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ABSTRAK
PENGARUH PENAMBAHAN MADU TERHADAP AROMA, RASA
DAN KADAR ASAM TERTITRASI YOGHURT UBI JALAR UNGU
(Ipomoea batatas L.)

Fransiska Karunia Jatisari
141434016
Universitas Sanata Dharma
Yoghurt merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Bakteri
asam laktat yang umum digunakan pada produk yoghurt adalah Streptoccocus
thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Pada umumnya yoghurt berbahan dasar
susu sapi, dapat juga dibuat dari susu kacang kedelai, kacang hijau, ubi jalar ungu
atau lebih dikenal dengan susu nabati. Peneliti mencoba mengganti susu sapi
dengan menggunakan ubi jalar ungu sebagai bahan dasar dalam pembuatan
yoghurt. Ubi jalar ungu mengakibatkan penurunan kadar asam laktat pada yoghurt
yang dihasilkan, oleh sebab itu perlu penambahan bahan lain, peneliti
menggunakan madu sebagai nutrisi bagi bakteri asam laktat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian madu
terhadap rasa dan aroma yoghurt yang dihasilkan, serta untuk mengetahui kadar
asam tertitrasi yang dihasilkan oleh yoghurt ubi jalar ungu dengan penambahan
madu. Setiap perlakuan dan kontrol dibuat 3 kali pengulangan. Yoghurt yang
dihasilkan selanjutnya diuji organoleptik oleh 20 panelis, kemudian melakukan
titrasi asam basa guna melihat kadar asam tertitrasi yang dihasilkan. Setelah itu
dianalisis secara statistika menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji Anova
dan untuk uji organoleptik dilanjutkan dengn uji Tukey.
Berdasarkan uji organoleptik menunjukkan bahwa semua perlakuan
pemberian konsentrasi madu yang berbeda memberikan dampak positif terhadap
rasa, aroma dan kadar asam tertitrasi. Yoghurt dengan perlakuan penambahan
konsentrasi madu sebanyak 12% merupakan yoghurt paling disukai panelis
berdasarkan rasa dan 15% yang paling disukai panelis berdasarkan aroma yang
dihasilkan yoghurt. Kadar asam tertitrasi dengan hasil tertinggi terdapat pada
yoghurt ubi jalar ungu dengan penambahan madu sebanyak 15%.
Kata Kunci: Yoghurt, ubi jalar ungu, madu, organoleptik, kadar asam tertitrasi.
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ABSTRACT
THE EFFECT ON HONEY ADDITION ON AROMA, TASTE AND
LEVEL OF TITRATED ACID OF PURPLE SWEET POTATO
YOGURT (Ipomoea batatas L.)

Fransiska Karunia Jatisari
141434016
University of Sanata Dharma
Yogurt is the result of fermented milk by lactic acid bacteria. Lactic acid
bacteria commonly used in yoghurt products are Streptococcus thermophilus and
Lactobacillus bulgaricus. In general, cow milk-based yoghurt, can also be made
from soy milk, green beans, purple sweet potato or better known as vegetable milk.
Researchers tried to replace cow's milk by using purple sweet potatoes as a base
ingredient in yogurt making. Purple sweet potato results in a decrease in lactic acid
levels in the resulting yoghurt, and therefore the addition of other ingredients,
researchers use honey as a nutrient for lactic acid bacteria.
The purpose of this study was to determine the effect of honey on the taste
and aroma of yoghurt produced, and to know the level of titrate acids produced by
purple sweet potato yoghurt with the addition of honey. Each treatment and control
made 3 repetitions. The resulting yoghurt is then tested organoleptically by 20
panels, then performs acid-base titration to see the resulting titrated acids. After
that statistically analyzed using normality test, homogeneity test, Anova test and for
organoleptic test continued with Tukey test.
Based on the organoleptic test showed that all treatments given different
concentrations of honey had a positive effect on taste, aroma and acetic acid levels.
Yogurt with 12% honey concentration treatment was the most favored panelist
based on taste and 15% most preferred by panelists based on yogurt-produced
scent. The highest levels of titrated acids are found in purple sweet potato yogurt
with 15% honey added.
Keywords: Yogurt, purple sweet potato, honey, organoleptic, titrated acids.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Yoghurt merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat (Deden,
2012). Bakteri asam laktat yang umum digunakan pada produk yoghurt adalah
Streptoccocus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus pada
yoghurt berfungsi untuk menghambat pembentukan kolesterol dalam darah
sehingga yoghurt baik untuk dikonsumsi secara rutin (Harjanti, 2013). Yoghurt
pada umumnya berbahan dasar susu sapi. Namun terdapat beberapa masyarakat
atau orang yang alergi terhadap laktosa yang terkandung dalam susu sapi, oleh
sebab itu mulai dikembangkan yoghurt dengan bahan dasar susu nabati seperti
susu kacang, kedelai, susu kacang hijau dan susu jagung.
Ubi jalar ungu merupakan salah satu pangan lokal yang memiliki manfaat
untuk bahan baku industri pangan olahan karena memiliki kandungan gizi yang
tinggi, dengan kandungan serat pada ubi ungu, maka dapat pula diproduksi
seperti halnya minuman serat yang dipasaran saat ini (Silalahi dan Hutagalung,
2004). Penggunaan ubi jalar ungu sebagai bahan pangan dikalangan masyarakat
masih sangat terbatas. Hasil survey Badan Pusat Statistik (2015), rata-rata
produksi ubi jalar ungu di Indonesia sebesar 2.261 juta ton dan 89% nya
digunakan sebagai bahan pangan. Yoghurt ubi jalar ungu atau yoghurt Ipomoea
batatas merupakan salah satu kreasi yoghurt berbahan dasar sari ubi ungu yang
diolah dengan cara yang sama seperti yoghurt pada umumnya.
1
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Ubi jalar ungu mengandung antioksidan dan serat alami. Menurut Apraidji
(2006) olisakarida dalam ubi jalar ungu merupakan komponen nongizi yang
tidak tercerna tetapi bermanfaat bagi pertumbuhan baktei probiotik sehingga
ubi jalar dapat berfungsi sebagai prebiotik dan yoghurt merupakan produk
probiotik karena mengandung kultur aktif. Ubi ungu sendiri juga berguna untuk
menurunkan kadar gula darah karena pada ubi ungu mengandung antosianin.
Selain itu kandungan karbohidrat ubi jalar ungu yang tinggi dapat dijadikan
sebagai sumber kalori. (Yusuf dan Hasyim, 2008).
Dalam penelitian Fawzan (2009) menyatakan bahwa yoghurt dengan
penambahan sari ubi jalar ungu mengakibatkan penurunan kadar asam laktat,
sehingga diperlukan bahan lain agar meningkatkan kadar asam laktat.
Pembuatan yoghurt berbahan baku nabati (ubi jalar) akan berbeda dengan
yoghurt yang berbahan dasar susu sapi, untuk itu guna meningkatkan
karakteristik sensori akhir olahan yoghurt perlu ditambahakan bahan lain
terutama untuk meningkatkan asam laktat pada yoghurt yakni dengan
penambahan madu.
Madu merupakan salah satu sumber gula yang juga dapat dijadikan
sebagai nutrisi bakteri asam laktat dan juga mengandung antibiotik yang aktif
sehingga dapat menghancurkan bakteri. Oleh sebab itu peneliti ingin
menggunakan madu sebagai pengganti gula. Madu merupakan salah satu
sumber gula yang juga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi bakteri asam
laktat. Sehingga peneliti juga ingin melihat total kadar asam laktat yang
dihitung, namun lebih terkonsentrasi dengan kadar asam tertitrasi pada yoghurt
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dengan penambahan madu. Herawati dan Wibawa (2011) menyatakan bahwa
semakin besar jumlah gula yang ditambahkan, maka semakin banyak substrat
yang tersedia bagi mikroba dan semakin cepat pertumbuhannya, sehingga
semakin tinggi pula aktivitas mendegradasi gula dan bahan organik lainnya
menjadi asam laktat.
Pada penelitian sebelumnya tentang “Pengaruh Penambahan Madu dan
Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik Fisika, Kimia, dan Biologi Yoghurt
Susu Jagung” yang dilakukan oleh Ariska (2016) dengan perlakuan
menambahkan konsentrasi madu terbaik yaitu 10% dan lama fermentasi 6 jam,
8 jam, 10 jam. Hasil penelitian secara garis besar yakni penambahan madu dan
lama fermentasi berpengaruh pada karakteristik fisika, rasa, dan aroma, tetapi
tidak berpengaruh pada tekstur dan warna serta kadar protein. Perlakuan yang
paling berpengaruh yakni pada fermentasi 10 jam. Penelitian sebelumnya yang
lain yakni tentang “Pengaruh Penambahan Madu Terhadap Mutu Yoghurt
Jagung” yang dilakukan oleh Nofrianti (2013). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembuatan yoghurt jagung dengan penambahan madu dapat
meningkatkan mutu dan nilai gizi dari yoghurt susu jagung serta memiliki
organoleptik yang disukai oleh panelis terutama pada penambahan madu
sebanyak 8%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada
penelitian sebelumnya menggunakan jagung sebagai bahan utama pembuatan
yoghurt, sedangkan penelitian ini menggunakan ubi jalar ungu sebagai bahan
utama dalam pembuatan yoghurt.
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Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan madu sebagai pengganti gula
dan memanfaatkan sari ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) sebagai pengganti
susu sapi untuk meningkatkan keanekaragaman produk pangan, yang pada
umumnya ubi jalar ungu hanya dijadikan suatu bahan makanan yang langsung
dikonsumsi. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penambahan Madu
Terhadap Aroma, Rasa Dan Kadar Asam Tertitrasi Yoghurt Ubi Jalar
Ungu (Ipomoea batatas L.)

B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh penambahan madu dengan konsentrasi yang
berbeda terhadap aroma dan rasa pada yoghurt ubi jalar ungu?
2. Berapa penambahan madu yang menghasilkan kadar asam tertitrasi
dengan hasil tertinggi pada yoghurt ubi jalar ungu?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh penambahan madu dengan konsentrasi yang
berbeda terhadap aroma dan rasa pada yoghurt ubi jalar ungu
2. Mengetahui kadar asam tertitrasi yang dihasilkan oleh yoghurt ubi jalar
ungu dengan penambahan madu.
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D. Manfaat penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara
lain:
1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif
tersendiri mengenai cara pembuatan yoghurt ubi jalar ungu dengan
penambahan madu sebagai pengganti gula.
2. Manfaat Praktis
a. Dunia pendidikan
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah di dunia
pendidikan khususnya berkaitan dengan yoghurt berbahan dasar ubi
jalar ungu. Selain itu sebagai referensi sumber belajar khususnya bagi
peserta didik yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
b. Mahasiswa
Menambah wawasan, pengetahuan maupun ketrampilan
terutama

di

bidang

bioteknologi

dan

mengembangkan

ilmu

pengetahuan. Selain itu mempopulerkan yoghurt ubi jalar ungu di
masyarakat.
c. Masyarakat
Memberikan

informasi

kepada

masyarakat

mengenahi

pemanfaatan ubi jalar ungu dan madu pada yoghurt ubi jalar ungu.
Selain itu memberikan gambaran kepada pengusaha kecil tentang
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pemanfaatan ubi jalar ungu tentang penerapan bioteknologi dalam
bidang olahan makanan dan fermentasi.
d. Petani
Membantu memberikan pengetahuan bagi para petani tentang
manfaat ubi jalar ungu dan madu, mengembangkan produksi ubi jalar
ungu, serta memberikan solusi bagi para petani untuk tetap menanam
ubi jalar ungu.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Yoghurt
1. Pengertian
Yoghurt diartikan sebagai bahan makanan yang berasal dari susu dengan
bentuk menyerupai es krim yang rasanya asam (Hasrudin dan Rifnatul, 2014).
Yoghurt yang baik memiliki tekstur lembut seperti bubur, tidak terlalu encer
dan tidak pula terlalu padat (Legowo, 2002). Selain itu, yoghurt juga memiliki
kandungan nutrisi yang lebih baik daripada susu segar. Pembuatan yoghurt
meliputi pemanasan, pendingingan dan fermentasi dimana pembuatannya
mengalami higienis (Pramono dkk, 2002)
Istilah yoghurt berasal dari bahasa Turki, yaitu “jugurt” yang digunakan
untuk mendeskripsikan jenis makanan hasil fermentasi susu yang rasanya asam
(Younus et al. dalam Aswal et al., 2012). Yoghurt adalah salah satu produk
bioteknologi

konvensional

terkhususnya

di

bidang

pangan

dengan

memanfaatkan susu sapi sebagai bahan dasarnya. Yoghurt merupakan produk
yang diperoleh dari fermentasi susu atau susu rekonsitusi dengan menggunakan
bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus yang dapat
menguraikan gula susu (laktosa) menjadi asam laktat (SNI 2981:2009).
Lactobacillus bulgaricus lebih berperan pada pembentuhan aroma sedangkan
Streptococcus thermophillus lebih berperan pada cita rasa yoghurt, dan adanya
asam laktat inilah yang membuat rasa yoghurt menjadi asam (Roswita, 2007).

7
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Salah satu faktor yang memengaruhi rasa dan kualitas yoghurt yakni
bahan dasar yang digunakan, salah satunya dengan menggunakan ubi jalar
ungu. Pada dasarnya yoghurt dengan berbahan dasar nabati memang akan
berbeda dengan yoghurt yang berbahan dasar susu sapi, pada yoghurt dengan
penambahan ubi jalar ungu sendiri akan mengakibatkan penurunan kadar asam
laktat pada yoghurt yang dihasilkan (Fawzan, 2009). Selain bahan dasar faktor
lain yakni suhu pada saat proses fermentasi yoghurt berlangsung. Bakteri asam
laktat memiliki daur hidup pada suhu antara 10oC – 45oC yang merupakan suhu
optimum bagi bakteri asam laktat dapat berkembang (Ginting, 2005). Waktu
fermentasi pada yoghurt juga memengaruhi aroma, rasa serta tekstur pada
yoghurt. Jika yoghurt disimpan terlalu lama maka aroma dari yoghurt menjadi
menyengat, rasa pada yoghurt juga menjadi pahit dengan tekstur menjadi
sangat kental. Produksi peptide yang dihasilkan oleh Lactobacillus bulgaricus
yang berlebihan dan akan mengkontaminasi hasil dari yoghurt dan
menyebabkan yoghurt berlendir.

