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PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KADAR ASAM DAN
KARAKTERISTIK FISIKA ( Uji Organoleptik ) PADA KOMBUCHA TEH
RIMPANG ALANG-ALANG ( Imperata cylindrica)

Dionisius Legionis Nanda Angelus
141434022

Abstrak

Rimpang alang-alang memiliki kandungan berkhasiat yang dapat digunakan
sebagai bahan minuman dan obat-obatan. Rimpang alang-alang dapat dijadikan
sebagai bahan alternatif dalam pembuatah minuman teh. Teh rimpang alang-alang
(Imperata cilindrica ) yang diolah dengan menggunakan metode black tea dapat
memberikan manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Untuk lebih meningkatkan
manfaat teh hitam rimpang alang-alang maka dibuat menjadi kombucha teh
rimpang alang-alang yang mengalami proses fermentasi oleh kultur kombucha atau
disebut dengan SCOBY ( Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast ). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi kombucha teh
rimpang alang-alang terhadap kadar asam total, kadar gula dan kadar PH serta uji
organoleptik.
Jenis penelitian ini adalah penelitan quasi eksperimen. Percobaan yang
dilakukan dengan menggunakan 3 perlakuan berbeda dengan menggunakan kontrol
penelitian. Perlakuan tersebut dilakukan bertahap mulai fermentasi 2 hari ( P1 ), 4
hari ( P2 ) dan 6 hari ( P3 ). Hasil dari fermentasi diuji kadar asam total ( TAT ),
Kadar Gula Terukur dan Kadar ph total serta uji organoleptik . Data hasil uji kadar
asam total, Kadar gula dan pH dianalisis dengan uji statistik regresi dan korelasi.
Sedangkan untuk analisa data organoleptik menggunakan uji statistik Chi-Square.
Perbedaan lama waktu fermentasi berdasarkan uji regresi dan korelasi
memiliki hubungan yang kuat secara siginifikan terhadap kadar asam total, kadar
gula dan kadar pH total. Semakin lama waktu fermentasi dapat meningkatkan kadar
asam tertitrasi pada kombucha rimpang alang-alang.
Kata kunci : kombucha, rimpang alang-alang ( Imperata cilindrica ), total asam,
kadar gula, kadar pH, organoleptik

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

THE EFFECT OF LONG FERMENTATION ON ACID LEVEL AND
PHYSICS CHARACTERISTICS ( Organoleptic Test ) ON KOMBUCHA TEH
RIMPANG ALANG-ALANG ( Imperata cylindrica )

Dionisius Legionis Nanda Angelus
141434022
Abstract

Alang-alang rhizome has nutritious ingredients that can be used as a
beverage and medicine. Imperata rhizome can be used as an alternative ingredient
in making tea drinks. Alang-alang rhizome tea ( Imperata cilindrica ) which is
processed using black tea method can provide good benefits for body health. To
further enhance the benefits of alang-alang rhizome black tea, it is made into
kombucha alang-alang rhizome tea which undergoes a fermentation process by
kombucha culture or called SCOBY ( Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast .
This study aims to determine the effect of kombucha teh fermentation time of reeds
on total acid levels, sugar content and PH levels and organoleptic tests .
This type of research is quasi-experimental study. Experiments were carried
out using 3 different treatments using research control. The treatment was carried
out gradually starting 2 days fermentation (P1), 4 days (P2) and 6 days (P3). The
results of fermentation were tested for total acid content (TAT), measured sugar
content and total pH levels and organoleptic tests. Data from total acid content,
sugar content and pH were analyzed using regression and correlation statistical
tests. As for the analysis of organoleptic data using Chi-Square statistical test.
The difference in fermentation time based on regression and correlation
tests has a significant strong relationship to total acid levels, sugar content and
total pH levels. The longer the fermentation time can increase titrated acid levels
in the kombucha reeds.
Keywords : kombucha, alang-alang rhizome ( Imperata cilindrica ), total acid,
sugar content, pH level, organoleptic
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teh merupakan salah satu jenis produk minuman yang paling
banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia
dikarenakan teh mempunyai rasa dan aroma yang khas, selain itu teh juga
dipercaya mempunyai khasiat bagi kesehatan diantaranya mencegah
kegemukkan, kanker dan kolesterol. Seiring dengan perkembangan zaman
dan teknologi maka pada saat sekarang ini banyak ditemui industri
pengolahan teh yang menghasilkan berbagai macam produk akhir seperti
halnya teh celup, teh serbuk bahkan kombucha teh ( minuman teh
fermentasi ) dalam kemasan yang mana semuanya dapat memberikan
kemudahan bagi kita untuk mengkonsumsinya secara praktis ( Damaru,
2011 ).
Rimpang alang-alang merupakan jenis tumbuhan rumput menahun
yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi dan dianggap sebagai gulma
pada lahan pertanian. Di wilayah Asia Tenggara dapat dijumpai sekitar 35
juta ha, dan sekitar 8,5 juta ha tersebar di Indonesia. Untuk saat ini jenis
tumbuhan alang-alang banyak digunakan sebagai bahan untuk pembuatan
pupuk, bahan baku pembuatan kertas, bahan obat-obatan dan selebihnya
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dipotong dan dibuang karena bisa menghambat pertumbuhan tanaman
utama ( Damaru, 2011 ).
Kandungan kimia pada alang-alang sendiri terdiri dari arundoin,
fernenol, isoarborinol, silindrin, simiarenol, kampesterol, stigmasterol, ßsitosterol, skopoletin, skopolin, p-hidroksibenzaladehida, katekol, asam
klorogenat, asam isoklorogenat, asam p-kumarat, asam neoklorogenat,
asam asetat, asam oksalat, asam d-malat, asam sitrat, potassium (0,75% dari
berat kering), sejumlah besar kalsium dan 5-hidroksitriptamin. Ayeni dan
Yahya ( 2010 ) menyebutkan bahwa ekstrak dari daun alang-alang sendiri
mempunyai banyak sekali kandungan kimia seperti tanin, saponin,
flavanoid, terpenoid, febol dan cardiac glycosides. Beberapa kandungan
senyawa tersebut banyak dimanfaatkan di bidang farmasi sebagai bahan
pembuatan obat.
Manfaat rimpang alang-alang sendiri juga terkenal cukup banyak
sebagai obat herbal yang bagus untuk kesehatan manusia. Contohnya seperti
keputihan, batuk rejan, batuk darah, batu ginjal, kencing batu, prostat, diare
dan lain-lain. Sedangkan manfaat yang terkadung pada rimpang alang-alang
sendiri adalah :
a. Pada rimpang alang-alang banyak sekali ditemukan kandungan
Imperanene yang mempunyai efek dalam menghambat sel
pembeku darah ( agregasi trombosit sel ). Mampu digunakan
untuk mencegah pembekuan darah pada penderita serangan
jantung.
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b. Cylindol A di dalam rimpang alang-alang banyak mempunyai
manfaat, salah satu manfaatnya yaitu untuk menghambat enzim
5-lipoksigenase. Dengan terhambatnya enzim ini maka
pembentukan prostaglandin yang dapat menimbulkan rasa sakit
pada otot akan terobati.
c. Graminone B memiliki manfaat baik untuk menghambat
penyempitan pembuluh darah aorta ( Pembulu darah besar ).
Rimpang alang-alang banyak dijadikan sebagai salah satu minuman
herbal dengan khasiat yang begitu banyak untuk kesehatan tubuh. Selain itu
rimpang alang-alang juga dapat dijadikan sebagai minuman teh. Minuman
teh yang terbuat dari rimpang alang-alang biasanya dibuat dengan cara
merebus rimpang alang-alang dicampurkan dengan teh kemasan ( bubuk
atau celup ) yang bisa diminum setiap saat. Sebenarnya ada cara lain untuk
pemanfaatan rimpang alang-alang ini agar lebih memiliki khasiat yang baik
untuk kesehatan tubuh yaitu dengan cara dibuat menjadi kombucha teh (
Teh fermentasi ) yang memanfaatkan bakteri dan khamir dalam proses
pembuatannya.
Kombucha merupakan salah satu olahan teh fermentasi dengan
menggunakan simbion bakteri dan yeast yang dikenal dengan SCOBY (
Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Teh yang telah disedu diberi
tambahan gula sebagai pemanis dan sebagai nutrien untuk menumbuhkan
bakteri dan khamir yang digunakan. Dalam proses pembuatan kombucha
teh ini banyak memanfaatkan bantuan dari bakteri seperti Acetobacter
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xylinum dan juga ragi. Kombucha teh selanjutnya difermentasi selama 14
hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kombucha teh memiliki rasa
yang berbeda dengan teh pada umumnya, mengenai rasanya sendiri teh ini
memiliki rasa asam namun menyegarkan. Munculnya rasa asam dari
kombucha disebabkan adanya kandungan asam askorbat ( vitamin c ) yang
merupakan senyawa yang berpotensi antioksidan. Kombucha teh memiliki
khasiat untuk kesehatan tubuh terlebih dalam melancarkan proses
metabolisme dalam tubuh manusia. Kombucha menurut dari para ahli
memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh seperti mengobati
pembengkakan dubur, encok, rematik pada persendian ( Dufreshne et al.,
2000 ).
Dilatarbelakangi permasalahan di atas maka peneliti melakukan
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi
terhadap kadar asam dan karakteristik fisika pada rimpang alang-alang.
Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH LAMA
FERMENTASI TERHADAP KADAR ASAM DAN KARAKTERISTIK
FISIKA ( Uji Organoleptik ) PADA KOMBUCHA TEH RIMPANG
ALANG-ALANG ( Imperata cilindrica) “.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan menjadi beberapa
rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap kadar Asam dan
karakteristik fisika ( Uji organoleptik ) dari kombucha teh rimpang
alang-alang ( Imperata cilindrica ) ?
2. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk proses fermentasi kombucha
teh rimpang alang-alang ( Imperata cilindrica ) untuk memperoleh
kadar Asam dan uji organoleptik yang paling baik ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini
bertujuan untuk
1. Mengetahui pengaruh lamanya fermentasi terhadap kadar Asam dan
karakteristik fisika ( Uji organoleptik ) dari kombucha teh rimpang
alang-alang ( Imperata cilindrica ).
2. Mengetahui waktu maksimal yang dibutuhkan untuk proses
fermentasi kombucha teh rimpang alang-alang ( Imperata cilindrica
) untuk memperoleh hasil kadar Asam dan karakteristik fisika total
yang dapat diterima panelis.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :
1. Bagi peneliti
Mengetahui pengaruh lamanya fermentasi terhadap kadar Asam
dan karakteristik fisika ( Uji Organoleptik ) pada kombucha teh
rimpang alang-alang ( Imperata cilindrica ).
2. Bagi Masyarakat
Sebagai sumber referensi dan panduan bagi mereka yang gemar
mengkonsumsi minuman kombucha teh dari rimpang alang-alang.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Berguna untuk memperluas pengetahuan para peserta didik dalam
mendalami dan menengenal bioteknologi konvensional yang
termasuk ke dalam materi pembelajaran kelas XII yaitu
Bioteknologi ( Pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang
bioteknologi sebagai bahan pembuatan minuman ).
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tanaman Alang-Alang ( Imperata cylindrica )
1. Klasifikasi Alang-alang ( Imperata cylindrica )
Menurut klasifikasi dalam tata nama ( sistematika ) tumbuhan,
tanaman alang-alang termasuk ke dalam :
Kingdom

: Plantae

Sub kingdom

: Tracheobionta

Super Divisio

: Spermatophyta

Divisio

: Magnoliophyta

Classis

: Liliopsida

Sub Classis

: Commelinidae

Ordo

: Poales

Familia

: Poaceae

Genus

: Imperata

Spesies

: Imperata cylindrica (L.) Beauv

( Damaru, 2011 )
2. Deskripsi Tanaman Alang-alang
Alang-alang dengan nama latin Imperata cilindrica (L.) Beauv.,
termasuk ke dalam famili Gramineae, dengan nama lokal: Naleueng
lakoe (Aceh); Jih (Gayo); Rih, Ri (Batak); Oo (Nias); Alalang, Hilalang,
Ilalang (Minang kabau); Lioh (Lampung); Halalang, Tingen, Padang,
Tingan, Puang, Buhang, Belalang, Bolalang (Dayak); Eurih (Sunda);
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Alang-alang kambengan (Jawa); Kebut, Lalang (Madura); Ambengan,
Lalang (BaIi); Kii, Rii (FIores); Padengo, Padanga (Gorontalo); Deya
(Bugis); Erer, Muis, Wen (Seram); Weli, Welia, Wed (Ambon) (Heyne
1987). Aini (2008) menjelaskan karakteristik alang-alang sebagai
berikut : alang - alang merupakan rimpang yang tumbuh secara agresif,
tumbuhan tahunan yang kuat dengan percabangan terbenam dalam
tanah (yang panjangnya dapat mencapai 1 m), berdaging, rimpangnya
bersisik, daun-daun tersusun kompak atau tersebar. Rumpun tumbuh
tegak, tingginya dapat mencapai 0,1 – 1,2 m, terdapat 1 – 4 nodus di tiap
rumpun, rumpun tidak bercabang, solid dan biasanya terdapat rambut di
tiap nodus. Tepi daun diselubungi rambut, pangkal daun lebih lebar dan
di bagian ujungnya menyempit; daun memiliki bangun garis-lanset,
panjang 10 – 180 cm dan lebar 5 – 25 mm, pipih, lurus, terdapat rambutrambut panjang yang halus di bagian pangkal daun. Perbungaan
majemuk berbentuk bulir majemuk, silindris, panjang 6 – 30 cm dan
lebar 2 cm; bunga banci, panjang tiap bunga 3 – 6 mm; tangkai bunga
tidak sama ukurannya, panjangnya dapat mencapai 1 mm; benang sari
2, kepala sari oranye atau ungu; kepala putik 2 berwarna ungu. Alangalang merupakan tumbuhan asli dari daerah tropis dan tersebar luas di
seluruh kawasan tropis dan sub-tropis Asia Tenggara, Afrika,
subkontinental India, dan Australia. ( Damaru, 2011 ).
Penyebarannya juga mencapai kawasan 4 beriklim sedang-hangat di
New Zealand dan Jepang. Alang-alang sering ditemukan pada tempat-
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tempat yang menerima curah hujan lebih dari 1000 mm, atau pada
kisaran sebesar 500 – 5000 mm. Di beberapa negara, spesies ini tumbuh
pada ketinggian dari batas permukaan air laut hingga 2000 m, dan
tercatat tumbuh pada ketinggian 2700 mdpl di Indonesia. Diperkirakan,
spesies ini menutupi sekitar 5000 juta hektar daratan, termasuk 2000 juta
hektar kawasan Asia Tenggara. Walaupun alang-alang tumbuh alami di
daerah tropis pada tempattempat dengan kesuburan tanah yang rendah
dan asam, namun intervensi manusia turut mempengaruhi penyebaran
spesies ini. Rumput ini dijumpai pada kisaran habitat yang luas
mencakup perbukitan pasir kering di lepas pantai dan gurun, juga rawa
dan tepi sungai di lembah. Tumbuhan ini tumbuh di padang-padang
rumput, daerah-daerah pertanian, dan perkebunan. Selain itu juga pada
kawasan-kawasan hutan gundul. ( Damaru, 2011 )
Tumbuhan ini menyukai tempat yang memperoleh banyak cahaya
dan tidak dapat tumbuh bila mendapat naungan penuh. Meskipun
tumbuh pada kisaran tipe tanah dan tingkat kesuburan yang luas, spesies
ini tumbuh dengan sehat pada tempat bertanah basah yang tinggi
kesuburannya. pH tanah untuk menumbuhkan spesies ini berkisar antara
4,0 – 7,5. Tumbuhan ini juga toleran terhadap kondisi-kondisi panas
yang tinggi dan tempat-tempat mengandung sulfur dekat kawah (Aini
2008). Menurut Sitorus (1998) dari aspek ekonomi, alang-alang kurang
menguntungkan karena hanya memberi manfaat minimal, yaitu berupa
biomassa sebagai penutup tanah yang dapat digunakan untuk berbagai
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keperluan, seperti bahan atap rumah, pakan ternak dan bahan baku
industri kertas. Selain itu, kekurangan alang-alang adalah apabila kering
alang-alang mudah terbakar dan dapat menjadi sumber kebakaran hutan
serta merupakan gulma yang dapat mengeluarkan zat alelopati yang
dapat menghambat pertumbuhan tanaman budidaya.
3. Morfologi Rimpang Alang-alang ( Imperata cylindrica (L.) Beauv)
Alang-alang merupakan jenis tanaman tahunan yang memiliki akar
dan rimpang yang tingginya berkisar antara 50 dan 200 cm. Pada
Gambar 2.1 panjang daun alang-alang dapat mencapai 150 cm dan lebar
antara 4-18 mm. Batangnya memiliki diameter hingga 8, terdiri dari atas
1-4 ruas yang pada ujungnya membentuk bunga dengan panjang 3-20
cm dan jarang mencapai 60 cm. Rimpang pada alang-alang memiliki
diameter mencapai 2-4,5 mm dan tumbuh menjalar pada kedalaman
hingga 20 cm dari permukaan tanah atau lebih dari 20 cm.

