkan Sargassum sp. Persamaan garis Y diperoleh hasil
yaitu dengan bertambahnya konsentrasi HCl terjadi peningkatan kadar
etanol sebanyak 84,71 kali lipat atau meningkat sebesar 8,471 % dengan
kadar etanol awal 33,489 %.
Uji korelasi (Lampiran 2) diperoleh koefisien korelasi (r) dengan r
= 0, 926 dan bernilai positif (+). Hal ini menunjukan bahwa konsentrasi HCl
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dengan kadar etanol mempunyai hubungan yang searah yaitu apabila
konsentrasi HCl bertambah maka kadar etanol akan bertambah. Menurut
Siregar (2012), jika nilai korelasi berada pada interval 0,80 – 0,100
mengartikan bahwa tingkat hubungan sangat kuat, nilai korelasi yang
diperoleh r = 0,926 yang berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan
yang sangat kuat. Jadi hasil analisis uji korelasi terdapat hubungan positif
dan tidak memberi pengaruh nyata (signifikan) antara konsentrasi HCl
dengan kadar etanol yang dihasilkan rumput laut Sargassum sp.
Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi
(R2) memiliki nilai R2 = 0,8576. Hal ini menunjukan kadar etanol
dipengaruhi oleh variabel konsentrasi HCl sebesar 85,76 % dan sisanya
sebesar 7,576 % ditentukan oleh variabel lain. Kemudian untuk uji korelasi
dilihat dari taraf signifikan 5 % (α = 0,05) dapat disimpulkan bahwa Ho
diterima karena Sig > α dengan hasil signifikansi yaitu 0,074. Nilai 0,074 >
0,05 yang berarti tidak memberi pengaruh nyata atau tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara konsentrasi HCl terhadap kadar etanol.
Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi dan korelasi dapat
disimpulkan bahwa hampir 85,76 % terjadi peningkatan kadar etanol yang
dipengaruhi oleh konsentrasi HCl namun pengaruh yang dimiliki tidak
signifikan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya selisih antar
konsentrasi HCl sebagai variabel bebas yang tidak terlalu besar yaitu hanya
sebesar 0,2 sehingga kemungkinan tidak memberi pengaruh nyata terhadap
kadar etanol yang dihasilkan sebagai variabel terikat.
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Kadar etanol tertinggi yang dihasilkan adalah sebesar 73,89 %
sedangkan sisanya sebesar 26,11 % mengandung air sehingga masih belum
memenuhi syarat mutu untuk dijadikan campuran bahan bakar karena
standar mutu etanol untuk digunakan adalah memiliki kadar 95-96 %.
Bioetanol dengan kadar 95 % pun harus melalui proses dehidrasi guna
membuang air yang masih tersisa sehingga dapat diperoleh bioetanol
dengan kadar etanol 100 % yang kemudian dapat dicampurkan dengan
bensin sebagai bahan bakar alternatif. Pencampuran bahan bakar ini
dilakukan dengan perbandingan bioetanol : bensin (1 : 10) yang juga disebut
dengan gasohol E-10 yang merupakan singkatan dari gasoline (bensin) dan
etanol (Bustaman, 2008).
Penambahan etanol dalam bensin disamping dapat menambah
volume BBM, juga dapat meningkatkan nilai oktan bensin. Penambahan
bioetanol 10 % dalam bensin mampu meningkatkan nilai oktan hingga
mencapai poin ON 92 – 95. Selain itu, penambahan etanol dalam bensin
dapat berfungsi sebagai pengganti metil tetra butil eter yang sekarang ini
banyak digunakan sebagai bahan aditif dalam bensin (Hambali, 2007).

C. KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih terdapat
kekurangan dan keterbatasan yang berkaitan dengan waktu, alat dan bahan
penelitian, diantaranya yaitu :
1. Pada saat penelitian, peneliti tidak melakukan pengukuran kadar gula
pereduksi pada sampel sebelum hidrolisis dan setelah proses fermentasi
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sehingga tidak diperoleh data perbandingan untuk melihat peningkatan
kadar gula pereduksi setelah dihidrolisis dan banyaknya kadar gula
pereduksi yang digunakan saat proses fermentasi.
2. Penelitian ini hanya mengacu pada satu variabel yaitu konsentrasi HCl
sehingga peneliti tidak bisa menganalisis keterkaitan faktor-faktor lain
yang mungkin dapat mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan
3. Peneliti tidak melakukan proses detoksifikasi setelah proses hidrolisis
sehingga dapat muncul inhibitor yang dapat menghambat proses
produksi etanol
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
BIOLOGI

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Konsentrasi
HCl pada Hidrolisis Asam terhadap Kadar Etanol yang Dihasilkan oleh
Rumput laut Sargassum sp.” dapat dijadikan sebagai sumber pengetahun baru dan
sumber referensi dalam pembelajaran di sekolah. Materi pembelajaran yang relevan
dengan penelitian ini yaitu Bioteknologi pada jenjang Sekolah Menengah Atas
(SMA) kelas XII semester 2 (genap).
Aplikasi hasil penelitian dalam materi bioteknologi dapat dijadikan sebagai
bahan praktikum sehingga dapat menambah pengetahuan siswa dalam mempelajari
pembuatan bioetnaol dari rumput laut. Rumput laut seringkali kurang dimanfaatkan
namun pada kenyataannya cukup berpotensi untuk memproduksi bioetanol sebagai
sumber energi terbarukan. Adapun hal-hal yang dapat diterapkan yaitu dengan
melakukan praktikum pembuatan bioetanol sederhana dari rumput laut. Praktikum
ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa dalam hal pengolahan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang berkelimpahan menjadi penghasil bioetanol.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran terkait dalam
penelitian ini yaitu menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Inti, Kompetensi
Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi yang digunakan adalah sebagai
berikut:
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A. Kompetensi Inti
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanuasian, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar
3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru utnuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan
4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk mngehasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10.1 Mendefinisikan pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi
3.10.2 Mendeskripsikan prinsip bioteknologi konvensional dan modern
beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari
3.10.3 Menjelaskan peranan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan
3.10.4 Menganalisis dampak positif dan negatif dari produk bioteknologi
dalam kehidupan sehari-hari
3.10.5 Menganalisis dampak positif dan negatif dari produk bioteknologi
dalam kehidupan sehari-hari
4.10.1 Melakukan percobaan sederhana tentang produk bioeteknologi berupa
pembuatan bioetanol dari rumput laut
4.10.2 Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk laporan praktikum
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa: Perbedaan konsentrasi HCl tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap kadar etanol yang dihasilkan rumput laut
Sargassum sp. dengan kadar etanol yang dihasilkan pada konsentrasi 0,6 %;
0,8 %; 1 %; dan 1,2 %; secara berurutan adalah 25,79 %; 23,10 %; 48,22
%; dan 73,89 %. Konsentrasi HCl optimal adalah konsentrasi 1,2 % dengan
kadar etanol yang dihasilkan paling tinggi yaitu sebesar 73,89 %.

B. Saran
Adapun saran bagi penelitian selanjutnya berdasarkan hasil yang
diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Perlu dilakukan pengukuran kadar gula pereduksi sebelum hidrolisis asam
dan sesudah proses fermentasi sehingga dapat membandingkan kadar gula
pereduksi dari sampel.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel
penelitian diantaranya lama waktu hidrolisis, lama waktu fermentasi dan
densitas mikroba agar dapat memperoleh kadar etanol yang lebih maksimal.
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3. Perlu dilakukan detoksifikasi setelah proses hidrolisis sehingga dapat
meminimalisir adanya inhibitor yang dapat menghambat proses produksi
etanol.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Perhitungan Kadar Gula Pereduksi (ppm)
Perhitungan Kadar Gula Pereduksi (ppm)
Persamaan Linear:
Y = ax + b
Y = 0,499X + 0,002
X=

Y−b
a

Konsen
trasi
HCl
(%)
0,6 %

0,8 %

1%

1,2 %

Ulan
gan

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

y

a

b

y-b

x=(y-b)/a

Kadar
(ppm)

1,509
1,209
1,602
1,569
1,512
2,027
2,658
2,301
3,068
2,746
2,589
3,068

0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

1,507
1,207
1,600
1,567
1,510
2,025
2,656
2,229
3,066
2,744
2,587
3,066

30,75
24,67
32,65
31,97
30,81
41,32
54,20
45,48
62,57
56
52,79
62,57

30,75
24,67
32,65
31,97
30,81
41,32
54,20
45,48
62,57
56
52,79
62,57

Rerata
Kadar
(ppm)

29,36

34,7

54,08

57,12
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Lampiran 2. Perhitungan Statistika Kadar Etanol (%)
Perhitungan Statistika Kadar Etanol (%)

Tests of Normality
Shapiro-Wilka
Statistic
df
Sig.
Kadar Etanol
.892
4
(%)
a. Lilliefors Significance Correction

.393

Correlations
Konsentrasi
HCl (%)
Konsentrasi HCl (%)

Kadar Etanol (%)

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

Kadar
Etanol (%)

1

.926

4

.074
4

.926

1

.074
4

4

0.926087017
0.857637162
0.786455744
10.91393101
4
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Lampiran 3. Pemakaian Gas Kromatografi

Pemakaian Gas Kromatografi

Kurva Standart
<<Tabel Standart>>
Konsentrasi
Area
No. Standart
Ethanol
(%)
1
5
1051005
2
10
1715503
3
15
5944387
4
20
5
25
983420

Area
Propanol

Area
Count

1341883 0.783231474
1095842 1.565465642
2613684 2.274332704
226496 4.341886832

Area Count

5
y = 0.1781x - 0.208
R² = 0.9921

4

3
2
1
0

0

5

10
15
20
Konsentrasi Standart (%)
Area Count

25

30

Linear (Area Count)

<<Tabel Sampel>>
No.

