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ABSTRAK
UJI ORGANOLEPTIK DAN KADAR PROTEIN TERHADAP SUSU
NABATI BERBAHAN BAKU KACANG TANAH (Arachis hypogaea)
DENGAN PENAMBAHAN PERISA JERUK MANIS (Citrus sinensis)
Silviana Erna
Universitas Sanata Dharma
2019
Kacang tanah merupakan biji yang dapat dikonsumsi menjadi
olahan minuman yang bergizi seperti susu nabati, karena biji kacang
mengandung protein yang cukup tinggi, vitamin B, mineral dan serat.
Perisa yang digunakan berbahan dasar jeruk manis, karena jeruk manis
sendiri memiliki berbagai manfaat dan memiliki kandungan vitamin C
yang berguna bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1)
mengetahui pengaruh pemberian perisa jeruk manis terhadap terhadap
warna, aroma, rasa, tekstur, ketajaman rasa perisa dan kesukaan pada susu
nabati kacang tanah, 2) mengetahui kadar perisa jeruk manis yang dapat
menghasilkan susu nabati yang disukai oleh konsumen, dan 3) mengetahui
kadar protein yang terkandung di dalam susu kacang tanah pada berbagai
kadar perisa jeruk manis sesuai dengan standar SNI dilihat dari kriteria
kadar protein total.
Susu nabati dibuat dari biji kacang tanah yang ditambahkan sari
buah jeruk manis dengan kadar yang berbeda yaitu 20 ml, 30 ml, dan 40
ml dengan 3 kali ulangan. Susu nabati yang dihasilkan kemudian diuji
organoleptik oleh 20 panelis dan dianalisis secara statistik menggunakan
uji Kruskal Wallis, total kadar protein diuji dengan metode Kjeldahl.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susu kacang tanah dengan
penambahan perisa jeruk manis 20 ml, 30 ml, dan 40 mlberpengaruh
terhadap ketajaman rasa sari buah jeruk manis dan tidak mempengaruhi
warna, aroma, rasa, tekstur, dan kesukaan pada susu nabati. Kadar sari
buah jeruk manis pada susu nabati yang disukai oleh konsumen terdapat
pada perlakuan B 30 ml. Kadar protein yang terkandung di dalam susu
kacang tanah pada berbagai perisa jeruk manis sesuai dengan SNI.
Kata kunci : Susu kacang tanah, jeruk manis, uji organoleptik, protein,
Standar SNI.
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ABSTRACT
ORGANOLEPTIC TEST AND PROTEIN LEVELS ON VEGETABLE MILK
USING PEANUT (Arachis hypogaea) WITH ADDITION OF SWEET
ORANGE (Citrus sinensis)

Silviana Erna
Sanata Dharma University
2019
Peanuts are seeds that can be consumed as processed nutritious drinks
such as vegetable milk, because peanut seeds contain high enough protein,
vitamin B, minerals and fiber. The flavor used is made from sweet orange,
because sweet orange itself has various benefits and contains vitamin C which is
useful for health. The purpose of this study was to 1) find out the effect of sweet
orange flavoring on color, aroma, taste, texture, flavor sharpness and preference
for peanut vegetable milk, 2) to find out the levels of sweet orange flavor that can
produce vegetable milk that consumers like and 3) knowing the levels of proteins
contained in peanut milk at various levels of sweet orange flavor according to SNI
standards seen from the criteria for total protein content.
Vegetable milk made from peanut seeds which added sweet orange juice
with different levels of 20 ml, 30 ml, and 40 ml with 3 replications. Vegetable milk
produced was then tested by organoleptics by 20 panelists and analyzed
statistically using the Kruskal Wallis test, the total protein content was tested by
Kjeldahl method.
The results of this study indicate that peanut milk with the addition of 20
ml, 30 m,l and 40 ml sweet orange juice had an effect on the sharpness of the taste
of sweet orange juice and did not affect the color, aroma, taste, texture, and
preference for vegetable milk. The content of sweet orange juice in vegetable milk
that is favored by consumers is found in treatment B 30 ml. Protein levels
contained in peanut milk in various sweet orange flavors according to SNI.
Keywords: Peanut milk, sweet orange, organoleptic test, protein, SNI standard.

