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PENGARUH VARIASI KONSENTRASI GULA BATU TERHADAP
KETEBALAN, RENDEMEN DAN UJI ORGANOLEPTIK
NATA DE FRUIT PEEL
Monica Wulanda Astari
141434081
Abstrak
Kulit pisang dan kulit buah nanas mempunyai kandungan karbohidrat
sebesar 19,50% dan 17,35% yang berpotensi dapat dijadikan sebagai substrat
dalam pembuatan nata. Kulit buah naga mengandung antioksidan betasianin
sebesar 394,35µg/100g dan karbohidrat sebesar 11,5%. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap ketebalan,
rendemen, uji organoleptik dan mengetahui konsentrasi gula batu yang
menghasilkan nata palingtebal, presentase rendemen paling tinggi, untuk
mengetahui tanggapan panelis terhadap nata de fruit peel yang dihasilkan.
Pada penelitian ini perlakuan dibagi menjadi 3 konsentrasi gula batu yaitu
P1 (Konsentrasi 10%), P2 (Konsentrasi 15%) dan P3 (Konsentrasi 20%), serta
kontrol dengan konsentrasi gula batu 5%. Data yang diperoleh berupa data
kuantitatif meliputi ketebalan dan rendemen nata, sedangkan data kualitatif
meliputi hasil uji organoleptik terhadap tekstur, rasa, warna dan aroma
berdasarkan tingkat kesukaan 20 panelis terhadap nata yang dihasilkan. Data
kuantitatif dianalisis dengan menggunakan uji Anova one factor, sedangkan data
kualitatif dianalisis dengan mendeskripsikan rerata nilai yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik perbedaan konsentrasi gula batu
yang diberikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketebalan dan
rendemen nata. Konsentrasi gula batu yang menghasilkan nata paling tebal dan
peresentase rendemen paling tinggi adalah P3 (20%). Produk nata dengan
konsentrasi 10% memberikan hasil uji organoleptik paling baik pada aspek
tekstur, rasa dan aroma namun kurang disukai panelis pada aspek warna.
Kata Kunci : nata de fruit peel, kulit buah, gula batu, ketebalan, rendemen, uji
organoleptik.
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The Effect Of Rock Sugar Concentration Variation On Thickness, Rendement
And Organoleptic Test Of Nata De Fruit Peel
Monica Wulanda Astari
Student Number : 141434081
Abstract
Banana peel and pineapple peel have carbohydrate content of 19,50% and
17,35% which can potentially be used as substrate in nata making. The peel of
dragon fruit contains betasianin antioxidant 394 µg/100g andcarbohydrate of
11,5%. The purpose of this research is to know the effect of the variation of rock
sugar concentration on thickness, yield, organoleptic test and to know the
concentration of rock sugar which yield the thickest nata, the highest percentage
of rendement, to know the panelist response to nata de fruit peel produced.
In this research the treatment was divided into 3 consentration of rock
sugar, which were P1 (Concentration 10%), P2 (Concentration 15%) and P3
(Concentration 20%, while the control with concentration of rock sugar 5%. The
data obtained in the form of quantitative data include thickness and rendement of
nata, while the qualitative data include organoleptic test result on texture, taste,
color and aroma based on 20 panelis favorite level on the resulting nata.
Quantitative data were analyzed by using Anova one factor test, while the
qualitative data were analyzed by describing the mean of the resulting value.
Based on the result of statistical calculation, the difference of sugar rock
concentration given gives significant influence to the thickness and yield of nata.
The concentration of rock sugar which produced the thickest nata and the highest
percentage of rendement was P3 (20%). Nata product with 10% concentration
gives the best result of organoleptic test on texture aspect, flavor and aroma but
less favorable to panelist on color aspect.
Keywords : Nata de fruit peel, Fruit peel, Rock sugar, Thickness, Rendement,
Organoleptic test.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Nata merupakan padatan kenyal berwarna putih, tidak larut,
tersusun atas senyawa polisakarida (selulosa) yang dibentuk oleh bakteri
Acetobacter xylinum secara ekstraseluler. Bakteri A. xylinum yang tumbuh
pada media cair tersebut akan menghasilkan jutaan lembar benang-benang
selulosa padat berwarna putih hingga transparan (nata). Benang-benang
selulosa yang ada di dalam nata sangat dibutuhkan dalam proses fisiologi
dan dipakai sebagai sumber makanan berkalori rendah untuk keperluan
diet (Dermawi, 2002). Bahan baku pembuatan nata yang sering digunakan
selama ini adalah air kelapa (nata de coco), tomat (nata de tomato), dan
buah-buahan lain yang banyak mengandung karbohidrat (gula).
Prinsip utama suatu bahan pangan dapat diolah menjadi nata
adalah adanya kandungan karbohidrat yang cukup dalam bahan tersebut.
Kulit buah merupakan bagian dari buah-buahan yang umumnya dibuang
sebagai sampah. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya limbah padat
yang dibuang ke lingkungan. Padahal di dalam kulit buah tersebut masih
terdapat kandungan karbohidrat. Kandungan karbohidrat yang terdapat
pada kulit buah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam
pembuatan nata. Salah satu upaya mengatasi melimpahnya limbah kulit
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buah adalah memanfaatkan kulit buah-buahan dengan cara fermentasi
menghasilkan nata de fruit peel.
Pada penelitian ini nata dibuat dari bahan dasar kulit buah pisang,
kulit buah nanas dan kulit buah naga untuk mengurangi limbah kulit buah
yang tidak dimanfaatkan. Peneliti memilih kulit buah-buahan tersebut
karena memiliki kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi pada kulit buah
nanas, kulit buah pisang dan kulit buah naga dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1 Kandungan Nutrisi yang Terdapat pada Kulit Buah Nanas, Buah
Naga dan Pisang
No Kandungan Nutrisi Jumlah
Kulit Nanas
1.
Air
81,72%
2.
Serat Kasar
20,87%
3.
Karbohidrat
17,53%
4.
Protein
4,41%
5.
Gula Reduksi
13,65%
Sumber : Wijana dkk dalam Utomo, 2011
Kulit Pisang
1.
Air
68,90%
2.
Karbohidrat
18,50%
3.
Protein
0,32%
Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan
Industri Surabaya dalam Zuhrina, 2011
Kulit Buah Naga
1.
Fenol
1,05%
2.
Flavonoid
1,31%
3.
Antosianin
0,18%
4.
Betasianin
394,35 µg/ 100g
5.
Karbohidrat
11,5%
Sumber : Taiwan Food Industry Develop and
Research Authorities, 2005
Kandungan nutrien buah nanas diantaranya adalah karbohidrat dan
gula yang cukup tinggi. Menurut Wijana, dkk dalam Utomo (2011) kulit nanas
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mengandung 81,72% air; 20,87% serat kasar; 17,53% karbohidrat; 4,41%
protein dan 13,65% gula reduksi.
Limbah kulit pisang ditinjau dari kandungan unsur gizinya,
mengandung karbohidrat yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku
pembuatan nata. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit
pisang mengandung air 68,90% dan karbohidrat 18,50%. Kandungan
karbohidrat dalam kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan
nata. Karbohidrat akan digunakan oleh A. xylinum sebagai sumber energi dan
membentuk lapisan nata (Balai Penelitian dan Pengembangan Industri
Surabaya dalam Zuhrina, 2011).
Kulit buah naga memiliki senyawa aktif diantaranya meliputi fenol
1,05%, flavonoid 1,31%, antosianin 0,18% dan betasianin sebesar 394,35

µg/100g untuk menambahkan kandungan antioksidan dalam nata. Antioksidan
yang terkandung dalam kulit buah naga adalah betalain. Betalain terdiri dari
betasianin dan betaxantin (Taiwan Food Industry Develop and Research
Authorities, 2005). Penambahan kulit buah naga dalam pembuatan nata bertujuan
untuk menambahkan kandungan antioksidan dalam nata. Selain itu kulit buah
naga memiliki kandungan karbohidrat sebesar 11,5% yang dapat digunakan
sebagai bahan baku dalam pembuatan nata.
Dalam pengolahan nata gula sangat dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan nutrisi bakteri A. xylinum. Nata yang terdapat di pasaran sebagian
besar menggunakan gula pasir sebagai sumber karbon. Oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penggunaan jenis
gula dapat menghasilkan nata dengan kualitas yang terbaik. Pada umumnya gula
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yang digunakan dalam pembuatan nata adalah gula pasir, namun gula yang
digunakan dalam pembuatan nata de fruit peel adalah gula batu. Gula batu adalah
gula yang dibuat dari gula pasir yang dikristalkan, melalui bantuan air yang
dipanaskan hingga mencapai kondisi jenuh dan lalu menjadi dingin. Penggunaan
gula batu dalam penelitian ini dikarenakan gula batu memiliki kandungan
karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan gula pasir. Kandungan
karbohidrat pada gula batu yaitu 10,0 g (nutrisurvey Indonesia, 2007) sedangkan
pada gula pasir kandungan karbohidrat yaitu 36,4 g. Berdasarkan latar belakang
di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh variasi

konsentrasi gula batu terhadap ketebalan, rendemen dan uji organoleptik nata
de fruit peel”

B. Rumusan Masalah
1. Apakah variasi konsentrasi gula batu berpengaruh terhadap ketebalan nata
de fruit peel?
2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap rendemen nata
de fruit peel?
3. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap hasil uji
organoleptik nata de fruit peel?
4. Berapakah konsentrasi gula batu yang menunjukan hasil paling optimum
terhadap karakteristik nata de fruit peel?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap ketebalan
nata de fruit peel
2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap rendemen
nata de fruit peel
3. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap hasil uji
organoleptik nata de fruit peel
4. Mengetahui konsentrasi gula batu yang menunjukan hasil paling
optimum terhadap karakteristik nata de fruit peel

D. Manfaat Penelitian
Bagi Peneliti
1. Menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang
Bioteknologi, khususnya tentang pengaruh variasi konsentrasi gula
batu terhadap ketebalan, rendemen dan uji organoleptik nata de fruit
peel
2. Sebagai inovasi dalam pemanfaatan kulit buah-buahan untuk
menghasilkan produk makanan khususnya Nata
Bagi Pendidik
1. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana pembuatan nata
2. Menambah referensi mengenai bahan baku pembuatan nata tidak
hanya menggunakan buah-buahan saja namun bisa menggunakan
kulitnya pula.
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3. Menambah referensi bahan ajar dalam pembelajaran biologi pada
materi Bioteknologi di kelas XII SMA semester 2
Bagi Masyarakat
Memberi informasi bahwa bahan dasar pembuatan nata juga dapat
dibuat dari kulit buah (tidak hanya air kelapa dan buah-buahan) dan dapat
dibuat dengan mengkombinasikan tiga jenis kulit buah yang berbeda.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait
1. Pengertian dan Manfaat Nata
Nata merupakan bahan menyerupai gel yang terapung pada
medium

yang

mengandung

gula

dan

asam

hasil

bentukan

mikroorganisme Acetobacter xylinum. Nata pada dasarnya adalah
selulosa, apabila dilihat di bawah mikroskop akan tampak sebagai
suatu massa fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau kapas
(Sutarminingsih, 2004).
Nata adalah selulosa hasil sintesis gula oleh bakteri A. xylinum
berbentuk agar, berwarna putih dan mengandung air sekitar 98%. Nata
mengandung serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk proses
pencernaan makanan yang terjadi di usus dan penyerapan air dalam
usus besar (Suryani, 2010). Nata sangat baik dikonsumsi terutama oleh
mereka yang diet rendah kalori atau diet tinggi serat (Suswayundarti,
1997 dalam Setiawan, 2010).
2. Syarat Mutu Nata
Bahan baku yang sudah umum digunakan sebagai media untuk
memuat nata adalah air kelapa, yang produknya dikenal dengan nama
nata de coco. Nata juga dapat dibuat dengan bahan-bahan media

7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

lainnya yang cukup mengandung gula. Bahan-bahan yang bisa
digunakan sebagai media tersebut antara lain adalah kedelai (nata de
soya), tomat (nata de tomato) dan nanas (nata de pina) (Muljohardjo,
1984 dalam Ardiansyah dkk, 2003).
Syarat mutu merupakan hal yang penting dalam menentukan
kualitas nata. Adapun syarat mutu nata menurut SNI (Standar
Nasional Indonesia) adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Syarat Mutu Nata
Jenis Uji
Keadaan :
Bau
Rasa
Warna
Tekstur
Bahan Asing
Bobot Tuntas (Berat bersih
+ medium cair)
Jumlah Gula (Dihitung
sebagai sakrosa)
Serat makanan
Pemanis Buatan :
Sakarin
Siklamat
Pewarna tambahan
Pengawet (Na Benzoat)
Cemaran Logam :
Timbal (Pb)
Tembaga (Cu)
Seng (Zn)
Timah (Sn)
Cemaran Arsen (As)
Cemaran Mikroba :
Angka lempeng total
Coliform
Kapang
Khamir
Sumber : SNI 01-4317-1996

Satuan

Persyaratan

%

Normal
Normal
Normal
Normal
Tidak boleh ada
Min. 50

%

Min. 15

%

Maks. 4,5

Sesuai SNI
Sesuai SNI

Tidak boleh ada
Tidak boleh ada
01-0222-1995
01-0222-1995

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Maks. 0,2
Maks. 2
Maks. 5,0
Maks.40,0/250,5
Maks. 0,1