Gambar 2.1 Rumpun Alangalang
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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Pada Gambar 2.2 terlihat setiap ruas rimpangnya terdapat beberapa
tunas kecil yang suatu saat mampu berkembang dan tumbuh menjadi
individu alang-alang baru. Potongan rimpang sepanjang 15 cm dapat
menghasilkan setidaknya 350 alang-alang baru hanya dalam waktu 6
minggu saja, jumlah rimpang yang terbentuk dalam kondisi terbuka (
terkena sinar matahari ) dapat mencapai 2-3 kali lebih banyak dibandingkan
dengan alang-alang yang tumbuh dalam kondisi termaung. Varietas alangalang yang saat ini sudah diindentifikasi ada lima yaitu Imperata cylindrica
var major, europa, latifolia, africana, dan condensata. Diantara kelima
varietas yang sudah diindentifikasi varietas major mempunyai daerah
persebaran yang paling luas dan merupakan gulma terpenting yang ada di
kawasan Asia. ( Damaru, 2011 ).
B. Kandungan dan Manfaat Rimpang Alang-alang
Tanaman alang-alang ini mempunyai kandungan glukosa, memiliki
kandungan malic acid, ada kandungan citric acid. Diluar itu pada akar
alang-alang juga ada kandungan kimia coixol, fermenol, arundoin,
cylindrin, simiarenol dan kandungan anemonin. Pada bagian dari
tanaman alang-alang yang kerap dipergunakan untuk penyembuhan
yaitu bagian rimpang dan daunnya (Damaru, 2011 ).
Menurut penelitian Ayeni dan Yahaya (2010), menunjukkan bahwa
ekstrak daun alang-alang mengandung tanin, saponin, flavonoid,
terpenoid, alkaloid, fenol dan cardiac glycosides. Kandungan senyawa
fitokimia tersebut dalam farmasi dapat digunakan sebagai obat untuk
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diare, sakit kepala, penyakit kulit, saluran usus. Selain itu, juga dapat
digunakan sebagai pestisida, insektisida dan herbisida dalam pertanian.
Menurut Ramli (2002 ), khasiat rimpang alang-alang sangat banyak
sebagai obat untuk berbagai gangguan kesehatan, seperti: batu ginjal,
infeksi ginjal, kencing batu, batu empedu, buang air kecil tidak lancar
atau terus-menerus, air kemih mengandung darah, prostat, keputihan,
batuk rejan, batuk darah, mimisan, pendarahan pada wanita, demam,
campak, radang hati, hepatitis, tekanan darah tinggi, urat saraf melemah,
asma, radang paru-paru, jantung koroner, gangguan pencernaan, diare,
dan lain-lain.
C. Manfaat senyawa yang terkandung pada rimpang alang-alang
1. Dalam rimpang alang-alang terkandung imperanene yang ternyata
mempunyai efek menghambat agregasi trombosit (sel pembeku
darah) sesuai hasil penelitian para ahli dari Universitas di Jepang.
Efek menghambat agregasi ini sama dengan efek yang ditimbulkan
oleh asetosal (asam asetil salisilat) yang digunakan untuk mencegah
pembekuan darah pada penderita infrak jantung. ( Adina, 2012 )
2. Cylindol A yang terkandung di dalam rimpang alang-alang
mempunyai efek menghambat enzim 5- lipoksigenase. Dengan
terhambatnya 5-lipoksigenase maka pembentukan prostaglandin
yang menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada otot dapat terhalangi.
( Adina, 2012 )
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3. Graminone B menghambat penyempitan pembuluh darah aorta
(pembuluh darah terbesar). ( Adina, 2012 )
4. Antipiretik (menurunkan panas), hemostatik (untuk menghentikan
pendarahan), menghilangkan haus, dan diuretik (peluruh kemih). (
Adina, 2012 )
D. Syarat Tumbuh Tanaman Alang-alang
Alang-alang (Imperata cylindrica) merupakan gulma berdaun
sempit yang tumbuh tegak dan berumpun. Alang-alang merupakan jenis
tumbuhan pionir yang banyak tumbuh pada lahan yang habis terbakar,
sangat toleran terhadap faktor lingkungan yang ekstrim seperti
kekeringan dan unsur hara yang miskin, namun tidak toleran terhadap
genangan dan naungan.
Rumput ini dijumpai pada kisaran habitat yang luas mencakup
perbukitan pasir kering di lepas pantai dan gurun, juga rawa dan tepi
sungai di lembah. Tumbuhan ini tumbuh di padang-padang rumput,
daerah-daerah pertanian, dan perkebunan. Selain itu juga pada kawasankawasan hutan gundul.

E. Pengolahan dan Jenis Teh
Masyarakat di Indonesia sendiri lebih mengenal minuman teh yang
terbuat dari tanaman seperti bunga melati dan tumbuhan teh sendiri yang
diolah secara langsung untuk dijadikan minuman, namun banyak sekali
jenis teh yang cukup terkenal di Indonesia mulai dari penggunaan bahan
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hingga proses pengolahannya . Beberapa diantaranya seperti Teh hitam, Teh
Hijau, Teh Melati ,Teh Oolong dan kombucha teh. Semua jenis minuman
teh diatas berasal dari jenis tanaman-tanaman yang cocok untuk diolah
menjadi minuman.
Berdasarkan cara proses pembuatannya sendiri dari jenis-jenis teh yang
ada saat ini, beberapa diantaranya adalah teh hitam yang menggunakan
teknik ortodoks/konsensional yaitu melalui proses yang panjang mulai dari
pengangkutan pucuk segar hingga proses sortasi kering. Sedangkan untuk
jenis teh lainnya juga memiliki cara-cara pengolahan sendiri. Berikut ini
adalah jenis-jenis teh yang terkenal di Indonesia berserta pemprosesannya.
1. Teh Hitam
Teh hitam ini merupakan hasil olahan dengan tahap
fermentasi. Untuk pengolahan teh hitam dikenal dengan tiga cara
yaitu ortodoks atau tradisional, konvensional dan inkonvensional
atau modern. Dari ketiga tahap pembuatan teh hitam, cara ortodoks
dan inkonvensional yang paling sering digunakan sampai saat ini. (
Anonimus, 1993 ).
Pada dasarnya pengolahan teh hitam sendiri melalui tahaptahap proses, yaitu mulai dari pengankutan pucuk segar, pelayuan,
penggilingan, sortasi basah, fermentasi,pengeringan, sortasi kering,
penyimpanan dan pengemasan. Dari tahap-tahap ini yang perlu
diperhatikan dan diawasi adalah tahap pengangkutan pucuk segar
dan fermentasinya sendiri ( Anonimus, 1993 ).
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Daun teh yang sudah dipetik dari kebun kemudian segera
dibawa ke pabrik, ditimbang dan kemudian mulai masuk ke proses
pelayuan ( whithering ) untuk menurunkan kandungan air dari daun
serta melayukan daun-daun agar mudah diolah.
2. Teh Hijau
Teh hijau dihasilkan dari proses pengolahan tanpa
fermentasi, sekedar melalui proses pengeringan daun setelah dipetik.
Umumnya pengolahannya dilakukan secara sederhana dengan
pemasangan yang dapat dilakukan menggunakan alat-alat yang
sederhana ( Siswoputranto, 1978 )
Metode paling umum untuk proses pelayuan adalah metode
penguapan. Daun teh segar yang baru saja dipetik diuapkan sebentar
lalu kemudian dikeringkan. Proses penguapan yang hanya beberapa
saat ini bertujuan untuk menghilangkan bahaya yang disebabkan
oleh fermentasi ( Fulder, 2004 )
Dalam pembuatan teh hijau sendiri tidak menggunakan
proses fermentasi dan oksidasi karena ada beberapa zat yang sangat
berguna untuk kesehatan kita ( catechin, vitamin, dan sebagainya ).
( Fulder, 2004 ).
3. Teh Oolong
Teh oolong dihasilkan di Taiwan, yang dapat digolongkan
dalam beberapa mutu antara teh hijau dan teh hitam, karena hanya
memperoleh proses fermentasi sedikit. Berbeda dengan proses
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pengolahan pada teh hitam, untuk menghasilkan teh oolong, daundaun teh dilayukan terlebih dahulu dengan menggunakan panas api
dan udara panas, difermentasikan terlebih dahulu kemudian
dimasukkan ke dalam mesin-mesin ‘rollers’ dan akhirnya
dikeringkan ( Siswoputranto, 1978 ).
Teh oolong dihasilkan melalui proses pemanasan yang
dilakukan segera setelah proses rolling/penggulungan daun, dengan
tujuan untuk menghentikan proses fermentasi. Oleh sebab itu, teh
oolong disebut dengan teh semi fermentasi. Yang memiliki
karakteristik khusus dibandingkan teh hitam dan teh hijau (Hartoyo,
2003 ).
4. Teh Kombucha
Ada yang mengatakan bahwa kombucha adalah salah satu
jenis minuman yang sudah populer untuk kesehatan sejak 3000
tahun yang lalu. Minuman kombucha diduga berasal dari Negara
Cina. Sejak tahun 221 SM, Orang-orang Cina sudah menganggap
kombucha sebagai salah satu minuman berbahan teh yang bisa
membuat kehidupan menjadi kekal. Orang China memberi nama
minuman ini “ tea of immortality ‘. Dari negara Cina, penyebaran
kombucha mengikuti jalur perdagangan dan akhirnya tersebar ke
berbagai penjuru dunia ( Naland, 2004 ).
Secara fisik terdapat lapisan selaput yang transparan dan
tumbuh bertahap pada permukaan air teh.
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dengan lempengan berwarna putih agar transparan yang tumbuh
secara bertahap diatas permukaan air teh manis tersebut yang sedang
difermentasi ( agar dapat berfungsi sebagai obat ), yang memenuhi
seluruh luasan wadah air teh manis tersebut ( wadah fermentasi teh
). Lapisan putih agak transparan yang berupa massa yang kenyal
disebut dengan nata ( nata de tea ) ( Supranti, 2003 ).
Pada dasarnya kombucha ini adalah teh fermentasi yang
memanfaatkan sejenis kultur simbiotik antara bakteri dan khamir
yang ditumbuhkan pada minuman teh yang sudah jadi. Kombinasi
bakteri dan khamir ini, selanjutnya disebut dengan SCOBY (
Symbiotic Culture Of Bactery and Yeast ) terdiri dari beberapa
bakteri dan khamir, antara lain : Bacteria ( Acetobacter xylinum
Acetobacter aceti Acetobacter pasteurianus Gluconobacter). Yeasts
(

Brettanomyces

Brettanomyces

bruxellensis

Brettanomyces

intermedius Candida Candida famata Mycoderma Mycotorula
Pichia Pichia membranaefaciens Saccharomyces Saccharomyces
cerevisiae subsp. aceti Saccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae
Schizosaccharomyces Torula Torulaspora delbrueckii Torulopsis
Zygosaccharomyces Zygosaccharomyces bailii Zygosaccharomyces
rouzii ) (Greenwalth, 1998).
Menurut Naland (2008) terjadi simbiosis antara khamir dan
bakteri yang keduanya memiliki peranan masing-masing. Khamir
memiliki peran dalam hidrolisis sukrosa berubah menjadi glukosa
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dan fruktosa, serta perubahan dari glukosa dan fruktosa menjadi
etanol dan karbondioksida, sedangkan bakteri asam asetat akan
mengubah glukosa menjadi asam glukonat dan ketoglukonat,
kemudian mengubah fruktosa menjadi asam asetat.
F. Kandungan Kimia Kombucha
Kandungan asam organik pada teh kombucha hijau dan hitam dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Kandungan Asam Organik Teh Kombucha (ppm) pada teh hijau
dan teh hitam
Komposisi

Teh Hijau

Teh Hitam

Glukonat

1,02

0,82

Glukoronat

5,61

5,27

Oksalat

8,61

7,13

Tartarat

0,20

0,18

Malat

0,10

0,09

Asetat

2,60

2,40

Tanat

4,90

2,11

Fenolat

4,67

3,15

Folat

0,10

0,05

Vanilat

0,02

0,01

Sumber : ( Mayser, 1995 )
Berdasarkan dari hasil analisis kimia yang dilaksanakan di balai
penelitian kimia Bogor, di dalam limun teh ( Teh Jamsi ) yang dihasilkan
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dari proses fermentasi selama 10 hari, terkandung unsur-unsur kimia
sebagai berikut : Gula (15%) ,Teh ( 1%), Kandungan (sari) (11,09%), Gula
reduksi (4,8%), Gula sakarosa (6,1%), Asam asetat (0.025%), dan Alkohol
(1,41%). Sehingga dari penelitian kimia di Bogor, limun teh dinyatakan
tidak mengandung Aseton, Piridin atau logam berbahaya ( Pb, Ag, Cn, As )
( Suprapti, 2003 ).
G. Pengolahan Teh Kombucha Secara Umum
Fermentasi adalah sebuah proses yang menyebabkan perubahan
kimiawi pada suatu senyawa organik kompleks yang melalui pengaruh
beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Proses fermetasi jauh lebih
efektif, lebih mudah, dan lebih murah dibandingkan dengan proses obatobatan konvensional yang berbahan kimia ( Naland, 2004).
Media yang digunakan untuk menanam scoby bukan berupa tanah,
namun berubah air teh manis seperti yang kita minum sehari-hari. Adapun
sebagai wadah penanamanya, dapat menggunakan wadah seperti terbuat
dari bahan tertentu, yaitu kaca ( gelas ), plastik PE ( Transparan ), atau
stainless steel. Ukuran untuk volume air teh yang akan diproses, juga
disesuaikan dengan ukuran dan bentuk jaringan nata jamsi yang ingin
diperoleh ( Suprapti, 2003 ).
Hasil penelitian Siregar ( 2003 ), dari media kaca, plastik dan kaleng
diperoleh media yang paling baik sebagai wadah fermentasi teh kombucha
adalah wadah yang terbuat dari kaca.
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Jamur kombuca yang bagus dan layak untuk dipakai sebagai media
fermentasi dalam menghasilkan kombucha umumnya berwarna putih
bersih, mengkilap serta tidak ada bercak atau totol berwarna. Jika terdapat
bercak merah, kemungkinan jamur kombucha sudah tercemar dan
sebagainya tidak dipakai untuk proses fermentasi ( Naland, 2004 ).
Teh kombucha di buat dengan menambahkan kultur kombucha (
SCOBY ) pada campuran teh hitam ( yang diinginkan ) dan gula yang
diinkubasi selama 1 - 2 minggu. Selama waktu itu, Acetobacter xylinum dan
jamur lainnya tumbuh untuk menghasilkan gumpalan seperti karet di atas
permukaan teh. Perlu diperhatikan bahwa strarter kombucha akan mati jika
terkena aluminium, tembaga atau jenis logam lainnya. Sebab jika starter
terkena logam tersebut perkembangan simbiotik lainnya akan terhambat
begitu juga oleh adanya panas ( Saxena, et al.,1990 ).
Menurut Suprapti (2003) selama proses fermentasi berlangsung,
maka hal-hal berikut ini harus diperhatikan :
a. Dijaga agar tidak terguncang-guncang
b. Wadah berikut isinya jangan dipindah-pindahkan
c. Tidak terkena sinar matahari secara langsung
d. Pada suhu ruangan
e. Tidak sampai kekurangan udara ( aerasi lancar )
f. Tidak dikunjungi semut, kecoak ataupun serangga lainnya
Proses pemasakan atau pematangan kombucha terjadi setelah 7 – 10
hari. Pada saat itu, rasa kombucha akan terasa lebih nikmat. Bila kurang dari
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7 hari, kenikmatan kombucha belum terlalu terasa dan jika lebih dari 10
hari, kombucha sudah terasa cukup asam. Jika mendapatkan pematangan
kombucha sudah lebih dari 14 hari, disarankan untuk mengalihkannya
menjadi produk cuka kombu untuk campuran masakan atau asinan ( Naland,
2004 ).
Selama pemeraman Acetobacter xylinum akan mensintesa gula
menjadi selulosa yang diinginkan dan terbentuknya asam asetat sehingga
akan menurun hingga pH 3,0 – 2,0. Berdasarkan kisaran pH tersebut, bakteri
ini tergolong acidofil yaitu kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh
baik pada pH 2,0-5,0. Acetobacter xylnum mempunyai aktivitas oksidasi
berlanjut yang begitu lambat. Bakteri ini membentuk asam dari glukosa dan
kemudian mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O. Sifat khas dari
bakteri seperti ini yang nantinya membentuk ketebalan permukaan pada
substrat teroksidasi yang tersusun atas komponen selulosa ( Skillman, et al,
1997 ).
Proses fermentasi teh kombucha sendiri akan semakin cepat bila
semakin meningkat suhunya. Suhu ruangan tidak kurang dari 200 C dan
tidak boleh lebih dari 300 C. Suhu ruangan idealnya 23-270 C, Sebaiknya
ruangan tempat fermentasi dalam keadaan gelap, tetapi untuk mengenai
kondisi udaranya tidak lembab. Kolini “jamur” kombucha akan rusak bila
terkena sinar matahari secara langsung ( Naland, 2004).
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Dalam media cair seperti halnya air teh manis, bakteri tersebut dapat
membentuk suatu lapisan/massa berwarna putih agak transparan, bertekstur
kokoh dan juga kenyal dan agak liat ( kial ) dengan ketebalan kurang lebih
1 cm dan berkembang secara bertahap ( Suprapti, 2003 ).
Faktor yang mempengaruhi mengkerutnya medium agar yang
dihasilkan adalah oleh Acetobacter xylinum adalah karena tanin. Sebab
dengan adanya tanin yang tinggi pada teh menyebabkan mengkerutnya
permukaan agar ( Silaban, Marisi. 2005 ). Fermentasi yang dilakukan
selama 4-6 hari, akan menghasilkan teh kombucha dengan cita rasa yang
paling enak. Hal ini disebabkan gula yang ada belum terurai seluruhnya
sehingga masih ada rasa manis dalam teh kombucha. Fermentasi yang
dilakukan dalam waktu yang lebh lama akan menghasilkan rasa asam pada
kombucha yang mana semakin lama akan semakin kuat rasa asamnya (
Suprapti, 2003 ).
Fermentasi banyak merombak senyawa-senyawa kimia pada bahan
pangan khususnya untuk teh kombucha sendiri, menurut Harris and Karmas
(1989) bahwa kadar gula pada jenis minuman fermentasi akan mengalami
penurunan selama fermentasi berlangsung. Untuk mendapatkam hasil yang
maksimal, biarkan kombucha di dalam botol selama beberapa hari ( 5 hari
). Bakteri fermentasi akan berhenti bekerja bila aliran udara di dalam botol
tidak berjalan ( botol tertutup rapat ), tetapi ragi akan terus bekerja. Jika
botol isi kombucha tertutup dengan baik, gas yang dihasilkan oleh ragi akan
keluar sehingga akan tampak menghasilkan busa halus ( Naland, 2004 ).
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Bibit yang telah selesai menjalankan tugas membentuk koloni baru
di permukaan media ( Mengapung ), akan berubah menjadi warna
kecoklatan. Namun demikian, masih dapat berfungsi kembali sebagai bibit
untuk fermentasi berikutnya hingga 3-4 kali. Namun, bila warna bibit sudah
mulai kecoklatan maka sebaiknya dibuang saja ( sudah lemah ) ( Suprapti,
2003 ).
Pembuatan kombucha yang benar maka akan diperoleh kombucha
yang rasanya nikmat dan khasiatnya akan optimal. Koloni jamur ini mampu
menjaga diri dari ganguan mikroorganisme lain dengan bantuan asam
organik, alkohol, asam karbonat dan antibiotik yang dihasilkan. Kombucha
merupakan agen penghasil senyawa biokimia dimana jamur kombucha akan
mengubah gula di dalamnya menjadi berbagai jenis senyawa penting bagi
kesehatan tubuh ( Naland, 2004 ).
H. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu :
1. Marisi Silaban (2005 ) dalam penelitiannya berjudul “ Pengaruh Jenis
Teh dan Lama Fermentasi Pada Proses Pembuatan Teh Kombucha “.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lamanya proses fermentasi
dari berbagai jenis teh yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
teh kombucha. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada jenis teh
memberi pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap total asam, tts,
total mikrobia, rasa dan aroma.
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2. Irham Falahuddin, Ike Apriani, Nurfadilah ( 2017 ) dalam penelitiannya
berjudul “ Pengaruh proses fermentasi kombucha daun sirsak ( Annona
muricata L. ) terhadap kadar vitamin C “. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui lama fermentasi terhadap kadar vitamin C pada kombucha
teh daun sirsak. Hasil yang didapatkan semakin tinggi lama fermentasi
dan semakin banyak juga kadar teh yang digunakan maka kadar vitamin
C akan semakin meningkat.
3. Renny Maribeth Susanti ( 2016 ) dalam peneltiannya yang berjudul “
Analisis aktivitas antioksidan teh hitam celup menggunakan metode
superoksida dismutase ( SOD ) “. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui korelasi aktivitas antioksidan pada teh hitam celup dengan
menggunakan metode Superoksida Dismutase ( SOD ). Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa sampel W1 memiliki aktivitas oksidan yang
paling kuat.
I. Kerangka Berpikir
Melihat melimpahnya populasi tanaman alang-alang yang dianggap
sebagai gulma, masyarakat masih belum banyak memanfaatkan hal tersebut
dengan baik. Bentuk inovasi baru dalam pengolahan rimpang alang-alang
yaitu berpa pembuatan minuman fermentasi teh kombucha. Dari hasil
penelitian ini akan diiuji untuk kadar asam dan organoleptik. Lama proses
fermentasi dari teh kombucha ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu 2, 4 dan 6
hari. Dari hasil penelitian ini akan diketahui kadar asam dan organoleptik.
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Berikut merupakan diagram kerangka berpikir yang dibuat berdasarkan
uaraian yang ada diatas :