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Klasifikasi Kacang Tanah .................................................................... 11
Tabel 2.2 Komposisi Kimia Kacang Tanah ......................................................... 13
Tabel 2.3 Klasifikasi Jeruk Manis......................................................................... 15
Tabel 2.4 Syarat Mutu Susu Kedelai menurut SNI ............................................... 21
Tabel 3.1 Kode Perlakuan Susu Kacang Tanah .................................................... 30
Tabel 3.2 Kode Setiap Perlakuan Dalam Pembuatan Susu Nabati Kacang
Tanah .................................................................................................... 33
Tabel 3.3 Rancangan Tata Letak Penempatan Susu Nabati .................................. 34
Tabel 3.4 Kuesioner Uji Organoletik Susu Kacang Tanah dengan penambahan
perisa jeruk manis ................................................................................. 40
Tabel 4.1 Kacang Tanah Dengan SNI Susu Kacang Kedelai 1995 .................... 64

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tanaman Kacang Tanah .................................................................... 12
Gambar 2.2 Biji Kacang Tanah............................................................................. 14
Gambar 2.3 Tanaman Jeruk Manis ....................................................................... 16
Gambar 2.4 Buah Jeruk Manis .............................................................................. 18
Gambar 2.5 Penelitian Relevan ............................................................................. 23
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir ............................................................................. 25
Gambar 4.1 Warna Susu Kacang Tanah Dengan Penambahan Sari Buah Jeruk
Manis Dan Kontrol .......................................................................... 41
Gambar 4.2 Penilaian Panelis Terhadap Warna .................................................... 42
Gambar 4.3 Penilaian Panelis Terhadap Aroma ................................................... 43
Gambar 4.4 Penilaian Panelis Terhadap Tekstur .................................................. 44
Gambar 4.5 Penilaian Panelis Terhadap Rasa....................................................... 46
Gambar 4.6 Penilaian Panelis Terhadap Ketajaman Rasa Perisa ......................... 46
Gambar 4.7 Penilaian Panelis Terhadap Kesukaan............................................... 47
Gambar 4.8 Kadar Protein Total (100%) Pada Susu Nabati ................................. 49

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Silabus ............................................................................................... 72
Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........................................79
Lampiran 3 Lembar Kerja Siswa I ........................................................................ 90
Lampiran 4 Lembar Kerja Siswa II....................................................................... 92
Lampiran 5 Lembar Kerja Siswa III ..................................................................... 94
Lampiran 6 Bahan ajar ........................................................................................ 102
Lampiran 7 Instrumen Penilaian Aspek Kognitif ............................................... 120
Lampiran 8 Instrumen Penilaian Afektif............................................................. 131
Lampiran 9 Dokumentasi pembuatan susu nabati .............................................. 137
Lampiran 10 Hasil Uji Kruskall Wallis .............................................................. 140
Lampiran 11 Kuesioner Uji Organoleptik........................................................... 146
Lampiran 12 Hasil Uji Organoleptik................................................................... 149
Lampiran 13 Tabel Panelis Uji Organoleptik Susu Nabati Kacang Tanah Dengan
Penambahan Sari Buah Jeruk Manis ................................................................... 155
Lampiran 14 Hasil Analisa Protein ..................................................................... 156

xvii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Saat ini telah banyak berbagai macam produk olahan dari berbagai
jenis makanan dan minuman salah satunya adalah susu. Susu tentunya
tidak asing bagi kalangan konsumen. Berdasarkan observasi di Lotte Mart,
Pamela dan Pasar Depok Baru 1. Produk susu yang sering dijumpai adalah
susu yang terbuat dari bahan dasar susu sapi. Konsumsi susu meningkat
dari waktu ke waktu hal ini ditandai dengan meningkatnya varian dan
jumlah susu di pasaran. Misalnya, susu UHT yang memiliki berbagai
varian rasa yaitu, rasa vanila, cokelat, stroberi dan jeruk.
Indonesia memiliki banyak potensi pangan lokal diantaranya dari jenis
kacang-kacangan yang potensinya belum sepenuhnya tergali.Kacang
memiliki nilai gizi yang tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai bahan baku
pangan. Berbagai jenis kacang-kacangan yang berpotensi untuk menambah
zat gizi dalam diet sehari-hari misalnya, kacang hijau, kacang merah. Biji
kacang mengandung protein yang cukup tinggi dan vitamin B, mineral dan
serat (Dostalova, 2009). Pemanfaatan kacang-kacang lokal merupakan
alternatif sumber protein nabati yang murah dan dapat dijangkau oleh
masyarakat Indonesia.
Kacang tanah adalah komoditas yang mempunyai nilai ekonomi
yang cukup tinggi dan merupakan salah satu sumber pangan yang
1
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mengandung 43% kandungan protein, kandungan lemak 34%, karbohidrat
8%, serat 31%, vitamin E 25% dan beberapa kandungan bahan mineral
dalam 100g kacang tanah. Kacang tanah kaya dengan lemak, protein yang
tinggi, zat besi, vitamin E, vitamin B kompleks, fosforus, vitamin A, K,
lesitin, kolin dan kalsium (Prastowo, 2014).
Kacang tanah mengandung fitosterol yang dikenal juga dengan
sterol tumbuhan, merupakan molekul yang mirip kolesterol yang dijumpai
pada tumbuhan. Dari segi struktur, fitoterol hanya berbeda sedikit dengan
kolesterol manusia dan hewan, tetapi fungsinya jauh berbeda. Fitosterol
pada tumbuhan berfungsi sebagai unsur pembentuk membran sel,
sedangkan