APM/g
Koloni/g
Koloni/g
Koloni/g

Maks. 2,0 x 102
<3
Maks. 50
Maks. 50
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3. Starter Nata
Starter merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap
awal proses fermentasi. Starter merupakan biakan mikroba tertentu
yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan
tertentu (Kusumaningati dkk, 2013). Starter dalam pembuatan nata
adalah A. xylinum. Penggunaan starter merupakan syarat yang sangat
penting yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah bakteri A.
xylinum yang menghasilkan enzim pembentuk nata, di samping itu
starter juga berguna sebagai media adaptasi bakteri dari media padat
(agar) ke media cair (Warisno, 2004).
Indikator kualitas starter yang baik adalah kekeruhan yang
timbul secara merata, permukaan lapisan nata yang rata dan licin, tidak
terbentuk buih. Kekeruhan yang tidak merata memungkinkan bibit
terkontaminasi oleh spora jamur (Pambayun, 2002).
Acetobacter xylinum merupakan bakteri berbentuk batang
pendek yang mempunyai panjang 2 µ dan lebar 0,6 µ dengan
permukaan dinding yang berlendir. Bakteri ini bisa membentuk rantai
pendek dengan satuan 6-8 sel (Sutarminingsih, 2004). Pada kultur sel
yang masih muda, individu sel berada soliter dan transparan. Koloni
yang sudah tua membentuk lapisan menyerupai gelatin yang kokoh
setelah 48 jam inokulasi (Ernawati, 2012).
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4. Bakteri Acetobacter xylinum
Klasifikasi Acetobacter xylinum menurut Salim (2012) adalah
sebagai berikut:
Kingdom

: Bacteria

Phyllum

: Proteobacteria

Classis

: Alphaproteobacteria

Ordo

: Rhodospirillales

Familia

: Acetobacteraceae

Genus

: Acetobacter

Spesies

: Acetobacter xylinum

Bakteri

A.

xylinum

termasuk

dalam

golongan

genus

Acetobacter yang mempunyai ciri-ciri obligat aerobik, mikroaerofilik,
berbentuk batang pendek atau kokus, panjang kurang lebih dua
mikron, membentuk kapsul, tidak membentuk spora, bersifat non
motil, termal death point pada suhu 65-70°C, tidak membentuk spora
dan permukaan dindingnya berlendir (Salim, 2012).
Bakteri A. xylinum membentuk asam dari glukosa, etil alkohol
dan propil alkohol serta mempunyai kemampuan mengoksidasi Asam
Asetat menjadi CO2 dan H2O. Sifat yang paling menonjol dari bakteri
ini adalah mempunyai kemampuan untuk mempolimerisasi glukosa
menjadi selulosa. Selanjutnya, selulosa tersebut membentuk matrik
yang

dikenal

sebagai

nata.

Faktor-faktor

dominan

yang

mempengaruhi sifat fisiologi dalam pembentukan nata yaitu
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ketersediaan nutrisi, derajat keasaman, ketersediaan oksigen dan
temperatur (Pambayun, 2002).
Pertumbuhan sel bakteri pada umumnya terjadi dalam 4 fase
yaitu fase pertumbuhan eksponensial, fase pertumbuhan stasioner,
fase pertumbuhan tetap dan fase kematian. Menurut Pambayun (2002)
dalam satu waktu generasi, bakteri A. xylinum akan melewati beberapa
fase pertumbuhan sebagai berikut :
a. Fase Adaptasi
Pada fase ini bakteri A. xylinumakanmenyesuaikan diri dengan
substrat dan lingkungan yang baru. Meskipun tidak mengalami
perbanyakan sel, pada fase ini terjadi aktivitas metabolisme dan
pembesaran sel. Lamanya fase ini dipengaruhi oleh ketersediaan
nutrisi pada media, lingkungan dan jumlah inokulum. Fase adaptasi
pada bakteri A. xylinumdicapai antara 0 – 24 jam atau 1 hari sejak
inokulasi.
b. Fase Pertumbuhan Awal
Pada fase ini sel bakteri mulai membelah dengan kecepatan
rendah dan menandai dimulainya fase pertumbuhan eksponensial.
Fase pertumbuhan awal dilalui hanya beberapa jam.
c. Fase Pertumbuhan Esponensial
Pada fase ini ditandai dengan adanya pertumbuhan yang sangat
cepat. Fase ini berlangsung selama 1-5 hari tergantung pada kondisi
lingkunganya.Pada fase ini bakteri A. xylinum mengeluarkan enzim
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ekstraseluler polimerase dalam jumlah banyak untuk menyusun
polimer glukosa menjadi selulosa. Fase ini menentukan tingkat
kecepatan pembentukan nata.
d. Fase Pertumbuhan Lambat
Pada fase ini ketersediaan nutrisi berkurang, umur sel telah tua
dan terdapat proses metabolik yang bersifat toksik sehingga terjadi
pertumbuhan yang lambat. Pada fase ini jumlah sel yang tumbuh
masih lebih banyak daripada jumlah sel yang mati.
e. Fase Pertumbuhan Tetap
Pada fase ini jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel
yang mati. Hal ini disebabkan karena kurangnya nutrisi yang
terdapat pada media, umur sel yang telah tua dan pengaruh
metabolik toksik lebih besar. Pada fase ini sel mempunyai
ketahanan terhadap lingkungan ekstrim apabila dibandingkan
dengan ketahanan pada fase yang lain. Pada fase ini matrik nata
lebih banyak diproduksi.
f. Fase Menuju Kematian
Pada fase ini bakteri A. xylinum mulai mengalami kematian
karena nutrisi pada media mulai habis dan sel kehilangan banyak
energi cadanganya.
g. Fase Kematian
Pada fase ini sel bakteri mengalami lisis dan melepaskan
komponen yang terdapat di dalamnya sehingga sel dengan cepat
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mengalami kematian. Kecepatan kematian dipengaruhi oleh nutrisi,
lingkungan dan jenis bakteri.Pada bakteri A. xylinum, fase ini
dicapai setelah hari kedelapan hingga kelima belas.
5. Gula Batu
Gula batu adalah gula yang dibuat dari gula pasir yang
dikristalkan melalui bantuan air yang dipanaskan, tujuannya adalah
agar mudah larut. Gula batu tidak semanis gula granulasi biasa, gula
batu diperoleh dari kristal bening berukuran besar berwarna putih atau
kuning kecoklatan. Kristal bening dan putih dibuat dari larutan gula
jenuh yag mengalami kristalisasi secara lambat. Gula batu putih
memiliki rekahan-rekahan kecil yang memantulkan cahaya. Kristal
kecoklatan mengandung berbagai karamel.
Gula batu merupakan hasil dari pengolahan gula pasir biasa.
Bentuk dari gula batu yaitu seperti bongkahan menyerupai batu, ada
yang berwarna putih adapula yang berwarna kuning. Tingkat
kemanisan gula batu 10% lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir
(Open, 2017).
Tabel 2.2 Kandungan Gizi Gula Batu Per 10 gram
Komponen
Satuan
Energi
Kkal
Karbohidrat
g
Natrium
Mg
Kalium
Mg
Kalsium
Mg
Fosfor
Mg
Sumber : Nutrisurvey Indonesia, 2007

Gula Batu
38,7
10,0
0,1
0,2
0,1
0,2
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6. Pisang
Pisang merupakan tanaman asli daerah Asia Tenggara termasuk
Indonesia. Tanaman pisang mempunyai nama latin Musa paradisiaca.
Pisang di Indonesia beraneka jenis jumlahnya seperti pisang ambon,
pisang kepok, pisang raja, pisang mas, pisang kluthuk (pisang batu),
pisang ambon nangka dan lain-lain.
Pisang ambon kuning memiliki bentuk buah melengkung
dengan pangkal buah bulat. Per tandan terdiri dari 6-9 sisir dengan
berat 18-20 kg, per sisir berisi 15-20 buah. Panjang buah 15-17 cm,
bobot 100 gr per buah. Daging buahnya putih kekuningan, tidak
berbiji, rasanya manis, pulen dan harum (Anonim, 2006).
Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah pisang)
yang cukup banyak jumlahnya, yaitu kira-kira 1/3 dari buah pisang
yang belum dikupas. Pada umumnya kulit pisang ini belum
dimanfaatkan secara nyata, hanya dibuang sebagai limbah organik saja
atau digunakan sebagai makanan ternak seperti kambing, sapi dan
kerbau (Susanti, 2006). Berdasarkan hasil analisis kimia, komposisi
kulit pisang seperti tertera pada tabel 2.3
Tabel 2.3 Komposisi Kimia Kulit Pisang
Unsur
Jumlah
Air
Karbohidrat
Lemak
Protein
Kalsium
Fosfor
Besi
Vitamin B

(%)
(%)
(%)
(%)
(mg/100 gr)
(mg/100 gr)
(mg/100 gr)
(mg/100 gr)

68,90
18,50
2,11
0,32
715
117
1,60
0,12
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Vitamin C
(mg/100 mg)
Sumber :Zuhrina, 2011

17,50

Berdasarkan tabel di atas maka komposisi kimia terbanyak
kulit pisang, di samping air adalah karbohidrat yaitu sebesar 18,5%.
Karbohidrat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk
pembuatan

alkohol.

Disamping

itu

kulit

pisang

juga

dapat

dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak seperti kambing, babi,
sapi, kelinci, kuda, dan lain-lain. Hal ini disebabkan nilai gizi kulit
pisang cukup baik. Selain untuk pakan ternak, kulit pisang juga dapat
dijadikan sebagai bahan campuran cream anti nyamuk. Kulit buah
pisang juga dapat diekstrak untuk dibuat pektin. Bagian kulit pisang
matang yang dikerok dan dihancurkan dapat dimanfaatkan sebagai
bahan baku pembuatan nata pisang (Suyanti, 2001).
7. Nanas
Nanas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan). Berdasarkan
varietasnya nanas dibagi menjadi 4 kelompok yaitu nanas varietas
bogor, nanas spanish, nanas varietas queen dan nanas varietas cayenne.
Nanas madu merupakan buah yang sangat disukai oleh masyarakat
daripada nanas biasa. Hal ini disebabkan karena nanas madu memiliki
rasa yang lebih manis dibandingkan dengan nanas biasa, sehingga
nanas madu banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
Menurut Alwani (2017), kulit nanas merupakan substrat yang
mempunyai kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan
bagian yang lain. Bagian lain yaitu daging mempunyai kadar air yang
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sangat besar. Sedagkan bonggol merupakan bagian yang keras yang
merupakan serat kasar. Menurut Utomo (2011), kulit nanas
mengandung 81,72% air, 20,87% serat kasar, 17,53% karbohidrat,
4,41% protein dan 13,65% gula reduksi.
8. Buah Naga
Buah naga merupakan buah dari beberapa jenis kaktus dari
marga Hylocereus dan Selenicereus. Di Indonesia banyak buah naga
yang dibudidayakan yaitu buah naga daging putih (Hylocereus
undatus) dan buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus). Buah
naga daging merah lebih sering dikonsumsi karena memiliki manfaat
lebih banyak dibandingkan buah naga daging putih. Manfaat kulit buah
naga daging merah antara lain adalah membantu proses pencernaan
karena memiliki serat yang tinggi, meningkatkan daya tahan tubuh
sekaligus mencegah kanker. Kulit buah naga memiliki berat 30-35%
dari buahnya (Wahyuni, 2010).
Buah naga merupakan buah yang sangat disukai oleh
masyarakat karena rasanya yang manis dan enak. Oleh karena itu kulit
buah naga menumpuk sangat banyak dan hanya dibuang saja. Kulit
buah naga juga mengandung banyak nutrisi yang berguna bagi tubuh
karena nutrisi yang terkandung dalam kulit buah banyak, maka kulit
buah naga ini juga bisa diolah menjadi bahan pangan yang berguna.
Menurut Nur’aini dan Eva (2016), kandungan total fenol pada kulit
buah naga merah yaitu 561,76 mgGAE/100 g dan total flavonoid
sebesar 220,28 mg CE/100 g. Selain memiliki kandungan fenol dan
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flavonoid, kulit buah naga juga mengandung protein 0,15% dan
karbohidrat 0,09% (Jamilah et al.,2011).
B. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saptarina (2017) yang
berjudul “Pengaruh Variasi Konsentrasi Gula Jawa terhadap Ketebalan,
Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa Nata de Tomato” menunjukkan bahwa
konsentrasi gula 15% berpengaruh nyata pada ketebalan nata dan
rendemen nata. Pada perlakuan tersebut ketebalan nata yang dihasilkan
yaitu 12,72 mm dan rendemen nata sebesar 60%.
Pada penelitian yang dilakukan Purwanto (2012) dengan judul
“Produksi Nata Menggunakan Limbah Beberapa Jenis Kulit Pisang”
menunjukkan bahwa perlakuan dengan menggunakan kulit pisang ambon
menghasilkan ketebalan nata yang paling tinggi yaitu 0,70 cm. Oleh
karena itu pada penilitian ini digunakan kulit pisang ambon.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur’aini dan Eva (2016) yang
berjudul “Identifikasi Mutu Nata Kulit Buah Naga (Hylocereus undatus)
dengan Variasi Konsentrasi Sukrosa” menunjukkan bahwa kulit buah
naga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nata.
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Alwani dkk (2017)
yang berjudul “Potensi Kulit Nanas Sebagai Substrat dalam Pembuatan
Nata de Pina” menunjukkan bahwa bagian nanas yang menghasilkan
rendemen nata yang paling besar yaitu kulit nanas yaitu sebesar 80,27%.
Hal ini disebabkan karena kandungan karbohidrat yang tinggi pada kulit
nanas.
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Saptarina (2017) menyatakan bahwa :
• Pembuatan nata dengan perlakuan
gula jawa 15% berpengaruh nyata
terhadap ketebalan dan rendemen
nata de tomato