2. Jenis Yoghurt
Di pasaran terdapat beberapa jenis yoghurt seperti yoghurt tanpa
perisa dan warna (plain), yoghurt yang diberi perisa dan warna tertentu,
yoghurt buah, yoghurt campuran. Menurut Hassaruddin dan Pratiwi (2015)
berdasarkan karakteristik strukturnya, yoghurt dibedakan menjadi:
a. Firm yoghurt yakni yoghurt dengan konsistensi gel padat yang dikemas
sehingga untuk mengkonsumsinya harus menggunakan sendok.
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b. Stirred yoghurt yaitu fermentasi yang dilakukan di dalam wadah yang
besar, kemudian didinginkan dan dikemas dalam wadah yang lebih
kecil sehingga gumpalan susu dapat berubah atau pecah sebelum
pengemasan dan pendinginan selesai, karena terjadi peningkatan
viskositas dan produk mempunyai tekstur yang cukup padat. Biasanya
ditambahkan dengan bahan pengental.
c. Drinking yoghurt memiliki tekstur yang mirip dengan stirred yoghurt,
namun pada tingkat kekentalannya yang berbeda hal ini terjadi karena
pada yoghurt ini telah dihomogenisasi sehingga konsisten menjadi
encer. Pada yoghurt ini tidak ditambahkan dengan pengental tetapi
ditambahkan stabiliser.
Berdasarkan cita rasa, yoghurt dibedakan menjadi:
a. Plain yoghurt, tipe tradisional dengan bau yang tajam dan rasa yang
asam (tidak manis).
b. Fruit yoghurt pada yoghurt jenis ini pembuatannya ditambahkan
dengan buah dan pemanis terhadap plain yoghurt
c. Flavored yoghurt dibuat dengan menambahkan flavour buah dan
pewarna sintesis.
Berdasarkan penggolongan jenis yoghurt yang telah dihasilkan
berdasarkan struktur dan fisik maupun cita rasa, produk yoghurt yang akan
dibuat oleh peneliti yaitu jenis yoghurt berdasarkan cita rasa dengan sedikit
modifikasi yakni menggunakan ubi jalar ungu sebagai pengganti susu sapid an
menggantikan pemanisnya dengan menggunakan madu.
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3. Manfaat
Yoghurt memiliki banyak manfaat bagi kecukupan dan peningkatan gizi
masyarakat. Menurut Rukmana (2001) mengonsumsi yoghurt dapat
meningkatkan kesehatan tubuh, karena bakteri pada yoghurt yang masuk ke
dalam usus akan menyelimuti dinding usus, sehingga usus menjadi asam, oleh
sebab itu mikroba pathogen menjadi tertekan atau tidak dapat menyerang.
Komposisi nutrisi lengkap yang terdapat pada yoghurt seperti pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kandungan Gizi dalam Tiap 100 g Yoghurt
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kandungan Gizi
Protein
Karbohidrat
Air
Lemak
Kalori
Kalsium
Kalium
fosfor
Zat Besi
Vitamin B1
Magnesiun
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin A

Proporsi (banyaknya)
3,30 g
4,00 g
88,00 g
2,50 g
52,00 kal
120,0 mg
186 mg
90,00 mg
0,10 mg
0,05 mg
11 mg
1,2 mg
0,1 mg
73,00 SI

Sumber: Rukmana (2001)

Yoghurt mengandung bakteri asam laktat yang berperan untuk merubah
bentuk laktosa (gula yang terdapat dalam susu) ke dalam bentuk yang lebih
sederhana. Pada saat proses fermentasi, pertumbuhan Streptococcus
thermophillus akan lebih cepat dalam menghasilkan asam laktat yang akan
digunakan oleh Lactobacillus bulgaricus dalam pertumbuhannya yang
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berperan penting dalam pembentukan tekstur dan rasa yoghurt (Goff, dalam
Arlina Otemusu, 2016). Proses inilah yang membuat yoghurt sangat sesuai
dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance, dimana tubuh tidak mampu
mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, yang menyebabkan
penderita diare dan sakit perut setelah mengonsumsi susu, namun berbeda bila
penderita mengonsumsi yoghurt (Eniza, 2004).

4. Mekanisme Fermentasi Yoghurt
Fermentasi yoghurt merupakan fermentasi asam laktat. Bakteri asam
laktat memfermentasikan gula melalui jalur-jalur tertentu yang dikenal sebagai
homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif adalah fermentasi
yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat, sedangkan heterofermentatif
hasil akhirnya berupa asam laktat dan etanol. Pada umumnya proses fermentasi
dilakukan pada suhu 40-450C selama 2,5- 3 jam. (Hasruddin, 2015).
Bakteri yang terdapat pada yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus thermophillus. Kedua bakteri tersebut dapat mengurai laktosa
(gula) susu menjadi asam laktat dengan berbagai komponen aroma dan cita
rasa. Lactobacillus bulgaricus yang digunakan dalam fermentasi alami untuk
beberapa jenis pangan pada suhu rendah dan dapat tumbuh baik pada suhu 10250C. Pertumbuhan dalam karbohidrat dapat menurunkan pH media hingga
3,5-5,0 (Tatang, 2013). Sedangkan pada Streptococcus thermophillus tumbuh
baik pada suhu 37-400C tetapi juga dapat tumbuh pada suhu ekstrim 520C.
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bakteri ini memproduksi asam laktat serta memfermentasi fruktosa, manosa
dan laktosa (Sopandi dan Wardah, 2004).
Kombinasi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus
akan mempercepat dan menghasilkan total asam yang lebih banyak daripada
bentuk tunggalnya (Indriawati, 2001). Asam laktat yang dihasilkan
menyebabkan penuruan pH susu dan meningkatkan keasaman susu. Jika pH
susu menjadi sekitar 4,6 atau lebih rendah maka keasaman susu akan menjadi
tidak stabil dan terkoagulasi (menggumpal) sehingga membentuk gel yoghurt
yang berbentuk semisolid (setengah padat). Selain itu, asam laktat juga
memberikan ketajaman rasa (rasa asam) dan menimbulkan aroma khas pada
yoghurt (Purwaningsih, 2007)
Proses fermentasi asam laktat dimulai dengan proses glikolisis
menghasilkan asam piruvat dilanjutkan dengan perubahan asam piruvat
menjadi asam laktat. Asam piruvat akan bereaksi langsung dengan NADH
membentuk asam laktat. Aseton dan metil alkohol adalah bentuk antara
fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme dan sangat penting secara
komersial (Karmana, 2016). Selain itu terdapat fermentasi malolaktik
(malolactic fermentation) yang akan mengubah menjadi asam laktat.
Pada bakteri asam laktat juga menghasilkan fermentasi malolaktik, yakni
proses biokimia akibat adalanya bakteri asam laktat tertentu yang
menyebabkan rendahnya tingkat keasaman (low titratable acid), meningkatkan
stabilitas mikroorganisme (Miller, 2015). Proses fermentasi malolaktik
merupakan proses konversi asam malat menjadi asam laktat (L-malic acid
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menjadi L-lactic acid) dan karbondioksida. Proses konversi ini sering disebut
juga dengan dengan reaksi dekarboksilasi. Asam malat yang dikonversi
tergolong dalam asam dikarboksil menjadi asam laktat yang tergolong dalam
asam monokarboksil (Syauqiah, 2015).
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan yoghurt adalah:
a.

Suhu
Suhu pada fermentasi menentukan jenis mikroba yang dominan

selama fermentasi, contohnya Lactobacillus bulgaricus yang merupakan
kelompok bakteri asam laktat (BAL), pada umumnya memiliki ssuhu optimum
400C – 450C.
b.

Substrat
Substrat menyediakan zat gizi yang diperoleh oleh mikroba untuk

memperoleh energi, pertumbuhan, bahan pembentukan sel dan biosintesa
produk-produk metabolisme. Beberapa mikroorganisme yang membutuhkan
energi seperti asam laktat umumnya menghasilkan sejumlah besar asam laktat
dari fermentasi substrat karbohidrat.
c.

Mikroba
Mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi yoghurt antara lain

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Proses feremntasi
pada umumnya dilakukan dengan menggunakan kultur murni yang disimpan
dalam keadaan kerning atau dibekukan.
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d.

Asam
Produk asam selama feremntasi dipengaruhi oleh jenis mikroorganisme

yang berperan, jenis makanan dan kadar gula.Makanan yang mengandung
asam pada umumnya dapat bertahan lebih lama, jumlah asam yang tinggi dapat
menghambat mikroorganisme yang memproduksinya. (Ari dan Suhartanti,
2012).
Berdasarkan penggolongan jenis yoghurt yang telah dijelaskan
berdasarkan struktur fisiknya maupun cita rasanya, produk yoghurt yang akan
dibuat oleh peneliti yaitu jenis yoghurt berdasarkan cita rasa dengan
menambahkan sari ubi jalar ungu dan menggantikan pemanisnya dengan
menggunakan madu.

B. Total Bakteri Asam Laktat (BAL)
Bakteri asam laktat dalam memperbanyak sel memanfaatkan nutrisi
seperti laktosa yang nantinya akan dipecah menjadi asam laktat. Bakteri asam
laktat dapat mendegradasi berbagai jenis gula menjadi asam laktat atau
komponen lainnya (Kurniawati, 2005). Gula yang terkandung dalam susu
maupun buah dalam proses pembuatan yoghurt dapat meningkatkan aktivitas
BAL dalam menghasilkan asam laktat. Yoghurt yang baik mengandung kadar
asam 0,5% - 2,0% dan mengandung BAL minimal sebanyak 107 CFU/ml.
Bakteri asam laktat memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai
substansi antimikrobia yang berpotensi sebagai pengawet. Proses biokimia
pada yoghurt terjadi pada saat proses fermentasi berlangsung. Pemecahan
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laktosa menjadi asam laktat oleh aktivitas bakteri asam laktat akan
meningkatkan keasaman susu sehingga menyebabkan rasa asam pada yoghurt
(Janna et al, 2014).

C. Ubi Ungu (Ipomoea batatas L.)
1. Morfologi
Ubi Jalar ungu (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu ubi jalar
yang banyak di temui di Indonesia, batang tanaman yang beberbentuk bulat,
tidak berkayu, berbuku-buku dan tumbuh dengan merambat. Panjang
batang sekitar 2 – 3 m, serta memiliki warna batang hijau tua da nada juga
yang berwarna keunguan. Berat ubi pada umumnya 200 – 300 gram per ubi.
Selain berwarna ungu, ubi jalar juga ada yang berwarna putih, kuning, dan
merah. Ubi jalar ungu memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging
ubinya, dan memiliki kulit yang sangat tipis. Daun berbentuk bulat dan juga
lonjong yang pada umumnya berwarna hijau dan juga kekuningkuningan.bunga ubi jalar memiliki bentuk terompet tersusun dengan lima
helai daun mahkota, lima helai daun bunga dan satu helai putik, dengan
mahkota bunga berwarna putih. Bunga ubi jalar mekar pada pagi jika terjadi
penyerbukan maka akan terjadi buah. Buah ubi jalar berbentuk bulat,
berkulit keras dan berbiji. Gambar morfologi ubi jalar ungu dapat dilihat
pada gambar 2.1. Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan yang dikutip
dari Iriyanti (2012), tanaman ubi jalar dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:
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Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledonae

Odo

: Convolvulales

Familia

: Convulvulaceae

Genus

: Ipomoea

Spesies

: Ipomoea batatas L.

Gambar 2.1 Morfologi Ubi Jalar Ungu

2. Kandungan Gizi dalam Ubi Jalar Ungu
Terdapat nutrisi pada ubi jalar ungu seperti vitamin A, C, serat
pangan, zat besi, potassium dan protein (Mais, 2008). Warna ungu dari ubi
jalar ungu berasal dari pigmen alami yang terkandung di dalamnya. Pigmen
hidrofilik antosianin termasuk golongan flavonoid yang menjadi pewarna
pada sebagian besar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah.
Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu dan stabilitas yang
tinggi disbanding antosianin dari sumber lain, membuat umbi ini sebagai
pilihan yang lebih sehat dan sebagai alternatif pewarna alami
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(Kumalaningsih, 2008). Kandungan gizi pada ubi jalar ungu dapat dilihat
pada tabel 2.2
Tabel 2.2 Kandungan Gizi pada Ubi Jalar Ungu
Gizi
Pati (%)
Lemak (%)
Protein (%)
Air (%)
Serat (%)
Vitamin C (mg/100 g)
Kadar Antosianin (mg/g)
Kalori (kal)
Karbohidrat (g)
Zat besi (mg)
Vitamin A (SI)
Vitamin B1 (mg)
Sumber: Suprapti (2003)

Jumlah
22,64
0,94
0,77
70,46
3,00
21,43
923,65
123,00
27,90
0,70
7.700,00
0,90

Komponen karbohidrat yang terdapat di dalam ubi jalar adalah pati,
serat pangan (selusosa, hemiselulosa) serta beberapa jenis gula yang bersifat
larut seperti maltose, sukrosa, fruktosa dan glukosa. Pati pada ubi jalar ungu
merupakan pati yang tersusun atas amilosa dan amilopektin (Sulistiyo,
2006).

3. Manfaat
Ubi jalar ungu yang rasanya manis mengandung antosianin yang
berfungsi sebagai antioksidan, antimutagenik, hepatoprotektif anthipertensi
dan anthiperglisemin (Suda dkk dalam Retnati, 2009). Hasil penelitian
Kobori dalam Retnati, 2009 tentang pigmen antosianin dan pengaruhnya
pada penghancuran penyakit kanker menunjukkan bahwa ekstra ubi ungu
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jalar berpengaruh terhadap penekanan pertumbuhan HL60 sel leukimia
pada manusia hingga mencapai 35-55%.
Kandungan antosianin di dalam ubi jalar ungu mempunyai fungsi
fisiologis yaitu sebagai antioksidan, antikanker, antibakteri, mencegah
kerusakan hati, penyakit jantung dan stroke. Di dalam ubi jalar ungu
terdapat zat aktif yang bernama selenium dan iodine lebih tinggi daripada
ubi lainnya, zat aktif inilah yang bermanfaat menjadi antikanker. Ubi jalar
ungu memiliki manfaat yang baik untuk mendorong kelancaran peredaran
darah (Kumalaningsih, 2008).

D. Madu
1. Pengertian
Madu merupakan cairan kental seperti sirup yang berwarna coklat
kuning muda sampai coklat merah yang dikumpulkan dalam indung madu
oleh lebah Apis mellifera. Madu merupakan sebuah produk herbal yang
dibuat oleh lebah dengan beberapa modifikasi yang diproses dari nectar dan
getah tumbuh-tumbuhan yang dikumpulkan dari berbagai tanaman yang
disimpan sebagai madu (Faisol, 2006). Madu merupakann salah satu sumber
gula yang dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi bakteri asam laktat,
madu juga mengandung berbagai jenis gula, diantaranya fruktosa 41%,
glukosa 35%, dan sukrosa 1,9% (Finarsih, 2014).
Rasa manis madu alami sesungguhnya melebihi manisnya gula,
karena kadar atau tingkat kemanisannya sedikitnya bisa mencapai 1½ kali
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dari rasa gula pasir. Kandungan senyawa utama pada madu seperti
karbohidrat (79,8%) dan air (17%) yang menyebabkan madu alami tidak
memiliki efek-efek buruk seperti hanya pada gula pasir (Kristanti, 2004).
Lebah madu menghasilkan madu yang dibuat dari nektar sewaktu
musim tumbuhan berbunga. Seewaktu nektar dikumpulkan oleh pekerja dari
bunga, bahan tersebut masih mengandung air tinggi (80%) dan sukrosa yang
tinggi. Setelah lebah mengubah nektar menjadi madu, kandungan air
menjadi rendah dan sukrosa diubah menjadi fruktosa dan glukosa
(Sihombing dalam Nurul Fazriyanti, 2015).