Tanaman alang-alang memiliki
pertumbuhan yang begitu cepat
sehingga mengakibatkan lahan yang
tadinya berguna untuk tanaman lain
tertutupi oleh tanaman alang-alang

Petani menjadi resah
akibat pertumbuhan
tanaman alang-alang
yang begitu banyak dan
mengakibatkan
kerugian pada sektor
tanaman pangan
lainnya

Dalam proses pembutan teh kombucha
dibutuhkan rimpang alang-alang segar
dan bahan-bahan lain seperti SCOBY dan
Gula ( Nutrisi ). Proses pembuatan teh
kombucha berlangsung selama 6 hari
terbagi menjadi 2, 4 dan 6 hari sesuai
dengan judul penelitian ini

Meningkatkan manfaat
alang-alang yang
selama ini harus
dibuang begitu saja
untuk diolah menjadi
minuman sehat
berkhasiat yaitu Teh
Kombucha dari
rimpang alang-alang

Setelah proses fermentasi teh kombucha,
akan diuji kadar asam yang terkandung di
dalam teh kombucha dan pengujian
organoleptik

Dari penelitian ini,
tanaman alangalang mempunyai
manfaat yang lebih
baik untuk
kesehatan dan nilai
ekonomi tersendiri

Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Asam dan
Karakteristik Fisika ( uji organoleptik) Pada Teh Kombucha
Rimpang Alang-alang ( Imperata cylindrica)”

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir
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J. Hipotesis
1. Perlakuan lama waktu fermentasi mempengaruhi kadar Asam dan
karakteristik fisika ( Uji organoleptik ) dari kombucha teh rimpang
alang-alang ( Imperata cilindrica )
2. Perlakuan lama waktu fermentasi selama 6 hari pada proses fermentasi
kombucha teh rimpang alang-alang ( Imperata cilindrica ) untuk
memperoleh kadar Asam dan uji organoleptik yang paling baik
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang akan
menguji kadar Asam dan karakteristik fisika pada kombucha yang berasal
dari rimpang alang-alang. Pada penelitian ini menggunakan desain
penelitian Rancangan Acak Lengkap ( RAL ) yaitu merupakan rancangan
yang sama untuk memberikan pengaruh pada hal yang diamati. Untuk
rancangan penelitian ini menggunakan satu faktorial untuk mengetahui
lama fermentasi mulai dari 2 hari, 4 hari dan 6 hari masing-masing
dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan.
B. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Pada variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah lama
waktu fermentasi kombucha teh rimpang alang-alang dengan lama
waktu bertahap mulai dari 2 hari, 4 hari dan 6 hari.
2. Variabel Terikat
Pada variabel terikat penelitian ini adalah untuk menguji kadar Asam
dan karakteristik fisika ( uji organoleptik : warna, rasa dan aroma ).
3. Variabel Kontrol
Pada variabel kontrol penelitian ini adalah konsentrasi gula, rimpang
alang-alang, volume air, Starter SCOBY, suhu ruangan dan wadah
fermentasi.
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C. Batasan Penelitian
Agar permasalahan dalam penelitian ini terarah, maka disusun batasan
masalah sebagai berikut :
1. Tanamam Rimpang Alang-alang ( Imperata cilindrica )
Bagian tanaman alang-alang yang digunakan adalah pada bagian
rimpang. Tanaman rimpang alang-alang diperoleh dari PSL ( Pusat
Studi Lingkungan ).
2. Starter Kombucha Teh
Kultur starter yang digunakan adalah teh komucha SCOBY (
Symbiotic culture of bacteria and yeast ).
3. Parameter Penelitian
Dengan menggunakan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji
kualitatif meliputi uji organoleptik ( warna, rasa, aroma dan
kerjernihan ) sedangkan untuk uji kuantitatif untuk menguji kadar
Asam.
4. Variasi waktu fermentasi
Variasi waktu yang digunakan dalam lama fermentasi kombucha teh
rimpang alang-alang ( Imperata cilindrica ) yaitu 2 hari, 4 hari dan 6
hari.
D. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 hingga April 2018.
Penelitian pembuatan kombucha rimpang alang-alang hingga uji kadar
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asam dan uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Biologi Kampus III
Universitas Sanata Dharma.
E. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini baik itu alat-alat yang
digunakan untuk membuat teh, uji organoleptik hingga menguji kadar
Asam. Dalam pembuatan teh kombucha alang-alang, peneliti
menggunakan alat-alat berikut ini : Panci, Sendok/Pengaduk, Panci,
Wajan, Kompor, Gelas Beker 100 ml, Gelas ukur, Pipet Tetes, Pipet
Ukur, Erlenmeyer, Timbangan Analitik, Buret dan Statif, pH Universal,
dan Labu ukur.
Alat yang digunakan dalam pengujian total asam tertitrasi ( TAT )
adalah timbangan analitik, labu ukur 1000 ml, gelas arloji, labu ukur 100
ml, erlemenyer 100 ml, corong gelas, botol semprot, buret serta klem
dan statis.
Alat yang digunakan dalam uji organoleptik adalah gelas ukuran
kecil dan botol plastik.
2. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
yang digunakan dalam pembuatan teh dan bahan untuk melakukan uji
kadar Asam. Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh kombucha
meliputi rimpang alang-alang, cuka apel, gula pasir, kultur starter teh
kombucha dan SCOBY ( Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast ) dan
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kertas label. Bahan yang digunakan untuk menguji kadar Asam adalah
Aquades, NaOh, Asam Asetat, Phenolpthialin.
F. Cara Kerja
1. Persiapan dan Proses Sterlisasi Alat
Stoples Kaca, Labu Ukur, Gelas Ukur, Erlenmeyer, Gelas Ukur,
Pipet ukur, Panci, Wajan, Pisau, dan sedok diduci dengan menggunakan
sabun kemudian di strelisasi dengan cara direndam di dalam air
mendidih selama 10 menit.
2. Persiapan Media Kultur dan SCOBY
Rimpang alang-alang di kukus terlebih dahulu kemudian setelah itu
didiamkan selama 2 hari didalam toples. SCOBY didapatkan dari Tri
Hariyanto

yang

sebelumnya

melakukan

penelitian

pembuatan

kombucha teh.
3. Pengolahan Rimpang Alang-alang
a. Rimpang alang-alang dibersihkan dahulu kemudian potong kecilkecil secara melintang.
b. Rimpang alang-alang dikukus selama 15 menit dengan suhu 990 C
untuk mengurangi kadar air.
c. Rimpang alang-alang dikeringkan selama 2 jam hingga suhu 500 C.
d. Rimpang alang-alang dimasukkan ke dalam toples untuk di
fermentasi selama 2 hari.
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4. Cara Kerja Penyeduhan Teh Kombucha
a. Rimpang alang-alang sebanyak 200 g diseduh menggunakan air
dengan suhu 800 C sebanyak 3000 ml selama 15 menit.
b.

Rimpang alang-alang ditambahkan gula 250 gram sebagai pemanis
dan nutrient.

c. Air seduhan teh di saring untuk memisahkan teh dan ampas .
d. Teh rimpang alang-alang yang sudah siap di fermentasi

di

dinginkan sampai suhu kurang lebih 250C.
e. Starter teh kombucha 10% dan SCOBY dengan berat 30% dari berat
larutan yang digunakan sebagai bahan starter dimasukkan ke dalam
toples kaca yang terdapat teh rimpang alang-alang.
f. Tutup toples kaca dengan kain katun putih dan diikat dengan
menggunakan

karet.

Teh

kombucha

rimpang

alang-alang

difermentasi bertahap mulai dari 2 hari, 4 hari dan 6 hari dalam suhu
ruang dan tidak boleh terkena cahaya sinar matahari secara
langsung.
5. Pengujian Sampel Kombucha
a. Pengujian Kadar pH
Sampel Kombucha dituang ke dalam gelas beker, selanjutnya diukur
kadar pH dengan menggunakan pH meter.
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b. Pengujian Kadar Gula
Pengujian kadar gula dilakukan di Laboratorium Biologi dengan
menggunakan alat Hanna Instrumen H1 96813 Refractometer. Cara
penggunaan alat sebagai berikut :
1. Tekan tombol ON terlebih dahulu untuk menyalakan alat
2. Tekan tombol range untuk mengatur pengaturan Brix hingga
muncul 0 brix
3. Pengujian kadar gula diawali dengan menggunakan kalibrasi
alat terlebih dengan cara ditetesi aquades dengan menggunakan
pipet tetes.
4. Tombol Zero pada instrument ditekan. Jika pada layer sudah
muncul 0.0 maka instrument sudah terkalibrasi.
5. Sampel yang akan diujikan kadar gulanya diambil dengan
menggunakan pipet tetes secukupnya dan diteteskan pada alat
ukur
6. Tekan tombol read untuk mengetahui hasil kadar gula yang
terkadung pada sampel
7. Sampel pada alat ukur dibersihkan dengan tisu, kemudian
diulangi lagi langkah kalibrasi untuk pengujian sampel
selanjutnya.
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6. Uji Kadar Asam
Dalam pengujian kadar asam, sampel kombucha disiapkan terlebih
dahulu sesuai dengan lama fermentasi yaitu 2 hari, 4 hari dan 6 hari.
Masing-masing sampel di uji sebanyak empat kali pengulangan.
Prosedur pengujian kadar asam sebagai berikut :
a. Standarisasi NaOH
1) Disiapkan sebanyak 0.5 Asam Asetat ke dalam labu ukur 1000
ml. kemudian tambahkan Aquades sebanyak 100 ml.
2) Disiapkan NaOH sebanyak 4 gr dan ditambahkan aquades
sebanyak 1000 ml
3) Campurkan asam asetat dan aquades ke dalam erlemeyer dan
diberi 3 tetes phenolptialin (PP)
4) Titrasi menggunakan buret dan statif
5) Hitung jumlah volume titran ( NaoH ) yang digunakan pada
proses pengenceran.
6) Goyang perlahan pada saat titrasi hingga samper berwarna
merah muda.
% Asam Asetat

=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

7. Uji Organoleptik
Uji organoleptik pada penelitian ini menggunakan jenis panelis
terbatas. Panelis terbatas terdiri dari 20 orang. Panelis ini mengenal
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dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui
cara pengolahan dan bahan baku terhadap hasil akhir. Langkah-langkah
untuk pengujian organoleptik adalah :
1. 15 sampel teh kombucha rimpang alang-alang dituang ke
dalam botol plastik yang masing-masing diberi kode ( P1-2
hari, P2- 4 hari dan P3-6 hari) untuk menandai identitas
kombucha rimpang alang-alang.
P1

: Lama fermentasi 2 hari

P2

: Lama fermentasi 4 hari

P3

: Lama fermentasi 6 hari

2. Panelis diminta untuk melakukan uji organoleptik yang
meliputi rasa, tingkat kemanisan, aroma, kejernihan, dan
warna. Sebelum uji rasa panelis diminat untuk berkumur
terlebih dahulu dengan air.
3. Penilaian dilakukan dengan mengisi sebuah angket yang
sudah disiapkan oleh peneliti.
Berikut ini adalah faktor yang akan dinilai dalam uji organoleptik.
a) Uji aroma teh kombucha
1). Sampel dituangkan kedalam gelas sloki berukuran kecil
2). Sampel di hirup aromanya pada jarak 1 cm dari hidung untuk
mengetahui baunya.
3). Sampel dibau oleh 20 orang panelis
b) Uji rasa teh kombucha
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1). Sampel dituangkan kedalam gelas sloki berukuran kecil
2). Sebelum sampel dirasa pada setiap perlakuan dan ulangan,
terlebih dahulu panelis meminum air atau kumur agar indera perasa
menjadi netral.
3). Sampel dirasa oleh 20 orang panelis
c) Uji warna teh kombucha
1). Sampel dituangkan ke dalam gelas sloki berukuran kecil
2). Sampel dilihat beberapa saat di bawah sinar matahari atau pada
siang hari, kemudian diberi skor terhadap warna dari masing-masing
perlakuan
3). Sampel dilihat oleh 20 orang panelis
d) Uji Kejernihan
1). Sampel ditungkan ke dalam gelas sloki berukuran kecil
2). Sampel dilihat beberapa saat kemudian diberi skor terhadap
kejernihan masing-masing perlakuan
3). Sampel dilihat oleh 20 orang panelis
e) Uji kemanisan
1). Sampel dituangkan ke dalam gelas sloki berukuran kecil
2). Sebelum sampel dirasa pada setiap perlakuan dan ulangan,
terlebih dahulu panelis meminum air atau kumur agar indera perasa
menjadi netral
3). Sampel dirasa oleh 20 panelis
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Tabel 3.1 Panduan Skoring Uji Organoleptik
Skala Uji
Analisis
Rasa

5

4

Asam
Asam
menyengat
Beralkohol
Sangat
Menarik
Aroma
Menyenangkan
Jernih
Berkabut
Kejernihan
Warna

Kemerahan

Kemanisan

Kemanisan
Sempurna

Coklat

3

2

1

Asam

Pahit

Rasa
seperti cat
Buruk

Standar
Tidak
Kombucha Menarik
Keruh
Koloidal

Oren
Kecoklatan
Kemanisan Kemanisan
baik
sedang

Oren

Terdapat
Endapan
Keemasan

Terlalu
sedikit
gula

Terlalu
banyak
gula

G. Metode Analisis Data
Metode untuk menganalisis data yang digunakan untuk mengetahui
pengaruh lama fermentasi teh alang-alang ( Imperata cilindrica ) terhadap
karakteristik fisika dan kadar asam dengan menggunakan uji statistika chisquare dengan derajat kepercayaan 95% (p < 0,05 ) SPSS dan lanjutkan
dengan uji analisis organoleptik dengan statistika Chi-Square untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh atau perbedaan perlakuan kombucha teh
yang dihasilkan sedangkan hasil titrasi kadar asam, kadar gula total dan
kadar pH diuji menggunakan korelasi regresi. Pengujian hipotesis dan
pengambilan keputusan sebagai berikut :
1. Hipotesis
H0 : Tidak dapat perbedaan yang signifikan dari beberapa
perlakuan yang diberikan
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Hi

: Terdapat perbedaan yang signifikan dari beberapa

perlakuan yang diberikan

2. Pengambilan keputusan
Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan hasil
statistiknya sebagai berikut :
a. Apabila hasil penelitian menunjukkan X2 hitung < X2 tabel
maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang
signifikan dari perlakuan yang diberikan.
b. Apabila hasil perhitungan menunjukkan X2 hitung > X2
tabel maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang
signifikan dari perlakuan yang diberikan.