Purwanto (2012) menyatakan bahwa :
• Perlakuan pembuatan nata dengan
menggunakan kulit pisang ambon
menghasilkan ketebalan nata yang
paling tinggi yaitu 0,70 cm

Nur’aini dan Eva (2016) menyatakan
bahwa :
• Kulit buah naga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku pembuatan nata

• Kulit buah yang digunakan yaitu
kulit buah pisang, kulit buah naga
dan kulit buah nanas
• Perbandingan penggunaan kulit
buah 1:1:1
• Gula yang digunakan adalah gula
batu dengan konsentrasi 5%,
10%,15% dan 20%

Alwani dkk (2017) menyatakan bahwa :
• Bagian nanas yang menghasilkan
rendemen nata yang paling besar yaitu
bagian kulit nanas
Gambar 2.1 Literatur Map Penelitian yang Relevan
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C. Kerangka Berpikir
Nata merupakan suatu bahan makanan hasil fermentasi oleh
bakteri Acetobacter xylinumyang kaya akan selulosa, bersifat kenyal,
transparan dan rasanya menyerupai kolang-kaling. Pada saat ini nata
memiliki peminat yang banyak. Proses pembuatan nata pada umumnya
menggunakan air kelapa, padahal ketersediaan kelapa yang pada saat ini
semakin menurun sehingga harga kelapa sekarang mahal.
Prinsip utama suatu bahan pangan dapat diolah menjadi nata
adalah adanya kandungan karbohidrat yang cukup memadai dalam bahan
tersebut. Seperti diketahui bahwa melimpahnya berbagai jenis buahbuahan di Indonesia menyebabkan melimpahnya pula limbah buahbuahan. Limbah buah dapat berupa kulit buah, bagian daging yang
terbawa kulit atau biji. Pada umumnya limbah itu terbuang begitu saja
tanpa ada pemikiran untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Buahbuahan seperti pisang, nanas dan buah naga merupakan buah yang sangat
diminati masyarakat karena rasanya yang enak dan dapat diolah menjadi
olahan makanan yang bervariasi. Limbah dari buah-buah tersebut atau
kulit dari buah-buah tersebut mengandung nutrisi seperti karbohidrat yang
dapat dijadikan bahan makanan menjadi nata.
Berdasarkan alasan tersebut maka diperlukan alternatif pengolahan
kulit buah agar tidak terbuang sia-sia. Pengolahan kulit buah menjadi
olahan pangan berupa nata dapat dijadikan solusi agar kulit buah-buahan
tidak terbuang sia-sia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat
disusun kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut :
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Ketersediaan kulit buah
pisang,nanas dan buah naga
melimpah

Pembuatan nata dengan
menggunakan bahan dasar
dari kulit pisang, nanas dan

Pembuatan nata pada
umumnya menggunakan gula
pasir sebagai sumber karbon

buah naga

Penggunaan gula batu dapat
memberikan pengaruh
terhadap ketebalan, rendemen

Gula batu dapat digunakan
sebagai sumber karbon dalam
pembuatan nata

dan uji orgaoleptik nata
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
D. Hipotesa
Hipotesa dalam penelitian ini adalah :
1. Penggunaan gula batu sebagai sumber karbon berpengaruh secara
signifikan terhadap ketebalan nata de fruit peel.
2. Penggunaan gula batu sebagai sumber karbon berpengaruh secara
signifikan terhadap rendemen nata de fruit peel.
3. Penggunaan gula batu berpengaruh terhadap karakteristik organoleptik
(warna, aroma, tekstur dan rasa) dari nata de frit peel.
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4. Konsentrasi gula batu yang menghasilkan nata paling tebal dan
persentase rendemen paling tinggi yaitu pada konsentrasi 20%.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

eksperimental

yaitu

melakukan pembuatan nata de fruit peel dengan variasi konsentrasi gula
batu yang berbeda pada tiap perlakuan dan melakukan uji organoleptik.
Penelitian ini menggunakan model Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu
faktor dengan 3 perlakuan dan 1 kontrol dimana setiap perlakuan
dilakukan sebanyak 3 ulangan. Perlakuan konsentrasi gula batu yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Konsentrasi Gula Batu
Perlakuan (Konsentrasi)
Gula Batu
P0 (kontrol)
5%
P1
10%
P2
15%
P3
20%
Penentuan konsentrasi ini mengacu pada penelitian Saptarina (2017).
Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang meliputi :
1. Variabel bebas
Variabel bebas pada penelitian ini yaitu konsentrasi pemberian
gula batu yang digunakan dalam pembuatan nata.
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2. Variabel terikat
Variabel terikat pada penelitian ini yaitu ketebalan nata,
rendemen, tekstur nata, rasa dari nata, aroma nata dan warna nata.
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu kulit buah dengan
perbandingan 1:1:1, lama inkubasi, pH media sebesar 4, sumber
nitrogen menggunakan kecambah kacang hijau dan starter yang
ditambahkan sebanyak 10% dari berat media.

B. Batasan Penelitian
1. Kulit Pisang
Kulit pisang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit
pisang ambon kuning bagian dalam (endokarpium).
2. Kulit Buah Naga
Kulit buah naga yang digunakan yaitu kulit buah naga yang
dagingnya berwarna merah ( Hylocereus polyrhizus) bagian dalam
(endokarpium).
3. Kulit Nanas
Kulit nanas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit
nanas madu bagian epikarpium (eksokarpium) yang didapatkan dari
penjual nanas madu di pinggir jalan Pasar Depok Baru I Yogyakarta.
4. Starter nata
Starter natayang digunakan merupakan starter nata yang dibeli
dari CV. Agrindo Suprafood
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5. Gula Batu
Gula batu yang digunakan adalah gula batu yang berwarna
putih dengan bentuk bongkahan-bongkahan kristal dan dibeli dari
Pasar Depok Baru I Yogyakarta.
6. Kecambah
Jenis kecambah yang digunakan yaitu kecambah kacang hijau
(Phaseolus radiates) yang masih segar dan kulit biji yang sudah
dibersihkan. Kecambah yang digunakan berumur 4 hari.
7. Lama waktu fermentasi nata
Lama waktu fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu 14 hari.
8. Cetakan nata
Pada penelitian ini digunakan loyang cetakan nata berbahan
plastik yang berukuran 32,5 x 23,5 x 4 cm.

C. Alat dan Bahan
1. Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut, antara lain : baskom, saringan, blender, jangka sorong, panci,
botol kaca, timbangan, loyang plastik dan tutup, kompor, saringan,
kain saring, pisau, sendok makan, sendok sayur, gelas ukur, lemari rak,
alat tulis dan kamera.
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2. Bahan
Bahan penelitian yang digunakan antara lain kulit buah naga,
kulit pisang, kulit nanas, kecambah kacang hijau, starter nata, air,
gula, indikator pH universal dan asam cuka.

D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Kampus III
Paingan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tanggal 23 April
2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018. Penelitian ini terdiri dari
beberapa tahapan penelitian yaitu tahap pembuatan sari kecambah, tahap
pembuatan nata de fruit peel, dan tahap pemanenan nata, berikut ini
adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian :
1. Pembuatan sari kecambah kacang hijau
Kacang hijau direndam dengan air bersih selama satu malam.
Biji kacang hijau yang terapung selama proses perendaman dibuang
karena biji tersebut berkualitas buruk, selanjutnya biji kacang hijau
diletakkan di wadah. Wadah tersebut kemudian ditutup dengan kain
basah dan dilakukan penyiraman terhadap biji kacang hijau sebanyak 4
kali dalam sehari. Setelah 4 hari maka kecambah kacang hijau siap
dipanen. Kecambah kacang hijau yang telah dipanen dibersihkan dari
kulit arinya, kemudian kecambah kacang hijau dicuci dengan air bersih
dan ditiriskan. Selanjutnya kecambah kacang hijau ditimbang
sebanyak 1500 g. Kemudian kecambah kacang hijau diblender dengan
menambahkan air dengan perbandingan 1 : 1 ( 750 g kecambah kacang
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hijau : 750 ml air ). Pemblenderan dilakukan sebanyak 2 kali sampai
kecambah kacang hijau benar-benar halus. Hasil pemblenderan
kecambah kacang hijau tersebut kemudian disaring sebanyak 3 kali
dengan menggunakan kain saring untuk memisahkan ampasnya. Sari
kecambah kacang hijau kemudian diletakkan di dalam wadah baskom.
2. Pembuatan Nata
a. Kulit buah pisang, kulit buah nanas dan kulit buah naga
dibersihkan terlebih dahulu jika ada kotoran yang menempel.
Kemudian kulit pisang dikerok bagian endokarpiumnya (berwarna
putih) dan kulit buah naga bagian endokarpiumnya dikerok
sedangkan untuk kulit nanas yang digunakan bagian kulitnya
diambil sedangkan bagian sisa bekas putik bunganya tidak
digunakan. Setelah itu kulit buah diambil dengan perbandingan
1:1:1.
b. Kemudian kulit buah diblender dengan menambahkan air.
Penambahan air saat pemblenderan sebanyak 1 : 2.
c. Hasil dari masing-masing kulit buah yang telah diblender
kemudian disaring menggunakan kain saring pada satu wadah yang
sama.
d. Hasil penyaringan dari kulit buah selanjutnya dimasukan kedalam
4 panci , masing-masing panci berisi 2400 ml.
e. Hasil penyaringan tersebut kemudian direbus hingga mendidih,
pada saat perebusan masing-masing panci ditambahkan beberapa
bahan tambahan sebagai berikut :
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Tabel 3.2 Penambahan Bahan dalam Setiap Perlakuan
Perlakuan
Sari kecambah Sari Kulit Buah Gula Batu
( konsentrasi )
kacang hijau
( ml )
(g)
( ml )
P0
240
2400
120
P1
240
2400
240
P2
240
2400
360
P3
240
2400
480
f. Sebelum mendidih setiap panci ditambahkan asam cuka hingga
diperoleh pH larutan menjadi 4. Pengukuran pH dilakukan dengan
menggunakan indikator pH universal.
g. Buih-buih yang ada di permukaan saat proses perebusan dibuang.
h. Setelah media mencapai suhu 100°C, media dituang ke dalam
masing masing loyang.
i. Media didinginkan hingga suhu mencapai 30°C dengan menutup
wadah agar tidak terjadi kontaminasi.
j. Setelah media dingin, ditambahkan starter nata sebanyak 10% dari
volume media dalam setiap loyang.
k. Media yang telah ditambah dengan starter nata diinkubasi selama
14 hari di dalam ruang tertutup dengan suhu ruang. Penempatan
loyang saat inkubasi yaitu secara acak dengan desain pengacakan
secara vertikal atau bertumpuk berikut :
P0

P3

P2

P1

P1

P0

P3

P2

P2

P1

P0

P3

Gambar 3.1 Desain Pengacakan Loyang secara Vertikal
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3. Pemanenan Nata
a. Setelah 14 hari diinkubasi, lapisan putih yang terbentuk dari proses
fermentasi diambil dari loyang.
b. Lapisan lendir yang ada pada nata dikerok menggunakan sendok
makan.
c. Nata yang telah dibersihkan dari lendir dicuci hingga bersih
menggunakan air.
d. Bau asam pada nata dihilangkan dengan cara merendam nata
dengan air selama 3 hari, air rendaman nata diganti setiap sehari
sekali.
e. Setelah 3 hari direndam, nata direbus dengan air mendidih selama
15 menit.
f. Nata yang sudah bersih dipotong dengan ukuran 1 cm x 1 cm,
kemudian direndam dengan air panas selama 10 menit dan
ditiriskan.
g. Nata diuji organoleptik.

4. Pengambilan Data
Data dari penelitian ini terdiri atas 2 aspek yaitu data kuantitatif
dan data kualitatif.Data kuantitatif meliputi data tentang pengukuran
ketebalan dan rendemen nata. Cara pengambilan data kuantitatif
sebagai berikut :
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a. Pengukuran ketebalan nata
Pengukuran ketebalan nata dilakukan setelah proses
pembersihan lendir pada permukaan nata. Pengukuran ketebalan
nata dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan tingkat
ketelitian 0,05 mm. Nilai ketebalan nata yang didapat merupakan
rata-rata pengukuran dari lima titik berbeda.