Gambar 2.2 Madu

2. Kandungan Gizi pada Madu
Madu alami mengandung banyak enzim, yaitu molekul protein yang
sangat komplek yang dihasilkan oleh sel hidup dan berfungsi sebagai
katalisator, yakni zat pengubah kecepatan reaksi dalam proses kimia yang
terjadi di dalam tubuh makhluk hidup (Purbaya, 2002)
Madu lebih baik digunakan jika dibandingkan dengan sukrosa atau
gula biasa, sebab madu mengandung glukosa dan fruktosa saat diminum
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langsung akan diserap darah, sehingga madu cepat menghasilkan tenaga,
sedangkan gula yang berisi sukrosa baru diserap beberapa jam kemudian
(Kasno, 2007)
Madu memiliki pH asam yang berkisar 3,6-4,5. Tingkat keasaman
yang tinggi merupakan penghambat yang efektif terhadap pertumbuhan
bakteri. Madu mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta
karoten, flavonoid, asam fenolik dan asam nikotinat. Di dalam madu juga
terdapat kandungan mineral dan garam dan zat lain seperti besi, sulphur,
magnesium, kalsium, kalium, khlor, natrium, fosfor dan sodium serta
antibiotika dan enzim pencernaan (Finarsih, 2014). Nutrisi madu secara
lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3
Tabel 2.3 Nutrisi dalam Madu
Nutrisi

Rata-rata 1 sendok Rata-rata per 100 g
makan (21 g)
Air
3,62 g
17,10 g
Kalori
64
304
Total karbohidrat 17,46 g
82,40 g
Fruktosa
8,16 g
38,50 g
Glukosa
6,57 g
31,00 g
Maltosa
1,53 g
7,20 g
Sukrosa
0,32 g
1,50 g
Karbohidrat lain
0,85 g
4,00 g
Serat
0,04 g
0,20 g
Kolesterol
0
0
Total protein
0,06 g
0,30 g
Vit B6
0,01 mg
0,02 mg
Vit C
0,11 mg
0,50 mg
Kalsium
1,27 mg
6,00 mg
Besi
0,09 mg
0,42 mg
Zinc
0,05 mg
0,22 mg
Magnesium
0,42 mg
2,00 mg
Mangan
0,02 mg
0,08 mg
Sumber : The National Honey Board (2004)
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3. Manfaat
Madu merupakan larutan gula dengan saturasi tinggi, serta
mengandung enzim katalase, kandungan gula dan enzim yang terdapat pada
madu menyebabkan madu memiliki efek antibakteri sehingga dapat
digunakan sebagai bahan pengawet tambahan pada beberapa jenis makanan
(Puspitasari, 2007).
Asam organik yang terkandung dalam madu sangat bermanfaat bagi
kesehatan terutama bagi metabolisme tubuh, diantaranya asam oksalat,
asam tartarat, asam laktat dan asam malat. Asam laktat terdapat kandungan
zat laktobasilin yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor.
Zat tembaga menghambat terjadinya anemia. Zat mangan berfungsi sebagai
antioksidan dan berpengaruh besar dalan pengontrolan gula darah serta
hormone steroid (Faisol, 2015).

E. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ariska (2016) yang berjudul
“Pengaruh Penambahan Madu dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik
Fisika, Kimia, dan Biologi Yoghurt Susu Jagung” dengan menggunakan
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan menambahkan
konsentrasi madu terbaik yaitu 10% da lama fermentasi 6 jam, 8 jam, 10 jam .
Hasil penelitian secara garis besar yakni penambahan madu dan lama
fermentasi berpengaruh pada karakteristik fisika, rasa, dan aroma, tetapi tidak
berpengaruh pada tekstur dan warna serta kadar protein. Perlakuan yang paling
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berpengaruh yakni pada fermentasi 10 jam. Karakteristik fisika dan biologi
yoghurt susu jagung manis yang dihasilkan sudah memenuhi syarat mutu
yoghurt sedangkan pada karakteristik kimia belum memenuhi dikarenakan
protein yang dihasilkan dibawah minimal kandungan protein yang seharusnya
terdapat pada yoghurt berdasarkan kriteria SNI.
Penelitian yang dilakukan oleh Nofrianti (2013) yang berjudul
“Pengaruh Penambahan Madu Terhadap Mutu Yoghurt Jagung” menggunakan
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan dan 3 kali
pengulangan. Perlakuan yang digunakan adalah penambahan madu embun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan yoghurt jagung dengan
penambahan madu dapat meningkatkan mutu dan nilai gizi dari yoghurt susu
jagung serta memiliki organoleptik yang disukai oleh panelis terutama pada
penambahan madu sebanyak 8%. Aroma yang dihasilkan pada pembuatan
yoghurt jagung ini adalah aroma khas yoghurt, namun masih ada terdapat
sedikit pengaruh aroma jagung.
Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian yang
sudah dilakukan, yakni meneliti mutu pada yoghurt dengan menambahkan
madu pada setiap perlakuan

yoghurt. Pada penelitian sebelumnya

menggunakan susu jagung sebagai bahan bakunya, namun pada penelitian ini
akan menggunakan susu sapi dan ubi jalar ungu sebagai perisa yang kemudian
akan menguji total kadar asam laktat serta aroma dan rasa yang dihasilkan oleh
yoghurt.
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F. Kerangka Berpikir
Penelitian ini menggunakan ubi jalar ungu sebagai pengganti susu sapi
dalam pembuatan yoghurt. Pada umumnya yoghurt berbahan dasar susu sapi,
namun terdapat beberapa orang yang memiliki alergi terhadap protein susu
sapi, salah satu mengatasinya adalah mengganti susu sapi dengan susu nabati
yakni ubi jalar ungu. Yoghurt merupakan salah satu produk Bioeteknologi
berupa susu fermentasi dengan memanfaatkan Bakteri Asam Laktat (BAL),
yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini
berfungsi menaikkan nilai gizi susu dan menjaga kesehatan usus dari bakteri
patogen. Susu mempunyai sifat lebih mudah rusak, sehingga susu dapat
dijadikan yoghurt yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Ubi jalar ungu
kaya akan antioksidan yang berguna sebagai perisa sekaligus pewarna bagi
yoghurt. Sejauh ini ubi jalar ungu di Indonesia masih terbatas pada beberapa
jenis produk pangan saja, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti ingin
memberikan wawasan mengenai pemanfaatan lain dari ubi jalar ungu sebagai
bahan dasar dalam pembuatan yoghurt.
Pada umumnya yoghurt dibuat menggunakan gula pasir sebagai sumber
nutrisi bagi bakteri asam laktat tersebut. Pada penelitian ini, peneliti ingin
menggantikan gula pasir sebagai sumber nutrisi dengan madu. Seperti yang
diketahui, masyarakat gemar dengan madu, mulai dari langsung dikonsumsi
ataupun mencampurkannya dengan minuman. Peneliti ingin mengetahui rasa
yang dihasilkan pada yoghurt yang berbahan gula pasir dengan madu
memberikan rasa yang berbeda, dan ingin mengetahui tingkat kesukaan
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masyarakat pada yoghurt tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka
dapat disusun kerangka berfikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:
Penggunaan ubi jalar ungu

Terdapat beberapa orang yang

yang masih terbatas

alergi terhadap protein susu sapi.
Ubi jalar ungu menjadi alternatif
lain sebagai pengganti susu sapi
dalam pembuatan yoghurt.

Proses

fermentasi

yoghurt

gula

dibutuhkan bakteri Streptococcus

lain sebagai sumber nutrisi

thermophilus sebagai awal proses

bagi bakteri asam latat

metabolisme dan Lactobacillus

Ditambahkan

sumber

bulgaricus

memetabolisme

monosakarida

menjadi

laktat
Konsentrasi

madu

yang

digunakan 6%, 9%, 12% dan
15%

Uji organoleptik berupa rasa, dan
aroma, dan uji total kadar asam
tertitrasi pada yoghurt yang
dihasilkam

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir

asam
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G. Hipotesis
1. Penambahan madu dengan konsentrasi yang berbeda akan
memberikan pengaruh pada aroma dan rasa pada yoghurt ubi jalar
ungu.
2. Penambahan madu 15% menghasilkan kadar asam tertitrasi tertinggi
pada yoghurt ubi jalar ungu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian
menggunakan

ini

merupakan

Rancangan

Acak

penelitian
Lengkap

eksperimen

(RAL).

dengan

Penelitian

ini

menggunakan 4 perlakuan dan kontrol dengan 3 kali pengulangan. Setelah
itu dilakukan uji organoleptik meliputi aroma dan rasa, dan mengukur kadar
asam tertitrasi. Adapun faktor perlakuan itu adalah:
1. Faktor 1. Konsentrasi Madu yang terdiri dari 4 taraf yaitu:


E1 = 6% dari 100 ml susu



E2 = 9% dari 100 ml susu



E3 = 12% dari 100 ml susu



E4 = 15% dari 100 ml susu

2. Yoghurt tanpa campuran madu sebagai kontrol (C)

B. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu:
1. Variabel bebas
Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah variasi
konsentrasi penambahan madu yang dicampurkan dalam susu. Konsentrasi
terdiri dari 6%, 9%, 12%, 15%, serta 1 kontrol dengan pengulangan
sebanyak 3 kali.

26
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2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar asam tertitrasi, rasa dan
aroma dari yoghurt ubi jalar ungu yang dihasilkan.
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu rendah
lemak, starter yoghurt biokul, dan ubi jalar ungu.

C. Batasan Penelitian


Starter yang digunakan adalah Plain yoghurt merk Biokul dan konsentrasi
starter plain yoghurt yang digunakan pada setiap perlakuan adalah 10
gram



Pembuatan susu ubi jalar ungu menggunakan metode perebusan,
penghalusan, penyaringan dan perebusan.



Penelitian ini terfokus pada penggunan madu dengan konsentrasi 6%, 9%,
12%, dan 15% sebagai pengganti gula dalam pembuatan yoghurt ubi jalar
ungu.



Susu rendah lemak yang digunakan sebanyak 10%.



Uji organoleptik ditujukan untuk melihat kualitas yoghurt meliputi rasa
dan aroma.



Kadar asam laktat dihitung sebagai asam tertitrasi



Lama fermentasi 24 jam.



Susu ubi jalar ungu merupakan sari ungi jalar ungu
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D. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan
digital, gelas beker 100 ml, gelas ukur 50 ml, gelas arloji, labu ukur,
erlenmeyer, buret dan statif, pipet tetes, kertas lakmus, batang pengaduk,
thermometer, wadah/ toples, blender, saringan kelapa, saringan kain,
sendok, pisau, panci, kompor, kertas label, alat tulis, tisu, sabun cuci
sunlight, gelas plastik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah susu
rendah lemak merk Ultra Milk, madu, ubi jalar ungu, plain yoghurt Biokul,
air bersih, cuka.

E. Cara Kerja
Penelitian dilakukan pada April-Mei 2018, bertempat di Laboratorium
Biologi Kampus III Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk menguji
kadar asam tertitrasi, rasa, aroma
1. Persiapan dan Proses Sterilisasi Alat
Pada tahap ini dilakukan pendataan alat dan bahan yang akan digunakan
dalam penelitian. Alat yang akan digunakan dalam penelitian terlebih
dahulu dibersihkan agar tidak terdapat kotoran yang menempel.
a. Semua alat yang akan digunakan untuk proses pembuatan yoghurt
dicuci menggunakan sabun
b. Wadah yang akan digunakan dipanaskan dalam panci yang sudah
diisi air dan dipanaskan hingga mendidih.
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c. Wadah yang telah direndam tersebut diangkat lalu didiamkan hingga
kering.
d. Kain saring disterilisasi dengan cara direbus menggunakan air
mendidih kemudian diangkat dan didiamkan hingga kering.
2. Pembuatan Susu Ubi Jalar Ungu
a. Ubi dibersihkan dan dipotong dadu.
b. Sebelum dihaluskan menggunakan blender terlebih dahulu ubi jalar
ungu direbus selama 5 menit untuk mengempukkan umbi ubi jalar
ungu.
c. Ubi jalar ungu diblender dengan perbandingan 2:1 {air 1500ml : ubi
jalar ungu (500 gram)}.
d. Setelah ubi jalar diblender kemudian disaring menggunakan saringan
kelapa 1x lalu disaring menggunakan saringan kain 1x sehingga
diperoleh sari ubi jalar ungu.
3. Pembuatan Yoghurt
a. Yoghurt Kontrol
1) Ditambahkan susu skim sebanyak 10% pada sari ubi jalar ungu 1500
ml.
2) Sari ubi jalar ungu yang telah diberi susu skim dipanaskan pada
kompor hingga suhu 80˚C-90˚C selama 15 menit, sambil diaduk.
3) Setelah itu susu didiamkan hingga suhu turun menjadi 37˚C – 45˚C
yaitu suhu yang dapat digunakan untuk pertumbuhan S.
thermophilus dan L. bulgaricus.
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4) Cuka dimasukkan hingga pH susu mencapai 4 yang bersifat asam,
kemudian dituang ke dalam 5 toples fermentasi masing-masing
sebanyak 100 ml.
5) Plain yoghurt ditambahkan sebanyak 10 gram dan diaduk
menggunakan batang pengaduk.
6) Kemudian toples diletakkan pada tempat yang tidak terkena sinar
matahari langsung dan sesuai tata letak yang ditentukan,
difermentasikan dalam suhu ruang selama 24 jam, dilanjutkan uji
organoleptik pada yoghurt.
b. Yoghurt dengan penambahan madu.
1) Ditambahkan susu skim 10% pada sari ubi jalar ungu 1500 ml.
2) Sari ubi jalar ungu yang telah diberi susu skim dipanaskan pada
kompor hingga suhu 800C-900C selama 15 menit, sambil diaduk.
3) Setelah itu susu didiamkan hingga suhu turun menjadi 370C – 450C
yaitu suhu yang dapat digunakan untuk pertumbuhan Streptococcus
thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus.
4) Cuka dimasukkan hingga pH susu mencapai 4 yang bersifat asam,
kemudian dituang ke dalam 5 toples fermentasi masing-masing
sebanyak 100 ml
5) Plain yoghurt ditambahkan sebanyak 10 gram dan diaduk
menggunakan batang pengaduk.
6) Madu ditambahkan pada setiap perlakuan dengan masing-masing
konsentrasi 6%, 9%, 12%, dan 15% pada 100 ml susu.
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7) Kemudian toples diletakkan pada tempat yang tidak terkena sinar
matahari langsung dan sesuai tata letak yang ditentukan,
difermentasikan dalam suhu ruang selama 24 jam, dilanjutkan uji
organoleptik pada yoghurt.
Tabel 3.1 Tata Letak Penyimpanan Yoghurt
MB1

K2

MA3

K1

MC3

MC1

MA1

MD3

MD1

MB3

K3

MB2

MD2

MC2

MA2

Keterangan :
K : Kontrol
MA : Penambahan madu dengan konsentrasi 6%
MB : Penambahan madu dengan konsentrasi 9%
MC : Penambahan madu dengan konsentrasi 12%
MD : Penambahan madu dengan konsentrasi 15%
1-2-3 : Pengulangan

4. Total Asam Teritrasi
Kadar asam laktat yoghurt ubi jalar ungu dengan penambahan madu
ini diukur dengan metode titrasi yang dinyatakan dalam prosentase
asam laktat (Wahyudi, 2006). Adapun cara kerja dari metode ini adalah
sebagai berikut:
1) Yoghurt diambil sebanyak 10 ml untuk dititrasi pada labu ukur
100 ml.
2) Aquades ditambahkan sebanyak 100 ml.
3) Dilakukan titrasi sebanyak 10ml
4) Penolpthalein 1% diteteskan sebanyak 3 tetes.
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5) Sampel dititrasi NaOH 0,1 N sampai terlihat warna merah
muda.
6) Perhitungan kadar asam dilakukan dengan rumus sebagai
berikut:
Total asam tertitrasi (% asam laktat) =

V1 x N x B
V2 x 1000

𝑥 100%

Keterangan:
V1 = Volume NaOH yang digunakan (ml)
V2 = Berat sampel yang dititrasi (gram)
N = Normalitas NaOH (N)
B = Berat molekul asam laktat (90).

5. Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan oleh 20 panelis yang merupakan
mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma yang
mengenal rasa yoghurt dan pernah mengkonsumsi yoghurt, kemudian
peneliti akan memberikan lembar kuesioner pada setiap panelis dan
panelis akan melakukan uji organoleptik secara bergantian. Teknik
penyajian yoghurt dengan diberi kode pada setiap ulangan yang
ditempelkan pada gelas plastik, sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Kode pada setiap Perlakuan dalam Uji Organoleptik
Perlakuan
K

MA

MB

MC

MD

Ulangan
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Kode
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Guna menilai hasil dari yoghurt yang telah dibuat, terdapat beberapa
aspek yang harus diuji, antari lain aroma dan rasa dari yoghurt.
1. Uji rasa


Sampel yoghurt diambil dan diletakkan di dalam gelas plastik
yang bersih dan kering kemudian diberi kode seperti tabel 3.2



Sampel yoghurt diambil sebanyak ± 1 sendok dan dirasakan
dengan lidah.