Nama
Sampel

Sampel 0.6
1 %
Sampel 0.8
2 %
Sampel 1
3 %
Sampel 1.2
4 %

Area
Ethanol

Area
Propanol

Area
Count

Konsentrasi
(%)

152363

34745 4.385177723

25.79

98721

25279 3.905257328

23.10

93570

11167 8.379152861

48.22

182412

14083 12.95263793

73.89
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Lampiran 4. Pengenceran HCl
Pengenceran HCl
Rumus Pengenceran:
V1 K1 = V2 K2
HCl 37%

HCl 0,6%; 0,8%; 1,0%; 1,2%

V1
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

K1
0,6 %
0,8 %
1,0 %
1,2 %

V2
4,05 ml
5,40 ml
6,75 ml
8,10 ml

K2
37 %
37 %
37 %
37 %

Penambahan Akuades
Konsentrasi
HCl (%)
0,6
0,8
1,0
1,2

Volume HCl (ml)
4,05
5,40
6,75
8,10

Volume Akuades
(ml)
245,95
244,6
243,25
241,9

Volume Total
(ml)
250
250
250
250
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian
Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Rumput laut
Sargassum sp.

Gambar 2. Pencucian rumput laut
dengan air mengalir

Gambar 3. Pengeringan rumput
laut di bawah sinar matahari

Gambar 4. Tepung rumput laut

Gambar 5. Inokulum S.
cereviciae

Gambar 6. Inokulum S. cereviciae
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Gambar 7. Penimbangan tepung
rumput laut

Gambar 8. HCl yang telah
diencerkan sesuai konsentrasi

Gambar 9. Inokulum cair dari
ragi tape

Gambar 10. Inokulum cair dari S.
cereviciae

Gambar 11. Pengukuran pH
substrat sebelum difermentasi

Gambar 12. Proses penambahan
nutrisi berupa NPK dan urea
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Gambar 13. Proses fermentasi
sedang berlangsung

Gambar 14. Gelembung gas dari
proses fermentasi

Gambar 15. Proses destilasi

Gambar 16. Hasil destilasi

Gambar 17. Sampel uji kadar
gula pereduksi

Gambar 18. Data absorbansi hasil
uji
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Lampiran 6. Silabus
SILABUS
PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII

Semester

: Genap

Kompetensi Inti
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanuasian,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
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Kompetensi Dasar
3.10.Memahami tentang
prinsip-prinsip
bioteknologi yang
menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru utnuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan
4.10.Merencanakan dan
melakukan
percobaan dalam
penerapan prinsipprinsip bioteknologi
konvensional untuk
mnghasilkan produk
dan mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan

Materi
Pembelajaran
Konseptual:
ξ Pengertian
Bioteknologi
ξ Prinsip Dasar
Bioteknologi
ξ Prinsip
Boteknologi
Konvensional
dan Modern
Faktual:
ξ Penerapan
Bioteknologi
dalam
Kehidupan
Sehari-hari
ξ Dampak Positif
dan Negatif
Bioteknologi
dalam
Kehidupan
Sehari-hari

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati
Siswa mengamati video, gambar
dan mengkaji pustaka baik buku
maupun referensi lain terkait
bioteknologi
Menanya
Siswa diminta untuk
menyampaikan pertanyaan terkait
materi yang akan dipelajari
dengan bantuan arahan dari guru
Mengumpulkan Data
Siswa mengumpulkan data dan
informasi dari buku maupun
internet untuk dijadikan dasar
teori dalam berdiskusi terkait
prinsip dasar bioteknologi, jenisjenis bioteknologi, perbedaan
bioteknologi konvensional dan
modern, peranan bioteknologi
dalam kehidupan dan dampak
negatif serta postif bioteknologi

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
6 x 45 ξ Irnaningtyas. 2013.
Tes Tertulis
Ulangan
menit
Biologi untuk
Harian
(3 x 2
SMA/MA Kelas XII
(Pilihan ganda JP)
Kelompok
dan Uraian)
Peminatan
Matematika dan
Observasi
Ilmu Pengetahuan
Lembar
Alam. Erlangga:
observasi
Jakarta
sikap
saat
ξ Pratiwi. 2014.
diskusi
Biologi SMA/MA
kelompok
Jilid 3 untuk kelas
Lembar
XII berdasarkan
observasi
Kurikulum 2013.
kinerja
Erlangga: Jakarta
praktikum
ξ LDS
ξ Internet
Portofolio
a. www.
Laporan
mongabay.co.id
Praktikum
b. www.lipi.go.id
Penilaian

ξ
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran
Prosedural
Melakukan
percobaan
sederhana berupa
pembuatan
bioetanol dari
rumput laut
Metakognitif
Menyajikan data
dan menganalisis
hasil praktikum
dalam bentuk
laporan tertulis
praktikum

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

Mengasosiasikan
Menyimpulkan tentang prinsip
bioteknologi, jenis-jenis
bioteknologi dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari,
peranan bioteknologi, dampak
positif dan negatif bioteknologi
dalam kehidupan sehari-hari
Mengkomunikasikan
Menyampaikan hasil diskusi
kelompok yang telah dikerjakan
dan menanggapi hasil diskusi
kelompok lain

88
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/Genap

Tahun Pelajaran

: 2017/2018

Materi Pokok

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 6 JP ( 3 x 2 JP)

Kompetensi Inti:
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanuasian, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar
3.10.Memahami tentang prinsipprinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses dalam
menghasilkan produk baru
utnuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam
berbagai aspek kehidupan

4.10.Merencanakan dan melakukan
percobaan dalam penerapan
prinsip-prinsip bioteknologi
konvensional untuk
mngehasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang
dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan

Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.10.1 Mendefinisikan pengertian
dan prinsip dasar dari
bioteknologi
3.10.2 Mendeskripsikan prinsip
bioteknologi konvensional
dan modern beserta
contohnya dalam kehidupan
sehari-hari
3.10.3 Menjelaskan peranan
bioteknologi dalam berbagai
bidang kehidupan
3.10.4 Menganalisis dampak
positif dan negatif dari
produk bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari
4.10.3 Melakukan percobaan
sederhana tentang produk
bioeteknologi berupa
pembuatan bioetanol dari
rumput laut
4.10.4 Menyajikan data hasil
percobaan dalam bentuk
laporan praktikum

A. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
3.10.1 Melalui kegiatan tanya jawab dan studi pustaka, siswa mampu
mendefinisikan pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi dengan
benar
3.10.2 Melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi pustaka, siswa mampu
mendeskripsikan prinsip bioteknologi konvensional dan modern beserta
contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar
Pertemuan 2
3.10.3 Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan peranan
bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan dengan benar
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3.10.4 Melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi pustaka, siswa mampu
menganalisis dampak positif dan negatif dari produk bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari dengan benar
Pertemuan 3
4.10.1. Melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa mampu melakukan
percobaan tentang produk bioteknologi berupa pembuatan bioetanol
dari rumput laut dengan benar
4.10.2. Melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa mampu menyajikan data
hasil percobaan dalam bentuk laporan praktikum dengan benar

B. Materi
Konseptual:
1. Pengertian Bioteknologi
2. Prinsip Dasar Bioteknologi
3. Prinsip Boteknologi Konvensional dan Modern
Faktual:
1. Penerapan Bioteknologi dalam Kehidupan Sehari-hari
2. Dampak Positif dan Negatif Bioteknologi dalam Kehidupan Sehari-hari
Prosedural
Melakukan percobaan sederhana berupa pembuatan bioetanol dari rumput laut
Metakognitif
Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum dalam bentuk laporan
tertulis praktikum

C. Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Saintifik

2. Metode

: Diskusi Kelompok, Pengamatan, Studi Pustaka,
Penugasan, Praktikum, Ceramah

3. Model

: Pembelajaran 5M
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D. Media dan Alat Pembelajaran
1. Media : Lembar Diskusi Siswa, Gambar, Video
2. Alat

: Papan Tulis, Viewer, Laptop , Spidol

E. Sumber Belajar
 Buku
a. Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XII Kelompok
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Erlangga: Jakarta
b. Pratiwi. 2014. Biologi SMA/MA Jilid 3 untuk kelas XII berdasarkan
Kurikulum 2013. Erlangga: Jakarta
 Lembar Diskusi Siswa
a. LKS 1 : Prinsip Dasar Bioteknologi
b. LKS 2 : Peranan Bioteknologi dan Dampak yang Ditimbulkan dalam
Berbagai Bidang Kehidupan
c. LKS 3 : Praktikum Pembuatan Bioetanol dari Rumput Laut
 Internet
a. Saturi. 2012. Uji Jagung Transgenik Dinilai Abaikan Prinsip Kehatihatian.