A

B
E
D

C

b. Pengukuran rendemen nata
Rendemen ditentukan berdasarkan perbandingan antara
bobot nata dengan bobot media. Menurut Andra (2005) secara
matematis perhitungan rendemen nata adalah sebagai berikut :

% Rendemen =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑛𝑎𝑡𝑎
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

x 100%

Data kualitatif pada penelitian ini meliputi data hasil uji
organoleptik nata yang meliputi tekstur, rasa, bau dan warna. Pada
uji organoleptik nata dipilih 20 orang panelis yang merupakan
mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang dipilih secara acak. Panelis diminta untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

mengamati, mengecap, dan mengindra sampel nata dari masingmasing perlakuan secara acak, lalu panelis diminta untuk mengisi
kuesioner yang telah disediakan (Lampiran 4).
5. Uji Organoleptik
Pada penelitian ini dilakukan uji organoleptik untuk menilai
tekstur, rasa, bau dan warna pada nata de fruit peel. Prosedur
pengujian utama pada penelitian ini adalah pengujian organoleptik
hedonik. Uji hedonik merupakan faktor penting dalam menentukan
tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk pangan.
Pengujian ini bersifat subyektif karena panelis hanya mengemukakan
pendapat suka atau tidak pada produk yang diuji (Wagiyono,2003).
Uji hedonik merupakan pengujian organoleptik berdasarkan tingkat
kesukaan panelis. Panelis dalam pengujian ini adalah panelis agak
terlatih dengan jumlah 20 orang (Arbi, 2009). Uji organoleptik
dilakukan dengan mengkode ulang hasil nata menjadi kode A, B, C
dan D. Langkah-langkah dalam uji organoleptik adalah sebagai
berikut :
1. Panelis diminta untuk mengambil nata secara acak pada setiap
nampan yang mewakili kelompok uji dalam penelitian ini.
2. Saat melakukan pengamatan warna diusahakan tepat di bawah
sinar matahari atau cahaya ruangan yang terang.
3. Saat melakukan uji aroma, panelis diminta untuk mencium aroma
dengan jarak 0,5 cm dari hidung.
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4. Panelis harus minum/berkumur dahulu dengan air putih sebelum
dan setelah pengujian organoleptik mengenai rasa.
5. Saat melakukan uji rasa panelis diminta mengambil satu sampel
lalu dikecap menggunakan lidah. Setelah selesai uji rasa dilakukan
menilai tekstur nata.
6. Panelis

diminta

untuk

memberikan

penilaian

berdasarkan

kesukaan terhadap tekstur nata, rasa nata, warna nata dan aroma
nata. Nilai yang diberikan adalah 1 – 5. Pengisian dilakukan
dengan memberikan tanda (√) pada pilihan yang mewakili
penilaian panelis.

E. Analisis Data
Pada penelitian ini, data yang dianalisis meliputi data kuantitatif
dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan uji Anova (Analysis of Variances) satu arah untuk menguji
perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok dengan satu faktor yang sama.
Data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner panelis dianalisis secara
deskriptif.

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penilitian ini dapat diaplikasikan dalam mata pelajaran
Biologi kelas XII semester II pada materi Bioteknologi sub bab materi
Bioteknologi Konvensional.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nata de fruit peel adalah produk pangan yang dihasilkan dari fermentasi
limbah kulit buah pisang, kulit buah naga dan kulit buah nanas dengan
memanfaatkan bakteri A. xylinum. Produk nata de fruit peel yang dihasilkan dapat
dilihat dari data kuantitatif dan kualitatif.
A. Data Kuantitatif
1. Ketebalan nata
Ketebalan nata merupakan tingginya lapisan selulosa yang mampu
dihasilkan oleh bakteri A. xylinum. Data ketebalan nata ini diperoleh dari
pengukuran lapisan nata setelah dipanen dan dibersihkan dengan
menggunakan jangka sorong yang memiliki batas ketelitian 0,05 mm.
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil
rerata pengukuran terhadap ketebalan nata dari limbah kulit buah sebagai

Ketebalan nata (cm)

berikut :

0.4946

0.6
0.5

0.3513

0.4

0.5021

0.3325

0.3
0.2
0.1
0
P0

P1

P2

P3

Perlakuan

Gambar 4.1 Rerata Ketebalan Nata de Fruit Peel
Keterangan : P0 = Kontrol (Konsentrasi : 5%), P1 = Konsentrasi 10%, P2 = Konsentrasi
15%, P3 = Konsentrasi 20%.
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Berdasarkan gambar 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat
perbedaan ketebalan nata antar perlakuan yang digunakan. Pada perlakuan
konsentrasi gula batu 5% (P0) mempunyai rerata ketebalan nata sebesar
0,3513 cm, kosentrasi gula batu 10% (P1) memiliki rerata ketebalan nata
sebesar 0,3325 cm, konsentrasi gula batu 15% (P2) memiliki rerata
ketebalan nata sebesar 0,4946 cm dan pada konsentrasi gula batu 20%
(P3) memiliki rerata ketebalan nata sebesar 0,5021 cm.
Nilai rerata ketebalan nata pada konsentrasi gula batu 10% lebih
kecil jika dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi gula batu 5%
(kontrol), sedangkan pada konsentrasi 15% dan 20% mempunyai nilai
rerata ketebalan nata lebih besar jika dibandingkan dengan perlakuan
kontrol. Perlakuan konsentrasi gula batu 10% mempunyai nilai ketebalan
0,3513 cm sedangkan konsentrasi gula batu 5% (kontrol) mempunyai nilai
ketebalan 0,3325 cm. Selisih rerata nilai ketebalan nata di antara
perlakuan konsentrasi gula batu 10% dengan perlakuan konsentrasi gula
batu 5% (kontrol) terpaut sangat tipis yaitu 0,0188 cm. Nilai rerata
ketebalan nata pada konsentrasi gula batu 10% lebih kecil jika
dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi gula batu 5% (kontrol), hal ini
dikarenakan pada konsentrasi gula 5% seluruh gula telah berubah menjadi
alkohol sehingga menurunkan pH yang signifikan, sedangkan konsentrasi
gula 10% bakteri nata tumbuh lebih cepat sehingga tidak semua gula
diubah menjadi alkohol.
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Dalam proses fermentasi nata, keberadaan unsur gula (sukrosa)
atau sumber karbon (C) memiliki peranan penting yaitu sebagai sumber
nutrisi bagi bakteri A. xylinum sebagai starter yang berperan membuat
jalinan selulosa. Fermentasi nata dapat berlangsung dengan baik jika
dalam cairan fermentasi terdapat kondisi yang optimum. Sukrosa
dibutuhkan dalam konsentrasi yang tepat untuk mendukung aktivitas
bakteri tersebut. Berdasarkan gambar 4.1 maka perlakuan dengan
konsentrasi gula batu 20% menghasilkan nilai rerata ketebalan nata yang
paling tinggi. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya gula maka
akan semakin banyak pula selulosa ekstraseluler yang terbentuk akibat dari
pemecahan gula menjadi polisakarida. Selulosa yang terbentuk berupa
benang-benang yang bersama-sama dengan polisakarida yang membentuk
suatu jalinan yang terus menebal menjadi lapisan nata.
Penambahan gula yang terlalu banyak juga kurang menguntungkan
karena akan berpengaruh terhadap aktifitas bakteri, mengakibatkan
penurunan pH fermentasi akibat pengubahan gula menjadi asam dan juga
penambahan gula yang berlebih mengakibatkan gula menjadi terbuang,
sedangkan ketersediaan sukrosa yang terlalu sedikit akan menghambat
aktivitas dari bakteri A. xylinum. Hal ini berdasarkan gambar 4.1 yang
terjadi pada perlakuan konsentrasi gula batu 10% dan 15% nilai rerata
ketebalan nata lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi gula
batu 20%. Ketersediaan sumber karbon yang sedikit menyebabkan
pertumbuhan bakteri tidak maksimal karena karbon selain dipolemerisasi
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menjadi nata juga digunakan sebagai sumber energi dalam proses
metabolism bakteri A. xylinum. Menurut Nainggolan (2009), A. xylinum
menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat mempolimerisasi zat gula
(glukosa) menjadi ribuan rantai selulosa. Glukosa diubah melalui reaksi
heksokinase menjadi glukosa-6-fofat A. xylinum dapat mensintesis
sebagian gula menjadi selulosa dan sisanya diubah menjadi asam asetat
yang akan menurunkan pH media. A. xylinum yang mampu tumbuh di
dalam media akan dihasilkan jutaan lembar benang selulosa kokoh
membentuk suatu jalinan yang akhirnya tampak berwarna putih hingga
transparan yang disebut nata. Berdasarkan proses tersebut nata merupakan
hasil metabolit sekunder dari A. xylinum.
Proses pembentukan selulosa oleh A. xylinum menurut Susanti
(2006) terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah hidrolisis sukrosa oleh
enzim sukrase sehingga menghasilkan 2 jenis monosakarida yaitu fruktosa
dan glukosa. Tahap kedua adalah reaksi pengubahan intramolekuler α-Dglukosa menjadi β—D-glukosa dengan menggunakan enzim isomerase
yang terdapat pada bakteri A. xylinum. Proses pengubahan ini disebabkan
glukosa yang berperan dalam pembentukan selulosa adalah glukosa dalam
bentuk β. Tahap ketiga adalah reaksi intermolekul glukosa melalui ikatan
1,4 B-glikosida. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah reaksi
polimerisasi. Reaksi polimerisasi ini merupakan reaksi pembentukan
selulosa dari bakteri A. xylinum dengan unit ulangnya adalah selobiosa.
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Jenis polimerisasinya yaitu polimerisasi kondensasi dengan mengeliminasi
air.
Untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gula batu terhadap
nilai ketebalan nata, maka dilakukan uji Anova one way. Berdasarkan hasil
uji Anova one way diperoleh nilai probabilitas signifikansi < 0,05. Dalam
perhitungan statistika terdapat dua macam hipotesis, yaitu Hi dan Ho. Hi
menunjukkan dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Ho adalah dugaan sementara yang
menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Berdasarkan hasil uji anova yang telah dilakukan Ho ditolak
sedangkan Hi diterima. Hasil perhitungan yang signifikan menunjukkan
bahwa pemberian gula batu dengan konsentrasi yang berbeda memberikan
pengaruh beda nyata terhadap ketebalan nata yang dihasilkan.
2. Rendemen nata
Rendemen nata merupakan berat basah nata yang diperoleh dari
massa produk nata dibanding massa awal media dikali 100%. Pengukuran
rendemen nata dilakukan untuk mengetahui persentase biomassa nata
yang dihasilkan dari proses fermentasi media oleh bakteri A. xylinum.
Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh hasil
rerata nilai rendemen nata de fruit peel yang disajikan pada gambar 4.2
berikut ini:
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Gambar 4.2 Rerata Rendemen Nata de Fruit Peel
Keterangan : P0 = Kontrol (Konsentrasi : 5%), P1 = Konsentrasi 10%, P2 = Konsentrasi
15%, P3 = Konsentrasi 20%.

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat
perbedaan rendemen nata antar perlakuan yang digunakan. Pada perlakuan
konsentrasi gula batu 5% (P0) mempunyai rerata rendemen nata sebesar
25%, kosentrasi gula batu 10% (P1) memiliki rerata rendemen nata
sebesar 21,67%, kosentrasi gula batu 15% (P2) memiliki rerata rendemen
nata sebesar 32,75% dan pada kosentrasi gula batu 20% (P3) memiliki
rerata rendemen nata sebesar 33,33%. Berdasarkan gambar 4.2
menunjukkan bahwa konsentrasi gula batu 10% menghasilkan rendemen
nata yang paling rendah, hal ini disebabkan karena ketebalan yang
dihasilkan pada konsentrasi gula batu 10% juga rendah. Semakin tebal
nata yang dihasilkan maka semakin tinggi pula rendemen yang akan
dihasilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.
Rendemen nata dipengaruhi oleh berat nata dan ketebalan nata yang
dihasilkan setelah fermentasi selama 14 hari. Semakin tinggi berat dan
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ketebalan nata maka akan berbanding lurus dengan rendemen yang yang
dihasilkan (Ernawati, 2012).
Nata merupakan lapisan polisakarida berupa selulosa yang
dihasilkan dari fermentasi bakteri A. xylinum. Dalam pembentukan pelikel
nata, bakteri A. xylinum membutuhkan gula sebagai sumber karbon (C).
Semakin tinggi kadar sukrosa yang ditambahkan, pelikel nata yang
terbentuk semakin berat dan tebal. Sukrosa sebagai sumber karbon dalam
media fermentasi A. xylinummemberikan peranan yang sangat penting
dalam pembentukan pelikel nata. Penambahan gula yang kurang akan
menghasilkan nata yang kurang, akan menghasilkan nata yang kurang
tebal dan berat karena sumber karbon untuk pembentukan selulosa kurang
terpenuhi. Namun penggunaan sukrosa yang berlebihan juga akan
menghasilkan nata yang kurang tebal dan berat, karena sumber karbon
yang disintesa oleh bakteri A. xylinum sangat berlebih sehingga CO2 yang
dihasilkan juga tinggi. Dalam media fermentasi, CO2 yang tinggi akan
mempunyai daya tekan yang tinggi pula terhadap cairan fermentasi
sehingga tekanan CO2 tersebut akan mengurangi rongga-rongga yang
terdapat pada selulosa dan struktur selulosa akan merapat. Hal ini akan
berakibat jumlah air yang terdapat pada selulosa sangat sedikit dan akan
berpengaruh terhadap ketebalan dan berat pelikel (Pratiwi, 2002). Menurut
Lempang (2006), apabila nata yang sudah terbentuk tidak segera dipanen
maka hal tersebut akan mengakibatkan nata menjadi berjamur dan bahkan
akan terurai kembali sehingga dapat menyebabkan rendemen nata menjadi
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rendah. Perbedaan hasil rendemen

nata dapat disebabkan oleh

pembentukan serat selulosanya tidak maksimal sehingga membuat berat
nata menjadi tidak maksimal pula.
Berdasarkan hasil uji Anova one way diperoleh nilai probabilitas
signifikansi < 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti terdapat perbedaan
yang signifikan. Secara statistik, hasil perhitungan yang signifikan
menunjukkan bahwa pemberian gula batu dengan perbedaan konsentrasi
berpengaruh nyata terhadap rendemen nata de fruit peel.