Kemudian dilakukan pengerjaan oleh 20 panelis.

2. Uji aroma


Sampel yoghurt diambil dan diletakkan di dalam gelas plastik
yang bersih dan kering kemudian diberi kode seperti tabel 3.2
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Sampel yoghurt diambil sebanyak ± 1 sendok plastik dan dicium
pada jarak kira-kira ½ cm dari hidung untuk mengetahui
aromanya



Kemudian dilakukan pengerjaan oleh 20 panelis.

F. Teknik Pengambilan Data
Data yang dikumpulkan adalah data primer yang di dapat dari uji
organoleptik terhadap yoghurt ubi jalar ungu dengan penambahan madu
yang dihasilkan. Uji organoleptik ini dilakukan oleh 20 panelis. Syarat
menjadi panelis adalah sebagai berikut: tertarik terhadap uji organoleptik
sensori dan bersedia berpartisipasi, konsisten dalam mengambil keputusan,
berbadan sehat, tidak buta warna serta gangguan psikologis, tidak menolak
terhadap makanan yang akan diuji atau tidak alergi (SNI dalam Theresia
Retno, 2017). Setelah melakukan uji organoleptik, panelis akan
memberikan penilaian sesuai dengan skala hedonik yang peneliti sediakan
dan diisi secara subyektif oleh panelis.
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Tabel 3.3 Tabulasi Data

No Pernyataan Ulangan
1 Tekstur
Aroma

2 Rasa

K
MA
MB
MC
MD
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
2
3
1
2
3

Catatan panelis:
Aroma:

Rasa:

Ketentuan:
1.
2.
3.
4.
5.

Sangat tidak suka
Tidak suka
Biasa saja
Suka
Sangat suka

Keterangan
K
: Kontrol
MA : Penambahan madu dengan konsentrasi 6%
MB : Penambahan madu dengan konsentrasi 10%
MC : Penambahan madu dengan konsentrasi 14%
MD : Penambahan madu dengan konsentrasi 18%
1,2,3 : Pengulangan

G. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah data dari sampel melalui instrument
yang terkumpul. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis
Varian (analysis of variances) Anova. Sebelum melakukan pengujian
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Anova terlebih dahulu dilakukan prasyarat yaitu uji normalitas dan uji
homogenitas. Uji prasyarat ini dilakukan untuk melihat apakah sebaran data
penelitian normal dan homogeny atau tidak. Aturan uji homogenitas
dilakukan apabila data berdistribusi normal, uji homogenitas antara
kelompok eksperimen dan kontrol harus memiliki rentang variansi yang
sama.
Uji normalitas dapat dihitung dengan menggunakan Uji KolmogrovSminov Z yang tersedia di aplikasi SPSS, sedangkan uji Homogeinity of
variances langsung ditampilkan pada uji one way Anova. Jika pada hasil
analisis data Anova menunjukkan bahwa nilai sign berbeda atau signifikan
maka dilanjutkan analisis menggunakan Tukey’s HSD.


Pengujian Hipotesis
Ho: Tidak ada perbedaan secara signifikan dari beberapa kelompok
perlakuan.
Hi: Terdapat perbedaan yang signifikan dari beberapa kelompok
perlakuan.



Pengambilan keputusan
Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan hasil statistik
Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima, hal ini menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan.
Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, hal ini menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan.
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Homogenitas atau kesamaan variansi
Jika nilai signifikan. > 0,05 maka Ho ditolak, maka dikatakan bahwa
varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama.
Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho diterima, maka dikatakan bahwa
varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama



Menghitung Tukey’s HSD (Homogeneous subject are displayed)
Perhitungan Tukey’s HSD menggunakan aplikasi SPSS.

H. Hipotesis
H0

: Tidak adanya pengaruh penambahan madu terhadap aroma, rasa, dan
total kadar asam tertitrasi pada yoghurt ubi jalar ungu dengan
penambahan madu

H1

: Adanya pengaruh penambahan madu madu terhadap aroma, rasa, dan
total kadar asam tertitrasi pada yoghurt ubi jalar ungu dengan
penambahan madu

I. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi tambahan bagi
peneliti yang kelak menjadi tenaga pendidik. Hasil penelitian ini juga dapat
diaplikasikan dalam pembelajaran Biologi SMA kelas XII semester 2 pada
materi pokok Bioteknologi Konvensional dan penerapan ini dapat dilakukan
dalam bentuk praktikum pembuatan yoghurt.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Organoleptik
Setelah uji organoleptik meliputi aroma dan rasa dari yoghurt ubi ungu
dengan pemberian madu menggunakan konsentrasi yang berbeda yaitu 6%,
9%, 12%, dan 15%, siperoleh data sebagai berikut :
1. Aroma
Aroma merupakan salah satu dari uji organoleptik. Pengujian
aroma dilakukan dengan cara panelis mencium sampel yang sudah
disiapkan di gelas. Selanjutnya panelis diminta untuk memberikan nilai
sesuai dengan yang sudah ditentukan, nilai 1 sangat tidak suda, 2: tidak
suka, 3: biasa saja, 4: suka, dan 5: sangat suka yang terdapat pada
kuisioner yang telah dibuat. Hasil penilaian terhadap aroma dari yoghurt
dapat dilihat pada lampiran 1, dalam pemberian nilai panelis
memberikan skor yang beragam pada setiap perlakuaannya. Dari hasil
penilaian ada panelis yang memberikan skor pada setiap perlakuannya
rendah tetapi terdapat juga panelis memberikan skor tinggi, ini
menunjukkan bahwa setiap panelis memiliki kesukaan terutama pada
aroma yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penilaian panelis
menghasilkan rata-rata pada setiap perlakuannya yang ditampilkan pada
tabel 4.1

38
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Tabel 4.1 Rata-rata Hasil Penilaian Kesukaan Panelis terhadap Aroma
Perlakuan

Hasil Penilaian Panelis
U1
U2
U3
2,9
3
2,75
3
3,15
3,05
3,25
3,15
3,05
3,05
3,1
3,35
3,15
3,15
3,05

Rata-rata

K
2,83
MA
3,067
MB
3,15
MC
3,167
MD
3,116
Keterangan:
K
= Kontrol
MA = Perlakuan pemberian madu 6%
MB
= Perlakuan pemberian madu 9%
MC
= Perlakuan pemberian madu 12%
MD = Perlakuan pemberian madu 15%
U1
= Pengulangan 1
U2
= Pengulangan 2
U3
= Pengulangan 3
Berdasarkan hasil penilaian dari panelis diketahui bahwa terdapat
perbedaan penilaian pada masing-masing perlakuan. Data yang
diperoleh dari setiap perlakuan memiliki rata-rata penilaian yang
berbeda. Penilaian pada perlakuan control (tanpa pemberian madu) yaitu
2,1; 3; 3,75. Penilaian pada perlakuan MA (pemberian madu 6%) yaitu
3; 3,15; 3,05. Penilaian pada perlakuan MB (pemberian madu 9%) yaitu
3,25; 3,15;3,05. Penilaian pada perlakuan MC (pemberian madu 12%)
yaitu 3,05; 3,1; 3,35. Penilaian pada perlakuan MD (pemberian madu
15%) yaitu 3,15; 3,15; 305. Rata-rata penilaian panelis terhadap aroma
dengan perlakuan K, MA, MB, MC, dan MD yaitu 2,83; 3,067; 3,15;
3,167; 3,116.
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Rata-rata Skor Kesukaan Aroma
3,2

3,167

MB

MC

3,116

3,067

3,1

Rata-rata

3,15

3
2,9

2,83

2,8
2,7
2,6
K

MA

MD

Perlakuan

Gambar 4.1 Rata-rata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma

Hasil

dari

rata-rata

setiap

perlakuan

selanjutnya

diuji

menggunakan Anova one factor between subject desain untuk melihat
apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari setiap perlakuan. Hasil
uji Anova terhadap aroma dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2 Hasil Uji Anova terhadap Aroma
ANOVA
Aroma
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.168

4

.042

Within Groups

.115

10

.012

Total

.283

14

F

Sig.
3.659

.044
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Berdasarkan tabel diatas dapat dihasilkan Fhit(3;76) = 3,659 dan Ftab
(0,05;4;14)

= 3,11224985 (Fhit ≥ Ftab) sehingga H1 diterima hal ini

menunjukkan dalam perlakuan tersebut terdapat perbedaan yang
signifikan antara kelompok perlakuan.
Nilai probabilitas pada aroma adalah 0,044 < 0,05 yang berarti
memiliki nilai signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan dari kelima kelompok perlakuan antara
kontrol dengan pemberian madu sebanyak 6%, 9%, 12% dan 15%. Pada
uji Anova, hasil yang didapatkan signifikan maka dapat dilanjutkan ke
uji post hoc dengan menggunakan uji Tukey HSD dapat dilihat pada
lampiran 5.
Tabel 4.3 Hasil Uji Tukey
Kode
K
MA
MB
K
TS
TS
MA
TS
TS
MB
TS
TS
MC
TS
TS
TS
MD
TS
TS
TS
Keterangan :
K
= Kontrol
MA = Perlakuan pemberian madu 6%
MB
= Perlakuan pemberian madu 9%
MC
= Perlakuan pemberian madu 12%
MD = Perlakuan pemberian madu 15%
TS
= Tidak Signifikan

MC
TS
TS
TS
TS

MD
TS
TS
TS
TS
-

Dari hasil uji Tukey HSD (Lampiran 5) diketahui bahwa pada setiap
perlakuan memiliki hasil yang sama yakni memiliki perbedaan tidak
signifikan, hal ini dapat terjadi karena dalam memberikan penilaian,
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panelis memberi skor tidak jauh berbeda pada setiap perlakuannya,
seperti pada panelis A memberikan penilaian pada perlakuan K dengan
ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 yakni 2, 2. Pada perlakuan MA ulangan
1, ulangan 2, ulangan 3 yakni 3, 4, 3. Perlakuan MB ulangan 1, ulangan
2, ulangan 3 yakni 4, 2,3. Perlakuan MC ulangan 1, ulangan 2, ulangan
3 yakni 3, 3, 4. Perlakuan MD ulangan 1, ulangan 2 ulangan 3 yakni 3,
4, 4.

2. Rasa
Selain aroma, rasa juga merupakan bagian dari uji organoleptik yang
diajukan. Pengujian rasa dilakukan dengan cara panelis mengambil sampel
menggunakan sendok lalu dirasakan menggunakan indera pengecap. Hasil
penilaian panelis terhadap rasa ditampilkan pada tabel 4.4
Tabel 4.4 Rata-rata Hasil Kesukaan Panelis terhadap Rasa
Perlakuan
K
MA
MB
MC
MD

Hasil Penilaian Panelis
U1
U2
U3
2,25
2,1
2,1
3,5
3,55
3,6
3,7
3,7
3,65
3,8
3,8
3,7
3,65
4,1
3,95

Rata-rata
2,15
3,55
3,68
3,77
3,9

Berdasarkan hasil penilaian dari panelis diketahui bahwa terdapat
perbedaan penilaian pada masing-masing perlakuan. Data yang
diperoleh dari setiap perlakuan memiliki rata-rata penilaian yang
berbeda. Penilaian pada perlakuan control (tanpa pemberian madu) yaitu
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2,25; 2,1; 2,1. Penilaian pada perlakuan MA (pemberian madu 6%) yaitu
3,5; 3,55; 3,6. Penilaian pada perlakuan MB (pemberian madu 9%) yaitu
3,7; 3,7; 3,65. Penilaian pada perlakuan MC (pemberian madu 12%)
yaitu 3,8; 3,8; 3,7. Penilaian pada perlakuan MD (pembarian madu 15%)
yaitu 3,65; 4,1; 395. Rata-rata penilaian panelis terhadap aroma dengan
perlakuan K, MA, MB, MC, dan MD yaitu 2,15; 3,55; 3,68; 3,77; 3,9.

Rata-rata

Rata-rata Kesukaan Panelis terhadap Rasa
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,55

3,68

3,77

3,9

MA

MB

MC

MD

2,15

K

Perlakuan
Gambar 4.2 Rata-rata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa

Hasil dari rata-rata setiap perlakuan selanjutnya diuji menggunakan
Anova one factor between subject desain untuk melihat apakah terdapat
perbedaan yang signifikan dari setiap perlakuan. Setelah dilakukan
pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Hasil Uji Anova terhadap Rasa
ANOVA
Rasa
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups

Total

Df

Mean Square

6.148

4

1.537

.133

10

.013

6.281

14

F

Sig.

115.269

.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dihasilkan Fhit(3;76) = 115,269 dan Ftab
(0,05;4;14) = 3,11224985 (Fhit

≥ Ftab) sehingga H1 diterima hal ini menunjukkan

dalam perlakuan tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara
kelompok perlakuan.
Nilai probabilitas pada rasa adalah 0,000 < 0,05 yang berarti memiliki
nilai signifikan. Pada uji Anova, hasil yang didapatkan signifikan maka
dapat dilanjutkan ke uji post hoc dengan menggunakan uji Tukey HSD.
Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Uji Tukey
Kode
K
MA
MB
K
S
S
MA
S
TS
MB
S
TS
MC
TS
TS
TS
MD
TS
S
TS
Keterangan :
K
= Kontrol
MA = Perlakuan pemberian madu 6%
MB
= Perlakuan pemberian madu 9%
MC
= Perlakuan pemberian madu 12%
MD = Perlakuan pemberian madu 15%
TS
= Tidak Signifikan
S
= Signifikan

MC
S
TS
TS
TS

MD
S
S
TS
TS
-
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Dari hasil uji Tukey HSD (lampiran 5) diketahui bahwa pada perlakuan
K memiliki hasil berbeda dan signifikan dengan perlakuan MA, MB, MC dan
MD. Perlakuan MA tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan
MB, MC dan MD. Perlakuan MB tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan dengan. Pada perlakuan MC juga

menunjukkan tidak adanya

perbedaan yang signifikan dengan perlakuan MA, MB dan MD. Pada
perlakuan MD memiliki hasil yang berbeda atau signifikan dengan perlakuan
MA, tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perlakuan
MB dan perlakuan MC.

B. Kadar Asam Tertitrasi
Setelah dilakukan uji organoleptik berupa rasa dan aroma pada yoghurt
yang dihasilkan, kemudian mengukur kadar asam tertitrasi pada yoghurt, yakni
dengan cara titrasi asam basa, setelah hasil titrasi didapatkan, kemudian
menghitung kadar asam tertitrasi yang dihasilkan menggunakan rumus yang
telah ditentukan.
Tabel 4.7 Hasil Titrasi
Perlakuan

Titran

Kadar Asam
Tetritasi

1

2

3

K

0,36

0,45

0,45

0,4203%

MA

0,36

0,45

0,45

0,4203%

MB

0,54

0,54

0,63

0,567%

MC

0,63

0,54

0,72

0,63%

MD

0,81

0,54

0,63

0,657%
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Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil titrasi pada setiap perlakuan yoghurt,
brdasarkan hasil titrasi menunjukkan bahwa yang memiliki nilai lebih tinggi
dibandingkan dengan yang lainnya adalah pada perlakuan MD, pada setiap
perlakuannya menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan yang lainnya.