Diunduh

dari:

http://www.mongabay.co.id/2012/09/21/uji-

jagung-transgenik-dinilai-abaikan-prinsip-kehati-hatian/
b. Nugroho. 2015. LIPI Hasilkan Padi Rekayasa Genetik Tahan Hama.
Diunduh

dari:

http://lipi.go.id/berita/single/LIPI-Hasilkan-Padi-

Rekayasa-Genetik-Tahan-Hama/10926
c. Syahrudin. 2012. LIPI Temukan Bioteknologi Sapi Unggul. Diunduh
dari: http://lipi.go.id/berita/lipi-temukan-bioteknologi-sapi-unggul/7701
d. Nugroho. 2011. LIPI Kembangkan Padi Tahan Banjir dan Garam.
Diunduh

dari:

http://lipi.go.id/berita/lipi-kembangkan-padi-tahan-

banjir-dan-garam/6141
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F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Kegiatan
Tahapan
(Waktu)
Pendahuluan Mengecek kesiapan
(15 menit)
siswa
Menyampaikan
apersepsi, motivasi
dan tujuan
pembelajaran

Inti
(60 menit)

Mengamati

Kegiatan Pembelajaran
1. Salam, Perkenalan, berdoa dan presensi
2. Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti
proses pembelajaran
3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi
belajar siswa secara kontekstual sesuai
dengan manfaat dan aplikasi materi ajar
dalam kehidupan sehari-hari dengan
berkata:
Adakah yang suka makan roti dan minum
susu? Bagaimana proses pembuatan dari
susu dan roti?
Guru melanjutkan dengan menampilkan
gambar produk bioteknologi yang lain
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dan materi yang akan
dipelajari
5. Guru membagi siswa menjadi beberapa
kelompok dengan anggota 3-4 orang

6. Siswa diminta duduk secara berkelompok
7. Siswa diminta mengamati video ynag
diputarkan terkait pengertian dan prinsip
dasar serta jenis-jenis dari bioteknologi
8. Siswa diminta mengerjakan lembar
diskusi siswa (LDS 1) setelah menonton
video yang diputar secara berkelompok
Menanya
9. Siswa diharapkan untuk bertanya
berdasarkan video yang telah ditampilkan
sebelum diskusi kelompok
Mengumpulkan
10. Siswa secara berkelompok mengerjakan
informasi
lembar diskusi siswa dengan mengkaji
pustaka baik dari buku maupun sumber
lain yang terkait dengan materi prinsip
dasar Bioteknologi dan prinsip dasar dari
bioteknologi konvensional dan modern.
Menalar
11. Siswa mengolah data dan informasi yang
telah diperoleh secara berkelompok
Mengkomunikasikan 12. Siswa diminta menyampaikan hasil
diskusi kelompok dan kelompok lain
memberikan komentar dan masukan
kepada kelompok lain
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Kegiatan
(Waktu)
Penutup
(15 menit)

Tahapan
Apresiasi

Klarifikasi,
Rangkuman dan
Refleksi

Tindak Lanjut

Kegiatan Pembelajaran
13. Guru mengajak siswa untuk memberi
penghargaan (tepuk tangan) untuk semua
siswa
14. Guru mengklarifikasi hasil diskusi siswa
dan membenarkan jika terdapat jawaban
yang kurang tepat
15. Guru bersama siswa membuat rangkuman
dan refleksi dari apa yang telah dipelajari
16. Siswa diberikan tugas untuk membaca
materi tentang penerapan bioteknologi
berbagai bidang kehidupan serta dampak
yang ditimbulkan baik secara negatif
maupun positif dalam kehidupan seharihari

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Tahapan

Kegiatan Pembelajaran

Mengecek kesiapan
siswa

1. Salam, berdoa dan presensi
2. Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti
proses pembelajaran
3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi
belajar siswa secara kontekstual sesuai
dengan manfaat dan aplikasi materi ajar
dalam kehidupan sehari-hari dengan
berkata:
Bagaimana dengan tugas kalian? Apakah
ada yang dapat menyebutkan contoh dari
bioteknologi yang dapat kita temui dalam
kehidupan sehari-hari? Bagaimana
pengaruh yang diberikan dengan adanya
produk bioteknologi tersebut?
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dan materi yang akan
dipelajari
5. Siswa diminta duduk sesuai dengan
kelompok
yang
telah
ditentukan
beranggotakan 3-4 orang

Menyampaikan
apersepsi, motivasi
dan tujuan
pembelajaran

Inti
(60 menit)

Mengamati

6. Siswa secara berkelompok mendapatkan
lembar diskusi siswa 2
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Kegiatan
(Waktu)

Tahapan

Kegiatan Pembelajaran

7. Siswa mengamati gambar dan artikel pada
lembar diskusi siswa 2 dan mengerjakan
soal-soal diskusi secara berkelompok
Menanya
8. Siswa diharapkan untuk bertanya jika
belum memahami lembar diskusi siswa
Mengumpulkan
9. Siswa diminta berdiskusi dan membaca
informasi
referensi dari buku atau internet untuk
menngerjakan soal pada lembar diskusi
siswa 2 terkait peranan bioteknologi
dalam berbagai bidang kehidupan serta
dampak negatif dan positif dari
bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
Menalar
10. Siswa diminta mengolah informasi yang
telah
diperoleh
sehingga
dapat
menyelesaikan soal diskusi secara
berkelompok
Mengkomunikasikan 11. Siswa menyampaikan hasil diskusi di
depan kelas (perwakilan kelompok) serta
menerima hasil diskusi dari kelompok lain
Penutup
(15 menit)

Klarifikasi,
Rangkuman dan
Refleksi

Tindak Lanjut

12. Guru mengajak siswa untuk memberi
penghargaan untuk semua (tepuk tangan)
dan guru mengklarifikasi hasil diskusi
siswa yang kurang tepat
13. Guru bersama siswa membuat rangkuman
dan refleksi dari apa yang telah dipelajari
14. Siswa diberikan tugas untuk membaca
pustaka terkait praktikum pembuatan
bioetanol dari rumput laut. Sesuai
kelompok yang telah dibentuk, siswa
diminta untuk membawa alat dan bahan
praktikum untuk pertemuan selanjutnya

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Kegiatan
Tahapan
(Waktu)
Pendahuluan Mengecek kesiapan
(10 menit)
siswa
Menyampaikan
apersepsi, motivasi
dan tujuan
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
1. Salam, berdoa dan presensi
2. Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti
proses pembelajaran
3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi
belajar siswa secara kontekstual sesuai
dengan manfaat dan aplikasi materi ajar
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Kegiatan
(Waktu)

Tahapan

Kegiatan Pembelajaran
dalam kehidupan sehari-hari dengan
berkata:
Hari ini kita akan melakukan praktikum,
silahkan duduk secara berkelompok dan
menyiapkan alat dan bahan praktikum.
Apakah sudah ada gambaran tentang
praktikum yang akan kita laksanakan?
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dan materi yang akan
dipelajari

Inti (60
menit)

Mengamati

5. Siswa diminta mengamati lembar kerja
siswa untuk lebih memahami tentang
praktikum yang akan dilaksanakan
Menanya
6. Siswa diharapkan untuk bertanya
berdasarkan lembar kerja siswa yang
diberikan sebelum praktikum dimulai
Mencoba
7. Siswa diminta secara berkelompok untuk
memulai kegiatan praktikum sesuai
dengan lembar kerja siswa yang telah
dibagikan terkait dengan pembuatan
bioetanol dari rumput laut
Menalar
8. Siswa
berdiskusi
dan
menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja
siswa
setelah
selesai
melakukan
praktikum
Mengkomunikasikan 9. Siswa menyampaikan hasil diskusi
kelompok kepada teman lain serta
menerima hasil diskusi dari kelompok lain

Penutup
(15 menit)