B. Data Kualitatif
Pada penelitian ini data kualitatif diperoleh dengan melakukan uji
organoleptik. Dalam penelitian ini uji organoleptik meliputi 4 aspek yaitu
uji tekstur, uji rasa, uji bau dan uji warna. Uji organoleptik dilakukan oleh
20 orang panelis dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan.
1. Tekstur
Pada uji tekstur nata, panelis diminta untuk mengisi
kuesioner uji tekstur nata de fruit peel. Uji tekstur dilakukan dengan
cara menggigit setiap sampel nata yang telah disediakan. Berdasarkan
hasil uji organoleptik yang telah dilakukan, rerata tingkat kesukaan
panelis terhadap tekstur nata dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut
ini:
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Gambar 4.3 Rerata Tingkat Kesukaan terhadap Tekstur Nata de Fruit
Peel
Keterangan : P0 = Kontrol (Konsentrasi : 5%), P1 = Konsentrasi 10%, P2 =
Konsentrasi 15%, P3 = Konsentrasi 20%.

Gambar 4.3 menunjukkan adanya perbedaan rerata tingkat
kesukaan panelis terhadap tekstur nata. Rerata tingkat kesukaan
tekstur nata yang paling tertinggi yaitu pada perlakuan konsentrasi
gula batu 10% sedangkan tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur
nata yang paling rendah yaitu pada perlakuan konsentrasi gula batu
20%. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi 10% jaringan
selulosa yang dihasilkan

semakin rapat maka produk nata yang

dihasilkan juga semakin kenyal, sedangkan pada konsentrasi 20%
jaringan selulosa yang dihasilkan semakin renggang maka produk
nata yang dihasilkan pun semakin mudah hancur. Menurut Andra dan
Yusuf (2015), terbentuknya nata dengan tekstur yang baik dan kenyal
dipengaruhi oleh kerapatan jaringan selulosa. Serat kasar yang
terbentuk merupakan hasil perombakan gula pada media fermentasi
A.xylinum mengambil glukosa kemudian digabungkan dengan asam
lemak membentuk prekursor pada membran sel. Prekursor ini keluar
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bersama enzim yang mempolimerasi glukosa menjadi selulosa di luar
sel. Jadi adanya penambahan sukrosa akan meningkatkan serat yang
terbentuk sehingga tekstur yang terbentuk akan semakin kenyal.
2. Rasa
Rasa merupakan faktor penting yang mempengaruhi
keputusan konsumen untuk menerima atau menolak makanan. Pada
penilaian uji rasa nata de fruit peel dilakukan dengan cara mengisi
kuesioner setelah panelis mencoba produk nata. Kuesioner beserta
rentang nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan
panelis terhadap rasa nata de fruit peel terdapat pada lampiran 4.
Rerata hasil penilaian panelis terhadap rasa nata de fruit peel disajikan
pada gambar 4.4

Tingkat Kesukaan Rasa

3.35

3.35

3.35

3.25

3.3
3.25

3.15

3.2
3.15
3.1
3.05
P0

P1

P2

P3

Perlakuan

Gambar 4.4 Rerata Tingkat Kesukaan terhadap Rasa Nata de Fruit
Peel
Keterangan : P0 = Kontrol (Konsentrasi : 5%), P1 = Konsentrasi 10%, P2 =
Konsentrasi 15%, P3 = Konsentrasi 20%.

Berdasarkan gambar 4.4 rerata tingkat kesukaan rasa nata
tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol dan perlakuan konsentrasi gula
batu 10% dengan rerata kesukaan rasa sebesar 3,35 sedangkan
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tanggapan panelis terhadap rasa dari nata de fruit peel yang rendah
terdapat pada nata dengan konsentrasi gula batu 20%. Hal ini
disebabkan karena jumlah konsentrasi gula yang ditambahkan.
Glukosa yang ditambahkan akan dijadikan energi dan sisanya akan
diubah menjadi asam asetat sehingga dapat mempengaruhi nata.
Semakin banyak penambahan gula maka nata akan semakin tinggi
kandungan asam asetat yang terdapat pada media. Semakin banyak
asam asetat yang terbentuk membuat rasa nata cenderung asam
sehingga membuat konsumen tidak tertarik terhadap rasa tersebut.
Dalam penelitian ini nata yang diuji panelis yaitu hasil murni dari
fermentasi media oleh bakteri A. xylinum dan tidak diberi bahan
tambahan yang dapat meningkatkan citarasa nata.
3. Warna
Warna merupakan salah satu parameter yang menentukan
daya tarik atau bahkan penolakan terhadap dari suatu makanan.
Konsumen akan menerima suatu bahan pangan jika mempunyai warna
yang baik. Pada uji warna nata, panelis diminta untuk menilai tingkat
kesukaan panelis terhadap warna nata dengan mengamati produk nata
hasil fermentasi, kemudian menilai berdasarkan tingkat kesukaan
terhadap warna setiap produk nata pada lembar kuesioner yang telah
diberikan. Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, rerata
tanggapan panelis terhadap warna nata de fruit peel adalah sebagai
berikut:
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Tingkat Kesukaan Warna

3.6
3.6

3.3

3.4

3.1

3.2

3.05

3
2.8
2.6
P0

P1

P2

P3

Perlakuan

Tabel 4.5 Rerata Tingkat Kesukaan terhadap Warna Nata de Fruit
Peel
Keterangan : P0 = Kontrol (Konsentrasi : 5%), P1 = Konsentrasi 10%, P2 =
Konsentrasi 15%, P3 = Konsentrasi 20%.

Gambar 4.5 menunjukkan adanya perbedaan rerata tingkat
kesukaan panelis terhadap warna nata. Rerata tingkat kesukaan warna
nata tertinggi adalah perlakuan konsentrasi gula batu 20% yaitu
sebesar 3,6 dan rerata tingkat kesukaan warna terendah yaitu pada
perlakuan konsentrasi gula batu 10% sebesar 3,05. Pada perlakuan
dengan menggunakan konsentrasi gula batu 20% nilai rerata yang
dihasilkan mendapat tanggapan yang menarik dari panelis. Nata de
fruit peel pada perlakuan konsentrasi gula batu 20% mempunyai warna
putih bersih sedangkan warna nata pada perlakuan konsentrasi gula
batu 10% mempunyai warna yang agak keruh, hal ini disebabkan
karena nata yang dihasilkan pada konsentrasi gula 10% warna media
masih terperangkap di dalam serat nata sedangkan pada konsentrasi
20% warna nata yang dihasilkan putih bersih karena warna media
sudah tidak menempel pada nata. Menurut Saragih (2004), ciri-ciri
nata bermutu baik adalah nata yang mempunyai warna putih bersih,
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tampak licin dan agak mengkilap, sedangkan ciri-ciri nata yang
bermutu rendah adalah mempunyai penampakanagak kusam dan
berjamur.
4. Aroma
Pada uji aroma nata, panelis diminta untuk mencium aroma
produk nata pada masing-masing perlakuan dan hasil yang didapatkan
dituliskan pada lembar uji organoleptik yang telah disediakan. Hasil
rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma nata dapat dilihat pada
gambar 4.6

Tingkat Kesukaan Aroma

3.55
4

3.15

3.35
2.9

3
2
1
0
P0

P1

P2

P3

Perlakuan

Gambar 4.6 Rerata Tingkat Kesukaan terhadap Aroma Nata de Fruit
Peel
Keterangan : P0 = Kontrol (Konsentrasi : 5%), P1 = Konsentrasi 10%, P2 =
Konsentrasi 15%, P3 = Konsentrasi 20%.

Berdasarkan gambar 4.6 rerata tingkat kesukaan panelis
terhadap aroma dari produk nata yang tinggi yaitu pada perlakuan
konsentrasi gula batu 10%, sedangkan rerata tingkat kesukaan nata
yang paling rendah pada perlakuan gula batu dengan konsentrasi 20%.
Rendahnya tingkat kesukaan panelis terhadap aroma nata disebabkan
karena masih ada asam asetat yang terperangkap dalam nata, sehingga
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menimbulkan sensasi bau asam yang lebih kuat daripada perlakuan
lainnya. Aroma nata yang masih asam dapat disebabkan karena proses
pencucian nata yang tidak maksimal saat dilakukan pemanenan nata.

C. Kendala dan Keterbatasan Penelitian
Ada beberapa kendala dan keterbatasan pada penelitian ini.
Beberapa kendala dan keterbatasan tersebut adalah:
1. Uji organoleptik seharusnya dilakukan dengan melakukan uji
organoleptik per ulangan dan per perlakuan, tidak mencampur hasil
nata per ulangan menjadi satu agar hasil uji organoleptik lebih efektif.
2. Kebersihan dalam penutup media nata sangat mempengaruhi dalam
proses pembentukan nata. Penutup media nata berupa koran harus
terlebih dahulu di oven sehingga kotoran hilang.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diterapkan untuk mengadakan
kegiatan praktikum pada materi Bioteknologi sub-bab Bioteknologi Konvensional
kelas XII semester 2. Hal ini merupakan pengembangan dari Kompetensi Dasar :
3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses
dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia
dalam berbagai aspek kehidupan
4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
Alokasi jam pelajaran materi bioteknologi di dalam silabus adalah 7 jam
pertemuan dalam 3 minggu. 7 jam pelajaran ini dibagi dalam 3 kali pertemuan
dengan alokasi 2 jam pelajaran (2 JP) dan 3 jam pelajaran (3 JP) pada setiap
pertemuannya.
Dalam penelitian ini diharapkan peserta didik mendapatkan pengetahuan
terkait pemanfaatan limbah kulit buah-buahan seperti kulit buah pisang, kulit buah
nanas dan kulit buah naga dalam pembuatan nata de fruit peel. Output yang
diharapkan yaitu berupa laporan penelitian yang juga memungkinkan untuk
dijadikan jurnal yang bermanfaat sebagai bahan literatur peserta didik maupun
masyarakat terkait pemanfaatan kulit buah sebagai bahan baku dalam pembuatan
nata.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Penggunaan gula batu sebagai sumber karbon pada pembuatan nata de
fruit peel memberikan pengaruh yang beda nyata pada ketebalan dan
rendemen.
2. Konsentrasi gula batu yang menghasilkan nata paling tebal dan
presentase rendemen yang paling tinggi adalah konsentrasi 20%
3. Produk nata dengan konsentrasi 10% memberikan hasil uji
organoleptik paling baik pada aspek tekstur, rasa dan aroma namun
kurang disukai panelis pada aspek warna.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat
beberapa saran dari penulis yaitu:
1.

Penataan loyang tempat fermentasi sebaiknya diletakkan sejajar atau
tidak menumpuk sehingga udara yang masuk merata

2.

Penutup media nata berupa koran harus dipastikan benar-benar bersih
dengan cara di oven sehingga proses pembentukan nata optimal.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Foto Cara Kerja Pembuatan Nata de Fruit Peel
FOTO CARA KERJA PEMBUATAN NATA DE FRUIT PEEL

A

B

1. Proses pencucian dan pembersihan kecambah kacang hijau untuk
menghilangkan kotoran dan kulit ari (A) serta proses penimbangan kecambah
kacang kedelai (B)

2. Gambar A dan B pada saat pemblenderan kecambah kacang hijau

3. Proses penyaringan sari kecambah menggunakan kain saring
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A

B

C

4. Proses pengerokan kulit buah naga (A), proses pengerokan kulit pisang (B)
dan proses pemilihan kulit nanas yang baik (C)

5. Proses penimbangan kulit buah naga, kulit buah pisang dan kulit nanas
A

B

6. Proses pemblenderan kulit buah naga,kulit pisang, kulit nanas (A) dan proses
penyaringan ekstra kulit buah naga (B)
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A

B

C

7. Proses perebusan media nata de fruit peel (A), Proses penambahan cuka ke
dalam substrat (B) dan pengecekan pH media saat proses perebusan dengan
menggunakan kertas indikator universal
A

B

8. Proses penuangan media nata de fruit peel ke dalam loyang (A) dan tata letak
loyang yang digunakan untuk fermentasi nata de fruit peel (B)

9. Pengukuran ketebalan nata de fruit peel dengan menggunakan jangka sorong
(A) dan pengukuran bobot produk nata de fruit peel (B)

A

B

C

10. Proses perendaman nata pasca panen, proses perebusan nata setelah
proses perendaman dan proses pemotongan nata

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

A

B

11. Gambar A dan B adalah proses uji organoleptik nata de fruit peel
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Lampiran 2. Data Mentah Ketebalan Nata de Fruit Peel
Perlakuan
P0
P1
P2
P3

1 (cm)
0,3725
1,3413
0,4725
0,4813

Pengulangan (Satuan)
2 (cm)
0,3325
0,3588
0,5325
0,5413

3 (cm)
0,3488
0,2975
0,4788
0,4838

Rerata Ketebalan
(cm)
0,3513
0,3325
0,4946
0,5021

Lampiran 3. Data Mentah Rendemen Nata de Fruit Peel
Perlakuan
P0
P1
P2
P3

1 (%)
215
135
245
280

Pengulangan (Satuan)
2 (%)
171
199
278
254

3 (%)
214
186
263
266

Rerata Rendemen
(%)
25
21,67
32,75
33,33
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Lampiran 4. Kuisioner Uji Organoleptik Nata de Fruit Peel
KUISIONER UJI ORGANOLEPTIK NATA DE FRUIT PEEL

Nama

:

Umur

:

Jenis Kelamin

:

Merokok/ minum kopi :

Petunjuk Pengujian :
Dihadapan saudara terdapat 4 sampel nata de fruit peel. Saudara diminta
untuk memberikan penilaian berdasarkan kesukaan saudara terhadap tekstur nata,
rasa nata, warna nata dan aroma nata. Nilai yang diberikan adalah 1 – 5.
Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda (√) pada pilihan yang mewakili
penilaian anda.
Langkah Uji Organoleptik :
1. Ambil nata secara acak pada setiap nampan yang mewakili kelompok uji
dalam penelitian ini
2. Saat melakukan pengamatan warna diusahakan tepat dibawah sinar matahari
atau cahaya ruangan yang terang
3. Panelis harus minum/ berkumur dahulu dengan air putih sebelum dan setelah
pengujian organoleptik mengenai rasa.
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Kode

1
Sangat
Tidak
Suka

2
Tidak
Suka

Penilaian
3
Netral

Tekstur Nata
A
B
C
D
Rasa Nata
A
B
C
D
Warna Nata
A
B
C
D
Aroma Nata
A
B
C
D

4
Suka

5
Sangat
Suka
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Lampiran 5. Hasil Pengolahan Statistik Data Kuantitatif dengan SPSS 20
A. Hasil statistik ketebalan nata de fruit peel
1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Ketebalan Nata
N

perlakuan

12

12

.4201

2.50

.08599

1.168

Absolute

.229

.166

Positive

.210

.166

Negative

-.229

-.166

Kolmogorov-Smirnov Z

.792

.574

Asymp. Sig. (2-tailed)

.557

.897

Mean

Normal Parametersa,b

Std. Deviation

Most Extreme
Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
ketebalan nata
Levene
Statistic
.670

df1

df2

Sig.