Kadar Asam Tertitrasi
0,7

0,63
0,567

0,6

Rata-rata

0,5

0,657

0,4203

0,4203

K

MA

0,4
0,3
0,2
0,1
0
MB

MC

MD

Perlakuan

Gambar 4.3 Kadar Asam Tertitrasi pada Yoghurt
Keterangan:
K
= Kontrol
MA = Perlakuan pemberian madu 6%
MB = Perlakuan pemberian madu 9%
MC = Perlakuan pemberian madu 12%
MD = Perlakuan pemberian madu 15%
Pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor yang
dihasilkan berdasarkan hasil titrasi kadar asam tertitrasi skor tertinggi yang
dihasilkan terdapat pada perlakuan MD yakni 0,657%. Selanjutnya hasil
mendekati MD adalah MC dengan hasil 0,63% dan disusul oleh perlakuan
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MB dengan hasil 0,567%, lalu yang paling rendah adalah pada perlakuan
MA dan K dengan hasil yang sama yakni 0,4203%.
Hasil

dari

perhitungan

setiap

perlakuan

selanjutnya

diuji

menggunakan Anova one factor between subject desain untuk melihat
apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari setiap perlakuan. Setelah
dilakukan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Uji Anova Kadar Asam Tertitrasi
ANOVA
asamlaktat
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.249

4

.062

Within Groups

.180

10

.018

Total

.429

14

Berdasarkan

tabel

diatas

dapat

disimpulkan

F

Sig.
3.463

bahwa

.051

aroma

menunjukkan hasil Fhit(3;76) = 3,463 dan Ftab(0,05;4;14) = 3,11224985 (Fhit ≥
Ftab) sehingga H1 diterima hal ini menunjukkan dalam perlakuan tersebut
terdapat perbedaan antar kelompok perlakuan. Berdasarkan nilai
probalitas menunjukkan 0,051 > 0,05 yang berarti memiliki nitai tidak
signifikan pada setiap perlakuannya.
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C. Pembahasan
Proses pembuatan yoghurt dengan bahan dasar ubi jalar ungu, atau lebih
dikenal dengan yoghurt nabati, pada pembuatannya ubi jalar ungu terlebih dahulu
direbus lalu diblender, setelah itu disaring menggunakan saringan kelapa dan
menggunakan kain saring guna mendapatkan sari ubi jalar ungu. Setelah
mendapatkan sari ubi jalar ungu ditambahkan susu skim sebanyak 10% bertujuan
untuk menambah nilai gizi dari yoghurt ubi jalar ungu. Pada proses fermentasi
yoghurt berlangsung melalui penguraian protein susu, sel- sel bakteri menggunakan
laktosa dari susu untuk mendapatkan karbon dan energi dan memecah laktosa
tersebut menjadi gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim

ᵝ-galaktosidase.

Pada madu mengandung gula sederharna seperti yang telah

disebutkan yakni glukosa, fruktosa dan sukrosa. Proses fermentasi akhirnya akan
mengubah glukosa menjadi produk akhir asam laktat dan asam malat.
Laktosa  Glukosa+Galaktosa  Asam piruvat  Asam laktat+CO2+H2O
Menurut (Rahayu, 2003) untuk mengetahui kesukaan panelis pada suatu
produk makanan maka dilakukan uji organoleptik, pada penelitian ini meliputi rasa
dan aroma.

1.

Aroma
Uji normalitas dapat dilihat pada lampiran 2.1, uji normalitas pada tingkat

kesukaan panelis terhadap aroma menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji
Kolmogorov-Smirnov (Asymp) menunjukkan p value (sig) = 0,583 (> 0,05), maka
Ho ditolak sedangkan Hi diterima, dimana perlakuan pemberian madu dengan
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konsentrasi 12% memberikan dampak positif terhadap aroma yoghurt ubi jalar
ungu. Data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya
dilakukan uji homogenitas, dengan data yang dihasilkam yaitu dengan nilai levene
statistic 2.558 sig 0,104 > 0,05, yang artinya kelima perlakuan pemberian madu
dengan konsentrasi yang berbeda pada ubi jalar ungu memiliki variansi yang sama
(homogeni).
Aroma yang dihasilkan pada yoghurt sebagian besar adalah aroma khas
yoghurt yakni beraroma asam, aroma yang diperoleh dari produksi asam yang
terbentuk selama fermentasi. Namun, dalam setiap perlakuan juga memiliki aroma
yang timbul pada pembuatan yoghurt ini adalah aroma ubi. Menurut Khasanah
(2010) bahwa penambahan ubi jalar ungu pada yoghurt akan menyebabkan aroma
langu, yaitu aroma ubi yang terbawa dari bahan baku ubi jalar. Aroma langu pada
ubi jalar disebabkan adanya enzim lipoksigenase pada ubi jalar ungu tersebut.
Pada proses fermentasi BAL, menghasilkan asam-asam organik yang terbentuk
dari hasil hidrolisis pati serta monosakarida selama proses fermentasi, asam
organik ini menciptakan aroma khas fermentasi dan menutupi aroma langu pada
ubi jalar ungu (Anggraeni dan Yuwono, 2004). Proses fermentasi dalam penelitian
ini hanya 24 jam sehingga mungkin BAL belum sempurna dalam proses
pembentukan asam organik sehingga masih tercium aroma ubi jalar ungu atau
aroma langu.
Menurut Kurniawati (2015) perubahan aroma pada yoghurt diakibatkan
adanya aktivitas bakteri asam laktat pada keadaan anaerob. Keadaan anaerob
glukosa akan diuraikan menjadi asam piruvat yang selanjutnya diuraikan kembali
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menjadi asam laktat, asam asetat, etanol, CO2 dan sejumlah bahan organik lainnya
yang mudah menguap seperti alkohol dan ester, sehingga ester yang diperoleh dari
mekanisme glikolisis menyebabkan aroma pada yoghurt ubi jalar ungu (Rustan,
2013). Namun masih ada beberapa yoghurt menghasilkan aroma harum yakni
seperti aroma madu. Aroma harum yang dihasilkan oleh madu disebabkan adanya
nektar dari bunga yang diambil oleh lebah. Aroma khas madu berasal dari
senyawa metil yang terdapat pada madu (Sudarminto, 2015). Aroma madu
disebabkan senyawa dalam madu bersifat volatif (mudah menguap). Ketika
terfermentasi selama 24 jam oleh BAL, aroma khas madu masih tercium
disebabkan pada BAL lebih terkonsentrasi dalam pembentukan aroma yoghurt
sehingga dalam waktu 24 jam memungkinan BAL belum dapat memproses madu
tersebut. Selain itu madu juga membantu pada proses fermentasi pada yoghurt,
karena pada madu memiliki kandungan yang baik untuk pertumbuhan bakteri
pada yoghurt.
Menurut Winarni dan Fernandez (2007), asam laktat yang dihasilkan dapat
memperbaiki flavor dari minuman fermentasi yang dihasilkan. Dalam proses
fermentasi, bakteri Lactobacillus bulgaricus lebih banyak berperan pada
pembentukan aroma. Bakteri asam laktat akan memfermentasikan hampir seluruh
laktosa menjadi asam laktat, dan memberikan aroma yoghurt dengan diacetyl dan
acetyldehyde. Secara umum aroma yoghurt ubi jalar ungu dapat diterima oleh
panelis dan panelis menyukainya. Dengan diketahui adanya perbedaan yang nyata
dari uji aroma ini, maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Tukey.
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Dari hasil uji Tukey dapat diketahui bahwa dari setiap perlakuan memiliki hasil
yang tidak berbeda signifikan.

2. Rasa
Uji rasa pada yoghurt melibatkan indra pengecap yaitu lidah. Uji rasa
merupakan faktor penting untuk melihat kesukaan seseorang terhadap produk
makanan. Susu yang mengalami proses fermentasi dikenal dengan nama yoghurt,
memiliki cita rasa asam yang khas oleh aktivitas bakteri Streptococcus
thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Rasa asam yang dihasilkan oleh
yoghurt disebabkan oleh senyawa kimia yang dihasilkan seperti asam laktat,
asetaldehida, dan asam asetat (Winarno, 2011). Bila dilihat dari rata-rata penilaian
yoghurt yang paling disukai panelis adalah pada perlakuam MD yakni pemberian
madu sebanyak 15%, sedangkan kesukaan panelis dengan rata-rata terendah
terdapat pada konsentrasi kontrol.
Uji normalitas dapat dilihat pada lampiran 2.2, uji normalitas menunjukkan
p value (sig) = 0,929 (> 0,05), maka Ho ditolak dan Hi diterima, dimana perlakuan
pemberian madu dengan konsentrasi 15% memberikan dampak positif terhadap
rasa yoghurt ubi jalar ungu. Data diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
Berdasarkan uji homogenitas didapatkan nilai levene statistic 3,929 sig 0,36 >
0,05 yang berarti pada perlakuan pemberian madu memiliki variasi sama
(homogen). Berdasarkan hasil uji anova menunjukkan nilai signifikan 0,000 <
0,05 yang berarti bahwa perlakuan dengan pemberian madu pada yoghurt ubi jalar
ungu memberi pengaruh positif terhadap rasa ubi jalar ungu secara signifikan.
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Pada hasil penilaian panelis bahwa data berbeda nyata antara kontrol dengan
yang diberikan perlakuan, yakni dengan pemberian madu. Pada skor yang
diberikan panelis skor terendah terdapat pada perlakuan kontrol atau tanpa
penambahan madu, dan skor tertinggi pada perlakuan MD dengan pemberian
madu sebanyak 15% yang berarti panelis menyukai rasa yoghurt dengan
pemberian madu 15%. Rasa yoghurt yang dihasilkan adalah rasa khas yoghurt
yakni asam, tetapi pada perlakuan dengan pemberian madu memberikan rasa yang
berbeda, yoghurt ubi jalar ungu tanpa perlakuan dominan menghasilkan rasa
asam, tetapi pada pemberian madu dengan konsentrasi tinggi menghasilkan rasa
yang manis. Rasa khas yoghurt dihasilkan karena aktivitas bakteri yang ada.
Menurut Winarno dan Fernandez (2007) rasa pada yoghurt disebabkan
karena senyawa kimia yang dihasilkan yakni asam laktat, asetaldehida, asam
asetat dan bahan lain yang mudah menguap. Sedangakan pada yoghurt dengan
pemberian perlakuan menghasilkan rasa yang manis, rasa manis yang ada
dikarenakan dengan pemberian madu yang mengandung glukosa dan fruktosa
sehingga menyebabkan rasa manis pada yoghurt yang dihasilkan. Selama proses
fermentasi BAL memanfaatkan pati yang terdapat pada ubi jalar ungu selama 24
jam, yakni BAL akan memproduksi enzim dan asam organik yang akan
mendegradasi sebagian pati menjadi polimer yang lebih pendek (Salim, 2011).
Dalam waktu yang telah ditentukan, BAL hanya memanfaatkan pati yang
terkandung dalam ubi jalar ungu dan tidak memanfaatkan madu dengan cukup
baik sehingga masih terasa manis yakni manis madu. Dengan diketahui adanya
perbedaan yang nyata dari uji rasa ini, maka dilanjutkan dengan menggunakan uji
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Tukey. Dari hasil uji Tukey dapat diketahui bahwa dari setiap perlakuan memiliki
hasil yang berbeda dan signifikan.
Dari komentar yang dituliskan oleh panelis, dikatakan bahwa yoghurt ubi
jalar ungu dengan pemberian madu yang telah dihasilkan memiliki rasa yang
bervariasi, ada yang menyatakan bahwa rasa yang dihasilkan asam dan ada yang
menyatakan bahwa rasa yang dihasilkan manis. Rasa manis yang dihasilkan
disebabkan karena pemberian madu pada setiap perlakuannya, dan pada rasa asam
yakni pada perlakuan kontrol atau tanpa pemberian madu. Rasa asam yang
dihasilkan oleh yoghurt disebabkan karena aktivitas bakteri asam laktat yang
mengubah laktosa menjadi asam laktat melalui proses fermentasi (Hasrudin,
2015).

3. Kadar Asam Tertitrasi
Asam laktat merupakan hasil utama yang diharapkan dari fermentasi oleh
bakteri asam laktat (BAL). Bakteri asam laktat memiliki peranan penting dalam
kehidupan manusia. Pada fermentasi makanan selain memberikan rasa khas,
bakteri ini juga memperpanjan daya simpan karena kemampuannya menghasilkan
produk metabolit yang dapat menghambat pertumbuhan bekateri pembusuk dan
bakteri patogen (Routray, 2011). Penambahan madu pada yoghurt berfungsi
sebagai nutrisi dari bakteri asam laktat. Berdasarkan dari hasilnya menunjukkan
bahwa pemberian madu pada yoghurt ubi jalar ungu berpengaruh terhadap total
kadar asam tertitrasi. Dari analisis total asam tertitrasi diketahui bahwa pemberian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

madu pada konsentrasi 6% hingga 15% dalam pembuatan yoghurt ubi jalar ungu
dapat meningkatkan total asam tertitrasi.
Perhitungan kadar asam tertitrasi dengan cara titrasi asam basa. Pada saat
titrasi, indikator pencapaian total asam adalah dengan berubahnya warna sampel
menjadi merah muda. Akan tetapi pada yoghurt ubi jalar ungu sulit untuk
mencapai hingga menjadi merah muda karena pada sebelum tertitrasi wana sudah
menunjuukan merah muda, sehingga indikator pencapaian total asam hingga
berubah warna yakni dengan warna hijau. Menurut Azhar, dkk (2017) menyatakan
bahwa ubi jalar ungu sendiri dapat dijadikan sebagai indikator titrasi asam basa,
dimana warna awal merah muda dan dihentikan titrasi hingga berubah warna,
yakni menjadi hijau.
Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kadar asam tertitrasi yang dihasilkan
dengan jumlah tertinggi terdapat pada konsentrasi MD (pemberian madu 15%)
sedangkan kadar asam tertitrasi terendah terdapat pada kontrol dan MA
(pemberian madu 6%). Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin banyak madu yang
diberikan makan akan meningkatkan total kadar asam tertitasi pada yoghurt ubi
ungu.
Yoghurt ubi jalar ungu dengan pemberian madu menghasilkan kadar asam
tertitrasi pada kontrol dan MA (pemberian madu 6%) menghasilkan asam tertitrasi
0,4203%, pada MB (pemberian madu 9%) menghasilkan asam tertitrasi 0,567%,
pada MC (pemberian madu 12%) menghasilkan asam tertitrasi 0,63% dan kadar
asam tertitrasi tertinggi pada perlakuan MD (pemberian madu 15%) yakni 0,657%
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Pemberian madu pada yoghurt ubi jalar ungu memberikan pengaruh positif
terhadap kadar asam tertitrasi yang dihasilkan, dapat dilihat dari hasil titrasi bahwa
yoghurt dengan pemberian madu konsentrasi tertinggi memiliki nilai kadar asam
tertitrasi yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemberian
madu akan memberikan pengaruh positif pada kadar asam tertitrasi yang akan
dihasilkan. Kandungan madu (sukrosa, laktosa, glukosa atau fruktosa) disamping
sebagai sebagai sumber rasa manis juga merupakan sumber energi yang baik
untuk mikroorganisme. Konsentrasi pemberian madu pada setiap perlakuan
memiliki berpedaan namun tidak beda nyata berdasarkan nilai probabilitas 0,051
> 0,05.
Pada penelitian Adriana dan Khasanah (2006) menyatakan bahwa
penambahan ubi jalar ungu mengakibatkan penurunan kadar asam laktat pada
yoghurt, berdasarkan nilai efisiensi pembentukan asam laktat ini dapat diketahui
bahwa yoghurt kontrol (tanpa penambahan ubi ungu) memiliki nilai efisiensi
paling tinggi. Pada yoghurt ubi jalar ungu bakteri kurang optimum dalam
menghasilkan produk, dan madu yang diberikan masih kurang membantu dalam
menghasilkan asam laktat. Hal ini didukung juga pada penelitian Fawzan (2009)
yang menyatakan bahwa bakteri hidup dalam yoghurt melakukan berbanyakan sel
dan menghasilkan produk, dalam hal ini yoghurt ubi jalar ungu bakteri lebih
banyak menghasilkan sel daripada produk berupa asam laktat
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D. Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan yang didapati selama penelitian ini adalah:
a. Dalam penelitian ini penyaringan ubi jalar ungu masih kurang sehingga
masih yoghurt yang dihasilkan masih kurang lembut, seharusnya dilakukan
penyaringan lebih pada saat pembuatan susu ubi jalar ungu agar yoghurt
yang dihasilkan lebih maksimal.
b. Dalam penelitian ini hanya menguji aroma dan rasa yang dihasilkan pada
yoghurt tanpa uji organoleptik tambahan, untuk penelitian selanjutnya
perlunya penambahan parameter uji organoleptik yaitu mengenai daya
terima konsumen dan tekstur yoghurt yang dihasilkan agar produk yoghurt
yang dihasilkan menjadi lebih baik.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PROSES
PEMBELAJARAN

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Aroma
Rasa dan Kadar Asam Tertitrasi pada Yoghurt Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatasa
L.) dapat digunakan sebagai bahan pembalajaran untuk diadakannya praktikum
disekolah terutama di Sekolah Menegah Atas (SMA) kelas XII semester 2 pada bab
Bioteknologi.
Aplikasi dalam materi ilmu Biologi pada bidang teknologi produk
bioteknologi konvensional adalah dengan mempelajari mengenai prinsip
bioteknologi dan pemanfaatan bioteknologi. Pembelajaran akan dirancang agar
peserta didik dapat melakukan percobaan dengan pemanfaatan ubi jalar ungu
sebagai pembuatan yoghurt dan pengaruh pemberian madu dengan konsentrasi
yang berbeda pada yoghurt ubi jalar ungu.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait
penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan adalah :
A. 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
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3.

proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

4.