H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada mata
pelajaran Biologi Kelas XII SMA IPA pada materi Bioteknologi, khususnya
dalam pengetahuan untuk membuat teh kombucha rimpang alang-alang
yang merupakan salah satu olahan yang termasuk ke dalam lingkup
Bioteknologi.
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Fisik Kombucha Teh Rimpang Alang-alang
Pada proses fermentasi dalam pembuatan kombucha teh rimpang
alang-alang mengalami perubahan warna karena adanya perubahan
warna yang terjadi akibat aktivitas dari mikroorganisme di dalam
kombucha teh rimpang alang-alang. Hal tersebut sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Nainggolan (2009) bahwa mikroorganisme pada
kombucha memiliki kemampuan untuk mendegradasi warna dari
substrat yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kombucha teh.

Gambar 4.1 Hasil fermentasi
kombucha teh rimpang alangalang berwarna orange
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.2 Penampakan
SCOBY Pada proses fermentasi
kombucha teh rimpang alangalang
Sumber : Dokumentasi pribadi
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Kombucha teh rimpang alang-alang memiliki warna orange atau
kuning keemasan dengan tingkat kepekatan yang sedang, setiap
perlakuan memiliki warna yang tidak jauh berbeda baik itu untuk
perlakuan 2 hari, 4 hari dan 6 hari. Seiring dengan bertambahnya waktu
fermentasi akan mempengaruhi warna dari kombucha tersebut yaitu
akan semakin memudar dan menjadi lebih cerah.

Gambar 4.3 Penampakan
SCOBY baru yang tumbuh
akibat proses fermentasi

Gambar 4.4 SCOBY yang
digunakan pada proses
fermentasi

Sumber : Dokumentasi pribadi

Sumber : Dokumentasi
pribadi

Dalam penelitian ini terjadi pembentukan SCOBY baru yang terdapat
pada bagian permukaan kombucha rimpang alang-alang. Pada waktu
fermentasi 2 hari - 4 hari SCOBY yang terbentuk dari hasil fermentasi
terbentuk sangat tipis dan berwaran putih tetapi dengan bertambahnya
waktu fermentasi hingga 6 hari pembentukan SCOBY semakin
menebal. Pembentukan SCOBY baru ini akibat dari aktivitas dari
Acetobacter xylinum yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi
selulosa seperti yang dikemukakan oleh Aditiwati & Kusnadi (2003)
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Acetobacter xylinum dapat mensintesis glukosa menjadi polisakarida
yang berupa serat-serat putih. Terbentuknya lapisan nata yang tersusun
atas selulosa secara bertahap hingga mencapai ketebalan 12 mm
sehingga pada akhir fermentasi dapat digunakan sebagai inokulum
untuk proses fermentasi berikutnya.
Selama proses fermentasi berlangsung juga terjadi perubahan warna
pada SCOBY. Menurut Adi ( 2017 ) bahwa SCOBY juga memiliki
kemampuan untuk menyerap warna dari media tumbuh. Sehingga warna
kecoklatan yang dihasilkan oleh SCOBY berasal dari larutan teh
rimpang alang-alang. Sehingga semakin lama SCOBY terendam maka
akan semakin gelap warnanya.
Selama proses fermentasi 2 hari, 4 hari dan 6 hari dilakukan
penyaringan kombucha teh untuk memisahkan SCOBY dan kombucha
teh yang kemudian dilakukan titrasi untuk mengetahui kadar asam, pH
dan gula dari masing-masing sampel kombucha teh, setelah proses
titrasi selesai kombucha teh yang sudah dipisahkan dari SCOBY
dimasukkan ke dalam lemari pendingin untuk menghentikan proses
fermentasi. Setelah dilakukan penelitian selama 6 hari sesuai dengan
cara kerja yang telah ditentukan, maka berikut hasil kombucha teh
rimpang alang-alang mulai dari hari ke 2 sampai hari ke 6. Dari kondisi
fermentasi masing-masing memiliki rasa, bau dan warna yang berbeda.
Pada hasil fermentasi untuk perlakukan pertama yaitu 2 hari memiliki
warna yang masih terbilang jernih walaupun sedikit kusam namun untuk
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rasanya sendiri tidak terlalu asam namun rasa manis masih ada
dikarenakan rasa manis tersebut berasal dari penggunaan gula pada saat
penyeduhan teh rimpang alang-alang, sedangkan untuk hasil fermentasi
pada perlakuan ke 2 dan ke 3 mengalami sedikit perubahan warna lebih
kusam dengan rasa yang lebih asam dibandingkan pada perlakuan
pertama yang artinya sesuai dengan prinsip fermentasi semakin lama
proses fermentasi maka kandungan gula juga akan berkurang
B. Hasil dan Pembahasan
1. Kadar Gula Terukur Dalam Kombucha Teh Hitam Rimpang
Alang-alang
Pengukuran mengenai kadar gula selama waktu fermentasi memiliki
tujuan penting yaitu untuk mengetahui lebih lanjut perubahan pada
kadar gula yang digunakan oleh mikroba pada saat proses fermentasi
sedang berlangsung. Perubahan kadar gula selama proses fermentasi
dikarenakan kinerja dari mikroba yang merubah glukosa menjadi asamasam organik yang dihasilkan pada saat proses fermentasi sedang
berlangsung. Fungsi gula yang digunakan untuk pembuatan teh hitam
kombucha dari rimpang alang-alang memiliki tujuan sebagai nutrisi atau
sumber energi bagi mikroba agar tetap bisa bertahap hidup melalui
proses fermentasi dan juga respirasi, selain itu juga kombucha yang
dihasilkan akan sedikit memiliki rasa manis ketika diminum. Terlihat
dari kadar gula total sebelum dan sesudah proses fermentasi mengalami
perubahan. Berdasarkan dari tabel dibawah ini semakin lama proses
fermentasi maka kadar gula yang digunakan akan semakin menurun.
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Tabel 4.1 Kadar Gula Total (obrix ) Kombucha Teh Hitam Rimpang
Alang-alang
Waktu Fermentasi

Kadar Gula Total

(hari)

(obrix )

2

8.38

4

8.16

6

7.44

Pada pengamatan kadar gula total kombucha teh hitam rimpang
alang-alang yang dihasilkan dengan menggunakan pengukuran
refaktometer menunjukkan hasil penurunan dari hari ke-2 hingga hari
ke-6. Konsentrasi gula awal yang digunakan untuk fermentasi
kombucha teh hitam rimpang alang-alang sebesar 8.5obrix dengan
konsentrasi starter cair yang digunakan sebanyak 10% v/v dan starter
padat 30% b.v. Terlihat dari Tabel 4.1 hasil uji kadar gula total pada
saat proses fermentasi selama 2 hari menunjukkan perubahan dari
konsentrasi awal menjadi 8.38obrix. Penurunan kadar gula pada
kombucha di hari ke-2 terbilang cukup kecil hanya sekitar 0.12 obrix
yang artinya ada yang mempengaruhi hasil fermentasi, hal ini bisa
terjadi karena waktu fermentasi yang cukup singkat hanya selama 2 hari
sehingga mikrobia yang bekerja untuk memecah gula menjadi asamasam organik tidak sepenuhnya maksimal. Selanjutnya pada waktu
fermentasi 4 hari didapatkan nilai obrix sebesar 8.16 obrix yang artinya
mengalami penurunan selama waktu 2 hari fermentasi, dan pada lama
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fermentasi 6 haru didapatkan nilai brix 7.440 brix dan merupakan nilai
o

brix terendah.
Hasil penurunan kadar gula total kombucha teh hitam rimpang

alang-alang ini disebabkan

oleh adanya SCOBY kombucha teh

mengalami fase pertumbuhan sehingga aktivitas seperti mikrobia di
dalam kombucha teh hitam rimpang alang-alang cukup tinggi dan
merombak glukosa yang ada untuk dijadikan energi dan asam-asam
organik. Gula yang terdapat pada kombucha digunakan sebagia substrat
oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae yang menyebabkan timbulnya
alkohol, karbondioksida dan asam organik serta beberapa metabolit
lainnya pada akhir proses fermentasi. Selanjutnya aktivitas dari bakteri
Acetobacter xylinum juga bisa menyebabkan kadar gula mengalami
penurunan, karena mikroba ini akan mengoksidasi glukosa menjadi
asam glukonat dan beberapa asam organik lainnya. Fungsi dari
Acetobacter xylinum ini juga akan mensitesis glukosa yang terkadung di
dalam kombucha teh hitam rimpang alang-alang menjadi polisakarida
atau selulosa dengan serat-serat dengan warna putih.
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Gambar 4.5 Scatter plot hubungan lama waktu fermentasi
terhadap kadar gula total kombucha teh hitam rimpang alang-alang
Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari

Kadar gula total pada Gambar 4.5 di atas menunjukkan adanya
perubahan kadar gula total dari hari ke hari dari lama waktu fermentasi
hari ke-2 sampai hari ke-6. Pada perhitungan menggunakan statistka
regresi dan korelasi didapatkan bahwa hasil lama waktu fermentasi
memberikan penurunan kadar gula total pada kombucha rimpang
alang-alang. Jika dilihat dari nilai persamaan Y didapatkan hasil
dengan adanya pertambahan waktu fermentasi, terjadi sekitar 0.346
penurunan kadar gula total atau sekitar 3,46% dengan kadar gula total
awal sebesar 8.5 obrix. Sedangkan untuk hasil dari ertimasi koefisien
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korelasi ( r ) diperoleh dengan nilai r = -0,915 dan bernilai negatif ( - )
yang artinya memiliki pengertian

bahwa waktu fermentasi

mempengaruhi penurunan kadar gula yang sangat kuat dalam
kombucha. Hubungan korelasi ini terbilang sangat kuat. Menurut
Siregar ( 2015 ), jika nilai korelasi berada pada interval 0.80 – 0.100
maka bisa diartikan hubungannya sangat kuat atau sempurna. Hasil
analisis korelasi terdapat hubungan negatif serta signifikan antara lama
fermentasi kombucha dengan kadar gula total pada kombucha teh
hitam rimpang alang-alang.
Jika di lihat dari nilai koefisien determinasi atau ( R2 ) pada Gambar
4.5 disebutkan nilai R2 = 0.888 yang artinya kadar gula total
dipengaruhi oleh variabel lama fermentasi. Kadar gula total ini
dipengaruhi oleh variabel lama waktu fermentasu sebesar 88,8% dan
sisanya sebesar 11.2% ditentukan oleh variabel lainnya. Selanjutnya
dilihat dari nilai taraf signifikan 5% (0.05 ) dapat disimpulkan bahwa
Ho ditolak karena Sig. < α. Dengan nilai hasil uji regresi mendapatkan
nilai Sig. 0.04 < 0.05, yang berarti terdapat hubungan signifikan antara
variabel lama fermentasi terhadap kadar gula total kombucha teh
rimpang alang-alang. Dari hasil korelasi ini dapat disimpulkan jika
kadar gula total yang terkandung di dalam kombucha teh rimpang alangalang dihidrolisis membentuk sedikit alkohol, karbondioksida dan asam
organik. Penurunan kadar gula ini di pengaruhi oleh lama fermentasi,
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semakin lama waktu fermentasi maka kandungan kadar gula total akan
mengalami penurunan.
2. Kadar Total Asam Tertitrasi Dalam Kombucha Hitam Teh
Rimpang Alang-alang
Total asam tertitrasi pada kombucha rimpang alang-alang memiliki
fungsi untuk menentukan cita rasa kombucha. Kadar asam pada
kombucha teh hitam selama waktu fermentasi mengalammi perubahan
berdasarkan pengukuran di laboratorium dilihat dari hasil pada Tabel
4.2 dibawah ini.
Tabel 4.2 Kadar Total Asam Kombucha Teh Hitam Rimpang Alang-alang

Waktu Fermentasi

Kadar Total Asam

( hari )

Tertitrasi ( % mg/ml )

2

0.502

4

0.688

6

0.952

Berdasarkan dari hasil Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa
semakin lama proses fermentasi maka akan berpengaruh terhadap
meningkatnya kadar asam di dalam kombucha sehingga membuat kadar
asam semakin meningkat seiring lamanya proses fermentasi. Dilihat dari
Tabel 4.2 di atas bahwa peningkatan kadar asam dari hari ke-2 hingga
hari ke-6 mengalami peningkatan dengan kadar asam tertinggi mencapai
0.952. Fermentasi kombucha meningkatkan asam total secara berturut-
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turut selama waktu proses fermentasi 0.5%, 0.6% dan 0.9% pada hari
ke-2, hari ke-4 dan hari ke-6 fermentasi. Walaupun tidak terbilang
cukup kuat dalam peningkatan kadar asam, terbukti bahwa lama
fermentasi memberikan pengaruh terhadap kadar total asam yang
terkandung di dalam kombucha. Sedikitnya peningkatan pada kadar
asam kombucha bisa dikarenakan singkatnya proses fermentasi selama
6 hari sehingga membuat kinerja mikrobia terbilang tidak optimum dan
juga pengaruh penggunaan jamur kombucha ( SCOBY) yang sudah
terpakai 2 kali dalam penelitian sebelumnya.
Peningkatan kadar asam dari kombucha ini sendiri terjadi
dikarenakan yeast dan Acetobacter dalam kombucha teh hitam
mengalami fase pertumbuhan. Bersamaan dengan hal tersebut, mikrobia
yang mensisntensi alkohol menjadi asam yang semakin berkembang
biak dengan banyak sehingga total asam yang dihasilkan mengalami
kenaikan.
Dalam proses fermentasi pada kombucha teh rimpang alang-alang
mengalami perubahan kadar asam dikarenakan SCOBY akan mengubah
glukosa menjadi berbagai jenis asam, vitamin dan beberapa komponen
lainnya.
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Gambar 4.6 Scatter Plot hubungan lama waktu fermentasi terhadap
kadar total asam tertirasi ( TAT ) kombucha teh hitam rimpang
alang-alang
Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari

Dilihat dari Gambar 4.6 di atas menunjukkan adanya hubungan lama
fermentasi terhadap peningkatan kadar asam dari kombucha rimpang
alang-alang dari hari ke-2 hingga hari ke-6. Hal ini terjadi karena asam
asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi merombak glukosa menjadi
asam-asam organik yang akhirnya membuat peningkatkan kadar asam
dari kombucha. Menurut Kim dan Goeffrey ( 2008 ) mengatakan bahwa
bakteri Acetobacter xylinum memiliki sifat overoxidizier yaitu mampu
mengubah asam asetat menjadi karbondioksida dan H2O, apabila gula
dalam medium fermentasi telah habis dimetabolisir, maka konsentasi
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asam dalam kombucha akan meningkat hingga batas tertentu. Asam
asetat dimanfaatkan oleh Acetobacter xylinum untuk substrat sehingga
tercipta kondisi yang optimum untuk pertumbuhannya.
Bila dilihat dari perhitungan statistik regresi pada Gambar 4.6
didapatkan hasil korelasi yang sangat kuat, artinya lama fermentasi
sangat berpengaruh kuat terhadap peningkatan kadar asam kombucha teh
rimpang alang-alang. Dari persamaan garis Y di dapatkan hasil
bertambahnya waktu fermentasi kombucha teh rimpang alang-alang
sebanyak 0.275 atau 2,75% yang artinya peningkatan dari kadar asam
tergolong cukup rendah, hal tersebut bisa dikarenakan kondisi SCOBY
yang digunakan sebelumnya sudah dipakai sebanyak 2 kali untuk
penelitian, besar kemungkinan kinerja dari SCOBY mengalami
penurunan dan pengaruh singkatnya waktu fermentasi selama 6 hari juga
mempengaruhi peningkatan kadar asam. Waktu ideal untuk proses
fermentasi kombucha sendiri menurut Naland (2004) Proses pemasakan
atau pematangan kombucha terjadi setelah 7 – 10 hari. Pada saat itu, rasa
kombucha akan terasa lebih nikmat. Bila kurang dari 7 hari, kenikmatan
kombucha belum terlalu terasa dan jika lebih dari 10 hari, kombucha
sudah terasa cukup asam. Jika mendapatkan pematangan kombucha
sudah lebih dari 14 hari, disarankan untuk mengalihkannya menjadi
produk cuka kombu untuk campuran masakan atau asinan. Kemudian
dari hasil estimasi koefisien korelasi ( r ) diperoleh r = 0.957 dan bernilai
positif ( + ) yang memiliki pengertian lama waktu fermentasi dan kadar
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total asam tertitrasi mempunyai hubungan searah yaitu apabila waktu
fermentasi bertambah maka kadar asam total juga akan bertambah
meningkat, namun hal ini juga akan mengalami penurunan apabila
substrat yang ada di dalamnya telah digunakan semaksimal mungkin oleh
mikroorganisme sehingga sering berjalannya waktu substrat akan habis
dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya akan mengalami fase
kematian. Jika nilai korelasi berada pada interval 0.80 – 0.100
mengartikan bahwa hubungan sangat kuat, nilai korelasi yang dihasilkan
yaitu r = 0.957 yang bisa diartikan bahwa varibel tersebut memiliki
hubungan positif dan signifikan.
Jika dilihat dari koefisien determinasi ( R2 ) pada Gambar 4.6 nilai
R2 = 0.9758. Berarti kadar total asam dipengaruhi oleh variabel lama
waktu fermentasi sekitar 97.58% dengan sisanya sebesar 2.42% dan
sisanya ditentukan dengan variabel lain. Kemudian jika melihat dari taraf
signifikan 5% ( 0.05 ) dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak karena untuk
nilai Sig. < α dengan hasil significance yaitu 0.043. Sehingga 0.043 <
0,05 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara waktu lama
fermentasi terhadap kadar asam total. Dari hasil korelasi regresi dapat
disimpulan bahwa 97.58% peningkatan kadar asam dipengaruhi oleh
lama waktu fermentasi dan hampir seluruh glukosa dihidrolisis
membentuk asam-asam organik sebagai total asam.
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3. Kadar pH Total Kombucha Teh Hitam Rimpang Alang-alang
Dari penilitian ini kondisi pH asam merupakan salah satu syarat
dalam pertumbuhan jamur kombucha, dari hasil tabel hasil uji kadar pH
asam sebelum dilakukan fermentasi terlebih dahulu dilakukan pengujian
dengan nilai pH asam adalah 5, karena jamur kombucha seperti
Acetobacter

xylinum

ini

tergolong

acidofil

yaitu

kelompok

mikroorganisme yang dapat tumbuh baik pada pH asam 2,0-5,0
sehingga dapat berkembang maksimal hingga pada tahap ( lag fase ).
Setelah proses fermentasi berlangsung terjadi penurunan pH asam
dari ketiga perlakukan ( P1 – P3 ). Semakin lama proses fermentasi
maka akan menyebabkan penurunan kadar pH . Hal ini disebabkan
karena pada saat proses fermentasi terdapat beberapa asam-asam yang
muncul seperti asam asetat, asam piruvat dan asam laktat.