Apresiasi,
Klarifikasi,
Rangkuman dan
Refleksi

Tindak Lanjut

10. Guru meminta semua siswa untuk
bertepuk tangan sebagai tanda apresiasi
karena telah melakukan praktikum dan
presentasi hasil
11. Guru menyampaikan klarifikasi terhadap
informasi yang telah disampaikan siswa
jika ada yang kurang tepat
12. Guru
mengajak
siswa
membuat
rangkuman dan refleksi dari apa yang
telah dipelajari
13. Guru meminta siswa untuk memeriksa
hasil dari pembuatan bioetanol sesuai
waktu yang dibutuhkan dan menguji
kadar etanol yang dihasilkan
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G. Penilaian Pembelajaran
Metode
Sikap
Pengetahuan
Keterampilan

Teknik

Bentuk Instrumen

Observasi

Lembar Observasi Diskusi Kelompok

Tes dan Non Tes

Tes: Ulangan Harian
Non Tes: Laporan Praktikum

Observasi

H. Lampiran
1. Lembar Diskusi Siswa
2. Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian
3. Soal Ulangan Harian
4. Instrumen Penilaian dan Rubrik

Lembar Observasi Kinerja
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Lampiran 8. Lembar Diskusi Siswa
Lembar Diskusi Siswa 1
Nama:
Kelompok/Kelas:
A. Judul
Prinsip Dasar Bioteknologi

B. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat mendefinisikan pengertian dan prinsip dasar dari
bioteknologi
2. Siswa dapat mendeskripsikan prinsip bioteknologi konvensional dan
modern beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari

C. Cara Kerja
1. Amatilah gambar yang telah tersedia!
2. Bacalah artikel yang telah disediakan!
3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan informasi yang diperoleh!

D. Pertanyaan
1. Jelaskan pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi!
Jawab:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2. Jelaskan perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern !
Jawab:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Sebutkan kelemahan dan kelebihan dari bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern !
Jawab:
Bioteknologi Konvensional Bioteknologi Modern
Kelemahan

Kelebihan

4. Indonesia memiliki berbagai ragam produk bioteknologi konvensional
dalam bidang pangan yang juga menjadi kuliner khas daerah. Pilihlah 2
kuliner khas daerah yang berkaitan dengan bioteknologi yang ada pada
gambar! Jelaskan nama produk, proses pembuatan produk, bahan baku
yang digunakan dan mikroorganisme yang berperan!

1

5

2

6
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3

7

4

8

Jawab:
a. ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
b. ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5. Cermatilah artikel ilmiah berikut dan jawablah pertanyaan sesuai
dengan artikel yang dibaca !
Cat: Untuk kelompok ganjil mengerjakan artikel 1 dan untuk
kelompok genap mengerjakan artikel 2 !

Artikel 1
LIPI Kembangkan Padi Tahan Banjir dan Garam
Pada saat sesi keempat 2011 Indonesian-American Kavli Frontiers of
Science Symposium tentang gen padi diungkap kebutuhan pembuatan
varietas padi baru yang memiliki daya tahan lebih baik dalam perubahan
iklim yang sedang terjadi saat ini. Diutarakan oleh tiga pembicara yang
berbeda, masalah utama saat ini adalah perubahan iklim dan pertambahan
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penduduk. Perubahan iklim membuat padi harus tahan terhadap panas,
banjir, bahkan garam. Banyak sawah yang dibuat di daerah dekat pantai.
Kalau ada waktu, lihatlah betapa banyak sawah di dekat pantai di daerah
utara Jawa, kata Satya Nugroho, pembicara dari Pusat Penelitian
Bioteknologi LIPI. Sementara itu, pertambahan jumlah penduduk
menyebabkan jumlah lahan untuk persawahan berkurang dan berubah
menjadi permukiman. Untuk itu, kita butuh padi yang lebih produktif, kata
Michael D. Purugganan, peneliti dari Center for Genomics and Systems
Biology, New York University. Menurut Satya, saat ini varietas padi yang
lebih kuat sudah dikembangkan, tetapi kebanyakan varietas yang
dikembangkan lebih banyak tahan penyakit. Belum bertoleransi terhadap
masalah lain non-biotik, seperti banjir, katanya.
Kini LIPI sedang mengembangkan padi tahan banjir dan padi
tahan garam dengan melakukan mutasi genetika pada beberapa varietas
padi. Penelitian tidak mudah dan tidak murah. Bayangkan, kita harus tes di
banyak lokasi, di 10 area, dan dalam dua musim yang berbeda, jelasnya. Ia
juga menjelaskan bahwa penelitian harus tetap mengikuti Peraturan
Pemerintah No. 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik. Harus aman bagi lingkungan dan aman dikonsumsi,
tegasnya.
Sumber: http://lipi.go.id/berita/lipi-kembangkan-padi-tahan-banjir-dangaram/6141
Artikel 2
LIPI Temukan Bioteknologi Sapi Unggul
Kabid Bioteknologi LIPI, Syahrudin mengungkapkan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil menemukan bioteknologi
reproduksi sapi unggul dengan cara transfer embrio. Teknologi ini memiliki
kelebihan dari ilmu reproduksi lain seperti inseminasi buatan. Transfer
embrio ini memiliki manfaat ganda, karena selain dapat diperoleh keturunan
sifat dari kedua tetuanya juga dapat memperpendek interval generasi
sehingga perbaikan mutu genetik ternak lebih cepat diperoleh.
Dengan transfer embrio ini dapat menghasilkan sedikitnya 25
ekor anak sapi unggul dan seragam setiap tahun. Tentu beda jauh dengan
perkawinan alam atau inseminasi buatan yang hanya melahirkan satu ekor
sapi per tahun, katanya. Syahrudin pada Dialog Interaktif di Kampus STIE
Latifah Mubarokiyah, Suryalaya, Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya,
belum lama ini, menambahkan jumlah keturunan dengan teknologi ini dapat
membuat jenis kelamin anak sapi yang diinginkan. Dengan teknologi ini

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

bisa mendukung pencapaian program nasional swasembada daging dan susu
pada tahun 2014.
Selama ini Indonesia, kata Syahrudin masih mengandalkan impor sapi
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging atau susu. Kebutuhan tersebut
hanya bisa dipenuhi 30 persen produk dalam negeri. Jika masih
mengandalkan impor, tidak perlu mentargetkan swasembada daging dan
susu pada 2014 katanya. Ketua STIE Latifah Mubarokiyah, Yoyong
Tachyani berjanji akan membangun dan mengembangkan teknologi
pengelolaan dan pengembangan sapi untuk mendukung program nasional
swasembada daging dan susu pada tahun 2014.
Kami peduli terhadap pengembangan susu. Untuk itu, terus
membangun teknologi melalui kewirausahaan yang cepat tanggap terhadap
aspek manajemen pengelolaan sapi perah. Saat ini di STIE telah terdapat
kewirausahaan dalam pembesaran kambing, pengelolaan bebek potong,
ikan, dan peternakan lain, katanya.
Sumber: http://lipi.go.id/berita/lipi-temukan-bioteknologi-sapi
unggul/7701
Pertanyaan:
1. Sebutkan nama produk bioteknologi tersebut dan penyebab utama dari
terciptanya produk tersebut dalam artikel yang anda baca !
2. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan munculnya produk bioteknologi
tersebut!
3. Jelaskan prinsip bioteknologi yang diterapkan dalam pembuatan produk
bioteknologi dalam jurnal yang anda baca!
Jawaban:
1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Kesimpulan :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Lembar Diskusi Siswa 2

Nama:
Kelompok/Kelas:
A. Judul
Peranan Bioteknologi dan Dampak yang Ditimbulkan dalam Berbagai Bidang Kehidupan

B. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan peranan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan
2. Siswa dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari

C. Cara Kerja
1. Isilah tabel yang terkait dengan peranan bioteknologi serta dampak negatif dan positif dalam kehidupan !
2. Bacalah artikel yang telah disediakan dan jawablah pertanyaan sesuai dengan informasi dari artikel tersebut !
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D. Pertanyaan
1. Isilah tabel dibawah ini!
Bidang