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual,
proseddural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

5.

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.

B. Kompetensi Dasar
1.1

Menyadari dan mengagumi pola piker ilmiah dalam kemampuan mengamati
bioproses

2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung
jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong
royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis,
responsive dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di dalam kelas/ laboratorium maupun di luar
kelas/ laboratorium.
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3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses
dalam menghasilkan prosuk 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.
Pada materi Bioteknologi Konvensional, dilakukan praktikum membuat
yoghurt sebagai salaj satu produk bioteknologi konvensional. Silabus serta Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada lampiran 7 dan lampiran 8.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Secara keseluruhan pemberian madu pada yoghurt ubi jalar ungu dengan
konsentrasi yang berbeda-beda memberikan pengaruh terhadap rasa,
dan aroma yoghurt yang dihasilkan.
2. Penambahan madu 15% menghasilkan kadar asam tertitrasi tertinggi
pada yoghurt ubi jalar ungu

B. Saran
1. Apabila akan melakukan penelitian dalam pembuatan yoghurt ubi jalar
ungu, baiknya dalam penyaringan lebih pada saat pembuatan susu ubi
jalar ungu agar yoghurt yang dihasilkan lebih maksimal.
2. Perlu penambahan parameter uji organoleptik lain yaitu mengenai daya
terima konsumen, warna, dan tekstur yoghurt yang dihasilkan agar
produk yoghurt yang dihasilkan menjadi lebih baik.
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LAMPIRAN
Lampiran 1: Data Penilaian Panelis
No Panelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

K
1 2 3
2
4
3
3
4
4
2
4
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3

2
4
2
4
4
4
3
4
3
1
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3

3
4
3
3
4
4
1
3
3
2
3
2
2
3
2
4
2
2
2
3

MA
1 2 3
3
4
3
3
3
3
3
4
2
1
3
3
3
3
4
4
4
2
2
3

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

3
4
3
3
4
3
3
4
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Aroma
MB
1 2 3
4
4
3
4
2
3
3
4
2
1
4
3
3
3
3
4
4
4
4
3

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

3
4
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
3
4
4
3
4
3
3
3

MC
1 2 3
3
4
2
3
2
2
3
4
3
2
4
2
4
4
3
3
4
3
3
3

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

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

MD
1 2 3
3
4
3
3
2
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
2
4
2
3
4

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

4
4
2
3
2
2
3
4
4
1
3
3
3
4
3
4
4
2
3
3

K
1 2 3
2
1
3
2
2
4
1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
2
4

3
1
2
3
2
2
1
4
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
4

3
1
2
2
3
3
1
3
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

MA
1 2 3
3
3
4
4
4
2
3
4
3
2
3
4
5
4
4
3
4
3
3
5

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

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

Rasa
MB
1 2 3
4
3
4
5
2
2
4
4
3
1
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4

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

4
3
3
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

MC
1 2 3
4
2
4
5
2
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
4
5

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

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

MD
1 2 3
4
2
3
4
2
3
2
4
4
4
4
5
3
4
4
4
4
4
4
5

4
3
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4

4
3
4
4
2
4
4
3
4
3
4
5
4
4
4
5
4
4
5
5
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Lampiran 2: Uji Normalitas
2.1 Uji Normalitas uji organoleptik aroma
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

15

Normal Parametersa

Mean

.0000000

Std. Deviation
Most Extreme Differences

.10091282

Absolute

.200

Positive

.200

Negative

-.152

Kolmogorov-Smirnov Z

.776

Asymp. Sig. (2-tailed)

.583

a. Test distribution is Normal.

2.2 Uji Normalitas uji organoleptik rasa
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa

15
Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
.33266987

Absolute

.140

Positive

.118

Negative

-.140

Kolmogorov-Smirnov Z

.544

Asymp. Sig. (2-tailed)

.929

a. Test distribution is Normal.
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2.3 Uji Normalitas kadar asam tertitrasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa

15
Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
3.43592960

Absolute

.157

Positive

.152

Negative

-.157

Kolmogorov-Smirnov Z

.608

Asymp. Sig. (2-tailed)

.853

a. Test distribution is Normal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Lampiran 3: Uji Homogenitas
3.1 Uji Homogenitas uji organoleptik aroma
Test of Homogeneity of Variances
Aroma
Levene Statistic

df1

2.558

df2
4

Sig.
10

.104

3.2 Uji Homogenitas uji organoleptik rasa
Test of Homogeneity of Variances
Rasa
Levene Statistic

df1

3.929

df2
4

Sig.
10

3.3 Uji Homogenitas kadar asam tertitrasi
Test of Homogeneity of Variances
asamlaktat
Levene Statistic
1.569

df1

df2
4

Sig.
10

.256

.036
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Lampiran 4: Uji Anova
4.1 Uji Anova uji organoleptik aroma
ANOVA
Aroma
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.168

4

.042

Within Groups

.115

10

.012

Total

.283

14

F
3.659

Sig.
.044

4.2 Uji Anova uji organoleptik rasa
ANOVA
Rasa
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

6.148

4

1.537

.133

10

.013

6.281

14

F
115.269

Sig.
.000

4.3 Uji Anova kadar asam tertitrasi
ANOVA
asamlaktat
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.249

4

.062

Within Groups

.180

10

.018

Total

.429

14

F
3.463

Sig.
.051
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Lampiran 5: Uji Tukey
5.1 Uji Tukey uji organoleptik rasa
Multiple Comparisons
Rasa
Tukey HSD
(I)

(J)

Madu

Madu

K

MA

MB

MC

MD

(I-J)

Std. Error

-1.40000*

.09428

-1.53333*

.09428

MC

-1.61667*

.09428

MD

-1.75000*

Sig.

Lower Bound

-1.0897

-1.8436

-1.2230

.000

-1.9270

-1.3064

.09428

.000

-2.0603

-1.4397

1.40000*

.09428

.000

1.0897

1.7103

MB

-.13333

.09428

.633

-.4436

.1770

MC

-.21667

.09428

.222

-.5270

.0936

MD

-.35000*

.09428

.026

-.6603

-.0397

K

1.53333*

.09428

.000

1.2230

1.8436

MA

.13333

.09428

.633

-.1770

.4436

MC

-.08333

.09428

.897

-.3936

.2270

MD

-.21667

.09428

.222

-.5270

.0936

1.61667*

.09428

.000

1.3064

1.9270

MA

.21667

.09428

.222

-.0936

.5270

MB

.08333

.09428

.897

-.2270

.3936

MD

-.13333

.09428

.633

-.4436

.1770

1.75000*

.09428

.000

1.4397

2.0603

MA

.35000*

.09428

.026

.0397

.6603

MB

.21667

.09428

.222

-.0936

.5270

MC

.13333

.09428

.633

-.1770

.4436

K

K

K

.000

Upper Bound

-1.7103

MB

MA

95% Confidence Interval

Mean Difference

LAMPIR.00

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

0
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5.2 Uji Tukey uji organoleptik aroma
Multiple Comparisons
Aroma
Tukey HSD
95% Confidence Interval

(I)

(J)

Madu

Madu

K

MA

-.18333

.08756

.294

-.4715

.1048

MB

-.26667

.08756

.073

-.5548

.0215

MC

-.28333

.08756

.054

-.5715

.0048

MD

-.26667

.08756

.073

-.5548

.0215

.18333

.08756

.294

-.1048

.4715

MB

-.08333

.08756

.870

-.3715

.2048

MC

-.10000

.08756

.782

-.3882

.1882

MD

-.08333

.08756

.870

-.3715

.2048

K

.26667

.08756

.073

-.0215

.5548

MA

.08333

.08756

.870

-.2048

.3715

MC

-.01667

.08756

1.000

-.3048

.2715

MD

.00000

.08756

1.000

-.2882

.2882

K

.28333

.08756

.054

-.0048

.5715

MA

.10000

.08756

.782

-.1882

.3882

MB

.01667

.08756

1.000

-.2715

.3048

MD

.01667

.08756

1.000

-.2715

.3048

K

.26667

.08756

.073

-.0215

.5548

MA

.08333

.08756

.870

-.2048

.3715

MB

.00000

.08756

1.000

-.2882

.2882

MC

-.01667

.08756

1.000

-.3048

.2715

MA

MB

MC

MD

K

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound
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Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian
A. Tahap Persiapan

Proses sterilisasi alat

Proses perebusan ubi jalar ungu

Plain Biokul

Madu

73
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B. Pembuatan Yoghurt

Proses pemblenderan ubi jalar ungu

Proses penyaringan

Proses pasteurisasi

Proses pemberian madu, dan siap untuk
difermentasikan

74
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C. Uji Organoleptik

Uji organoleptik
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D. Titrasi

Proses titrasi

Hasil titrasi
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Lampiran 7: Silabus

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Alokasi Waktu

: 6 JP

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI3

: 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, proseddural, dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.

KI4

: 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.
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1.1 Memahami
keteraturan dan
komplesitas ciptaan
Tuhan tentang
prinsip-prinsip
Bioteknologi.

Observasi
 Pengertian
 Mengamati
 Sikap saat
Bioteknologi
- Mengidentifikasi
mengikuti
produk-produk
 Pengertian
pembelajaran
bioteknologi
Bioteknologi

Ketrampilan
konvensional yang
Konvensional dan
dalam
beredar di
Modern
melakukan
masyarakat
 Peranan
praktikum
Bioteknologi dalam  Menanya
- Apa yang dimaksud
berbagai bidang
dengan bioteknologi?
(bidang pangan,
- Jelaskan macambidang kedokteran,
macam bioteknologi?
bidang pertanian,
Sebutkan macambidang peternakan
macam produk
dan bidang
bioteknologi
pertambangan)
konvensional?
 Pembuatan Produk
Bagaimana cara
Bioteknologi secara
membuat produk
Konvensional.
bioteknologi?
 Mengumpulkan Data
(Eksperimen/
Laporan
Eksplorasi)
 Laporan
- Mendiskusikan
tertulis
tentang pengertian
bioteknologi, prinsip

2.1 Berperilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin
tahu; objektif; jujur;
teliti; cermat; hatihati; bertanggung
jawab; terbuka;
kritis; kreatif;
inovatif dan peduli
lingkungan) dalam
melakukan
percobaan dan
berdiskusi.
3.10 Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknologi yang

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Sumber Belajar
Waktu
6 JP
 Buku Biologi
(SMA Kelas
XII Semester
2)
 Referensi dari
berbagai
sumber
 Internet
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menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan.
4.10 Merencanakan
dan melakukan
penerapan prinsipprinsip
bioteknologi
konvensional
untuk
menghasilkan
produk dan
mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan

-

-

-


-

-

dasar,, produk dan
jenis-jenis
bioteknologi
Melakukan
Tes tertulis
percobaan pembuatan  Ulangan
yoghurt konvensional
harian
Mencari informasi
mengenai peranan
bioteknologi dalam
berbagai bidang
Melakukan uji
organoleptik dan
titrasi pada hasil
pembuatan yoghurt
untuk mengetahui
kandungan asam
laktat pada yoghurt
Mengasosiasikan
Menyimpulkan
mengenai pengertian,
prinsip dasar, jenis
produk bioteknologi
baik kovensional
maupun modern dan
peranan bioteknologi
di berbagai bidang
Membuat laporan
secara individu
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mengenai hasil
pembuatan yoghurt
 Mengkomunikasikan
- Mempersentasikan
hasil diskusi
mengenai peran dan
dampak bioteknologi
dalam kehidupan
sehari-hari
-

80
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Lampiran 8: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Alokasi Waktu

: 3 Pertemuan (6 JP x 45 menit)

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 menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI4 : 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.
B. Kompetensi Dasar (KD)
3.10 Menjelaskan 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 prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10.1 Menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional dan modern.
3.10.2 Menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern.
3.10.3 Menganalisa produk-produk bioteknologi konvensional dan modern
yang beredar di masyarakat.
3.10.4 Menjelaskan peran dan dampak bioteknologi dalam kehidupan dari
berbagai bidang.
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4.10.1 Membuat rancangan sebagai langkah kerja dalam pembuatan produk
bioteknologi konvensional berupa yoghurt
4.10.2

Melakukan eksperimen
konvensional

mengenai

penerapan

bioteknologi

4.10.3 Menyajikan data dalam bentuk tertulis hasil eksperimen mengenai
penerapan bioteknologi konvensional.

D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Melalui kegiatan pembuatan yoghurt siswa dapat menghargai
ciptaan Tuhan bahwa bioteknologi menghasilkan produk yang
bermanfaat dan sebagai bekal untuk masa depan
2.1.1.1 Melalui kegiatan praktikum dan diskusi siswa dapat menunjukkan
sikap teliti, jujur, disiplin dan bertanggung jawab
3.10.1.1 Melalui video siswa mampu membedakan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
3.10.2.1 Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan perbedaan
bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
3.10.3.1 Melalui gambar siswa mampu membedakan produk-produk
bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang beredar di
masyarakat
3.10.4.1 Melalui kegiatan presentasi siswa dapat menjelaskan peran dan
dampak bioteknologi di berbagai bidang
4.10.1.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat merencanakan
langkah kerja pembuatan yoghurt
4.10.2.1 Melalui kegiatan praktikum siswa dapat membuat produk
bioteknologi konvensional yakni yoghurt
4.10.3.1 setelah kegiatan praktikum siswa dapat membuat laporan tertulis dari
hasil percobaan pembuatn yoghurt

E. Materi Pembelajaran
Materi pokok : Bioteknologi
Sub bab materi :
1. Pengertian bioteknologi
2. Jenis-jenis bioteknologi
3. Perkembangan bioteknologi
4. Manfaat bioteknologi dalam berbagai bidang
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F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan : Saintifik
Metode
: Diskusi, presentasi, Tanya jawab, eksperimen, ceramah dan
5M (Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Menalar,
Mengkomunikasikan)
G. Sumber Belajar
- Buku Biologi SMA/MA kelas XII
- Lingkungan sekitar/ masyarakat
- Internet
H. Media Pembelajaran
1. Media
- LKS
- Laptop
- LCD
- Spidol
- Papan
- Gambar
2. Alat dan Bahan
- Panci
- Gelas ukur
- Sendok
- Kompor
- Saringan
- Thermometer
- Toples
- Kain saring
- Blender
- Indikator pH Universal
- Susu skim
- Ubi jalar ungu
- Starter (merk Biokul)
- Madu
I. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2 x 45 menit)
Kegiatan
Fase
Kegiatan Guru dan Siswa
(waktu)
Menyiapkan kondisi 1 Menyiapkan
suasana
Pendahuluan
belajar siswa
belajar yang kondusif
(15 menit)
2 Mengawali
kegiatan
dengan
berdoa
lalu
mengabsen
kehadiran
siswa
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Inti (60 menit)