Tabel 4.3 Kadar Uji Kandungan pH Kombucha Teh Hitam Rimpang AlangAlang

Waktu Fermentasi

Kadar pH Kombucha

( hari )
2

3.4

4

2.4

6

2

Dilihat dari Tabel 4.3 di atas bahwa terjadi penurunan kadar PH selama
waktu inkubasi pada proses fermentasi. Uji kadar pH menggunakan
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indikator pH Universal menunjukkan adanya penurunan kadar pH dari
nilai awal pH sebelum fermentasi adalah 4 dan mengalami penurunan
hingga kadar tertinggi di hari ke-6 yaitu 2. Penurunan kadar pH ini
terjadi karena mikroba yang berperan dalam memecah glukosa menjadi
asam-asam Organik mengakibatkan kombucha memiliki rasa asam yang
menandakan pH kombucha mengalami penurunan. Penurunan kadar pH
terjadi akibat mikrobia mengalami fase pertumbuhan sehingga aktivitas
mikrobia di dalam kombucha teh hitam rimpang alang-alang merombak
kandugan gula yang ada.
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Gambar 4.7 Scatter plot hubungan lama waktu fermentasi terhadap
kadar pH terukur kombucha teh hitam rimpang alang-alang
Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari
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Kadar pH total pada Gambar 4.7 di atas menunjukkan adanya
perubahan kadar pH total dari hari ke hari dari lama waktu fermentasi
hari ke-2 sampai hari ke-6. Pada perhitungan menggunakan statistka
regresi dan korelasi didapatkan bahwa hasil lama waktu fermentasi
memberikan penurunan kadar pH total pada kombucha rimpang alangalang. Jika dilihat dari nilai persamaan Y didapatkan hasil dengan
adanya pertambahan waktu fermentasi, terjadi sekitar 0.7 penurunan
kadar pH total atau sekitar 7% dengan kadar pH total awal sebesar 4.
Sedangkan untuk hasil dari ertimasi koefisien korelasi ( r ) diperoleh
dengan nilai r = -0,978 dan bernilai negatif ( - ) yang artinya memiliki
pengertian apabila waktu fermentasi bertambah maka kadar pH total
yang terdapat pada kombucha akan mengalami penurunan. Hubungan
korelasi ini terbilang sangat. Menurut Siregar ( 2015 ), jika nilai
korelasi berada pada interval 0.80 – 0.100 maka bisa diartikan
hubungannya sangat kuat atau sempurna. Hasil analisis korelasi
terdapat hubungan negatif serta signifikan antara lama fermentasi
kombucha dengan kadar pH total pada kombucha teh hitam rimpang
alang-alang.
Jika dilihat dari nilai koefisien determinasi atau ( R2 ) pada Gambar
4.7 disebutkan nilai R2 = 0.976 yang artinya kadar gula total
dipengaruhi oleh variabel lama fermentasi. Kadar gula total ini
dipengaruhi oleh variabel lama waktu fermentasu sebesar 97,61% dan
sisanya sebesar 2.39% ditentukan oleh variabel lainnya. Selanjutnya
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dilihat dari nilai taraf signifikan 5% (0.05 ) dapat disimpulkan bhawa
Ho ditolak karena Sig. < α. Dengan nilai hasil uji regresi mendapatkan
nilai Sig. 0.02 < 0.05, yang berarti terdapat hubungan signifikan antara
variabel lama fermentasi terhadap kadar pH total kombucha teh rimpang
alang-alang. Dari hasil korelasi ini dapat disimpulkan jika kadar pH total
yang terkandung di dalam kombucha teh rimpang alang-alang
dihidrolisis membentuk sedikit alkohol, karbondioksida dan asam
organik. Penurunan kadar pH ini dipengaruhi oleh lama fermentasi,
semakin lama waktu fermentasi maka kandungan kadar pH total akan
mengalami penurunan.
4. Hasil Uji Organoleptik Kombucha Rimpang Alang-alang
Selain melakukan pengujian secara kimawi, pada penelitian
pembuatan kombucha rimpang alang-alang ( Imperata clindrica ) juga
dilakukan uji organoleptik yang melibatkan 20 panelis. Pada uji
organoleptik ini dinilai dari kejernihan, warna, aroma, rasa dan tingkat
kemanisan.
a. Kenampakan Kombucha Rimpang Alang-alang
1) Kejernihan

Rata-rata

Kejernihan
5
4
3
2
1
0

4.15

P1

1

3.9

3.25

P2

P3

2

3

Perlakuan
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Gambar 4.8 Kejernihan Kombucha Alang-alang ( Imperata clindrica )

Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari

Dari segi kejernihan, pada P1 adalah sampel yang paling
berkabut diantara sampel lainnya dengan nilai rata-rata 4.17; sampel
P2 dengan rata-rata skor 3.9 ( keruh ) dan sampel P3 memiliki
kejernihan dengan skor 3.25 ( keruh ). Pada uji organoleptik
kejernihan dari kombucha alang-alang ( Imperata clindrica )
dihasilkan data dari ketiga perlakuan yang menunjukkan adanya
perbedaan, terlihat dari Gambar 4.8 hasil uji kejernihan
menunjukkan bahwa dari ketiga kombucha dari P1 hingga P2
mengalami perbedaan kejernihan yang tidak terlalu signifikan.
Artinya pada P1 dengan skor rata-rata 4.15 mempunyai
kejernihan yang berkabut dan disusul P2 dengan skor rata-rata 3.9
dengan warna yang sedikit keruh, sedangkan untuk P3 memiliki skor
rata-rata 3.25 yang masih tergolong berkeruh. Warna keruh yang
dihasilkan ini karena masih ada beberapa endapan sisa dari SCOBY
yang kurang bersih pada saat proses penjernihan sewaktu penelitian.
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2) Warna

Rata-rata
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Gambar 4.9 Intensitas warna Kombucha Rimpang Alang-alang (
Imperata clindrica )

Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari
Berdasarkan dari hasil Gambar 4.9 yang dapat dilihat bahwa
warna kombucha sampel P2 memiliki skor rata-rata 2.55 dengan
warna orange yang merupakan warna paling disukai oleh panelis.
Untuk sampel P1 dan P3 menunjukkan perbedaan skor yang tidak
terlalu signifikan, sampel P1 dengan skor rata-rata 2 dan sampel P3
2.4. Berdasarkan dari Gambar 4.9 hasil uji warna oleh panelis
terhadap kombucha rimpang alang-alang ( Imperata clindrica )
menunjukkan hasil skor rata-rata yang tidak mengalami perbedaan
yang signifikan. Terlihat dari hasil uji warna P1 menunjukkan skor
2 dengan warna orange yang artinya merupakan warna standar dari
kombucha rimpang alang-alang. Warna kombucha yang muncul
merupakan hasil dari seduhan rimpang alang-alang. Sedangkan pada
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P2 dan P3 juga memiliki skor rata-rata yang tidak jauh berbeda dari
P1 dengan masing-masing skor 2.55 dan 2.4. Sebelum proses
penjernihan warna dari kombucha sendiri masih kuning kecoklatan
karena adanya campuran dari endapan SCOBY, namun setelah
penjernihan dilakukan, warna dari masing-masing perlakuan
mengalami perubahan lebih jernih dari sebelumnya
3) Aroma
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Gambar 4.10 Aroma Kombucha Rimpang Alang-alang (Imperata
cilindrica)
Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari
Berdasarkan dari Gambar 4.10 yang dapat dilihat bahwa
aroma kombucha yang disukai panelis yaitu berada pada sampel P1
dengan aroma standar bau kombucha dengan skor rata-rata 3.3,
sedangkan untuk sampel P2 memiliki skor rata-rata 2.7 dengan
aroma tidak menarik, hal ini juga terjadi pada sampel P3 yang
memiliki skor rata-rata 2.6 ( tidak menarik ). Berdasarkan dari
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pengujian organoleptic, aroma yang ditimbulkan dari masingmasing perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda dari pembuatan
kombucha, terbukti dari hasil pengujian organoleptik yang rata-rata
panelis memberikan penilaian dari ketiga perlakukan memiliki
aroma berbeda. Pada P1 panelis memberikan skor rata-rata 3.3 yang
merupakan aroma standar kombucha.
Sedangkan untuk P2 rata-rata para penelis memberikan skor
dengan jumlah 2.7 sedikit lebih rendah dibandingkan pada P1.
Aroma tidak menarik tercium pada P2 . Sedangkan pada P3 rata-rata
penelis memberikan skor aroma 2.6 yang termasuk ke dalam
kategori tidak menarik. Hal ini bisa disebabkan kandungan asam
yang tinggi terbukti dari hasil uji kadar pH menunjukkan skor ratarata 2 yang artinya kombucha pada P3 jauh lebih asam sehingga
menimbulkan aroma seperti cuka yang kurang menarik bagi panelis.
Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan chi square yang
menunjukkan jika F hitung > F tabel, maka dapat dikatakan bahwa
perlakuan yang diberikan dalam pembuatan kombucha rimpang
alang-alang menunjukkan adanya pengaruh beda nyata dalam
perbedaan produk yang dihasilkan.
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b. Rasa kombucha Rimpang Alang-alang (Imperata clindrica)
1) Rasa akhir dimulut
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Gambar 4.11 Rasa kombucha rimpang alang-alang (Imperata
cilindrica)

Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari
Menurut penelis dari hasil Gambar 4.11 di atas, kombucha
sampel P3 memiliki rasa asam beralkohol dengan skor rata-rata 4.25,
sedangkan untuk sampel kombucha P2 memiliki skor rata-rata 3.95
termasuk ke dalam kategori rasa asam tanpa beralkohol. Untuk rasa
kombucha pada sampel P1 mempunyai nilai tidak jauh berbeda dari
sampel P3 yaitu dengan skor 3.45. Rasa minuman beralkohol sangat
dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bahan atau substrat yang
diguakan serta merupakan persepsi sebagian besar konsumen untuk
menentukan produk yang disukai oleh panelis . Semakin lama
fermentasi maka rerata kesukaan panelis terhadap rasa kombucha
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mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya
kadar asam-asam organik yang dihasilkan seiring lamanya
fermentasi sehingga memberikan rasa asam yang kuat. Semakin
lama fermentasi rasa dan aroma yang dihasilkan kombucha akan
semakin asam. Hal ini disebabkan khamir dan bakteri melakukan
metabolisme terhadap sukrosa dan menghasilkan sejumlah asamasam organik seperti asam asetat, asam glutamat dan asam glukonat.
Dari segi rasa asam yang dihasilka kombucha rimpang
alang-alang, rata-rata panelis banyak memberikan skor 3.45 untuk
P1 dengan kategori rasa asam. Sedangkan untuk P2 rata-rata panelis
memberikan skor 3.95 dengan kategori asam yang mendekati asam
beralkohol, kemudian untuk P3 panelis memberikan skor rata-rata
asam beralkohol 4.25.
Dari segi rasa akhir dimulut, panelis lebih menyukai rasa
asam pada P1, disamping itu masih ada rasa manis yang dihasilkan
ketika panelis menguji P1 dengan skor rata-rata uji kadar gula 8.38
o

brix yang artinya akan menimbulkan rasa asam dan manis yang

bersamaan, rasa asam tidak beralkohol yang tidak ada pada P1 bisa
disebabkan karena kadar total gula yang tergolong masih tinggi yang
memungkinkan laju proses fermentasi yang dilakukan oleh
mikroorganisme dalam merombak gula menjadi etanol belum
sepenuhnya digunakan. Selain itu pada P2 lebih banyak
mendapatkan penilaian kategori asam yang mendekati asam
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beralkohol, hal ini disebabkan karena proses fermentasi yang lebih
lama dibandingkan P1 sehingga ada rasa alkohol yang tertinggal.
Sedangkan pada P3 memiliki kategori rasa asam beralkohol yang
kuat sehingga rasa akhir dimulut juga meninggalkan asam dan
beralkohol.
2) Tingkat Kemanisan
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Gambar 4.12 Tingkat Kemanisan Kombucha Rimpang Alangalang (Imperata cilindrica )
Keterangan :
P1 = Perlakukan Kombucha selama 2 hari
P2 = Perlakukan Kombucha selama 4 hari
P3 = Perlakukan Kombucha selama 6 hari
Berdasarkan hasil Gambar 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa
tingkat kemanisan dengan skor rata-rata tertinggi ada pada sampel
P1 3.4 dengan nilai kemanisan sedang, untuk sampel P2
mendapatkan skor rata-rata 2.7 dengan nilai terlalu sedikit gula,
namun pada sampel 3 mendapatkan skor 2.22 lebih rendah
dibandingkan pada sampel P1 dan P2.
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Berdasarkan hasil uji organoleptik tingkat kemanisan dari
kombucha alang-alang ( Imperata clindrica ) memiliki perbedaan
yang tidak terlalu signifikan, rasa manis yang dihasilkan dari ketiga
perlakuan setelah proses

fermentasi

mengalami

perubahan

dibandingkan sebelum proses fermentasi. Pada saat dilakukan uji
kadar gula obrix diawal pembuatan kombucha memiliki nilai 8.5
o

brix yang merupakan hasil penambahan gula sebanyak 250 gr

kemudian mengalami penurunan setelah proses fermentasi sesuai
dengan data yang sudah ada. Perubahan nilai kadar gula yang
mempengaruhi tingkat kemanisan dari kombucha ini tidak terlepas
dari kinerja jamur kombucha itu sendiri yang menggunakan glukosa
sebagai nutrient.
Gas karbondioksida kemudian selanjutnya bereaksi dengan
uap air dan kemudian membentuk asam karbonat pada saat proses
fermentasi dalam air the , khamir mengurai gula menjadi gas
karbondioksida dan asam-asam organik serta komponen lain yang
dapat memberikan cita rasa khas ( Suprapti, 2003 ).
Berdasarkan dari hasil uji organoleptik tingkat kemanisan,
setiap panelis memberikan penilaian yang berbeda dari ketiga
perlakuan. P1 mendapatkan skor rata-rata tingkat kemanisan 3.4
termasuk ke dalam ketegori kemanisan sedang, kemudian pada P2
mendapatkan skor rata-rata 2.7 yang termasuk ke dalam kategori
terlalu sedikit gula. Kemudian pada P3 mendapatkan skor rata-rata
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tingkat kemanisan 2.25 yang termasuk juga ke dalam kategori
sedikit gula. Hal ini sesuai dengan prinsip fermentasi semakin lama
proses fermentasi maka kadar gula akan mengalami perubahan yaitu
penurunan akibat kinerja dari jamur kombucha yang mengurai gula
menjadi asam-asam organik
5. Uji Chi-Square
Tabel 4.4 Hasil uji statistik Chi-Square
TOTAL
df

69.73
(20-1)(3-1)
38

Chi Tabel

Chi hitung
Derajat Kebebasan

24.88390438

Ho Ditolak

Hasil dari perhitungan data uji organoleptik kombucha rimpang
alang-alang ( Imperata clindrica ). Selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan Uji Statistik Non Parametrik Uji Chi Square. Untuk
perhitungan uji chi square sendrii menggunakan probabilitas 95% dengan
DF=38. Berdasarkan dari hasil perhitungan Uji Chi Square didapatkan hasil
Chi Hitung = 69.73 dan Chi Tabel 24.88. Sehingga dapat diketahui bahwa
69.73 > 24.88 atau 𝑋 2 hitung > 𝑋 2 tabel, maka Ho ditolak karena ada
perbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan yang diberikan.
Perhitungan 𝑋 2 ini menunjukkan adanya perbedaan apresiasi kesukaan yang
signifikan dari ketiga perlakuan yang diberikan oleh panelis terhadap
kombucha rimpang alang-alang ( Imperata clindrica ).