3

8

.594

3. Uji Anova one factor ketebalan nata de fruit peel
ANOVA
ketebalan nata
Sum of
Squares

df

Mean Square

Between Groups

.074

3

.025

Within Groups

.007

8

.001

Total

.081

11

F

Sig.
27.120

.000
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Post Hoc
Multiple Comparisons
Dependent Variable: ketebalan nata
LSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) perlakuan

(J) perlakuan

Kontrol

perlakuan 1

.0187333

.0246338

.469

-.038072

.075539

perlakuan 2

-.1433333*

.0246338

.000

-.200139

-.086528

perlakuan 3

-.1508667*

.0246338

.000

-.207672

-.094061

kontrol

-.0187333

.0246338

.469

-.075539

.038072

perlakuan 2

-.1620667*

.0246338

.000

-.218872

-.105261

perlakuan 3

-.1696000*

.0246338

.000

-.226406

-.112794

kontrol

.1433333*

.0246338

.000

.086528

.200139

perlakuan 1

.1620667*

.0246338

.000

.105261

.218872

perlakuan 3

-.0075333

.0246338

.768

-.064339

.049272

kontrol

.1508667*

.0246338

.000

.094061

.207672

perlakuan 1

.1696000*

.0246338

.000

.112794

.226406

perlakuan 2

.0075333

.0246338

.768

-.049272

.064339

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

(I-J)

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound
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B. Hasil statistik Rendemen nata de fruit peel
1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Rendemen nata
N

perlakuan

12

12

Normal

Mean

225.5000

2.50

Parametersa,b

Std. Deviation

46.34946

1.168

Absolute

.163

.166

Positive

.120

.166

Negative

-.163

-.166

Kolmogorov-Smirnov Z

.565

.574

Asymp. Sig. (2-tailed)

.907

.897

Most Extreme
Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Rendemen nata
Levene

df1

df2

Sig.

Statistic
1.906

3

8

.207

3. Uji Anova one factor ketebalan nata de fruit peel
ANOVA
Rendemen nata
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

Df

Mean Square

19195.667

3

4435.333

8

23631.000

11

F

6398.556 11.541
554.417

Sig.
.003
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Post Hoc
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Rendemen nata
LSD
(I) perlakuan

(J) perlakuan

Mean

Std. Error

Sig.

Difference (I-J)

Kontrol

perlakuan 1

perlakuan 2

perlakuan 3

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

perlakuan 1

26.66667

19.22527

.203

-17.6669

71.0002

perlakuan 2

-62.00000*

19.22527

.012

-106.3336

-17.6664

perlakuan 3

-66.66667*

19.22527

.008

-111.0002

-22.3331

kontrol

-26.66667

19.22527

.203

-71.0002

17.6669

perlakuan 2

-88.66667*

19.22527

.002

-133.0002

-44.3331

perlakuan 3

-93.33333*

19.22527

.001

-137.6669

-48.9998

kontrol

62.00000*

19.22527

.012

17.6664

106.3336

perlakuan 1

88.66667*

19.22527

.002

44.3331

133.0002

perlakuan 3

-4.66667

19.22527

.814

-49.0002

39.6669

kontrol

66.66667*

19.22527

.008

22.3331

111.0002

perlakuan 1

93.33333*

19.22527

.001

48.9998

137.6669

perlakuan 2

4.66667

19.22527

.814

-39.6669

49.0002

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Lampiran 6. Tabel Data Panelis Uji Organoleptik Nata de Fruit Peel
No

Inisial Nama

Jenis
Kelamin
P
P
P
P
P
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P

1
MA
2
RA
3
CA
4
KR
5
AN
6
TR
7
KR
8
FR
9
IN
10 IG
11 KA
12 TI
13 LO
14 OA
15 BE
16 IT
17 JU
18 GA
19 DO
20 AS
*keterangan :
L : Laki-laki

√ : Iya

P : Perempuan

- : Tidak

Umur

Merokok

Minum Kopi

21
22
22
22
24
21
23
21
21
21
21
21
22
22
21
21
21
20
20
21

-

√
√
√
√
√
-
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Lampiran 7. Silabus
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Subah

Kelas

: XII

Total JP

: 7 JP x 45 menit (3 x pertemuan)

Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menujukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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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, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

1.2 Menyadari dan
mengagumi pola
pikir ilmiah dalam
kemampuan
mengamati
bioproses

Bioteknologi
• Konsep dasar
bioteknologi

1.3 Peka dan peduli
terhadap
permasalahan
lingkungan hidup,
menjaga dan
menyayangi
lingkungan sebagai
manifestasi
pengamalan ajaran
agama yang
dianutnya.

• Bioteknologi
konvensional

• Jenis
bioteknologi

• Produk
bioteknologi
konvensional
• Bioteknologi
modern
• Produk
bioteknologi
modern

Pembelajaran

Penilaian

10. Bioteknologi
Mengamati
Tugas
• Mengamati gambar- • Membuat
gambar produk
kliping tentang
bioteknologi
produk-produk
bioteknologi di
• Mengkaji referensi
pasaran
tentang produkproduk bioteknologi Observasi
Menanya
• Pengamatan
sikap dan
• Apa yag dimaksud
kinerja oleh
dengan bioteknologi
guru (lembar
?
observasi guru)
• Bagaimana produk
Portofolio
bioteknologi dapat
• Laporan
dihasilkan ?
praktikum
• Apa perbedaan
pembuatan nata
bioteknologi
de fruit peel
konvensional
dengan bioteknologi
modern?

Alokasi
Waktu
3 minggu
x 5 JP

Sumber
Belajar
• Buku paket
Biologi
untuk
SMA/MA
kelas XII
• Buku
referensi
berbagai
sumber
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Kompetensi Dasar
2.1 Berperilaku
ilmiah : teliti,
tekun, jujur
terhadap data dan
fakta, disiplin,
tanggung jawab,
dan peduli dalam
observasi dan
eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan
pertanyaan dan
berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama , cinta
damai, berpendapat
secara ilmiah dan
kristis, responsif
dan proaktif dalam
setiap tindakan dan
dalam melakukan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium

Materi Pokok

Pembelajaran

• Dampak
pemanfaatan
produk
bioteknologi di
masyarakat

Mengumpulkan Data
• Mengkaji referensi
tentang arti, prinsip
dasar dan jenis-jenis
bioteknologi
• Mengidentifikasi
produk bioteknologi
yang dapat
ditemukan di
kehidupan seharihari berdasarkan
prinsip dasar proses
bioteknologi
• Membuat rencana
dan melaksanakan
praktikum
pembuatan nata de
fruit peeldan
menyusun laporan
secara rinci
• Melakukan uji
organoleptik dan
mengukur ketebalan
nata yang dihasilkan
• Mencari informasi

Penilaian
Tes
• Post test
praktikum
• Pemahaman
tentang
pemanfaatan
bioteknologi
konvensional
dan modern
dalam berbagai
bidang

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

2.2 Peduli terhadap
keselamatan diri
dan lingkungan
dengan menerapkan
keselamatan kerja
saat melakukan
kegiatan
pengamatan dan
percobaan di
laboratorium dan di
lingkungan sekitar.
3.10 Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknologi yang
menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan.

Materi Pokok

Pembelajaran
tentang proses dan
produk bioteknologi
modern di berbagai
bidang kehidupan
• Mendiskusikan
dampak
bioteknologi
berdasarkan
pengamatan dalam
kehidupan manusia
Mengasosiasi
• Membuat
kesimpulan tentang
prinsip dasar
bioteknologi
• Menyusun laporan
hasil praktikum
pembuatan nata de
fruit pell
• Membuat
kesimpulan hasil
diskusi tentang
dampak
bioteknologi
berdasarkan

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar
4.10 Merencanakan
dan melakukan
percobaan dalam
penerapan prinsipprinsip
bioteknologi
konvensional untuk
menghasilkan
produk dan
mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dihasilkan

Materi Pokok

Pembelajaran
pengamatan dalam
kehidupan manusia
Mengkomunikasikan
• Mempresentasikan
hasil diskusi
pembuatan nata de
fruit peel
• Memaparkan
kesimpulan hasil
diskusi mengenai
dampak
bioteknologi
berdasarkan
pengamatan dalam
kehidupan manusia

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 8. RPP
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Subah

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Materi

: Bioteknologi

Sub Materi

: Bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern

Alokasi Waktu

: 7 JP x 45 menit (3 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menujukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
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humaniora

dengan

wawasan

kemanusiaan,

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.
KI 4

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

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
KD1.2 Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati bioproses

Indikator

KD 1.3 Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan hidup,
menjaga dan menyayangi lingkungan
sebagai manifestasi pengamalan
ajaran agama yang dianutnya.

1.2.1 Menunjukkan rasa syukur
kepada Tuhan atas kemampuan
berpikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati bioproses
1.3.1 Memperhatikan permasalahan
lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai
manifestasi pengamalan ajaran
agama yang dianutnya.

KD 2.1 Berperilaku ilmiah : teliti,
tekun, jujur terhadap data dan fakta,
disiplin, taggung jawab, dan peduli
dalam observasi dan eksperimen,
berani dan satun dalam mengajukan
pertanyaan dan berargumentasi,
peduli lingkungan, gotong royong,
bekerjasama , cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dan kristis,
responsif dan proaktif dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan

2.1.1 Menunjukkan sikap teliti, tekun
dan tanggung jawab saat melakukan
eksperimen di dalam laboratorium
2.1.2 Menunjukkan sikap jujur dalam
menyajikan data hasil eksperimen
2.1.3 Menunjukkan sikap berani dan
santun saat bertanya dan berpendapat
dalam diskusi
2.1.4 Menunjukkan sikap kerjasama
dalam melakukan diskusi dan
praktikum
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pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun diluar
kelas/laboratorium
KD 2.2 Peduli terhadap keselamatan
diri dan lingkungan dengan
menerapkan keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan pengamatan dan
percobaan di laboratorium dan di
lingkungan sekitar.

2.2.1 Menunjukkan sikap peduli
terhadap keselamatan diri sesuai
pedoman kerja saat melakukan
kegiatan eksperimen

KD 3.10 Memahami tentang prinsipprinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses dalam
menghasilkan produk baru untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia
dalam berbagai aspek kehidupan.