Melakukan apersepsi, 3. Guru
menyampaikan
menyampaikan
materi yang akan dibahas,
tujuan
dan
serta
menyampaikan
memotivasi belajar
tujuan pembelajaran
siswa
4. Guru memotivasi siswa
agar semangat belajar dan
tidak mudah putus asa
menggapai cita-cita
5. Guru membagi siswa
dalam kelompok kecil
yang terdiri dari 4 orang
Mengamati
6. Sebelum menonton video,
guru
menampilkan
beberapa
gambar
mengenai contoh dari
bioteknologi
7. Guru memberikn arahan
setelah menonton video
8. Guru menjelaskan tentang
LKS yang dibagikan pada
siswa
9. Guru melihat kemampuan
interaksi siswa dalam
kelompok
Menanya
10. Siswa dirangsang untuk
bertanya jika kurang ada
yang tidak dimengerti
dalam menjawab LKS
Mengumpulkan
11. Siswa menonton video
informasi
tentang
perbedaan
bioteknologi
konvensional
dan
modern
12. Siswa mengamati LKS
mengenai
pengertian
umum, prinsip dasar
bioteknologi, dan produk
dalam bioteknologi
13. Siswa mengkaji pustaka
untuk
menyelesaikan
LKS
Menalar
14. Siswa
mengolah
informasi yang telah
diperoleh
untuk
melengkapi LKS
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Mengkomunikasikan

Penutup
menit)

(15 Apresiasi

Klarifikasi

Merangkum
Tindak lanjut

15. Masing-masing
kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi
tentang
pengertian umum dan
prinsip
dasar
bioteknologi,
dan
produk-produk
bioteknologi
konvensional maupun
modern
16. Sebagai bentuk apresiasi
terhadap kelompok yang
pesentasi, guru bersama
siswa memberikan tepuk
tangan kepada setiap
kelompok yang sudah
presentasi
17. Jika siswa salah dalam
mennjelaskan presentasi
maka
guru
mengklarifikasi
pernyataan yang benar
18. Siswa merangkum halhal yang telah dipelajari
19. Guru memberikan tugas
kepada siswa untuk
mencari
artikel
mengenai aplikasi dan
dampak
bioteknologi
dalam kehidupan

Pertemuan II (2 x 45 menit)
Kegiatan
Fase
Kegiatan Guru dan siswa
(waktu)
Menyiapkan kondisi 1. Menyiapkan
suasana
Pendahuluan
belajar siswa
belajar yang kondusif
(15 menit)
2. Mengawali
kegiatan
dengan
berdoa
lalu
mengabsen
kehadiran
siswa
Melakukan apersepsi, 3. Guru
mengajukan
menyampaikan
beberapa
pertanyaan
tujuan
dan
kepada siswa :
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memotivasi
siswa

Inti (60 menit)

belajar

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan
informasi

 Bagaimana
dengan
tugas
yang
Ibu
berikan, apakah ada
pertanyaan?
 Apakah kalian sudah
membaca
mengenai
aplikasi bioteknologi
dan
dampak
bioteknologi
dalan
kehidupan?
4. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai
5. Guru memotivasi siswa
agar semangat belajar dan
tidak putus asa demi
menggapai cita-cita
6. Guru membagi siswa
dalam kelompok yang
terdiri dari 4 orang pada
setiap kelompoknya
7. Guru menugaskan kepada
kelompok untuk mencari
literatur tentang aplikasi
bioteknologi diberbagai
bidang
8. Guru melihat kemampuan
interaksi siswa dalam
kelompok tersebut
9. Guru
menjawab
pertanyaan mengenai ,
kartu gambar dan kartu
konsep
yang
sudah
diberikan
10. Guru membagikan LKS
pada setiap kelompok
tentang
aplikasi
bioteknologi diberbagai
bidang
11. Secara
berkelompok
siswa diminta untuk
mengamati LKS
12. Siswa
secara
berkelompok mengkaji
pustaka
berdasarkan
artikel yang sudah mereka
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Menalar

Mengkomunikasikan

Penutup
menit)

(15 Apresiasi

Klarifikasi

Merangkum
Tindak lanjut

bawa mengenai aplikasi
dan dampak bioteknologi
dalam kehidupan
13. Siswa berdiskusi dalam
kelompok
untuk
menjawab pertanyaan dari
LKS
14. Masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi tentang produk
bioteknologi, aplikasi dan
dampak
bioteknologi
dalam kehidupan
15. Sebagai bentuk apresiasi
terhadap kelompok yang
pesentasi, guru bersama
siswa memberikan tepuk
tangan kepada setiap
kelompok yang sudah
presentasi
16. Jika siswa salah dalam
mennjelaskan presentasi
maka
guru
mengklarifikasi
pernyataan yang benar
17. Siswa merangkum hal-hal
yang telah dipelajari
18. Guru memberikan tugas
kepada
siswa
untuk
mencari artikel mengenai
cara pembuatan yoghurt
ubi jalar ungu serta
membawa
bahan-bahn
yang akan digunakan
dalam pembuatan yoghurt

Pertemuan III (2 x 45 menit)
Kegiatan (waktu) Fase
Kegiatan Guru dan siswa
Menyiapkan
1. Menyiapkan suasana belajar
Pendahuluan
kondisi
belajar
yang kondusif
(15 menit)
siswa
2. Mengawali kegiatan dengan
berdoa lalu mengabsen
kehadiran siswa
Melakukan
3. Guru mengajukan beberapa
apersepsi,
pertanyaan kepada siswa:
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menyampaikan
tujuan
dan
memotivasi belajar
siswa

4.
5.

6.

Inti (60 menit)
Praktikum

7.
8.

Penutup
menit)

(15 Apresiasi

Klarifikasi

Merangkum

Tindak lanjut

Bagaimana
dengan
tugas
yang
Ibu
berikan?
Adakah
kelompok yang tidak
membawa alat dan
bahan untuk praktikum
hari ini?
Guru menyampaikan tujuan
praktikum hari ini
Guru menyebutkan satu
persatu alat dan bahan yang
akan digunakan dalam
praktikum hari ini
Guru
membagikan
LKSpanduan
praktikum
tentang pemberian madu
dalam pembuatan yoghurt
ubi jalar ungu
Guru menjelaskan cara
kerja kepada siswa
Setiap individu menyajikan
hasil praktikum dalam
bentuk laporan tertulis

9. Sebagai bentuk apresiasi
kepada setiap kelompok
yang telah melakukan
praktikum dengan baik dan
teliti, guru mengajak siswa
bertepuk tangan
10. Guru mengklarifikasikan
jawaban siswa yang keliru
agar tidak terdapat konsep
yang salah yang diterima
oleh siswa
11. Siswa merangkum materimateri pembelajaran dari
awal pertemuan hingga hari
ini
12. Guru memberi tugas pada
siswa untuk mengamati
hasil praktikum selama 24
jam
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13. Guru mengingatkan bahwa
setelah 24 jam dalam
pembuatan yoghurt akan
melakukan uji organoleptic
meliputi aroma, rasa, dan
tektur, lalu laporan ditulis
dan dikumpulkan saat
pertemuan berikutnya.
14. Guru mengingatkan kepada
siswa
bahwa
dalam
pertemuan selanjutnya akan
diadakan ulangan harian
terkait materi bioteknologi
yang telah dipelajari.

J. Penilaian
Kompetensi dan Teknik Penilaian
a. Kognitif
: tes tertulis (pilihan ganda dan uraian)
b. Afektif
: Lembar observasi
c. Psikomotorik : Kinerja dan Laporan
Bentuk instrument
a.
b.
c.

Lembar Kerja Siswa (LKS)
Rubrik Penilaian
Pedoman skoring
Yogyakarta, …… Juli 2018

Peneliti
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Lampiran 9: Lembar Kerja Siswa
LEMBAR KERJA SISWA 1
Nama Kelompok :
1.
………………………………………….
2.
………………………………………….
3.
………………………………………….
4.
………………………………………….
A. Judul : Pengertian, Prinsip Dasar dan Produk-produk Bioteknologi
B. Tujuan
:
Setelah mengkaji pustaka dan menonton video, siswa mampu :
1. Menjelaskan pengertian dan prinsip dasar bioteknologi modern maupun
bioteknologi konvensional
2. Membedakan produk-produk bioteknologi modern maupun
bioteknologi konvensional
C. Alat dan Bahan
1. Buku Biologi kelas XII semester 2
2. Internet
D. Cara Kerja
1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa
2. Setiap kelompok memperhatikan video yang diputarkan oleh guru
mengenai perbedaan bioteknologi konvensional dan modern
3. Melakukan diskusi kelompok mengenai pengertian dan prinsip dalam
bioteknologi
4. Mempresentasikan hasil yang sudah didapat dari diskusi kelompok
E. Hasil Diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi?
2. Jelaskan kelemahan dan kelebihan bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern!
3. Sebutkan contoh mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi
baik bioteknologi tradisional maupun modern!
4. a. Cermati gambar berikut ini!

A

B
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C

E

D

F

b. Dari gambar diatas, tentukan yang termasuk produk bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern
c. Masukan dalam tabel berikut!
Bioteknologi
Bioteknologi Modern
Konvensional

F. Kesimpulan
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LEMBAR KERJA SISWA 2
Nama Kelompok :
1.
………………………………………….
2.
………………………………………….
3.
………………………………………….
4.
………………………………………….
A. Judul
: Aplikasi Bioteknologi di Berbagai Bidang Serta Dampak
Bioteknologi
B. Tujuan
:
Setelah mengkaji pustaka dan menonton video, siswa mampu :
1. Menjelaskan peran dan dampak bioteknologi dalam kehidupan dari
berbagai bidang
2. Mempresentasikan peran dan dampak bioteknologi dalam kehidupan di
berbagai bidang
C. Alat dan Bahan
1. Buku Biologi kelas XII semester 2
2. Internet
D. Cara Kerja
1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa
2. Melakukan diskusi kelompok mengenai aplikasi dan dampak
bioteknologi
3. Mempresentasikan hasil yang sudah didapat dari diskusi kelompok

E. Pertanyaan Diskusi
1. Sebutkan dan jelaskan macam aplikasi bioteknologi dalam kehidupan!
2. Apakah menurutmu aplikasi bioteknologi dalam kehidupan bisa
merugikan? Jelaskan!
3. Tindakan apa yang mungkin dapat dilakukan manusia untuk mencegah
dampak negatif dari berbagai permasalahan dalam bidang bioteknologi
yang kalian ketahui?
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Lembar Kerja Siswa 3
Nama

:

Kelas/ kelompok

:

A. Judul : Pembuatan Yoghurt ubi jalar ungu dnegan penambahan madu
B. Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu membuat produkk bioteknologi konvensional
C. Alat dan Bahan
 Alat
1. Lemari rak
2. Blender
3. Baskom
4. Saringan kelapa
5. Kain saring
6. Panci
7. Thermometer
8. Timbangan analitik
9. Gelas ukur 10ml, 50ml, 100ml dan 500ml
10. Toples plastik
11. Indikator pH
12. Batang pengaduk
13. Sendok
14. Kompor
 Bahan
1. Ubi jalar ungu 500 gram
2. Susu skim
3. Air
4. Madu
5. Cuka
6. Plain yoghurt Biokul
7. Label
D. Cara Kerja
a. Pembuatan susu ubi jalar ungu
1) Ubi dibersihkan dan dipotong dadu.
2) Sebelum dihaluskan menggunakan blender terlebih dahulu ubi jalar
ungu direbus selama 5 menit untuk mengempukkan daging ubi jalar
ungu.
3) Ubi jalar ungu diblender dengan perbandingan 2:1 {air 1500ml : ubi
jalar ungu (500 gram)}.
4) Setalah ubi jalar dirasa halus kemudian disaring menggunakan
saringan kelapa 1x lalu disaring menggunakan saringan kain 1x
sehingga diperoleh sari ubi jalar ungu
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b. Pembuatan yoghurt
1) Ditambahkan susu skim pada sari ubi jalar ungu.
2) Sari ubi jalar ungu yang telah diberi susu skim dipanaskan hingga
suhu 800C-900C selama 15 menit.
3) Setelah itu didinginkan hingga suhu 370C – 450C yaitu suhu yang
dapat digunakan untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus
dan Lactobacillus bulgaricus.
4) Cuka dimasukkan hingga pH susu mencapai 4 yang bersifat asam,
kemudian dituang ke dalam 5 wadah fermentasi masing-masing
sebanyak 100 ml.
5) Plain yoghurt ditambahkan sebanyak 10 gram dan diaduk
menggunakan batang pengaduk.
6) Madu ditambahkan pada masing-masing perlakuan yakni sebanyak
6%, 9%, 12% dan 15% dan kontrol (tanpa pemberian madu)
7) Kemudian wadah diletakkan sesuai tata letak yang ditentukan dan
difermentasikan dalam suhu ruang selama 24 jam.
8) Dilakukan uji organoleptik pada yoghurt.
c. Uji organoleptik
3. Uji rasa
 Sampel yoghurt diambil sebanyak ± 1 sendok dan dirasakan
dengan lidah.
 Tuliskan rentan nilai dilembar angket uji organoleptik
 Pengerjaan dilakukan oleh 20 panelis
4. Uji aroma
 Sampel yoghurt diambil sebanyak ± 1 sendok lalu diletakkan
diatas gelas arloji
 Cium sampel pada jarak ½ cm dari hidung
 Tuliskan rentan nilai dilembar angket uji organoleptik
 Pengerjaan dilakukan oleh 20 panelis
5. Uji Tekstur
 Setiap sampel diambil sebanyak 1 sendok
 Rasakan tekstur kekentalan yoghurt dengan menggunakan lidah
E. Hasil Pengamatan
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ANGKET UJI ORGANOLEPTIK
YOGHURT UBI JALAR UNGU DENGAN PENAMBAHAN MADU
Nama

:

Umur

:

Jenis Kelamin

:

Sudah pernah menjadi panelis

:
Skala Organoleptik

Pernyataan

1

2

3

4

5

Aroma

Sangat tidak suka

Tidak suka

Biasa saja

Suka

Sangat suka

Sangat tidak kental

Tidak kental

Agak kental

Kental

Sangat kental

Rasa
Tekstur
No

Pernyataan

1.

Aroma

2.