63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
BIOLOGI

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembuatan kombucha
dengan judul “Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Asam dan
Karakteristik Fisika ( uji organoleptik) Pada Kombucha Teh Rimpang Alangalang ( Imperata cIlindrica)” dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam
dunia pendidikan. Materi pembelajaran yang relevan dengan penelitian ini yaitu
Bioteknologi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII semester 2
(genap).
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan
belajar siswa untuk memahami lebih lanjut tentang minuman hasil fermentasi yang
dihasilkan dengan cara bioteknologi konvensional . Hal-hal yang dapat diterapkan
yaitu dengan pratikum membuat minuman kombucha teh. Praktikum ini diharapkan
dapat menambah pengetahuan siswa bahwa pembuatan minuman kombucha teh
tidak hanya bisa dibuat menggunakan daun teh saja, tetapi juga berasal dari
berbagai jenis tanaman yang memiliki khasiat untuk kesehatan seperti rimpang
alang-alang.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait
dengan penelitian yaitu menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Dasar (KD)
dan Indikator yang digunakan sebagai berikut:
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A. Kompetensi Dasar (KD)
KD 3.10 : Menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya
sebagai

upaya peningkatan kesejahteraan manusia.

KD 4.10 : Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method.
B. Indikator Pembelajaran :
3.10.1 Menjelaskan konsep dasar bioteknologi
3.10.2 Menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan modern
3.10.3 Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional dan produk
bioteknologi modern dalam kehidupan sehari-hari
3.10.4 Menganalisis dampak positif dan negatif produk bioteknologi
terhadap lingkungan dan masyarakat
4.10.1 Membuat produk bioteknologi konvensional berupa minuman
fermentasi
4.10.2 Menyajikan data hasil praktikum dalam bentuk laporan praktikum
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Semakin lama waktu fermentasi pada kombucha teh rimpang alangalang maka dapat menyebabkan penurunan kadar gula dan pH total dan
juga meningkatkan kadar asam tertitrasi pada kombucha teh rimpang
alang-alang.
2. Waktu fermentasi maksimal 2 hari menghasilkan fermentasi kombucha
teh alang-alang yang paling disukai para panelis dengan skor tertinggi
326.
B. Saran
Adapun saran ini diberikan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan
pengalaman yang telah dialami oleh pratikan selama menyelesaikan
penelitian ini:
1. Perlu dilakukan penelitian uji lanjutan mengenai uji aktivitas
antioksidan selama waktu fermentasi yang berbeda pada kombucha teh
rimpang alang-alang.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan kandungan kimia kombucha teh
rimpang alang-alang yang bermanfaat bagi tubuh manusia.
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3. Perlu adanya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai
produk teh rimpang alang-alang agar masyarakat dapat memanfaatkan
tanaman alang-alang dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Aditiwati P. dan Kusnadi, 2003. Kultur Campuran dan Faktor Lingkungan
Mikoorganisme yang Berperan Dalam Fermentasi Tea-Cider,
PROC, ITB Sains dan Teknologi, 35(2), pp. 147-162.
Adi, P.,2017, Cara Membuat Jamur Kombucha Tebal dan Putih,
http://wikikombucha.com/cara-membuat-jamur-kombucha-tebalputih, diakses pada 21 oktober 2018.
Aini, B. 2008. Pengaruh Ekstrak Alang-alang (Imperata cylindrica),
Bandotan (Ageratum conyzoides) dan Teki (Cyperus rotundus)
terhadap Perkecambahan Beberapa Varietas Kedelai (Glycine
max L). Universitas Islam Negeri Malang. Malang.
Anonimus. 1993. Teh pembudidayaan dan Pengolahan. Penebar Swadaya.
Jakarta.
Ayeni dan Yahaya, 2010. Phytochemical Secreening of Three Medical
Plants Neen Leaf (Azadircha indica), Hibiscus Leaf (Hibiscus
rosasinensis) and Spear Grass Leaf (Imperata cylindrical),
Continental J. Pharmaceutical Sciences, 4, 47-50.
Brown, et al, M., J.H.M. Willison, and C.L. Richardson, 1976. Celulose
Biosynthesis in Acetobacter xylium. Proc. Nat. Acad. Sei, USA.
Damaru. 2011 Makalah Ekologi Tumbuhan Alang — Alang . Medan:
Universitas Sumatera Utara.
Dufreshne, C. dan Farnworth, E, 2000, Tea Kombucha and health : a
review, Food Research International,33,pp. 409-421, Elsevier.
Fulder, S,.2004. Kasiat Teh Hijau, Terjemahan T.R. Wilujeng. Prestasi
Pustaka Publisher Jakarta .
Greenwalth, C.J.,Ledford, R.A. & Steinkraus, K.H.,1998. Determination
and characterization of the anti-microbial activity of the fermented
tea Kombucha.

67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hartoyo, A., 2003. Teh dan Khasiatnya Bagi Kesehatan. Yogyakarta :
Kanisius.
Harris , R. S., and E. Karmas, 1989. Evaluasi Gizi pada Pengolahan Bahan
Pangan. Terjemahan S. Achmadi, ITB, Bandung.
Heyne. 1987. K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia. Jilid I dan II. Terj.
Badan Libang Kehutanan. Cetakan I. Koperasi karyawan
Departemen Kehutanan Jakarta Pusat
Irham Falahuddin, Ike Apriani, Nurfadilah .2017. Pengaruh Proses
Fermentasi Kombucha Daun Sirsak ( Annona muricata L. )
Terhadap Kadar Vitamin C. Jurnal Biota Vol.3 No. 2. Edisi
Agustus 2017.
Mayser, P., Gromme, S., Leitzmann, C. & Gründer, K., 1995. Kombucha Healthy beverage and natural remedy from the Far East, Ninth ed.
Austria: Wilhelm Ennsthaler
Nainggolan, Jusman, 2009. Kajian Pertumbuhan Bakteri Acetobacter Sp.
Dalam Kombucha, Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Naland, Henry. 2004. Kombucha : Teh Ajaib Pencegah Aneka Penyakit.
Jakarta : Agromedia Pustaka.
Naland, Henry. 2008. Kombucha Teh dengan Seribu Khasiat. Jakarta : PT.
Agromedia Pustaka.
Ramli.2002. Probiotik dari Teh Fermentasi Kombucha
Pemanfaatannya dalam. Bogor: Institute Pertanian Bogor

dan

Renny Maribeth Susanti. 2016. Analisis Aktivitas Antioksidan The Hitam
Celup Menggunakan Metode Superoksida Dismutase ( SOD ).
Skripsi Teknologi Pangan Fakultas Teknik UP-Bandung.
Saxena, I.M., F.C. Lin and R.M. Brown, Jr. 1990. Plant Molecular Biology.
Wiley, New York.
Setioningsih, Eti, Ratna Setyaningsih, dan Ari Susilowati. 2004. Pembuatan
Minuman Probiotik dari Susu Kedelai. Bioteknologi. 1 (1).
Siregar, Syofian. 2015 . Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta
: Pranamedia Group.
Siregar, B.A., 2003. Studi tentang pengaruh jenis dan wadah fermentasi
pada proses pembuatan teh kombucha ( Cambucha Tea ) . Skripsi
Jurusan THP, FP-USU, Medan.

68

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sitorus, R.P. 1998. Evaluasi Sumber Daya Lahan. Tarsito. Bandung
Siswoputranto. P.S., 1978. Perkembangan Teh, Kopi,
Internasional. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cokelat

Silaban, Marisi. 2005. Pengaruh Jenis Teh dan Lama Fermentasi pada
Proses Pembuatan Teh Kombucha. Skripsi: Departemen
TeknologiPertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera
Utara.
Suprapti, M.L., 2003. Teh Jamsi dan Manusia Nata. Kanisius : Yogyakarta

69

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN
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Lampiran 1
A. Hasil Uji Kadar Asam, Ph dan Glukosa
Standarisasi NaOH
N NaOH

=

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑥 1000
𝑀𝑟 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑁𝑎𝑂𝐻

= 0,525 𝑥 1 𝑥 1000
60,05 𝑥 90
525

= 5.404,5
= 0,097
Titrasi 1 = P1 ( 01 )
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

4 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0,466
Titrasi 2 = P1 ( 02 )
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

4 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.466
Titrasi 3 = P1 (03)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

4,5 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.524
Titrasi 4 = P1 (04)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

4,8 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

= 0.559
RATA-RATA : 0.502
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UJI PH TITRASI P1 01– 04
P1 (01) = 4
P1 (02) = 4
P1 (03) = 3
P1 (04) = 3
P1 (05) = 3
UJI GULA TITRASI P1 01-04
9.0
8,1
8,2
8,3
8,3
8.38

P1 - 01
P1 - 02
P1 – 03
P1 – 04
P1 – 05
RATA-RATA

Titrasi – 30 Maret 2018
Titrasi 1 = P2 (01)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

5,8 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.675
Titrasi 2 = P2 ( 02)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

5,7 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.664
Titrasi 3 = P2 (03)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

6 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

= 0.698
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Titrasi 4 = P2 (04)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

6.1 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.710
RATA – RATA = 0.68
UJI PH TITRASI P2 01-04
P2 (01) = 3
P2 (02) = 3
P2 (03) = 2
P2 (04) = 2
P2 (05) = 2
UJI GULA TITRASI P2 01-04
8,4
8,3
7,9
8
8,2
8.16

P2 - 01
P2 - 02
P2 – 03
P2 – 04
P2 – 05
RATA-RATA
Titrasi – 1 April 2018
Titrasi 1 = P3 (01)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

8,2 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.955

Titrasi 2 = P3 (02)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

8.2 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙
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= 0.955
Titrasi 3 = P3 (03)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

7,8 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

x 100 %

X 100%

= 0.908
Titrasi 4 = P3 (04)
% Asam Asetat

=
=

𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝐴𝑠𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑃
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

8.5 𝑚𝑙 𝑥 0,097 𝑥 60,05 𝑥 10
50 𝑚𝑙 𝑥 1000 𝑚𝑙

= 0.990
RATA-RATA = 0.952
UJI PH TITRASI P4 (01-05)
P3 (01) = 2
P3 (02) = 2
P3 (03) = 2
P3 (04) = 2
P3 (05) = 2

UJI GULA TITRASI P3 1-5
P3 - 01
P3 - 02
P3 – 03
P3 – 04
P3 – 05
RATA-RATA

7,5
7,4
7,2
7,5
7,6
7,4
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Lampiran 2
B. Data Mentah Organoleptik

PANELIS

P1

P2

P3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16
13
17
16
14
17
15
14
17
16
15
14
17
16
20
17
16
19
18
19

14
16
14
17
18
16
13
17
18
13
13
14
19
19
15
18
13
16
16
17

14
17
14
15
17
15
15
13
16
16
14
14
16
13
11
16
17
15
13
14

C. Tabel Kontigensi
PANELIS

1
2
3
4
5
6
7
8

HITUNGAN

TOTAL

P1

P2

P3

16
13
17
16
14
17
15
14

14
16
14
17
18
16
13
17

14
17
14
15
17
15
15
13
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTA
L

17
16
15
14
17
16
20
17
16
19
18
19
32
6

18
13
13
14
19
19
15
18
13
16
16
17
31
6

16
16
14
14
16
13
11
16
17
15
13
14
29
5

51
45
42
42
52
48
46
51
46
50
47
50
937

D. Mencari Nilai Fe dan Memasukkan kedalam tabel kontigensi
Rumus Nilai Fe untuk setiap sel =
PANELIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠)(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)

HITUNGAN
P1
fo
fe
16
15.31
13
16.00
17
15.66
16
16.70
14
17.05
17
16.70
15
14.96
14
15.31
17
17.74
16
15.66
15
14.61
14
14.61
17
18.09
16
16.70
20
16.00
17
17.74
16
16.00
19
17.40
18
16.35
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛

P2
fo
14
16
14
17
18
16
13
17
18
13
13
14
19
19
15
18
13
16
16

fe
14.84
15.51
15.18
16.19
16.53
16.19
14.50
14.84
17.20
15.18
14.16
14.16
17.54
16.19
15.51
17.20
15.51
16.86
15.85

P3
fo
14
17
14
15
17
15
15
13
16
16
14
14
16
13
11
16
17
15
13

fe
13.85
14.48
14.17
15.11
15.43
15.11
13.54
13.85
16.06
14.17
13.22
13.22
16.37
15.11
14.48
16.06
14.48
15.74
14.80
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20

19

17.40

17

16.86

14

15.74

E. Hitungan Nilai Chi-Square
X2 = 1.68 + 6.01 + 2.69 + 1.62 + 6.09 + 0.6 + 3 + 4.32 + 1.6 + 4.35 + 2.33
+ 2 + 2.92 + 5.62 + 7.99 + 1.6 + 5.03 + 3.2 + 3.6 + 3.48 = 69.73
Jadi X2 hitung = 69.73
F. Nilai X2 Tabel

df

(20-1)(31)
38

Derajat
Kebebasan

G. Hasil Akhir
Chi Hitung
Chi Tabel

69.73
24.88

Kesimpulan, X2hitung > X2tabel atau 69.73 > 24.88
Maka H0 ditolak
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Lampiran 3
fermentasi rimpang alang-alang

Proses penyucian rimpan
alang-alang yang sudah
dipotong dadu sepanjang 10
- 15 cm

Proses pelayuang rimpang
alang-alang dengan suhu 90 c
selama 15 menit.

Proses pengeringan dengan
suhu 500 C selama 120 menit

Proses fermentasi rimpang
alang-alang setelah pelayuan
dan pengeringan
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Lampiran 4
Proses penyeduhan teh rimpang alang-alang

Proses sangrai rimpang alangalang sebanyak 200 gr.

Persiapan untuk menyeduh
rimpang alang-alang menjadi
teh dengan volume air 3000
ml.

Pengujian kadar gula pada
teh seduhan rimpang alangalang sebelum diberi Gula

Proses pemberian gula pada
seduhan teh sebagai nutrient dan
penambah rasa manis

Air teh alang-alang yang sudah
selesai disedu dan disaring
didiamkan hingga suhu 250C
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Lampiran 5
Proses fermentasi teh kombucha rimpang alang-alang

Proses memasukan SCOBY
sebanyak 30% dan 10% starter
cair ke dalam setiap toples yang
berisi air teh

Air teh yang sedu kemudian
dituangkan ke toples kaca yang
sudah dibersihkan

Teh siap difermentasi

Setelah itu toples ditutup rapat
dengan lab dan tisu dan di ikat
dengan karet gelang
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Lampiran 6
Uji Titrasi Kadar Asam, PH dan Gula

Proses titrasi dengan
menggunakan statif dan buret

Persiapan alat-alat untuk
proses titrasi

Uji Ph pada sampel
kombucha
Penampakan hasil titrasi
kadar asam kombucha

Penampakan kombucha
yang siap di titasi
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Lampiran 7
Uji organoleptik oleh panelis

Uji organolepik teh kombucha rimpang alang-alang oleh
para panelis

Lampiran 8
Penampakan Teh Kombucha Rimpang Alang-alang

Penampakan kombucha hasil fermentasi
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Lampiran 9
Hasil Uji Korelasi Regresi Kadar Asam Total
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1
.957a
.915
.873
a. Predictors: (Constant), Waktu_Fermentasi

.128046

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error
.056

Beta

t

.126

Waktu_Fermentas
.155
i
a. Dependent Variable: Kadar_Asam

.033

.957

Sig.
.441

.702

4.653

.043

Hasil Uji Korelasi Regresi Kadar Gula Terukur
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1
.956a
.915
.872
a. Predictors: (Constant), Waktu_Fermentasi

.16981

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error
8.785

Beta

.167

Waktu_Fermentas
-.205
i
a. Dependent Variable: Kadar_Gula

.044
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-.956

t

Sig.

52.638

.000

-4.631

.044
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Hasil Uji Korelasi Regresi Kadar Ph Total
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1
.978a
.956
.934
a. Predictors: (Constant), Waktu_Fermentasi

.2343

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error
4.261

Beta

.230

Waktu_Fermentas
-.403
i
a. Dependent Variable: Kadar_pH

.061
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-.978

t

Sig.

18.499

.003

-6.611

.022
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Lampiran 10
KUISIONER UJI ORGANOLEPTIK THE KOMBUCHA RIMPANG
ALANG-ALANG
NAMA :

JENIS KELAMIN

:

UMUR :

KONSUMSI KOPI/PEDAS/ROKOK :

Petunjuk Pengisian !
Saudara diminta untuk memberikan penilaian dengan mencoba langsung mengenai
rasa, aroma dan warna terhadap 3 sempel teh kombucha rimpang alang-alang.
Untuk nilai yang diberikan diantara 1-5. Pengisian dilakukan dengan cara
melingkari angka yang tertera pada keterangan yang mewakili penilaian anda.
Langkah Uji Organoleptik :
1. Ambilah kombucha dari setiap botol yang mewakili kelompok uji dalam
penelitian ini
2. Saat pengamatan warna dilakukan ditempat yang terang atau tidak gelap
3. Peneliti harus berkumur air sebelum uji organoleptik mengenal rasa
Keterangan :
1) Rasa Akhir di Mulut
1 = Rasa Seperti Cat
2 = Pahit
3 = Asam
4 = Asam Beralkohol
5 = Asam Menyengat
2) Aroma
1 = Buruk
2 = Tidak menarik
3 = Standar Kombucha
4 = Menarik
5 = Sangat Menyenangkan
3) Kejernihan
1 = Terdapat endapan teraduk
2 = Kolodial ( Sangat Keruh )
3 = Keruh
4 = Berkabut
5 = Jernih
4) Warna
1 = Keemasan
2 = Oren

85

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3 = Oren Kecoklatan
4 = Coklat
5 = Kemerahan
5) Tingkat Kemanisan
1 = Terlalu banyak gula
2 = Terlalu sedikit gula
3 = Kemanisan Sedang
4 = Kemanisan Baik
5 = Kemanisan Sempurna

KODE
Rasa Akhir
di Mulut

PARAMETER UJI
Aroma
Kerjernihan
Warna

Tingkat
Keasaman

P1

12345

12345

12345

12345

12345

P2

12345

12345

12345

12345

12345

P3

12345

12345

12345

12345

12345
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Lampiran 11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran

Sekolah
: Biologi

: SMA Pencerdas Bangsa

Kelas/Semester

: XII / 2

Materi Pokok

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 12 JP x @45 menit ( 2 kali pertemuan )

A. Kompetensi Inti
Pembelajaran Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dilaksanakan secara tidak langsung (indirect
teaching) melalui keteladanan, ekosistem pendidikan, dan proses pembelajaran Pengetahuan dan
Keterampilan.


KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.



KI-4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri serta
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi


3.10. Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan manusia

:

3.10.1 Menjelaskan konsep dasar bioteknologi
3.10.2 Mendeskripsikan prinsip bioteknologi konvensional dan modern
3.10.3 Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern
dalam kehidupan sehari-hari
3.10.4 Menganalisis perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern


4.10. Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip Bioteknologi
konvensional berdasarkan scientific method

4.10.1 Membuat produk bioteknologi konvensional berupa minuman fermentasi
4.10.2 Menyajikan data hasil praktikum melalui laporan hasil kegiatan pratikum
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C. Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu untuk :
1. Melalui kegitan pembelajaran siswa dapat menjelaskan konsep dasar bioteknologi
2. Melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan prinsip bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern
3. Melalui kegiatan pembelajaran saiswa dapat menyebutkan contoh produk bioteknologi
konvensional dan produk bioteknologi modern dalam kehidupan sehari-hari serta mikroorganisme
yang berperan didalamnya.
4. Melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat menganalisis perbedaan antara bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern
5. Melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat membuat produk bioteknologi konvensional berupa
minuman fermentasi
6. Melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat menyajikan data hasil praktikum melalui laporan hasil
kegiatan pratikum
D. Materi Pembelajaran
Konseptual :
1. Pengertian bioteknologi
2. Konsep dasar bioteknologi
3. Pengertian dan konsep dasar prinsip bioteknologi konvensional dan modern
4. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi
Faktual:
1. Penerapan dan peranan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
Prosedural :
Melakukan praktikum pembuatan produk bioteknologi konvensional (minuman fermentasi)
Metakognitif
Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum melalui laporan tertulis
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E. Metode Pembelajaran
1. Studi literature
2. Observasi
3. Diskusi
4. Presentasi
5. Pratikum
F. Media Pembelajaran


Pendekatakan Pembelajaran : Pembelajaran Sainfatik



Model Pembelajaran : Cooperative Learning



Media
1. Powerpoint materi
2. foto terkait bioteknologi
3. Diskusi
4. Observasi
5. Pratikum



Alat dan Bahan
1. Spidol
2. Kertas hvs
3. Laptop, LCD
4. Alat tulis
5. Whiteboard
6. Spidol dan penghapus

G. Sumber Belajar
1. Buku biologi kelas XII
2. Internet
3. Panduan kerja (LKS)
4. Lingkungan sekitar SMA Pencerdas Bangsa
5. Obyek langsung
6. Perpustakaan SMA Pencerdas Bangsa
H. Langkah-langkah Pembelajaran
Indikator Pencapaian kompetensi
3.10.1 Menjelaskan konsep dasar bioteknologi
3.10.2 Mendeskripsikan prinsip bioteknologi konvensional dan modern
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3.10.3 Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern
dalam kehidupan sehari-hari
3.10.4 Menganalisis perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
4.10.1 Membuat produk bioteknologi konvensional berupa minuman fermentasi
4.10.2 Menyajikan data hasil praktikum melalui laporan hasil kegiatan pratikum
Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
10 menit

Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan
berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali
kegiatan pembelajaran.

Apersepsi


Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang
akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan
materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu: Bioteknologi



Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya
dengan materi, seperti menunjukkan gambar di ppt dan
bertanya :
-. Kira-kira dari gambar di depan, coba apakah kalian
tahu gambar apa yang ada didepan ini ?
-. Apakah kalian tah bagaimana proses untuk membuat
produk tersebut ?
-. Menurut kalian metode apa yang digunakan untuk
membuat produk tersebut ?



Melakukan penilaian awal / pretest
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Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)

Waktu

Motivasi


Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan seharihari



Apabila materi/tema/projek ini kerjakan dengan baik
dan sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik, maka
siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang materi
bioteknologi dengan baik



Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan
yang berlangsung

Pemberian Acuan


Memberitahukan

peta

konsep

materi

pelajaran

bioteknologi


Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi
dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan



Pembagian kelompok belajar



Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman
belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
metode Bioteknologi

Kegiatan Inti
70

Sintaks
Model Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Stimulation (stimulasi/

Siswa

diberi

pemberian rangsangan)

rangsangan untuk memusatkan
perhatian

motivasi

pada

atau

topik/materi

bioteknologi dengan cara :


Melihat dan mengamati :
guru

memperlihatkan
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Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)

Waktu

video melalui tayangan
powerpoint
“Dari

tayangan

video

tersebut apa saja yang
kalian lihat?”


Mendengar : pemberian
materi singkat mengenai
konsep dasar bioteknologi
konvensional

dan

bioteknologi modern oleh
guru


Menyimak : penjelasan
pengantar kegiatan secara
garis besar/global tentang
materi

pelajaran

mengenai materi

dasar

bioteknologi
konvensional

dan

bioteknologi modern
Problem statement



(pertanyaan/ identifikasi

Mengajukan
untuk

masalah)

pertanyaan

menggali

dan

mengembangkan
kreatifitas siswa melalui
proses pembelajaran yang
aktif dan kreatif : guru
membagikan LKS

Pengumpulan data



Menanya

:

Guru

mempersilahkan

kepada

setiap kelompok untuk
menanyakan
kurang

jelas

hal

mengenai

LKS yang dikerjakan
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Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)


Mencari

Waktu
artikel

terkait

bioteknologi di Indonesia
 Secara
berkelompok,
siswa
dipersilahkan
untuk

mengkaji

pustaka

untuk

menyelesaikan
LKS
 Siswa

dapat

mencari

sumber

referensi dari buku
dan

juga

dari

sumber

internet

berupa

jurnal

ilmiah

dan

didiskusikan
bersama

anggota

kelompok
 Membaca
teks

buku

pelajaran

terkait

manfaat

bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi
modern
 Mendiskusikan
Bersama

guru,

siswa

mendiskusikan hasil kerja
LKS
 Mempresentasikan ulang
Siswa mempresentasikan
hasil kerja LKS mereka di
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Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)

Waktu

depan kelas dengan tujuan
untuk

saling

tukar

informasi
Verifikasi/ pembuktian



Siswa
hasil

mendiskusikan
kerja

LKS

dan

memverifikasi

hasil

pengamatannya

dengan

data-data atau teori pada
buku

sumber

melalui

kegiatan :
 Siswa
guru

bersama
membahas

jawaban

setiap

kelompok
presentasi
Generalization / menarik
kesimpulan



Siswa berdiskusi untuk
menyimpulkan :
 Menyampaikan
hasil

diskusi

tentang

materi

bioteknologi
berupa kesimpulan
berdasarkan hasil
analisis

secara

lisan, tertulis, atau
media

lainnya

untuk
mengembangkan
sikap jujur, teliti,
toleransi,
kemampuan
berpikir sistematis,
mengungkapkan
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Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)
pendapat

Waktu
dengan

sopan
 Mempresentasikan
hasil

diskusi

kelompok
klasikal

secara
tentang

materi:
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi
modern
 Mengemukakan
pendapat

atas

presentasi

yang

dilakukan tentang
materi
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi
modern

serta

ditanggapi

oleh

kelompok

yang

mempresentasikan
 Bertanya

atas

presentasi tentang
materi
bioteknologi
konvensional dan
modern
dilakukan

yang
dan

siswa lain diberi
kesempatan untuk
menjawabnya

95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)

Waktu

 Menjawab
pertanyaan tentang
bioteknologi yang
terdapat

pada

lembar kerja yang
telah disediakan
 Bertanya tentang
hal yang belum
dipahami,

atau

guru melemparkan
beberapa
pertanyaan kepada
siswa
dengan

berkaitan
materi

bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi
modern
Kegiatan Penutup
15 menit

Apresiasi
Guru bersama dengan siswa bertepuk tangan bersama sebagai
tanda apresiasi atas kelompok yang sudah dapat bekerja sama
dan menyampaikan hasil diskusinya
Klarifikasi
Guru memberikan klarifikasi atas jawaban yang disampaikan
siswa, dan membenarkan jika terdapat jawaban yang kurang
tepat
Merangkum
Guru mengajak siswa untuk merangkum hal-hal apa saja yang
sudah dipelajari bersama
Tindak lanjut
Guru memberikan tugas untuk mempelajari mengenai produkproduk bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
dan aplikasinya dalam kehidupan manusia
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Pertemuan ke-1 (2 x 45menit)

Waktu

Pertemuan ke-2

Pertemuan ke-2 (3 x 45 menit)

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Guru:


5 menit
Orientasi :
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa

untuk

memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis siswa

dalam mengawali kegiatan

pembelajaran


Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman siswa dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,
yaitu: bioteknologi
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan, seperti :
-. Kemarin kita sudah belajar apa saja ya? Coba siapa yang masih ingat
angkat tangan
-. Sebaran contoh-contoh produk bioteknologi konvensional dan modern
?



Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari apabila materi/tema/projek ini
kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka
siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang materi bioteknologi
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan Pemberian Acuan Memberitahukan materi
pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu
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Pertemuan ke-2 (3 x 45 menit)


Waktu

Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan
saat itu
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran
Kegiatan Inti
120 menit

Sintaks Model
Pembelajaran
Stimulation/memberikan
stimulasi

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati


Guru membagikan LKS yang berisi gambar produk
bioteknologi, setiap kelompok akan mendapatkan
gambar yang berbeda.



Melalui gambar tersebut siswa diminta untuk
mengerjakan soal diskusi yang terdapat pada LKS
secara berkelompok

Menanya


Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai hal hal yang belum dipahami

Pengumpulan data



Presentasi : setiap kelompok melakukan presentasi
poster

di

depan

kelas,

teman-teman

lain

memberikan penilaian sesuai blangkopenilaian
antarteman yang diberikan guru


Diskusi : dalam kelompok siswa berdiskusi sub
materi selanjutnya mengenai dasar klasifikasi
makhluk hidup
 Guru membagikan LKS dan memberikan
arahan tatacara pengerjaan
 Siswa diberikan waktu untuk berdiskusi
dan mencari acuan melalui buku, internet,
jurnal dan lain-lain
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Pertemuan ke-2 (3 x 45 menit)
 Guru

memberi

Waktu
bimbingan

dalam

pengerjaan LKS
Verification/ pembuktian



Bersama guru siswa membahas jawaban-jawaban
disertai bukti atau literatur yang ada

Generalization/menarik



kesimpulan

Menyampaikan hasil diskusi

tentang materi

bioteknologi berupa kesimpulan berdasarkan hasil
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan
pendapat dengan sopan


Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara
klasikal



Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau
guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada
siswa berkaitan dengan materi bioteknologi yang
akan selesai dipelajari
Kegiatan Penutup

Siswa :


Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran bioteknologi



Melakukan penilaian post-test



Mengagendakan materi pertemuan selanjutnya

Guru :


Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran bioteknologi kepada kelompok
yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik



Memberikan penilaian post-test



Melakukan refleksi terkait perasaan dan manfaat yang diperoleh oleh siswa
setelah mengikuti pelajaran



Menutup pelajaran dengan salam
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I. Penilaian Hasil Pembelajaran
Aspek

Teknik

Instrumen

Kognitif (Pengetahuan)

Tes dan non tes

Tes : ulangan harian Non tes
: laporan praktikum

Afektif (Sikap)

Observasi

Lembar

observasi

diskusi

kelompok
Psikomotor (Keterampilan)

Observasi

Lembar observasi kinerja

J. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa (LKS)
2. Instrumen penilaian dan rubric penilaian
Lampiran 12
Lembar kerja siswa 1
Lembar Kerja Siswa 1
Nama Anggota

:

Kelompok /Kelas:
A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan konsep dasar bioteknologi
2. Siswa dapat menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan modern
B. Cara Kerja
1. Amatilah gambar yang terdapat pada soal!
2. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat!
1. Jelaskan pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi!
2. Jelaskan pengertian bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
3. Perhatikan gambar dibawah ini!
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A

B

Berdasarkan gambar diatas, sebutkan perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern !
4. Sebutkan kelebihan dan kelemahan bioteknologi konvensional !
5. Sebutkan kelebihan dan kelemahan bioteknologi modern !
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Lampiran 13
Lembar kerja siswa 2

Nama Anggota

:

Kelompok /Kelas:

A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh produk bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern
2. Siswa mampu menganalisis dampak positif dan negatif produk bioteknologi terhadap lingkungan
dan masyarakat
B. Alat dan Bahan
Alat tulis dan Buku
C. Soal pertanyaan diskusi kelompok
1. Sebutkan masing-masing 5 contoh bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern !
2. Tentukan bahan dasar yang digunakan dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan
produk dibawah ini
No

Nama Produk

1

Tempte

2

Keju

3

Kecap

4

Yogurt

5

Nata De Coco

Bahan Dasar

Mikroorganisme yang berperan

3. Sebutkan dampak positif dan negatif pemanfaatan bioteknologi dalam bidang
a. Pangan

a. Industri

b. Pertanian

b. Kesehatan

c. Peternakan

102

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 14
Lembar kerja siswa 3 ( Pratikum )
Lembar Kerja Siswa 3
Pratikum Pembuatan Teh Kombucha Alang-alang
Pratikum Pembuatan Teh Kombucha Alang-alang
Kelompok

:

Anggota

:

A. Tujuan
1. Siswa mampu membuat rancangan dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional berupa
minuman fermentasi
2. Siswa mampu menyajikan data dan hasil praktikum dalam bentuk laporan praktikum
B. Alat dan Bahan
Alat :
 Baskom
 Saringan
 Pisau
 Gelas beker
 Batang pengaduk
 Panci
 Thermometer
 Toples Kaca
 Kain pembersih
 Timbangan digital
 Sendok
 Kompor
Bahan :
 Rimpang alang-alang potong dadu
 Gula pasir
 SCOBY ( Jamur Kombucha )
 Air Bersih
 Aquades
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C. Cara Kerja
1. Persiapan Media Kultur dan SCOBY
Kultur starter teh kombucha dan SCOBY didapatkan di Martani Organic, Lembaga Koalisi
Rakyat Kedaulatan Pangan ( KRKP )
2. Pengolahan Rimpang Alang-alang
a. Rimpang alang-alang yang sudah dipilih terlebih dahulu dibersihkan dahulu hingga bersih
b. Potong setiap rimpang alang-alang secara melintang
c. Setelah rimpang alang-alang dipotong maka dilanjutkan ke proses pelayuan dengan suhu 990 c
selama 15 menit.
d. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan suhu 500 C selama 120 menit
3. Cara Kerja Penyeduhan Teh Kombucha ( Metode Black Tea )
a. Sebanyak 200 g teh alang-alang diseduh menggunakan air dengan suhu 800 C sebanyak 3000
ml selama 15 menit
b. Saring air seduhan teh untuk memisahkan teh dengan ampas teh rimpang alang-alang
c. Air seduhan teh rimpang alang-alang ditambahkan gula 250 gram sebagai pemanis dan nutrient
d. Air seduhan teh rimpang alang-alang diaduk hingga gula tercampur sempurna dan masukkan
kedalam toples kaca
e. Teh rimpang alang-alang yang sudah siap didiginkan sampai suhu kurang lebih 250C.
f. Ditambahkan starter kombucha cair 10% dari total teh yang digunakan dan nata ( SCOBY)
dengan berat 30% dari berat larutan yang digunakan sebagai bahan starter
g. Toples kaca ditutup dengan kain katun putih dan diikat dengan menggunakan karet. Teh
kombucha rimpang alang-alang difermentasi bertahap mulai dari 2 hari, 4 hari dan 6 hari dalam
suhu ruang dan tidak boleh terkena cahaya sinar matahari secara langsung. Sedangkan untuk
menghentikan proses fermentasi dimasukkan kedalam kulkas.
D. Uji organoleptik
a. Rasa
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Sampel diambil sebanyak 50-100 ml dengan menggunakan gelas beker lalu dirasakan dengan
meminumnya
b. Aroma
Sampel diambil sebanyak 50-100 ml dengan menggunakan gelas beker lalu dicium aromanya kirakira pada jarak 5 cm dari gelas

c. Warna
Sampel diambil sebanyak 50 -100 ml dengan menggunakan gelas beker lalu diamati pada tempat
yang terang
d. Kemanisan
Sampel diambil sebanyak 50 ml dengan menggunakan gelas beker lalu dirasakan tingkat
kemanisannya
E. Pertanyaan
1. Apakah nama jamur kombucha yang digunakan dalam proses fermentasi ?
2. Mengapa pada proses pembuatan teh kombucha rimpang alang-alang harus ditambahkan gula ?
3. Bagaimana mekanisme fermentasi dari gula yang dirubah menjadi alkohol ?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari fermentasi kombucha alang-alang ? Jelaskan
!
5. Mengapa pada saat proses fermentasi terdapat SCOBY baru ?

F. Format Laporan
1. Acara praktikum (Judul, tanggal/hari, tempat dan waktu)
2. Tujuan praktikum
3. Dasar teori yang relevan
4. Alat dan bahan
5. Cara kerja
6. Hasil pengamatan
7. Pembahasan
8. Kesimpulan
9. Daftar pustaka
10. Lampiran
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Lampiran 15
Instrumen penelitian aspek afektif
INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Indikator
No
.