3.10.1 Mendefinisikan pengertian
bioteknologi
3.10.2 Menjelaskan prinsip-prinsip
dasar bioteknologi
3.10.3 Menjelaskan jenis-jenis
bioteknologi
3.10.4 Memberikan contoh-contoh
produk bioteknologi konvensional
dan modern
3.10.5 Menguraikan perbedaan
bioteknologi konvensional dan
modern
3.10.6 Mengalisis dampak
bioteknologi dalam kehidupan
manusia
3.10.7 Mengalisis dampak
bioteknologi dalam kehidupan
manusia

KD 4.10 merencanakan dan
melakukan percobaan dalam
penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk
menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang
dihasilkan serta prosedur yang
dihasilkan

4.10.1 Membuat produk bioteknologi
konvensional nata de fruit peel
4.10.2 Menyajikan hasil eksperimen
pembuatan nata de fruit peel dalam
bentuk laporan tertulis
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C. Tujuan Pembelajaran
1.2.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas kemampuan berpikir ilmiah dalam kemampuan
pengamatan bioproses melalui kegiatan berdoa sebelum pelajaran
dimulai dengan baik
1.3.1.1 Peserta didik mampu memperhatikan permasalahan lingkungan hidup,
menjaga

dan

menyayangi

lingkungan

sebagai

manifestasi

pengamalan ajaran agama yang dianutnya melalui kegiatan refleksi
dengan baik
2.1.1.1

Peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti, tekun dan tanggung
jawab melalui kegiatan eksperimen

2.1.2.1 Peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur dalam menyajikan data
hasil eksperimen melalui kegiatan eksperimen dengan baik
2.1.3.1

Peserta didik mampu menunjukkan sikap berani dan santun saat
bertanya dan berpendapat melalui kegiatan diskusi dengan baik

2.1.4.1

Peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama melalui kegiatan
diskusi dan praktikum dengan baik

2.1.5.1

Peserta didikmampu mendefinisikan pengertian bioteknologi dengan
benar melalui studi literatur dengan benar

2.2.1.1

Peserta

didik

keselamatan

mampu

menunjukkan

sikap

peduli

terhadap

diri sesuai pedoman kerja saat melakukan kegiatan

eksperimen melalui kegiatan praktikum dengan baik
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3.10.1.1 Peserta didik mampu mendefinisikan pengertian bioteknologi
melalui kajian literatur dengan benar
3.10.2.1 Peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi dengan
menggunakan referensi dengan tepat
3.10.3.1 Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis bioteknologi melalui
studi literatur dengan tepat
3.10.4.1 Peserta didik mampu memberikan contoh-contoh bioteknologi
konvensional dan modern melalui gambar secara tepat
3.10.5.1 Peserta

didik

mampu

menguraikan

perbedaan

bioteknologi

konvensional dan modern melalui kegiatan diskusi dengan benar
3.10.6.1 Peserta didik mampu menganalisis peran bioteknologi melalui
kegiatan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik
3.10.6.2 Peserta didik mampu menganalisis dampak bioteknologi melalui
kegiatan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik
4.10.1.1 Peserta didik mampu merancang cara kerja pembuatan produk
bioteknologi konvensional berupa nata de fruit pee lmelalui kegiatan
diskusi dengan tepat
4.10.2.1 Peserta didik mampu membuat produk bioteknologi konvensional
nata de fruit peel melalui kegiatan praktikum dengan benar
4.10.3.1 Pesrta didik mampu menyajikan hasil eksperimen pembuatan nata de
fruit peel dalam bentuk laporan tertulis melalui kegiatan praktikum
dengan baik
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D. Materi Pembelajaran
Pertemuan I

: Prinsip dasar bioteknologi

Pertemuan II

: Jenis-jenis bioteknologi

Pertemuan III

: Dampak positif dan negatif bioteknologi

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model

: STAD (Student Teams Achievement Division)

Metode

: Studi literatur, diskusi kelompok, praktikum

F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar
1. Media
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Power Point
c. Video/foto-foto/gambar bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern
2. Alat dan Bahan
a. Alat tulis
b. Whiteboard
c. Laptop
d. Laboratorium Biologi dan sarananya
e. LCD
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3. Sumber belajar
a. Buku paket siswa :
Ferdinand P, Fictor. 2009. Praktis Belajar Biologi Untuk SMA Kelas
XII.Jakarta : Pusat Pembukuan Depdiknas.
b. Buku pegangan siswa :
Pratiwi, D.A. 2006. Biologi Untuk SMA Kelas X11. Jakarta: Erlangga.
c. Sumber Video : https://youtu.be/Unl1rw7lYbU
d. LKS
e. Internet
G. Langkah Pembelajaran
Pertemuan I (2 JP x 45 menit)
Tahap
Pembelajaran

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar

Pendahuluan ( 15
menit)

-

Apresepsi

-

Motivasi

-

Kegiatan Guru dan
Siswa
Mengucapkan salam
dan menyiapkan
suasana belajar yang
kondusif
Membuka kegiatan awal
dengan berdoa
Mengecek kehadiran
siswa
Guru membawa produk
bioteknologi berupa
yogurt, tape dan tempe
di depan kelas sambil
mengajukan pertanyaan
“bahan dasar apa yang
digunakan dalam
pembuatan produk
tersebut?, bagaimana
cara pembuatan produk
tersebut?
Guru menanyakan
pertanyaan
“mikroorganisme apa
yang berperan dalam
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Tahap
Pembelajaran

Inti (60 menit)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
pembuatan produk
biotenologi tersebut?”
- Guru menampilkan
gambar berbagai macam
produk bioteknologi dan
mengajukan pertanyaan
yang terkait dengan
gambar tersebut :
1. Produk apa saja
yang ada pada
gambar tersebut?
2. Apa yang terjadi
dalam proses
pembuatan produkproduk tersebut
sehingga bahan
dasar yang tadinya
berbentuk cair
ataupun padat bisa
menjadi produk
pangan yang
bermanfaat?

Orientasi

- Guru menyampaikan
materi pembelajaran dan
tujuan pembelajaran
yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut.

Mengamati

- Siswa mengamati
gambar produk
bioteknologi sederhana
untuk memahami
mengenai prinsip
bioteknologi

Menanya

- Guru membimbing
siswa untuk
memunculkan
pertanyaan
1. Bahan dasar apa
yang digunakan
dalam pembuatan
produk-produk
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Tahap
Pembelajaran

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
tersebut?
2. Mikroorganisme apa
yang berpera dalam
pembuatan produkproduk tersebut?
3. Bagaimana proses
dalam pembuatan
produk tersebut?

Mencoba

- Siswa diminta untuk
membentuk kelompok
yag terdiri dari 4-5
orang
- Siswa diminta untuk
mengidentifikasikan
produk bioteknologi
yang telah dibagikan

Menalar

- Siswa diminta untuk
mengaitkan proses
terbentuknya produk
tersebut dengan materi
pinsip bioteknologi .

Mengkomunikasikan

- Setiap perwakilan
kelompok
menyampaikan hasil
diskusinya di depan
kelas.

Rangkuman

- Guru membimbing
siswa untuk merangkum
materi yang telah
dipelajari
- Guru mengajak siswa
untuk merefleksikan
pengetahuan yang telah
diperoleh
- Guru menugaskan siswa
untuk membaca literatur
tentang cara pembuatan
nata
- Guru menugaskan siswa
untk membawa bahan-

Penutup (15 menit)
Refleksi

Tindak Lanjut
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Tahap
Pembelajaran

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
bahan dan alat yang
akan digunakan untuk
kegiatan praktikum pada
pertemuan selanjutnya.

Pertemuan II ( 3 JP x 45 menit)
Tahap
Pembelajaran

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar

Kegiatan Guru dan
Siswa
- Mengucap salam
- Membuka kegiatan
belajar dengan
berdoa
- Mengecek kehadiran
siswa dengan
bertanya adakah
yang tidak masuk
hari ini
- Mengontrol
kebersihan papan
tulis

Apresepsi

- Guru menanyakan
kepada siswa apakah
sudah membawa alat
dan bahan yang akan
digunakan untuk
praktikum
pembuatan nata de
fruit peel pada hari
ini
- Guru menanyakan
apa fungsi dari alat
dan bahan tersebut

Motivasi

- Guru menayangkan
gambar nata de coco
sebagai contoh
produk bioteknologi
konvensional
- Guru menanyakan

Pendahuluan (15
menit)
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Tahap
Pembelajaran

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
kepada siswa
bagaimana cara
pembuatan nata de
coco tersebut ?

Orientasi

- Guru menyampaikan
materi dan tujuan
pembelajaran
- Guru membimbing
siswa untuk
menyiapkan alat dan
bahan praktikum

Mengorganisasi

- Siswa diminta untk
berkumpul sesuai
dengan anggota
kelompok praktikum

Mengamati

- Siswa diminta
mencermati Lembar
Kerja siswa (LKS)
yang telah dibagikan

Menanya

- Siswa diminta untuk
menanyakan tahapan
pembuatan nata yang
belum dipahami

Mencoba

- Siswa membuat nata
de fruit peel dengan
penambahan gula
batu sesuai dengan
panduan lembar
kerja praktikum

Menalar

- Siswa diminta untuk
menghubungkan
tahap-tahap
pembuatan nata
dengan materi
tentang proses
pembuatan nata

Inti (105 menit)
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Tahap
Pembelajaran

Fase
Mengkomunikasikan

Klarifikasi

Evaluasi

Kegiatan Guru dan
Siswa
- Setiap kelompok
menyampaikan hasil
diskusinya di depan
kelas
- Guru
mengklarifikasi
apabila masih ada
siswa yang belum
tepat saat melakukan
praktikum
- Siswa diberi
pertanyaan secara
lisan tentang materi
yang telah dilakukan
saat praktikum

Merangkum

- Siswa diminta untuk
merangkum materi
yang telah dipelajari

Refleksi

- Siswa diminta untuk
menyampaikan
manfaat apa yang
didapatkan dalam
pembelajaran hari ini

Tindak lanjut

- Siswa diminta untuk
membuat laporan
hasil praktikum
secara tertulis
- Guru memberi tugas
kepada siswa untuk
mempelajari materi
selanjutnya yaitu
tentang bioteknologi
modern dan dampak
dari bioteknologi

Penutup (15 menit)
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Pertemuan III ( 2 JP x 45 menit)
Tahap
Pembelajaran

Fase

Pendahuluan (15
menit)

Menyiapkan kondisi
belajar

Apresepsi

Inti (60 menit)

Kegiatan Guru dan
Siswa
- Mengucapkan salam
dan menyiapkan
suasana belajar yang
kondusif
- Membuka kegiatan
awal dengan berdoa
- Mengecek kehadiran
siswa
- Guru mengingatkan
siswa tentang tugas
yang telah diberikan
pada pertemuan
sebelumnya
- Guru menampilkan
gambar nata de fruit
peel dan golden rice
hasil rekayasa
genetika
- Guru memberi
pertanyaan “apa
perbedaan dari kedua
gambar tersebut?”

Motivasi

- Siswa diminta untuk
menyebutkan produk
bioteknologi modern
yang sering dijumpai
dalam kehidupan
sehari-hari
- Bagaimana proses itu
bisa terjadi ?

Orientasi

- Guru menyampaikan
materi pembelajaran
dan tujuan
pembelajaran yang
akan dibahas pada
pertemuan tersebut.
- Siswa diminta untuk
mengamati video
proses kultur jaringan

Mengamati
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Menanya

- Siswa diminta untuk
menanyakan proses
kultur jaringan yang
belum dipahami

Mencoba

- Siswa diminta untuk
membuat peta konsep
tentang bioteknologi
modern dalam
berbagai bidang
kehidupan

Mengkomunikasikan

- Siswa diminta untuk
menyampaikan hasil
diskusi tentang peta
konsep di depan kelas
- Siswa diberi
pertanyaan secara
lisan tentang materi
yang telah dipelajari

Evaluasi

Rangkuman

- Guru membimbing
siswa untuk
merangkum materi
yang telah dipelajari

Refleksi

- Guru mengajak siswa
untuk merefleksikan
pengetahuan yang
telah diperoleh

Tindak lanjut

- Guru meminta siswa
untuk mempelajari
materi selanjutnya.

Penutup (15 menit)

H. Penilaian
Aspek
Afektif
Kognitif

Psikomotor

Teknik
Observasi
Non Tes
Tes
Observasi

Instrumen
Lembar Refleksi
Portofolio :
Laporan Praktikum
Post Test
Lembar observasi
kinerja
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I. Lampiran
1. Lembar kerja siswa (LKS)
2. Instrument penelitian dan rubrik penilaian
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Lampiran 9. Lembar Kerja Siswa 1
Lembar Kerja Siswa (LKS) 1
Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.

A) Judul : Bioteknologi Konvensional
B) Tujuan :
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian bioteknologi
2. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam produk bioteknologi
konvensional melalui kegiatan diskusi
3. Siswa mampu menyebutkan mikroorganisme yang berperan dalam
produk-produk bioteknologi konvensional
4. Siswa mampu menyebutkan manfaat bioteknologi konvensional
C) Alat dan Bahan :
1. Gambar berbagai macam produk makanan dan minuman hasil produk
bioteknologi konvensional
2. Alat tulis
D) Cara Kerja
1. Amatilah gambar produk-produk bioteknologi yang ada di LCD
2. Identifikasilah mana saja yang termasuk bioteknologi konvensional
dan yang tidak
3. Cari dalam literatur nama mikrobia yang berperan dan proses
terbentuknya
4. Tuliskan hasil diskusi di tabel hasil pengamatan
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E) Hasil Pengamatan
No

Nama
Produk

Bahan
Dasar

Mikroorganisme
yang Berperan

Proses
Terbentuknya

F) Pertanyaan
1. Apa pengertian dari bioteknologi ?
2. Adakah gambar yang bukan merupakan produk bioteknologi
konvensional ? Jika iya gambar bernomor berapa saja yang bukan
merupakan produk bioteknologi konvensional?
3. Jelaskan 3 manfaat yang ditimbulkan dari pembuatan produk
bioteknologi konvensional !
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Gambar Produk-Produk Bioteknologi yang Ditampilkan di LCD

A

B

C

D

E

F
Golden rice

G

H
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Lampiran 10. Lembar Kerja Siswa 2
Lembar Kerja Siswa (LKS) 2

Nama Anggota Kelompok :
1.
2.
3.