Contoh Produk

Dampak Positif

Dampak Negatif

Pangan

Pertanian

Peternakan

Kesehatan

Lingkungan
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2. Cermatilah artikel ilmiah berikut dan jawablah pertanyaan sesuai
dengan artikel yang dibaca !
Cat: Untuk kelompok ganjil mengerjakan artikel 1 dan untuk
kelompok genap mengerjakan artikel 2 !
Artikel 1
Uji Jagung Transgenik Dinilai Abaikan Prinsip Kehati-hatian
Aliansi untuk Desa Sejahtera menilai, proses uji jagung
transgenik oleh tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan tak
cukup dan hanya bertujuan mempercepat proses komersialisasi produk
trangenik di Indonesia. Dengan hanya uji dokumen terhadap jagung
transgenik NK 603 dan MON 89034 milik Monsanto, menunjukkan
pengabaian prinsip kehati-hatian demi kepentingan pemilik benih.
Prinsip Kehati-hatian, merupakan prinsip dasar dalam menangani
produk hasil rekayasa genetik. Ini disepakati di level internasional.
Prinsip kehati-hatian mengakui potensi dampak lingkungan, sosial
ekonomi dan kesehatan dari produk hasil rekayasa genetik. Juga
memperbolehkan negara mengambil langkah tegas jika terdapat keraguraguan atau ketidakcukupan informasi atas dampaknya.
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa
Sejahtera (ADS) di Jakarta, Jumat (21/9/2012) mengatakan, dokumen
yang dikajipun dari pemilik benih dan dokumen lama. Padahal, dampak
negatif dari produk rekayasa genetik baru muncul dalam jangka
panjang.
Berdasarkan riset tim Gilles-Eric Seralini dari Universitas
Caen, penelitian pertama yang memeriksa dampak mengkonsumsi
organisme hasil rekayasa genetik (RG) jangka panjang (seumur hidup
mencit) menemukan, lebih dari 50 persen jantan dan 70 persen betina
menderita kematian prematur. Tikus-tikus yang diminumkan sejumlah
roundup ready (dalam tingkat yang dibolehkan aturan dalam persediaan
air minum) mengalami peningkatan ukuran tumor sebesar 200 hingga
300 persen. Juga terjadi kerusakan hati dan ginjal pada tikus yang diberi
makan jagung hasil RG dan jejak roundup.
Dari segala sisi, kata Tejo, tidak ada kelebihan dari benih
transgenik. Malah kehadiran benih ini mengancam kondisi sosialekonomi petani, kesehatan dan meningkatkan pencemaran lingkungan.
“Benih transgenik dibuat semata-mata untuk keuntungan perusahaan.”
Dwi Andreas Santosa, pakar bioteknologi menekankan, penerapan
pendekatan kehati-hatian terhadap produk tanaman transgenik yang
akan dikonsumsi manusia mensyaratkan analisis risiko yang sangat
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rumit. ”Negara wajib melakukan sendiri analisis keamanan pangan
untuk berbagai bahan pangan transgenik yang masuk ke Indonesia, tidak
sekadar menerima dan menilai dokumen yang disajikan pemohon” ujar
dia.
Rhino Subagyo, Legal Policy ADS mengingatkan, pelepasan benih
transgenik di lapangan harus sesuai ketentuan UU.32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khusus terkait
ketentuan Amdal dan izin lingkungan. Pelaku usaha dan pemberi izin
yang menyebarkan benih transgenik tanpa memiliki izin lingkungan
bisa kena ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup saat timbul
dampak yang merugikan. Menurut dia, di tengah ancaman krisis pangan,
sudah waktunya kebijakan pangan mendukung produsen pangan skala
kecil di negeri ini. Keberpihakan dan dukungan membabi buta terhadap
produsen pangan global hanya memberi keuntungan bagi perusahaan
pemilik benih hasil rekayasa genetik.
Sumber: http://www.mongabay.co.id/2012/09/21/uji-jagungtransgenik-dinilai-abaikan-prinsip-kehati-hatian/
Artikel 2
LIPI Hasilkan Padi Rekayasa Genetik Tahan Hama
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil
mengembangkan padi produk rekayasa genetik (PRG) yang tahan
terhadap hama penyakit penggerek batang. "Padi PRG untuk mengatasi
masalah utama padi yakni hama penyakit khususnya hama penggerek
batang. Hama ini merupakan hama nomor dua setelah wereng. Tetapi di
beberapa daerah menjadi hama nomor satu, " kata Kepala Laboratorium
Rekayasa Genetik dan Perbaikan Mutu Tanaman Pusat Penelitian
Bioteknologi LIPI Satya Nugraha, dalam keterang pers kepada
wartawan di sela-sela International Symposium on Innovative
Bioproduction Indonesia, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Satya menjelaskan, sifat ketahanan pada tanaman padi belum
ada yang tahan terhadap hama penggerek batang. Namun, dengan
rekayasa genetik yang diperkuat menggunakan mikroba Basilus
thuringiensis yang menghasilkan Gen Cry. "Gen Cry inilah yang
dimasukkan ke tanaman padi yang membuatnya tahan terhadap hama
penggerek batang, " katanya. Menurut Satya, uji coba telah dilakukan
dengan varietas padi Rojolele. Hasil dari PRG ini tidak mengurangi sifat
aslinya, aman bagi kesehatan dan lingkungan. "Selain mampu tahan
terhadap hama penggerek batang. Keunggulan lainnya, bisa mengurangi
penggunaan insektisida, " katanya. Ia mengatakan, uji coba PRG sudah
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ditanam di empat lokasi Bogor, Serang Banten, Sukamandi Kerawang,
dan Kuningan Cirebon. Uji coba teknik rekayasa genetik juga sudah
diterapkan pada varietas padi lainnya, namun Rojolele lebih unggul dari
ketahanannya. "Teknologi ini akan kerja sama dengan Jepang.
Sebelumnya sudah diawali dengan Prancis, LIPI yang merakit, "
katanya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan Unggulan Ketahanan
Pangan dan Obat LIPI Puspita Lisdiyanti mengatakan padi PRG sudah
diseleksi oleh Komisi Ketahanan Hayati, dan uji keamanan sudah
dilakukan pada tahun 2005. "Jadi padi PRG ini aman bagi kesehatan, "
katanya. Lebih lanjut Puspita menjelaskan, Simposium Internasional
Bioteknologi merupakan rangkaian dari pameran implementasi IPTEK
yang dikhususkan untuk pangan, energi dan obat-obatan. Melalui
simposium tersebut, LIPI memanfaatkan untuk memaparkan hasil-hasil
kegiatan penelitian yang sudah maupun sedang dilakukan. "PRG
merupakan salah satu hasil penelitian Bioteknologi yang disampaikan
dalam simposium ini. Begitu juga untuk energi, ada kerja sama antara
LIPI dan JICA, serta penemuan obat baru berbasis bioresources, "
katanya.
Kepala Pusat Peneliti Bioteknologi LIPI, Bambang Sunarko
mengatakan penelitian bioteknologi memegang peranan yang sangat
penting dalam mencari solusi menjawab permasalahan dasar manusia
yakni ketersediaan dan ketahanan pangan, obat-obatan, energi dan
lingkungan berkelanjutan. "Masalah ketahanan pangan tidak bisa
diselesaikan oleh satu pihak tertentu. Kita memerlukan wadah lintas
sektoral yang menggabungkan peneliti, akademisi, dan kalangan
industri bioteknologi untuk mencari pemecehan bersama, " katanya.
Sumber: http://lipi.go.id/berita/single/LIPI-Hasilkan-Padi-RekayasaGenetik-Tahan-Hama/10926
Pertanyaan:
1. Masalah apa yang diperoleh dari produk teknologi yang dihasilkan?
2. Dampak apa yang ditimbulkan dari produk bioteknologi dari artikel
yang anda baca!
3. Tanggapan anda mengenai masalah yang muncul dari artikel yang
dibaca!
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Jawaban:
1. _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Kesimpulan :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Lembar Kerja Siswa 3

Nama:
Kelompok/Kelas:
A. Judul
Praktikum Pembuatan Bioetanol dari Rumput Laut

B. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu melakukan percobaan sederhana tentang produk
bioteknologi berupa pembuatan bioetanol dari rumput laut
2. Siswa mampu menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk
laporan praktikum

C. Alat dan Bahan
Alat: botol gelap 300 ml, erlenmeyer 250 ml, timbangan digital, gelas
ukur
Bahan: tepung rumput laut, HCl 0,6%; 0,8%; 1%; 1,2%; KOH 10%,
aquades, indikator pH, ragi merek fermipan, kompor, panci,
platisin, selang, beker gelas

D. Cara Kerja
Siswa bekerja secara berkelompok, untuk kelompok 1 dan 2
menggunakan HCl 0,6%, kelompok 3 dan 4 menggunakan HCl 0,8%,
kelompok 5 dan 6 mengguanakan HCl 1%, kelompok 7 dan 8
menggunakan HCl 1,2% untuk proses hidrolisis asam. Adapun cara
kerja adalah sebagai berikut:
4. Timbanglah tepung rumput laut sebanyak 20 gram kemudian
masukanlah ke dalam erlenmeyer 250 ml
5. Tambahkanlah HCl dengan konsentrasi sesuai penentuan kelompok
ke dalam erlenmeyer 250 ml yang berisi tepung sebanyak 200 ml
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6. Masukkanlah erlenmeyer yang telah berisi larutan tepung rumput
laut ke dalam panci yang telah berisi air mendidih selama 10 menit
7. Setelah itu masukkanlah sampel yang telah dihidrolisis ke dalam
botol gelap
8. Ukurlah kadar pH menggunakan indikator pH. Aturlah pH
menggunakan KOH 10% sehingga pH fermentasi adalah antara 4-5
9. Encerkan ragi roti dengan aquades dengan perbandingan 1: 10
kemudian tambahkan ke dalam sampel sebanyak 10%
10. Tutuplah botol gelap dengan penutup botol yang telah dilubangi dan
terpasang selang fermentasi kemudian lapisilah dengan plastisin
11. Letakkan selang tutup botol pada beker gelas yang berisi aquades.
Proses fermentasi berlangsung selama 120 jam
12. Saringlah hasil fermentasi dan ujilah kadar etanolnya menggunakan
refraktometer