Rasa

3

Tekstur

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Total
Skor

Rata-rata

F. Kesimpulan
95
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Lampiran 10: Instrumen Penilaian
INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian Kognitif
Jenjang Pendidikan

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ semester

: XII/ 2

Jumlah soal

: 10 Pilihan Ganda, 5 uraian

Alokasi Waktu

: 2x 45 menit

KD 3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan
dalam aspek kehidupan
Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
Indikator

Soal
No
C1 C2 C3 C4 C5 C6 soal
Menjelaskan arti v
2
dan
prinsipprinsip
dasar v
1
bioteknologi
v
1

Kunci
jawaban
D

Menjelaskan
perbedaan
bioteknologi
v
konvensional dan
modern
serta v
produk
yag
dihasilkan

v

2
3
5

Terlampir
Terlampir
C

6

E

3

E

Menjelaskan
peran
bioteknologi
dalam kehidupan
dari
berbagai
bidang

v

4
4

Terlampir
A

v

7

C

v

8

D

5
9

Terlampir
A

10

A

Menganalisis
dampak
pemanfaatan
bioteknologi bagi v
kehidupan

v

v

v
v

Terlampir
B

Bentuk
soal
Pilihan
ganda
Uraian
Pilihan
ganda
Uraian
Uraian
Pilihan
ganda
Pilihan
ganda
Pilihan
ganda
Uraian
Pilihan
ganda
Pilihan
ganda
Pilihan
ganda
Uraian
Pilihan
ganda
Pilihan
ganda
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SOAL ULANGAN
I. Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1. Bioteknologi menggunakan prinsip Ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk
penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip dasar dari bioteknologi konvensional
ialah ...
a. Manipulasi DNA dan fermentasi
b. Fermentasi dan bantuan mikriorganisme
c. Manipulasi DNA dan bantuan mikroba
d. Rekayasa genetika dan bantuan mikriorganisme
e. Fermentasi dan rekayasa genetika
2. Dibawah ini merupakan ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi, kecuali
a. Mikrobiologi
b. Biologi sel
c. Biokimia
d. Taksonomi
e. Genetika
3. Hubungan yang benar antara mikroba dengan produk yang dihasilkan melalui
proses bioteknologi adalah….
a. Penicillium camemberti = nata de coco
b. Acetobacter xylinum = keju
c. Rhizopus oligosporus = protein sel tunggal
d. Candidas utilis = tempe
e. Lactobacillus bulgaris = yoghurt
4. Suatu organisme dimodifikasi gen-nya dengan cara mengganti urutan basa
nitrogen pada DNA yang ada dengan basa nitrogen yang lain sehingga terjadi
perubahan sifat pada organisme tersebut. Proses di atas merupakan rekayasa
genetika dengan menggunakan teknik ...
a. Rekombinasi gen
b. Hibridoma
c. Kultur jaringan
d. Fusi sel
e. Teknologi plasmid
5. Bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi tradisional dan modern.
Bioteknologi tradisional meliputi memanfaatkan....
a. Fermentasi, dasar mikrobiologi dan sifat totipotensi
b. Rekayasa DNA, dasar mikrobiologi dan biokimia
c. Dasar mikrobiologi, biokimia dan fermentasi
d. Rekayasa DNA, bakteri dan fermentasi
e. Dasar mikrobiologi, rekayasa genetika dan fermentasi
6. Nata de coco merupakan produk bioteknoloogi yang memanfaatkan
mikroorganisme....
a. Eschericia coli
b. Sacharomyces
c. Rhizopus
d. Neurospora crassa
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e. Acetobacter xylinum
7. Berikut ini yang bukan termasuk pemanfaatan rekayasa genetika untuk
meningkatkan kualitas kesehatan manusia yaitu ...
a. Terapi gen sel sumsum tulang
b. Antibody monoclonal
c. Insulin
d. Antibiotic
e. Interferon
8. Dalam pembuatan yoghurt, susu kental, ditanami mikroba sejenis
Streptococcus thermophiles. Tujuannya adalah
a. Menurunkan lemak dan asam
b. Menurunkan suhu dan asam
c. Meningkatkan cita rasa
d. Meningkatkan keasaman
e. Menurunkan kadar asam
9. Bahaya dari bioteknologi, kecuali ..
a. Menambah keanekaragam hayati
b. Memunculkan organisme strain jahat
c. Mengganggu keseimbangan lingkungan
d. Digunakan untuk senjata biologis
e. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
10. Dampak positif dari bioteknologi adalah dapat mengolah limbah sehingga
menjadi tidak berbahaya. Ada bakteri yang ikut campur pada pengolahan
limbah tersebut yaitu...
a. Bakteri Pseudomonas sp
b. Bakteri Thuringiensis
c. Bakteri Lactobacillus bulgaricus
d. Bakteri Metanobacterium
e. Bakteri Arthrobacter
II. Uraian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud bioteknologi?
2. Jelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi
modern!
3. Tuliskan tiga contoh hasil
mikroorganisme yang berperan!

bioteknologi

konvensional

4. Jelaskan secara singkat tahapan dari proses kultur jaringan!
5. Sebutkan dampak dari bioteknologi? Minimal 3

beserta
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KUNCI JAWABAN
I.

II.

Pilihan Ganda
1. B
2. D
3. E
4. A
5. C
6. E
7. C
8. D
9. A
10. A
Uraian
1. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan makhluk
hidup melalui suatu tahapan dan proses untuk menghasilkan suatu
produk guna meningkatkan kesejahteraan manusia
2. Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
No Aspek
Bioteknologi
Bioteknologi
Modern
konvensional
1.

Teknik
diterapkan
Teknologi

yang AND rekombinan2

3.

Peralatan
digunakan

yang Mahal dan terbatas

4.

Keterlibatan
manusia

2.

Rumit dan canggih




Fermentasi
sederhana
Murah
mudah

Tak tertabas

Dapat mengubah 
sifat organisme

dan

Terbatas
Tidak
mengubah
sifat
organisme

3. Bioteknologi konvensional, contohnya:
 Tempe, menggunakan jamur Rhizopus oryzae
 Oncom, menggunakan jamur Neurospora sitophila
 Tape ketan, menggunakan Saccharomyces cereviceae
 Kecap, menggunakan jamur Aspergillus wentii
 Yoghurt, menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus
 Keju, menggunakan bakteri Streptococcus lactis
4. Proses kultur jaringan dimulai dengan memotong bagian proses kultur
jaringan dimulai dengan memotong bagian tanaman yang akan
dibiakkan dlam media kultur. Bagian tanaman yang akan dikulturkan ini
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disebut sebagai eksplan. Umumnya bagian tanaman yang dijadikan
eksplam adalah jaringan yang masih muda dan bersifat meristematis,
karena memiliki daya regenerasi yang tinggi dan masih aktif membelah.
Eksplan kemudian diletakkan dalam media kultur yang sesuai. Eksplan
tadi akan terus membelah membentuk masa sel yang belum
terdifferensiasi, yaitu kalus. Kalus kemudian dipindah dalam media
differensiasi yang akan terus tumbuh dan berkembang menjadi tanaman
kecil atau planlet.
5. Dampak bioteknologi :
 Terjadinya kontroversi dalam masyarakat.
 Dalam bidang kesehatan, timbulnya alergi yang diakibatkan karena
mengonsumsi produk tanaman transgenik.
 Adanya ketergantungan pada teknologi.
 Terdesaknya atau bahkan menyebabkan kepunahan sebagian plasma
nutfah asli karena yang dikembangkan sekarang hanyalah produk
hasil rekayasa genetika saja

RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
A. Pilihan Ganda
Nomor Soal

Skor Soal

1-10

1

Jumlah Skor Maksimal

10

B. Uraian
No Soal
Keterangan
1.
Apa yang dimaksud  Jika jawaban tepat dan
bioteknologi?
sempurna
 Jika jawaban tepat
tetapi masih kurang
 Jika jawaban salah
 Jika tidak menjawab
2.
Jelaskan
perbedaan  Jika jawaban tepat dan
bioteknologi
sempurna, yakni
konvensional dengan
menyebutkan 3 atau
bioteknologi modern!
lebih aspek perbedaan
 Jika menjawab tepat
tetapi hanya menjawab
2 aspek perbedaan

Skor Soal
3
2
1
0
3

2
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3.

Tuliskan tiga contoh
hasil
bioteknologi
konvensional beserta
mikroorganisme yang
berperan!







4.

Jelaskan
secara
singkat tahapan dari
proses kultur jaringan!








5.

Sebutkan dampak dari
bioteknologi? Minimal
3

Jika jawaban kurang
tepat dan kurang dari 2
aspek perbedaan
Jika tidak menjawab
Jika menjawab tepat dan
sempurna
Jika menjawab contoh
hasil bioteknologi
dengan tepat tetapi pada
mikroorganisme tidak
tepat
Jika menjawab contoh
hasil bioteknologi saja
Jika tidak menjawab
Jika dapat menjawab
dengan tepat dan
sempurna yakni terdapat
5 tahapan
Jika menjawab 5 tahapan
saja tanpa pegertian
Jika menjawab kurang
dari 5 tahapan atau
tahapannya salah
Jika tidak menjawab

 Jika menjawab dengan
tepat dan sempurna
yakni menyebutkan 3
atau lebih dampak
bioteknologi
 Jika hanya menyebutkan
2 dampak bioteknologi
 Jika menyebutkan
kurang dari 2 dampak
bioteknologi
 Jika tidak menjawab

Jumlah Skor Maksimal

Penskoran Instrumen Test
𝐽umlah skor yang didapat
𝑥 100
total skor

1

0
3
2

1
0
3

2

1

0
3

2
1

0
15
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INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
Kelas : XII
Materi : Bioteknologi
Aspek yang dinilai
Jumlah
No.
Nama Siswa
Skor
1
2
3
4
5

Nilai

RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF
No Aspek yang dinilai
Rubrik
1. Menunjukkan rasa 1. Tidak menunjukkan rasa ingin
ingin tahu
tahu, tidak antusias, pasif
2. Menunjukkan rasa ingin tahu,
tidak antusias, pasif
3. Menunjukkan rasa ingin tahu yang
besar, antusias, aktif
2. Ketelitian dalam
1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai
melakukan kerja
prosedur, bekerja dengan tergesaindividu
gesa, hasil tidak tepat.
2. Melakukan pekerjaan sesuai
prosedur, hati-hati dalam bekerja,
hasil tidak tepat.
3. Melakukan pekerjaan sesuai
prosedur, hati-hati dalam bekerja,
hasil tepat.
3. Ketelitian dan
1. Melakukan kerja dengan tergesakehati-hatian
gesa secara bersama dengan
dalam kerja
teman sekelompok, dengan hasil
kelompok
yang tidak tepat.
2. Melakukan kerja dengan hati-hati
secara bersama dengan teman
sekelompok, dengan hasil yang
tidak tepat.
3. Melakukan kerja dengan hati-hati
secara bersama dengan teman
sekelompok, dengan hasil yang
tepat.
4. Ketekunan dan
1. Tidak bersungguh-sungguh dalam
tanggung jawab
menjalankan tugas, tidak
dalam bekerja
mendapatkan hasil
secara individu
2. Tekun dalam menjalankan tugas,
maupun kelompok
tidak mendapatkan hasil terbaik
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No

Aspek yang dinilai

5.

Ketrampilan saat
berkomunikasi
dalam diskusi
kelompok

Kriteria Penilaian:
Jumlah Skor
13 – 15
10 – 12
7–9
4–6
1–3

Rubrik
3. Tekun dalam menjalankan tugas,
mendapatkan hasil terbaik dan
tepat waktu
1. Tidak aktif bertanya, tidak
mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat orang lain
2. Aktif bertanya, tidak
mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat orang lain
3. Aktif bertanya, aktif berpendapat,
menghargai pendapat orang lain

Nilai
95
90
85
80
75
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INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA
Kelas
: XII
Kelompok
: …….
a. Lembar Pengamatan Keterampilan Praktikum
Tingkat Kemampuan
No.
Aspek yang Dinilai
1
2
3
4
1. Menyiapkan alat dan bahan praktikum
2. Melakukan pengukuran dengan benar
3. Membersihkan alat
4. Mengembalikan alat-alat pada tempatnya
Jumlah
Keterangan:

1
2
3
4

:
:
:
:

Kurang
Cukup
Baik
Baik Sekali

b. Lembar Penilaian Keterampilan Praktikum
Aspek yang dinilai
No.
Nama Siswa
1
2
3
4

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

skor yang diperoleh
Skor maksimum

𝑥 100

Jumlah
Skor

Nilai
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

FORMAT LAPORAN TERTULIS
Acara Praktikum (judul, hari/tanggal, tempat) (5)
Tujuan Praktikum (5)
Dasar Teori (15)
Alat bahan dan cara kerja (10)
Hasil pengamatan (20)
Kesimpulan (10)
Daftar pustaka (5)
Lampiran (5)
skor yang diperoleh
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑥 100
Skor maksimum

Pedoman Penilaian Laporan Tertulis
Skor
Kriteria Penilaian
Aspek yang dinilai

A. Acara Praktikum

1
2
3
4
5
1
2

B. Tujuan

3
4
5
1
3
6
9

C. Dasar Teori
11

15

Hanya mencantum 1 komponen lengkap
Mencantumkan 2 komponen lengkap
Mencantumkan 3 komponen lengkap
Mencantumkan semua komponen namun
ada yang tidak lengkap
Mencantumkan dengan lengkap dan
benar
Tidak mencantumkan tujuan praktikum
Mencantumkan tujuan praktikum namun
tidak sesuai dengan percobaan yang
dilakukan
Mencantumkan tujuan praktikum namun
bahasa kurang jelas
Mencantumkan tujuan praktikum namun
kurang jelas
Mencantumkan tujuan praktikum dengan
lengkap dan benar
Tidak mencantumkan dasar teori
Mencantumkan dasar teori tetapi tidak
sesuai dengan topic praktikum
Mencantumkan dasar teori sesuai dengan
topic percobaan tetapi kurang lengkap
Mencantumkan dasar teori sesuai dengan
topik percobaan namun penulisan kurang
sistematis
Mencantumkan dasar teori sesuai,
kalimat sistematis namun tidak disertai
sumber
Mencantumkan dasar teori sesuai dengan
topik percobaan lengkap, sistematis dan
disertai sumber
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1
3
D. Alat bahan dan cara
kerja

4
6
8
10
1
5
8

E. Hasil pengamatan

10
15

20
1
5
10
15
F. Pembahasan
20

25

G. Kesimpulan

1
2
4

Tidak mencantumkan alat, bahan dan
cara kerja
Hanya mencantumkan salah satu
komponen
Mencantumkan 2 komponen
Mencantumkan 3 komponen namun
kurang lengkap
Mencantumkan 3 komponen namun
kurang lengkap
Mencantumkan semua komponen dengan
lengkap, benar dan sistematis
Tidak mencantumkan hasil pengamatan
Parameter uji organoleptik yang diuji
tidak lengkap
Parameter uji organoleptik yang diuji
lengkap akan tetapi data kurang lengkap
Data yang dituliskan lengkap tetapi tidak
rapi dan tidak sistematis
Data yang dituliskan lengkap tetapi dan
rapi namun tidak sistematis atau
sebaliknya
Data dituliskan lengkap, rapi dan
sistematis
Tidak mencantumkan pembahasan
Pembahasan tidak sesuai dengan poin
pembahasan
Pembahasan sesuai dengan poin
pembahasan akan tetapi kurang lengkap
Pembahasan sesuai dengan poin
pembahasan namun kurang didasari
dengan teori
Pembahasan sesuai dengan poin
pembahasan, lengkap dan didasarkan
pada teori namun sedikit
Pembahasan sesuai dengan poin
pembahasan, lengkap dan didukung
dengan teori yang kuat
Tidak mencantumkan kesimpulan
Kesimpulan tidak menjawab tujuan
Kesimpulan mengarah pada tujuan
namun kurang lengkap
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Kesimpulan mengarah pada tujuan,
lengkap namun masih mencantumkan hal
yang seharusnya berada di pembahasan
Kesimpulan mengarah pada tujuan,
lengkap dan singkat
Tidak mencantumkn daftar pustaka
Mencantumkan daftar pustaka namun
tidak lengkap
Mencantumkan daftar pustaka lengkap,
namun masih banyak bersumber dari
blog
Mencantumkan daftar pustaka lengkap
dan sumber yang terpecaya (bukan blog)
namun penulisan belum benar
Mecantumkan daftar pustaka lengkap,
sumber terpercaya dan penulisan sudah
benar
Tidak mencantumkan lampiran
Mencantumkan lampiran namun tidak
disertai keterangan
Mencantumkan lampiran, lengkap dan
disertai keterangan