A) Judul : Bioteknologi
B) Tujuan :
1. Siswa mampu menjelaskan proses pembuatan nata de fruit peel
2. Siswa mampu membuat nata de fruit peel menggunakan tambahan
gula batu
3. Siswa mampu melakukan uji organoleptik nata
C) Alat dan Bahan :
1. Kompor

8. Koran

2. Kain saring

9. Pengaduk

3. Panci

10. Cuka

4. Timbangan

11. Kertas Indikator pH

5. Gelas ukur

12. Kulit buah

6. Loyang

13. Gula batu

7. Baskom

14. Starter Nata

D) Cara Kerja :
1. Pembuatan sari kecambah kacang hijau
a) Timbang kecambah seberat 100 gram
b) Cuci kecambah yang telah ditimbang dengan air bersih
c) Blender kecambah dengan perbandingan 1 : 1 (air : kecambah)
d) Saring kecambah yang diblender menggunakan kain saring
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2. Pembuatan Nata
a) Bersihkan kulit buah dari kotoran yang menempel dengan dicuci
menggunakan air bersih
b) Blender kulit buah dengan perbandingan 1 : 2
c) Saring kulit buah yang telah diblender menggunakan kain saring
sebanyak 2 kali
d) Rebus hasil saringan sampai mendidih
e) Sebelum mendidih tambahkan sari kecambah 80 ml dan saringan
kulit buah 800 ml
f) Tambahkan cuka sebanyak 2-3 tetes sampai pH mencapai 3-4
g) Aduk terus sampai mendidih
h) Masukkan kedalam loyang sebanyak 800 ml dan dinginkan di suhu
ruang
i) Tambahkan starter nata sebanyak 80 ml
j) Peramlah selama 8 hari
3. Pemanenan Nata
a) Setelah 8 hari, lapisan putih yang terbentuk dari proses fermentasi
diambil dari loyang
b) Bersihkan lapisan lendir yang ada pada nata menggunakan sendok
makan.
c) Cuci nata yang telah dibersihkan dari lendir hingga bersih
menggunakan air
d) Rendam nata dengan air selama 3 hari, air rendaman nata diganti
setiap sehari sekali
e) Setelah 3 hari direndam, rebus nata dengan air mendidih selama 15
menit
f) Potong nata dengan ukuran 1 cm x 1 cm, kemudian rendam dengan
air panas selama 10 menit dan tiriskan
g) Nata diuji orgnoleptik
h) Tulis hasil uji organoleptik di tabel hasil pengamatan
i) Jawablah pertanyaan yang telah disediakan
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4. Hasil Pengamatan
Kode

1
Sangat
Tidak
Suka

Penilaian
3
Netral

2
Tidak
Suka

4
Suka

5
Sangat
Suka

Tekstur Nata
A
B
C
D
Rasa Nata
A
B
C
D
Warna Nata
A
B
C
D
Aroma Nata
A
B
C
D
-

Pertanyaan
1. Apa yag dimaksud dengan nata ?
2. Mikroorganisme apa yag berperan dalam pembuatan nata ?
3. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan
nata ?
4. Jelaskan proses pembuatan nata de fruit peel !
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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-

Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Lampiran 11. Instrumen Penilaian Aspek Kognitif
1. Kisi-kisi post test
Indikator

3.10.4
Memberikan
contoh-contoh
produk
bioteknologi
3.10.6
Menganalisis
peran
dan
dampak
bioteknologi
3.10.2
Menjelaskan
prinsip-prinsip
dasar
bioteknologi

Aspek
C1
C2
C3
C4
Menghafal Memahami Mengaplikasikan Menganalisis
1

2

3
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2. Soal post test
1) Sebutkan masing-masing 5 contoh dari bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern !
2) Sebutkan 3 dampak positif dan negatif dari bioteknologi !
3) Bagaimana proses pembentukan nata de fruit peel oleh
mikroorganisme pada percobaan ini ?
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3. Kunci jawaban post test
1) Contoh bioteknologi konvensional : tempe, kecap, tapai, yogurt,
keju dan nata
Contoh bioteknologi modern

: bayi tabung, vaksin, kultur

jaringan, rekayasa genetika dan kloning
2) Dampak positif :
a) Dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah bahan makanan.
Contohnya pengolahan bahan makanan air susu diubah menjadi
yogurt, keju dan mentega
b) Dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan makanan,
misalnya

protein

dan

vitamin.

Dengan

menggunakan

bioteknologi bahan makanan tersebut dapat diproduksi secara
lebih cepat tanpa menggunakan ruangan yang luas
c) Membantu dunia kedokteran dan medis mengatasi penyakitpenyakit tertentu. Misalnya : penyakit kelainan genetis dengan
terapi gen, hormon insulin, antibiotik, antibodi monoklonal dan
vaksin.
d) Meningkatkan produk-produk (baik kualitas maupun kuantitas)
pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan
temuan bibit unggul
Dampak Negatif :
a) Munculnya

pencemaran

biologis,

berupa

organisme transgenik yang tidak terkendali

penyebaran
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b) Gangguan keseimbagan ekosistem akibat perubahan dinamika
populasi
c) Kerusakan tatanan sosial masyarakat, ketika kloning pada
manusia tidak terkendali
d) Tersingkirnya berbagai plasma nutfah alami/ lokal. Flora dan
fauna lokal “terdesak” oleh kehadiran flora dan fauna
transgenik.

3) Pembentukan nata bermula dari bakteri Acetobacter xylinum
menghidrolisis sukrosa dalam media menjadi glukosa. Glukosa lalu
bergabung dengan asam lemak membentuk precursor pada
membran sel, kemudian membentuk enzim selulosa sintetase yang
mempolimerisasikan selulosa membentuk lembaran nata.
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4. Rubrik penilaianpost test
No.
Soal

1

2

3

Kriteria Penilaian

Skor

Mampu menyebutkan produk bioteknologi
konvensional dan modern masing-masing 5
dengan tepat
Hanya mampu menyebutkan 4 produk
bioteknologi konvensional dan modern dengan
tepat
Hanya mampu menyebutkan 3 produk
bioteknologi konvensional dan modern dengan
tepat
Hanya mampu menyebutkan 2 produk
bioteknologi konvensional dan modern dengan
tepat
Hanya mampu menyebutkan 1 produk
bioteknologi konvensional dan modern dengan
tepat
Tidak menjawab pertanyaan
Mampu menyebutkan dampak postif dan negatif
bioteknologi minimal 4
Hanya mampu menyebutkan 3 dampak
bioteknologi positif dan negatif
Hanya mampu menyebutkan 2 dampak
bioteknologi positif dan negatif
Hanya mampu menyebutkan 1 dampak
bioteknologi positif dan negatif
Hanya menyebutkan 3 dampak bioteknologi
positif ataupun negatif saja
Hanya menyebutkan 2 dampak bioteknologi
positif ataupun negatif saja
Hanya menyebutkan 1 dampak bioteknologi
positif ataupun negatif saja
Tidak menjawab pertanyaan
Mampu menjawab 3 alasan kenapa mikrobia
digunakan dalam bioteknologi
• Acetobacter
xylinum
menghidrolisis
sukrosa dalam media menjadi glukosa
• Glukosa bergabung dengan asam lemak
membentuk prekursor pada membran sel
• Acetobacter xylinum membentuk enzim
selulosa
sintetase
yang
mempolimerisasikan selulosa membentuk
lembaran nata

10

8

6

4

2

0
20
15
10
5
7,5
5
2,5
0

30
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Hanya mampu menjawab 2
pembahasan yang ditentukan
Hanya mampu menjawab 1
pembahasan yang ditentukan
Tidak menjawab pertanyaan
SKOR MAKSIMAL

Nilai =

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓
𝟔𝟎

x 100

dari

3

poin

20

dari

3

poin

10
0
60
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Lampiran 12. Panduan Penilaian Laporan Praktikum
PANDUAN PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM

Nama Siswa

:

Kelas

:

Nomor Presensi

:

PEDOMAN PENSKORAN
No

Nama Siswa

1

Kriteria Penilaian
•

Halama cover

•
•
•
•

Acara

•
•
•
•

2

3

4

5

6

7

8

Total Nilai
Nilai Akhir

Isi
Identitas Laporan
- Judul
- Nama Siswa, No. Presensi,
Kelas
- Identitas Sekolah
Memuat dua aspek dari yang telah
ditentukan
Memuat satu aspek dari yag telah
ditentukan
Tidak memuat aspek dari yag telah
ditentukan
Acara Praktikum
- Judul praktikum
- Hari, tanggal praktikum
- Tempat
dilaksanakanya
praktikum
- Waktu praktikum
Memuat tiga aspek dari yang telah
ditentukan
Memuat dua aspek dari yang telah
ditentukan
Memuat satu aspek dari yang telah
ditentukan
Tidak memuat aspek dari yang
telah ditentukan

Skor
5

3
1
0
5

3
2
1
0
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Kriteria Penilaian
•

Tujuan
•
•

Dasar Teori

•
•

Alat dan Bahan

•
•
•
•

Cara Kerja
•
•
•
Hasil Pengamatan
•
•

Pembahasan

Isi
Menyebutkan tujuan praktikum :
1. Siswa mampu menerangkan
prinsip dasar bioteknologi
konvensional
2. Siswa mampu melakukan
pembuatan nata de fruit peel
Menyebutkan
satu
tujuan
praktikum
Tidak
menyebutkan
tujuan
praktikum
Sesuai dengan tujuan praktikum
Tidak sesuai dengan tujuan
praktikum
Menyebutkan 5 alat dan 5 bahan
Menyebutkan 3 alat dan 2 bahan
Menyebutkan alat dan bahan
namun tidak sesuai dengan
kegiatan praktikum
Menyebutkan cara kerja sesuai
dengan panduan praktikum dengan
menggunakan kalimat pasif
Menyebutkan cara kerja sesuai
dengan panduan praktikum tetapi
tidak menggunakan kalimat pasif
Tidak menyebutkan cara kerja
sesuai dengan panduan praktikum
Sesuai dengan hasil pengamatan
yang dilakukan pada kegiatan
praktikum
Tidak
sesuai
dengan
hasil
pengamatan yang dilakukan pada
kegiatan praktikum
Poin pembahasan
1. Menjelaskan
prinsip
dasar
bioteknologi
konvensional
dalam pembuatan nata de fruit
peel
2. Menjelaskan
peran
bakteri
Acetobacter xylinum dalam
pembuatan nata de fruit peel
3. Menjelaskan
terbentuknya
lapisan nata de fruit peel
4. Menjelaskan faktor internal dan
eksternal yang berpengaruh

Skor
5

1
0
15
5
5
2,5
1

10

5

1
10

1

25
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Kriteria Penilaian

Kesimpulan

Lampiran

Daftar Pustaka

Isi
dalam pembuatan nata de fruit
peel
• Menjelaskan 3 aspek dari 4 aspek
yang ditentukan
• Menjelaskan 2 aspek dari 4 aspek
yang ditentukan
• Menjelaskan 1 aspek dari 4 aspek
yang ditentukan
• Pembahasan di luar aspek yang
ditentukan
• Tidak membuat pembahasan
• Sesuai dengan tujuan dan hasil
pembahasan
• Tidak sesuai dengan tujuan dan
hasil pembahasan
• Melampirkan foto-foto kegiatan
praktikum
• Tidak
melampirkan
foto-foto
kegiatan praktikum
• Mencantumkan sumber literatur
yang berasal dari buku dan jurnal
• Mencantumkan sumber literatur
yang berasal dari blogspot dan
sumber internet lain yang tidak
terjamin sumbernya
• Tidak mencantumkan sumber

SKOR TOTAL = 100
Nilai akhir = jumlah skor yang diperoleh

Skor

20
15
10
5
0
10
1
5
0
5
3

0
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Lampiran 13. Instrumen Penilaian Presentasi
INSTRUMEN PENILAIAN PRESENTASI

Nama Siswa

:

No. Absen

:

Kelas

:

No
Aktifitas
1.
Presentasi
Siswa melakukan presentasi secara :
a. Sistematik sesuai dengan topik
b. Jelas
c. menarik
Siswa melakukan presentasi dan
hanya memenuhi 2 aspek yang telah
ditentukan
Siswa melakukan presentasi dan
hanya memenuhi 1 aspek yang telah
ditentukan
Siswa tidak ikut presentasi
2.

3.

4.

Mengajukan pertanyaan
Siswa mengajukan pertanyaan sesuai
dengan topik yang sedang dibahas
Siswa mengajukan pertanyaan tetapi
tidak sesuai dengan topik yang
sedang dibahas
Siswa tidak mengajukan pertanyaan
Menjawab pertanyaan
Siswa menjawab pertanyaan sesuai
dengan topik yang sedang dibahas
Siswa menjawab pertanyaan tetapi
tidak sesuai dengan topik yang
sedang dibahas
Siswa tidak dapat
menjawab
pertanyaan
Menghargai pendapat
Siswa
mendengarkan
dan
menghargai pendapat orang lain
Siswa menerima pendapat teman
namun berbicara sendiri saat orang

Skor

10

7

4

0

10
5

0

10
5

0

10
5

Skor Penilaian
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lain berbicara
Siswa
tidak
menerima
menghargai pendapat teman
5.

dan

Menyimpulkan hasil
Siswa dapat menyimpulkan hasil
diskusi sesuai dengan topik yang
sedang dibahas
Siswa dapat menyimpulkan hasil
diskusi tetapi tidak sesuai dengan
topik yang sedang dibahas
Siswa tidak dapat menyimpulkan
hasil diskusi
Jumlah skor

0

10

5

0

50

Pedoman Penilaian :

Nilai =

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒙 𝟏𝟎𝟎