E. Hasil Pengamatan
Perbandingan kadar etanol dari setiap kelompok dituliskan pada tabel
berikut!
Konsentrasi HCl
0.6%

0,8%

1%

1,2%

Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8

Kadar Etanol yang Dihasilkan
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F. Pertanyaan
1. Bagaimana kadar etanol yang diperoleh dari setiap konsentrasi?
2. Bagaimana peran dari tahapan hidrolisis asam dan fermentasi pada
proses pembuatan bioetanol?
3. Jelaskan mekanisme pengubahan glukosa menjadi etanol pada
proses pembuatan bioetanol?
4. Bagaimana potensi rumput laut sebagai penghasil etanol?
5. Faktor-faktor apa saja yang mampu memengaruhi kadar etanol
yang dihasilkan?
(Catatan: Jawaban dari setiap pertanyaan ditulis pada bagian
pembahasan di laporan praktikum)

G. Format Laporan
1. Acara praktikum (judul, tanggal/hari, tempat dan waktu) (5)
2. Tujuan praktikum (5)
3. Dasar teori (15)
4. Alat dan bahan (5)
5. Cara kerja (5)
6. Hasil pengamatan (15)
7. Pembahasan (25)
8. Kesimpulan (5)
9. Daftar pustaka (5)
10. Lampiran (5)
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Lampiran 9. Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian
Kisi-Kisi Soal
Ulangan Harian Bioteknologi

Nama Satuan Pendidikan : SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
Kelas/Semester

: XII/II

Jumlah Soal

: 20 Butir

Alokasi Waktu

: 90 menit

Benyuk Soal

: Pilihan Ganda (PG) dan Essay

Kompetensi
Dasar
3.10.Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknologi
yang
menerapkan
bioproses dalam

Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.10.5 Mendefinisikan
pengertian dan
prinsip dasar dari
bioteknologi

Materi
Pembelajaran
Prinsip-prinsip
bioteknologi

Nomor
Soal

Ranah
Kognitif

Bentuk
Soal

- Menjelaskan pengertian
dari bioteknologi

1

C2

PG

- Menyebutkan pengertian
dari salah satu teknik
dalam bioteknologi

5

C1

PG

Indikator Soal
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Kompetensi
Dasar
menghasilkan
produk baru
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan

Indikator Pencapaian
Kompetensi

3.10.6 Mendeskripsikan
prinsip
bioteknologi
konvensional
dan modern
beserta
contohnya dalam
kehidupan
sehari-hari

Materi
Pembelajaran

Prinsip
bioteknologi
konvensional
dan modern

Indikator Soal

Nomor
Soal

Ranah
Kognitif

Bentuk
Soal

- Menjelaskan pemanfaatan
mikroorganisme dalam
proses bioteknologi

10

C2

PG

3

C2

Essay

2

C1

PG

9

C2

PG

- Menjelaskan prinsip dasar
teknik rekombinasi gen

14

C2

PG

- Menjelaskan perbedaan
bioteknologi konvensional
dan modern

1

C2

Essay

- Menganalisis kemunculan
bioteknologi modern

1

C4

Essay

- Menjelaskan alasan
penggunaan
mikroorganisme dalam
bioteknologi
- Menyebutkan perbedaan
bioteknologi konvensional
dan modern
- Menjelaskan prinsip dari
tenik rekayasa genetika
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Kompetensi
Dasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pembelajaran

Indikator Soal

- Menjelaskan mekanisme
pengubahan glukosa
menjadi etanol
3.10.7 Menjelaskan
Penerapan
- Menganalisis teknik dari
peranan
bioteknologi
bioteknologi modern yang
bioteknologi
dalam berbagai
digunakan untuk
dalam berbagai
bidang
memperoleh sifat unggul
bidang
dalam jumlah banyak
kehidupan
- Menjelaskan proses
perolehan insulin
- Menyebutkan contoh
produk rekaysa genetika
- Menyebutkan bioteknologi
dalam bidang lingkungan
- Menyebutkan teknik yang
digunakan dalam produksi
domba dolly
- Menyebutkan hubungan
fermentor dan produk
yang dihasilkan
3.10.4 Menganalisis
Dampak
- Menjelaskan dampak
dampak positif
penerapan
negatif dari penemuan
dan negatif dari bioteknologi
antibiotik

Nomor
Soal

Ranah
Kognitif

Bentuk
Soal

4

C4

Essay

3

C4

PG

4

C2

PG

8

C1

PG

11

C1

PG

13

C1

PG

15

C1

PG

6

C2

PG
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Kompetensi
Dasar

Indikator Pencapaian
Materi
Kompetensi
Pembelajaran
produk
dan
bioteknologi
penanggulanga
dalam kehidupan
nnya
sehari-hari

Indikator Soal
- Menganilisis dampak
negatif dari tanaman
trangenik
- Menganalisis upaya
mengatasi masalah
serangan hama
- Menyebutkan 3 dampak
positif dan negatif dari
produk bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari
- Menganalisis masalah dan
dampak negatif yang
muncul dari tanaman
GMO