Rasa
ingin
tahu

Nama Siswa
3

2

1

Tanggung
jawab

Keaktifan

Kerjasama

3

3

3

2

1

1
2
3
Dst
.

Ketentuan Nilai :
1. Nilai Akhir =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑋 100

2. Ketentuan predikat nilai sikap :
A

= 80-100 (Sangat baik)

B

= 70-79 (Baik)

C

= 60-69 (Cukup)

D

= 59< (Sangat kurang)

Skor
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Lampiran 16
Rubrik peniliain sikap
Rubrik Penilaian Sikap

No

1.

Aspek yang
Dinilai

Rasa ingin tahu

Skor

Keterangan

3

Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias,
aktif, dalam kegiatan pembelajaran

2

1
3
2.

Tanggungjawab

2
1

3

3

Keaktifan siswa

2

1

3

4.

Kerjasama

2
1

Menunjukkan rasa ingin tahu, namun tidak terlalu
antusias, dan baru terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran ketika disuruh
Tidak menunjukkan antusias dalam pembelajaran,
sulit terlibat aktif dalam kelompok walaupun telah
didorong untuk terlibat.
Menyelesaikan semua tugas individu maupun
kelompok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Menyelesaikan sebagian tugas individu maupun
kelompok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
Menyelesaikan sebagian tugas individu maupun
kelompok tidak sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan
Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran
berlangsung,
siswa
menjawab
pertanyaan,
menyanggah,
mengajukan
pernyataan
serta
mengemukakan gagasan maupun ide
Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran
berlangsung,
siswa
menjawab
pertanyaan,
menyanggah maupun mengajukan pertanyaan
Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran
berlangsung, siswa hanya mengajukan 1 pertanyaan,
dan tidak ikut mengemukakan ide atau gagasan
mengenai materi yang dipelajari
Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa
membantu dalam menganalisis dan menyelesaikan
semua pertanyaan diskusi yang diberikan
Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa
membantu teman kelompoknya dalam menganalisis
materi yang sedang dibahas
Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa
mempelajari dan menyelesaikan pertanyaan diskusi
secara individual
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Lampiran 17
Instrumen penilaian aspek kognitif
INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR

No

Aspek Penilaian

Kategori Penilaian

3

Skor
2

1

Persiapan alat dan
Persiapan
bahan
Proses pembuatan
Pelaksanaan
kombucha
Membereksan
peralatan setelah
Kegiatan Akhir
praktikum
Pengumpulkan laporan
Total Skor

1
2

3

Keterangan :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

1.

Nilai Akhir =

2.

Ketentuan predikat nilai sikap :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

A

= 80-100 (Sangat baik)

B

= 70-79 (Baik)

C

= 60-69 (Cukup)

D

= 59< (Sangat kurang)

𝑋 100

Rubrik Penilaian Psikomotor

No

1

Aspek yang
Dinilai
Persiapan

Keterangan

Skor
3

Mempersiapkan alat dan bahan secara lengkap dan
anggota kelompok mengetahui fungsi dari masingmasing alat dan bahan
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2

Pelaksanaan

2

Mempersiapkan alat dan bahan secara lengkap tetapi
tidak mengetahui penggunaan alat, atau sebaliknya

1

Tidak melengkapi alat dan bahan

3

Cara pembuatan komucha sudah tepat dan sesuai
prosedur dan tepat waktu

2

Cara pembuatan kombucha sudah tepat dan benar
tetapi tidak tepat waktu atau sebaliknya

Tidak sesuai prosedur dan tidak tepat waktu
1
Membereskan tempat dan peralatan setelah praktikum

3

Kegiatan
Akhir

3

Alat dan bahan sudah dibersihkan, dikembalikan
secara utuh dan lengkap

2

Jika hanya terlihat 2 kategori

1

Jika hanya terlihat 1 kategori
Pengumpulan Laporan

3

Mengumpulkan laporan tepat pada waktunya

2

Mengumpulkan laporan tetapi telat 1 hari

1

Mengumpulkan laporan tetapi telat lebih dari 1 hari

INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
Lampiran 18
Instrumen penilaian kognitif non-test
A. Format Laporan
11. Acara praktikum (Judul, tanggal/hari, tempat dan waktu) (5)
12. Tujuan praktikum (5)
13. Dasar teori yang relevan (15)
14. Alat dan bahan (5)
15. Cara kerja (5)
16. Hasil pengamatan (15)
17. Pembahasan (25)
18. Kesimpulan (10)
19. Daftar pustaka (5)
20. Lampiran (5)
Pedoman Penilaian :
NILAI = Total Skor yang didapat
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No

Aspek yang
dinilai

Skor
5

1

Praktikum

2

Tujuan Praktikum

3

Dasar Teori

4
3
2
1
5
3
1
15
10
5
5
3

4

Alat dan Bahan
1
5

5

Cara Kerja

3
1
15

6

Hasil Praktikum

10
5
25
20

7

Pembahasan

15
10
5
5

8

9

Kesimpulan

Daftar Pustaka

3
1
5
3
1

Keterangan
Menuliskan acara praktikum secara lengkap
dari judul, hari/tanggal, waktu dan tempat
Tidak menyebutkan salahsatu komponen
Hanya menyebutkan 2 komponen
Hanya menyebutkan 1 komponen
Tidak menulis acara praktikum
Menuliskankan tujuan praktikum secara
lengkap
Hanya menuliskankan 1 tujuan saja
Tidak menuliskan tujuan
Menuliskan daftar pustaka secara lengkap
dan dilengkapi dengan sitasi
Menuliskan dasar teori lengkap tetapi ada
sitasi yang tidak lengkap
Menuliskan dasar teori kurang lengkap dan
tanpa sitasi
Menuliskan alat dan bahan lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi sedikit
kurang lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi sangat
tidak lengkap
Menuliskan cara kerja secara urut dan
menggunakan kalimat pasif
Menuliskan cara kerja secara urut tetapi
menggunakan kalimat aktif
Menuliskan tidak sesuai urutan dan
menggunakan kalimat aktif
Data yang ditulis lengkap sesuai dengan
ketentuan
Data ditulis kurang lengkap
Data ditulis sangat tidak lengkap
Pembahasan ditulis lengkap dan dilengkapi
dengan teori pendukung
Pembahasan ditulis lengkap tanpa didukung
dari teori
Pembahasan sudah sesuai tetapi kurang
lengkap
Pembahasan ditulis kurnag sesuai
Tidak menuliskan pembahasan
Menuliskan kesimpulan lengkap dan sesuai
dengan tujuan
Menuliskan kesimpulan tetapi ada yang tidak
menjawab tujuan
Tidak membuat kesimpulan
Menuliskan daftar pustaka minimal 3
Menuliskan daftar pustaka hanya 2
Hanya menuliskan 1 daftar pustaka/tidak
menulis
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5
10

Lampiran

3
1

Mencantumkan lampiran dokumentasi
pembuatan kombucha secara lengkap
Mencantumkan lampiran dokumentasi tetapi
kurang lengkap
Tidak mencantumkan lampiran

Lampiran 19
Soal ulangan harian
I.

Instrumen penilaian kognitif test
Soal Ulangan Harian
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal berikut ini !
1. Berikut ini adalah hasil produk bioteknologi konvensional, yaitu
a. Yoghurt
b. Jagung transgenik
c. Cloning
d. Kultur Jaringan
e. Antibiotic
2. Domba dolly adalah hewan hasil bioteknologi yang menggunakan teknik …
a. Kloning
b. Rekayasa genetika
c. Bayi tabung
d. Inseminasi
e. Kultur Jaringan
3. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape yaitu..
a. Aspergilus wenti
b. Lactobacillus Bularicus
c. Saccharomyces cereviceae
d. Rhizopus oryzae
e. Lactobacillus casei

4. Berikut merupakan bahaya dari bioteknologi, kecuali…
a. Menambah keanekaragaman hayati
b. Digunakan untuk senjata biologis
c. Memunculkan organisme strain jahat
d. Menggangu keseimbangan lingkungan
e. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
5. Mikoorganisme yang berperan dalam pembuata nata de coco adalah..
a. Rhizopus stolonifer
b. Lactobacillus bugaricus
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c. Thermus aquaticus
d. Chorela
e. Azetobacter Xilinum
6. Mikoorganisme yang digunakan dalam teknologi protein sel tunggal adalah …
a. Spirulina sp.
b. Azola sp.
c. Azetobacter sp.
d. Bacillus sp.
e. Streptococcus
7. Penerapan bioteknologi untuk mendapatkan bibit unggul akan menjurus kepada..
a. Menurunnya kualitas lingkungan
b. Menurunnya kualitas produk pertanian
c. Meningkatnya keragaman genetik
d. Meningkatnya keragaman ekosistem
e. Meningkatnya jenis serangga hama
8. Kultur jaringan mempunyai tujuan utama untuk…
a. Mengembangkan jaringan muda
b. Menanam tumbuhan dalam media air
c. Menanam tumbuhan dalam media bukan tanah
d. Memperoleh bibit unggul dengan cepat
e. Memperoleh biji dalam jumlah banyak
9. Yang bukan contoh produk bioteknologi modern adalah …
a. Interfeon
b. Hormon insulin
c. Penisilin
d. Hormon pertumbuhan
e. Antibodu monoclonal
10. Alasan mikroorganisme banyak digunakan dalam bioteknologi diantaranya adalah
sebagia berikut, keculai..
a. Dapat bereproduksi sangat cepat
b. Dapat dengan mudah mengubah mikroorganisme sehingga dapat memodifkasi produk
c. Dapat dipindahkan dalam bentuk material mentah/baku dari produk jadinya secara
cepat
d. Menggunakan mikroorganisme artinya memproduksi makanan dengan terbebas dari
faktor iklim
e. Mikroorganisme berukuran sangat kecil
B. Uraian
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern!
(10)
2. Sebutkan alasan digunakannya mikroorganisme dalam bioteknologi !(10)
3. Tuliskan 5 contoh hasil bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang dapat
Anda temukan sehari-hari. (10)
4. Jelaskan secara singkat proses perubahan glukosa menjadi alkohol pada saat proses
fermentasi kombucha ! (10)
5. Apakah dampak positif dan negatif dari bioteknologi? (10)
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Perhitungan nilai total
a. Pilihan Ganda : Jumlah skor benar = Skor 2. Jumlah skor salah = Skor 0
b. Uraian : Dijumlah sesuai dengan perolehan Nilai total =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
90

𝑋 100 =

Kunci Jawabab Ulangan
A. Pilihan Ganda
1.
2.
3.
4.
5.

A
A
C
A
E

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

B. Uraian
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern!
Jawaban :
- Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang memanfaatkan mikroba,
proses biokimia dan proses genentik alami.
- Bioteknologi Modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau
rekayasa genetika.

2.

Sebutkan alasan digunakannya mikroorganisme dalam bioteknologi
Jawaban :
-

Mudah dan sangat cepat dikembangbiakan
Mudah diperoleh
Mampu hidup hanya dengan sisa dari organisme lain
Dalam kerjanya tidak membutuhkan zat dari luar tubuhnya karena mampu menghasilkan
enzim sendiri
Dapar dengan mudah mengubah mikroorganisme sehingga dapat memodifikasi produk

3. Tuliskan 5 contoh hasil bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang dapat Anda
temukan sehari-hari !
Jawaban :
Bioteknologi Konvensional : Tape, kecap, yogurt. Nata de coco, Kombucha
Bioteknologi Modern : Kultur jaringan, anti bodi monoklonal, hormon isulin, domba dolly,
interferon
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4. Apakah dampak positif dan negatif dari bioteknologi?
Jawaban :
Dampak positif bioteknologi
- Dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah makanan
- Dapat membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk
memberantas penyakit
- Dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman
- Membantu dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan
- Dapat menyediakan sumber daya energy
Dampak negatif bioteknologi
-

Munculnya pencemaran biologis, berupa penyebaran organisme transgenik yang tak
terkendali
Gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi
Kerusakan tatanan sosial masyarakat, ketika cloning pada manusia tidak terkendali
Tersingkirnya berbagai plasma nutfah alami / lokal. Flora dan fauna lokal "terdesak" oleh
kehadiran flora dan fauna transgenik.

5. Jelaskan secara singkat proses perubahan glukosa menjadi alkohol pada saat proses fermentasi
kombucha !
Jawaban :
Perubahan glukosa menjadi alkohol diawali dengan glukosa terlebih dahulu diubah menjadi
asam piruvat melalui proses glikolisis, kemudian terjadi proses dekarboksilasi asam piruvat
menjadi asetaldehid dan karbondioksida dengan bantuan enzim piruvat dekarboksilase
selanjutnya asetlaldehid diubah menjadi alkohol dehidrogenase.
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Lampiran 20
Rubrik penilaian soal ulangan

RUBRIK PENILAIAN SOAL ULANGAN ( URAIAN )
Nomor Skor Keterangan
Soal
1
10
Siswa dapat menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern dengan benar
5
Siswa hanya dapat menjelaskan salah satu pengertian saja
3
Siswa menjelaskan tetapi tidak ada yang tepat
0
Siswa tidak menjawab soal sama sekali
2
10
Siswa dapat menyebutkan alasan penggunaan mikroorganisme
dalam bioteknologi dengan tepat
5
Siswa dapat menyebutkan alasan penggunaan mikroorganisme
dalam bioteknologi tetapi ada yang kurang tepat
3
Siswa dapat menyebutkan penggunaan mikroorganisme dalam
bioteknologi tetapi tidak ada yang tepat
0
Siswa tidak menjawab soal sama sekali
3
20
Siswa dapat menuliskan nama produk, bakteri yang berperan dan
cara pembuatannya dengan baik dan benar
15
Siswa dapat menuliskan semua jawaban tetapi terdapat sedikit
kesalahan
10
Hanya tampak 2 komponen saja
5
Hanya tampak 1 komponen saja
0
Siswa tidak menjawab soal sama sekali
4
10
Siswa dapat menuliskan 3 dampak positif dan 3 dampak negative
dengan benar
9
Siswa dapat menjawab tetapi ada 1 yang kurang tepat
8
Siswa hanya menyebutkan masing-masing dua contoh saja
4
Siswa hanya menyebutkan masing-masing 1 contoh saja
0
Siswa tidak menjawab
5
10
Siswa dapat menuliskan proses perubahan glukosa menjadi alkohol
dengan benar
8
Siswa dapat menuliskan jawaban tetapi terdapat sedikit kesalahan
5
Siswa dapat menjawab tetapi hanya 50% yang benar
3
Siswa dapat menjawab tetapi ketepatan jawaban kurang dari 50%
0
Siswa tidak menjawab soal sama sekali
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Lampiran 21
PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU –ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA PENCERDAS BANGSA

Kelas

: XII

Semester

: Genap

Kompetensi Inti
KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
KI 4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif
dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi
Dasar
3.10

Materi
Kegiatan
Pembelajaran
Pembelajaran
Konseptual
Mengamati
 Konsep dasar
 Mengkaji literature
Menganalisis
Bioteknolgi
yang didapatkan
prinsip-prinsip
dari buku dan
 Pengertian
Bioteknologi
internet mengenai
bioteknologi
dan
bioteknologi
penerapannya  Pengertian dan
konsep dasar
sebagai upaya
bioteknologi
peningkatan
Menanya
konvensional
kesejahteraan
 Siswa diarahkan
dan modern
manusia
untuk bertanya
 Pemanfaatan
secara kritis dan
mikroorganisme
4.10
ilmiah mengenai
dalam
Menyajikan
materi bioteknologi
bioteknologi
laporan hasil
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Penilaian
Tes tertulis
 Ulangan
harian(pilihan
ganda dan
uraian)

Observasi
 Lembar
observasi
sikap dalam
berdinamika
kelompok
 lembar
observasi

Alokasi
Sumber
Waktu
Belajar
6x45
 Buku
menit (2
biologi
kali
kelas XII
pertemuan)
Semester
2
 LKS
 Internet

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

percobaan
Faktual
penerapan
 Penerapan
prinsip-prinsip bioteknologi
Bioteknologi
dalam
konvensional
kehidupan
berdasarkan
 Dampak positif
scientific
dan negatif
method
penerapan
bioteknologi
bagi kehidupan
manusia
Procedural
 Melakukan
praktikum
pembuatan
produk
bioteknologi
konvensional
(minuman
fermentasi)
Metakognitif
 Menyajikan
data dan
menganalisis
hasil praktikum
melalui laporan
tertulis

Mengumpulkan data
 Siswa dapat
mencari sumber
referensi dari buku
dan juga dari
sumber internet
berupa jurnal
ilmiah dan
didiskusikan
bersama anggota
kelompok tentang
prinsip dasar
bioteknologi dan
pengertian
bioteknologi
konvensional dan
modern
 Mencari literatur
mengenai
mikroorganisme
yang berperan
dalam bioteknologi
 Menkaji literatur
mengenai dampak
positif dan negatif
yang akan
ditimbulkan dari
penerapan
bioteknologi
Mengasosiasikan
 Menyimpulkan
tentang prinsip
bioteknologi
 Menyimpulkan
tentang contohcontoh produk
bioteknologi dan
dampaknya bagi
kehidupan
 Membuat laporan
mengenai
praktikum
pembuatan
minuman
fermentasi yang
sudah dilakukan
bersama kelompok

Mengkomunikasikan
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kinerja
praktikum
Portofolio
 Laporan
praktikum
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 Mempresentasikan
hasil diskusi yang
telah dikerjakan
 Menelaah hasil
presentasi antar
kelompok
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