Nomor
Soal

Ranah
Kognitif

Bentuk
Soal

7

C4

PG

12

C4

PG

2

C1

Essay

5

C5

Essay
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Lampiran 10. Soal Ulangan Harian
SOAL ULANGAN HARIAN
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal berikut ini!
1. Upaya pemanfatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsipprinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi
manusia...
a. Biokimia
b. Bioetika
c. Bioteknologi
d. Rekombinasi gen
e. Rekayasa genetika
2. Ciri utama yang membedakan bioteknologi modern dan konvensional
adalah...
a. Menggunakan prinsip ilmiah
b. Berdasarkan pengalaman
c. Merupakan tradisi turun temurun
d. Menggunakan peralatan mahal
e. Melakukan proses fermentasi
3. Seorang peternak mempunyai beberapa sapi dengan sifat unggul.
Apabila ia ingin memperoleh varietas sapi tersebut dalam jumlah
banyak, teknik bioteknologi yang digunakan adalah...
a. Transfer gen
b. Kloning dengan transfer inti
c. Kloning embrio
d. Hibridoma
e. Antibodi monoklonal
4. Insulin merupakan produk bioteknologi yang sangat menolong bagi
penderita diabetes melitus. Semula produk ini diekstraksi dari pankreas
sapi sehingga harganya mahal. Sekarang insulin diperoleh dengan harga
yang relatif murah karena...
a. Diekstraksi dari pankreas ayam
b. Diperoleh dari jamur Penicilium notatum
c. Diperoleh dari biji kacang yang susah direkayasa
d. Diekstrasi dari pankreas babi
e. Diperoleh dari bakteri Escherichia coli yang sudah direkayasa
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5. Fermentasi oleh mikroorganisme pada media kotoran ternak
menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan sebagai sumber
energi alternatif yaitu...
a. Biogas
b. Gliserol
c. Bioetanol
d. Aseton
e. Asam sitrat
6. Dampak negatif dari perkembangan penemuan antibiotik adalah...
a. Harga obat-obatan semakin mahal
b. Diperlukan peralatan yang semakin canggih
c. Bahan baku obat-obatan semakin sulit diperoleh
d. Peningkatan kekebalan tubuh mikroba patogen
e. Dosis pemakaian obat semakin meningkat
7. Pada umumnya, tanaman transgenik mempunyai sifat-sifat unggul yang
diinginkan, namun tanaman tersebut dapat merusak ekosistem,
contohnya penanaman tanaman transgenik tahan hama dapat
mengakibatkan ...
a. Dalam waktu yang lama hama akan menjadi kebal sehingga
memerlukan pestisida dosis tinggi
b. Tanaman di sekitarnya yang berbeda jenis tumbuh kerdil karena
tanaman transgenik banyak menyerap unsur hara
c. Populasi kupu-kupu yang membantu proses penyerbukan musnah
dan produksi tanaman menurun
d. Hewan yang mengonsumsi tanaman transgenik menjadi mandul
karena terkontaminasi gen asing
e. Tubuh tanaman transgenik tidak dapat diuraikan oleh bakteri
sehingga menjadi limbah pertanian
8. Contoh produk bioteknologi hasil rekayasa genetika adalah...
a. Protein sel tunggal
b. Hormon insulin
c. Biogas
d. Antibiotik
e. Nata de coco
9. Peranan rekayasa genetika dalam kehidupan manusia adalah...
a. merangkai gen untuk menemukan varietas baru
b. perkembangbiakan yang yang berencana
c. memperbanyak
jenis
organisme
untuk
meningkatkan
keanekaragaman
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d. melakukan perubahan gen agar dapat dimanfaatkan untuk
kesejahteraan manusia
e. memnafaatkan sifat dari sperma atau ovum untuk memperoleh hasil
yang optimal
10. Mikroorganisme menjadi subjek pada berbagai proses bioteknologi
karena...
a. Reproduksi sangat cepat
b. Mudah diperoleh dari lingkungan
c. Mudah dimodifikasi melalui rekayasa genetika
d. Dapat menghasilkan berbagai produk
e. Biaya pemeliharaanya murah
11. Implementasi bioteknologi dalam bidang lingkungan ditandai dengan
produk...
a. Pestisida biologi
b. Tumbuhan yang dapat memupuk sendiri
c. Bioremediasi
d. Bakteri yang dapat membantu memisahkan bijih dari bantuan
e. Bibit unggul
12. Salah satu masalah yang dihadapi petani adalah serangan hama yang
dapat menghancurkan tanamannya. Berikut ini adalah upaya untuk
mengatasi permasalah tersebut:
1) Menghasilkan senyawa pemberantas hama misalnya DDT
2) Memanfaatkan bakteri Bacillus thuringiensis
3) Menghasilkan varietas tanaman tahan hama
4) Mengembangkan antibiotik
Sumbangan bioteknologi unutk mengatasi masalah tersebut adalah...
a. 1 dan 2
c. 2 dan 3
b. 1 dan 3
d. 2 dan 4
e. 1 dan 4
13. Domba dolly yang merupakan hasil kemajuan dalam bioteknologi
dihasilkan melalui proses...
a. Transplantasi inti
b. Transplantasi gen
c. Fusi sel
d. Kultur jaringan
e. Transplantasi organ
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14. Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri E.coli
dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Bagaimana
prinsip dasar teknik tersebut ?
a. Gen insulin sel pankreas dapat disisipkan pada plasma bakteri
b. Sel prokarion bakteri dan sel eukarion pankreas melebur membentuk
sel hibrid
c. Bakteri mengalami perubahan struktur kimia secara total
d. Gen insulin dapat bekerja lebih ekspresif pada E.coli
e. Seluruh gen-gen bakteri dapat memproduksi insulin
15. Berikut ini hubungan yang benar antara fermenter dan mikrobia dengan
produk bioteknologinya adalah...
a. Kecap – Acetobacter xylinum
b. Susu – Aspergilus wentii
c. Keju – Penicilium roqueforti
d. Nata de coco – Lactobacillus bulgaricus
e. Tempe – S. cereviciae
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Bioteknologi sebenarnya sudah dikembangkan oleh manusia sejak
berabad-abda lalu. Melalui berbagai proses produksi yang disebut
bioteknologi tradisional kemudian mulai berkembang menjadi
bioteknologi modern. (10)
a) Identifikasikan perbedaan bioteknologi tradisional dan
bioteknologi modern!
b) Apakah yang mendorong berkembangnya bioteknologi modern!
2. Sebutkan masing-masing 3 dampak positif dan negatif dari pemanfaatan
produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari! (15)
3. Mengapa mikroorganisme banyak dimanfaatkan dalam bioteknologi!
Sebutkan minimal 3 alasan penggunaannya! 10)
4. Jelaskan secara singkat proses perubahan glukosa menjadi etanol dalam
proses pembuatan bioetanol! (15)
5. Dalam bidang pertanian yang memanfaatkan bioteknologi telah dikenal
adanya proses rakayasa genetika pada tanaman atau diistilahkan GMO
(Genetic Modificated Organism). Menurut pendapat anda, masalah
seperti apakah yang dapat muncul dari adanya pengembangan GMO
dari masa yang akan datang? Apa yang harus dilakukan dalam
meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemunculan
produk GMO dalam kehidupan sehari-hari? (70)
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Lampiran 11. Instrumen dan Rubrik Penilaian
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP (AFEKTIF)
Kelas

: XII

Materi

: ___________________
Indikator

No.

Nama Siswa

Rasa
Ingin
Tahu
3 2 1

Tanggung
Jawab
3

2

1

Keaktifan

Kerjasama Skor

3

3

2

1

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10

Ketentuan Nilai:
1. Nilai Akhir = jumlah skor yang diperoleh X 100
Jumlah skor maksimum
2. Ketentuan predikat nilai sikap:
A = 80 - 100 (sangat baik)
B = 70 - 79 (baik)
C = 60 – 69 (cukup)
D = 59 >
(sangat kurang)

2

1

Nilai
Akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

Rubrik Penilaian Sikap (Afektif)
No

1

Aspek yang
Dinilai

Rasa Ingin
Tahu

Skor

3
2
1

2

Tanggung
Jawab

3

2
1

3
3

Keaktifan
2
1

3
4

Kerjasama
2
1

Keterangan
Menunjukan rasa ingin tahu dengan aktif
mencari sumber literatur, aktif bertanya
dan selalu memperhatikan saat guru
menjelaskan
Jika hanya 2 indikator yang nampak
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Menyelesaikan semua tugas individu dan
kelompok sesuai dengan waktu yang telah
ditentuka, membawa alat dan bahan saat
praktikum serta mengumpulkan laporan
praktikum tepat waktu
Jika hanya 2 indikator yang nampak
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran
berlangsung, siswa aktif menjawab
pertanyaan, menyanggah dan mengajukan
pertanyaan serta mengemukakan gagasan
maupun ide
Jika hanya 2 indikator yang nampak
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Selama kegiatan diskusi berlangsung,
siswa membantu dalam menganalisis dan
menyelesaikan semua pertanyaan diskusi
yang diberikan, berperan aktif dalam
kelompok dan berbagi tugas dengan
kelompok
Jika hanya 2 indikator yang nampak
Jika hanya 1 indikator yang nampak
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INTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN (PSIKOMOTOR)
Kelas

: XII

Materi

: ________________________

Nama Siswa : ________________________

No.
1
2
3

Aspek
Penilaian
Persiapan
Pelaksanaan
Kegiatan
Akhir

Kategori Penilaian
Persiapan alat dan bahan
Proses pembuatan
bioetnaol dari rumput laut
Memberekan peralatn
setelah praktikum
Pengumpulan laporan

Ketentuan Nilai:
1. Nilai Akhir = jumlah skor yang diperoleh X 100
Jumlah skor maksimum
2. Ketentuan predikat nilai sikap:
A = 80 - 100 (sangat baik)
B = 70 - 79 (baik)
C = 60 - 69 (cukup)
D = 59 >
(sangat kurang)

3

Skor
2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

Rubrik Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

No

1

2

3

Aspek
yang
Dinilai

Skor

Keterangan

Mempersiapkan alat dan bahan
praktikum secara lengkap, mengenakan
3
jas lab saat praktikum dan anggota
kelompok mengetahui fungsi dari
Persiapan
masing-masing alat dan bahan
2
Jika hanya 2 indikator yang nampak
1
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Cara kerja pembuatan bioetanol dari
rumput laut sudah tepat, sesuai dengan
3
prosedur dan selesai tepat pada waktu
Pelaksanaan
yang ditentukan
2
Jika hanya 2 indikator yang nampak
1
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Membereskan tempat dan peralatan setelah
praktikum
Alat dan bahan sudah dibersihkan,
3
dikembalikan secara untuh dan lengkap
2
Jika hanya 2 indikator yang nampak
1
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Kegiatan
Pengumpulan laporan
Akhir
Mengumpulkan laporan tepat pada
3
waktunya
Mengumpulkan laporan tepat tetapi telat
2
1 hari
Mengumpulkan laporan tepat tetapi telat
1
lebih dari 1 hari
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INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN (KOGNITIF)
1. Instrumen Penilaian Kognitif Non-Tes
Format Laporan
1. Acara praktikum (Judul, tanggal/hari, tempat dan waktu) (5)
2. Tujuan praktikum (5)
3. Dasar teori (15)
4. Alat dan bahan (5)
5. Cara kerja (5)
6. Hasil pengamatan (15)
7. Pembahasan (25)
8. Kesimpulan (10)
9. Daftar pustaka (5)
10. Lampiran (5)
Pedoman penilaian:
Nilai = Total skor yang didapat

3. Instrumen Penilaian Kognitif Tes
Perhitungan nilai total
1. Pilihan Ganda
Jumlah skor jawaban benar: skor 2
Jumlah skor jawaban salah: skor 0
2. Uraian
Jumlah sesuai dengan nilai yang diperoleh
Nilai total =

jumlah skor total
x 100
jumlah skor maksimum
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Kunci Jawaban Ulangan Harian
A. Pilihan Ganda
1. C
2. A
3. C
4. E
6. 5. A

6. D
7. C
8. B
9. A
10. E

11. C
12. A
13. E
14. A
15. E

B. Uraian
1. a. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern
ξ Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dilakukan
dengan cara dan peralatan sederhana tanpa melakukan rekayasa
genetika dan memiliki ciri khas : dilakukan secara sederhana,
tidak memerlukan keahlian khusus, belum mengenal
pemanfaatan enzim, dan tidak diproduksi secara besar besaran
ξ Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang dilakukan
dengan menggunakan teknik rekayasa genetika atau
memanipulasi materi dan memiliki ciri khas: dilakukan dengan
peralatan yang lebih canggihdan dalam keadaaan steril,
diproduksi secara besar-besaran, sudah memanfaatkan enzim,
dan memerlukan keahlian khusus ataupun tenaga ahli.
b. Kemunculan bioteknologi modern dikarenakan adanya beberapa
masalah yang tidak dapat diatasi dengan memanfaatkan
bioteknologi konvensional. Masalah-masalah tersebut antara lain
terkait dengan tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian
(inkompatibilitas) genetik, dalam hal perbaikan sifat genetik tidak
terarah, pemanfaatan bioteknologi konvensional memerlukan waktu
yang relatif lama untuk menghasilkan galur baru, serta tidak dapat
mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya
hama sehingga dimunculkannya ide-ide baru guna mengangani
masalah yang muncul
2. Dampak positif
ξ Membantu mengatasi masalah pencemaran lingkungan
ξ Membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan
obat-obatan baru
ξ Meningkatkan resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit
Dampak negatif
ξ Dapat terjadi kerusakan ekosistem, karena telah diketahui bahwa
beberapa jenis produk tanaman dengan rekayasa genetik dapat
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ξ

ξ

menurunkan jenis spesies karena spesies tersebut tidak akan
makan tanaman rekayasa tersebut
Hilangnya tanaman dan hewan dengan kualitas yang di bawah
standar. Tentunya hal ini berakibat pada berkurangnya
keanekaragaman hayati
Dapat menyebabkan reaksi-reaksi bagi tubuh manusia, seperti
alergi dan lain sebagainya

3. Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi adalah
ξ Mudah dan sangat cepat dikembangbiakan.
ξ Mudah diperoleh.
ξ Sifat-sifat dari mikroorganisme mudah diubah sesuai dengan
keinginan kita.
ξ Mampu hidup hanya dengan menggunakan sisa dari organisme
lain.
ξ Mampu menghasilkan produk yang tidak membahayakan.
ξ Dalam kerjanya tidak membutuhkan tambahan zat dari luar
tubuhnya karena telah mampu menghasilkan enzim sendiri.
4. Mekanisme perubahan glukosa menjadi etanol:
Glukosa diubah menjadi asam piruvat melalui proses glikolisis
selanjutnya akan masuk ke proses dekarboksilasi sehingga asam
piruvat akan diubah menjadi asetaldehid dan karbondioksida dengan
bantuan enzim piruvat dehridrogenase. Asetaldehid akan diubah
menjadi etanol melalui bantuan enzim alkohol dehidrogenase
5. Masalah yang timbul karena kemunculan produk GMO adalah
beberapa dari produk rekayasa genetika tersebut dapat mentransfer
molekul penyebab alergi pada konsumennya.
Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir adanya dampak negatif
yang ditimbulkan adalah pemerintah baik dalam skala nasional
maupun internasional telah mengeluarkan peraturan yang
mengharuskan adanya pengujian tanaman pangan hasil rekayasa
genetika sebelum dikomersilkan sesuai standar protokol WHO.
Adapun standar protokol WHO meliputi uji toksisitas, alegenesitas,
dan kandungan nutrisi. Selain itu telah dibentuk FDA (Food and Drug
Administration) yang bertugas menangani keamanan pangan sebelum
dikomersilkan secara luas kepada masyarakat.
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Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Non Tes)
No

Aspek yang
Skor
Dinilai
5

1

Praktikum

2

Tujuan
Praktikum

4
3
2
1
5
3
1
15

3

Dasar Teori

10
5
5

4

Alat dan
Bahan

3
1
5

5

Cara Kerja

6

Hasil
Pengamatan

3
1
15
10
5
25
20

7

Pembahasan

18
15
10
5

8

Kesimpulan

5

Keterangan
Menuliskan acara praktikum secara lengkap
dari judul, hari/tanggal, waktu dan tempat
Tidak menyebutkan salah satu komponen
Hanya menyebutkan 2 komponen
Hanya menyebutkan 1 komponen
Tidak menulis acara praktikum
Menuliskan tujuan praktikum secara lengkap
Menuliskan tujuan praktikum tetapi tidak
lengkap
Tidak menuliskan tujuan praktikum
Menuliskan dasar teori secara lengkap dan
dilengkapi sitasi
Menuliskan dasar teori lengkap tetapi ada sitasi
yang tidak lengkap
Menuliskan dasart teori kurang lengkap dan
tanpa sitasi
Menuliskan alat dan bahan lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi ada yang
kurnag lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi ada yang tidak
lengkap
Menuliskan
cara
kerja
secara
urut,
menggunakan kalimat pasif dan rapi
Jika hanya 2 indikator yang nampak
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Data yang ditulis lengkap sesuai dengan
ketentuan
Data yang ditulis kurang lengkap
Data yang ditulis sangat tidak lengkap
Pembahasan ditulis lengkap dan dilengkapi
teori pendukung
Pembahsasan ditulis lengkap namun dilengkapi
sedikit teori pendukung
Pembahasan lengkap tetapi tidak didukung oleh
teori
Pembahasan sudah sesuai dengan poin
pembahasan tetapi kurang lengkap
Pembahasan ditulis kurang sesuai
Tidak menuliskan pembahasan
Menuliskan kesimpulan lengkap sesuai dengan
tujuan
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No

Aspek yang
Skor
Dinilai
3

9

Daftar
Pustaka

1
5
3
1
5

10

Lampiran
3
1

Keterangan
Menuliskan kesimpulan tetapi ada yang tidak
menjawab tujuan
Tidak membuat kesimpulan
Menuliskan daftar psutaka minimal 3
Menuliskan daftar pustaka minimal 2
Hanya menuliskan 1 daftar pustaka/tidak
menulis
Mencantumkan
lampiran
dokumentasi
pembuatan bioetanol dari rumput laut secara
lengkap
Mencantumkan lampiran dokumentasi tetapi
kurang lengkap
Tidak mencantumkan lampiran
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Rubrik Penilaian Soal Ulangan Harian Uraian (Tes)
Keterangan
No Skor
1
10 Siswa dapat menjelaskan perebedaan dari bioteknologi
konvensional dan modern dan alsan munculnya bioteknologi
modern dengan benar
5
Siswa dapat menjelaskan salah satu perbedaan dan alasan
munculnya bioteknologi modern dengan benar
3
Siswa menjawab tetapi ada yang tidak tepat
0
Siswa tidak menjawab
2
15 Siswa dapat menyebutkan masing-masing 3contoh dampak positif
dan negatif dari pemnafaatan bioteknologi dalam kehidupan seharihari
10 Siswa hanya mampu menyebutkan 2 contoh dampak positif dan
negatif dari pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
5
Siswa hanya mampu menyebutkan 1 contoh dampak positif dan
negatif dari pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
3
Siswa menyebutkan contoh dampak positif dan negatif dari
pemanfaatan bioteknologi tetapi ada yang tidak tepat
0
Siswa tidak menjawab
3
10 Siswa dapat menyebutkan lebih dari 3 alasan penggunaan
mikroorganisme dalam bioteknologi dengan tepat
5
Siswa dapat menyebutkan 3 alasan penggunaan mikroorganisme
dalam bioteknologi dengan tepat
3
Siswa dapat menyebutkan kurang dari 3 alasan penggunaan
mikroorganisme dalam bioteknologi tetapi ada yang kurang tepat
0
Siswa tidak menjawab
4
15 Siswa dapat menjelaskan proses perubahan glukosa menjadi etanol
dengan tepat
8
Siswa dapat menjelaskan proses perubahan glukosa menjadi etanol
dengan tepat tetapi ada yang kurang tepat
0
Siswa tidak menjawab
5
20 Siswa mampu menjelaskan masalah yang timbul dari adanya
pengembangan dan munculnya produk GMO di tengah masyarakat
serta menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk
meminimalisir dampak negatif dari produk GMO dengan tepat
15 Siswa hanya mampu menjelaskan masalah yang timbul dari adanya
pengembangan dan munculnya produk GMO di tengah masyarakat
serta mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk
meminimalisir dampak negatif dari produk GMO namun ada yang
tidak tepat
10 Siswa menjelaskan apa yang diperdebatkan dari adanya
pengembangan dan munculnya produk GMO di tengah masyarakat
atau hanya mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk
meminimalisir dampak negatif dari produk GMO dengan tepat
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Keterangan
No Skor
5
Siswa menjelaskan apa yang diperdebatkan daari adanya
pengembangan dan munculnya produk GMO di tengah masyarakat
atau hanya mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk
meminimalisir dampak negatif dari produk GMO tetapi ada yang
tidak tepat
0
Siswa tidak menjawab