pada

manusia

berfungsi

untuk

mencegah

terjadinya

atherosclerosis (penimbunan lemak dalam pembuluh darah). Kacang tanah
yang mengandung fitosterol ini dapat menurunkan kadar kolesterol dengan
cara mengikat dan menghambat

atau memperkecil peluang sintesis

kolesterol, sehingga menurunkan kadar kolesterol darah (Chen et al,
2009).
Biji atau polong merupakan bagian terpenting dari tanaman kacang
yang

dimanfaatkan

sebagai

bahan

pangan.

Biji

tersebut

dapat

dimanfaatkan secara langsung untuk membuat makanan dan bahan baku
olahan produk industri pangan. Olahan kacang tanah di Indonesia antara
lain kacang rebus dan goreng, kacang telur, kacang oven, rempeyek,
ampyang, enting-enting, dan bumbu pecel, sedangkan yang belum
terkenal antara lain susu kacang tanah fermentasi.
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Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengolah biji kacang tanah
menjadi produk yang bermanfaat sebagai alternatif penambah sebuah
produk sumber pangan baru adalah dengan cara mengolah biji kacang
tanah menjadi susu nabati. Susu nabati yang sering digunakan sebagai
bahan dasar pembuatan susu adalah berbahan dasar kacang kedelai dan
kacang hijau. Susu nabati memiliki kandungan protein yang hampir sama
dengan kandungan protein yang dimiliki oleh susu sapi. Susu nabati juga
tidak berbau amis sehingga dapat dikonsumsi semua kalangan. Beberapa
jenis susu nabati yang sudah dikenal oleh konsumen antara lain susu
kedelai dan susu kacang hijau (Padghan et al., 2015).
Kacang tanah mengandung protein yang tidak kalah dengan susu
sapi. Selain itu juga kacang tanah memiliki harga yang bisa dijangkau,
mudah didapatkan dan bukan tanaman musiman sehingga bisa
memproduksinya bisa dilakukan setiap hari(Chen, et al, 2009).
Kelebihan lain dari sari kacang tanah adalah tidak mengandung
laktosa sehingga susu ini cocok untuk dikonsumsi penderita intoleran
laktosa, dimana protein susu tidak dapat dipecah di dalam tubuh karena
produksi enzim laktase tidak bekerja secara optimal. Susu nabati juga
kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin E, vitamin B, antioksidan,
fosfor dan isoflavon (Pratita,2012).
Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Penelitian Fernando
(2008) yang berjudul “Formulasi Bubur Susu Kacang Tanah Sebagai
Alternatif Makanan Pendamping Asi“Hasil penelitian ini menunjukkan
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bahwa penambahan susu kacang tanah tanah berpengaruh nyata (p<0.05)
terhadap kadar air, kadar lemak, kadar protein, karbohidrat, serat pangan
tidak larut, serat total bubur susu kacang tanah instan.
Penelitian Sofiyanto (2011) yang berjudul “ Pengaruh Penambahan
Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) Terhadap
Tingkat Kesukaan Susu Kedelai “ dengan hasil penelitian panelis lebih
menyukai susu kacang kedelai dengan penambahan perisa. Dalam
penelitiannya disarankan untuk melakukan uji kadar protein untuk
mengetahui kualitas susu nabati yang telah dibuat.Penelitian Wahyuni
(2016) yang berjudul “ Kualitas Dadih Kedelai Dengan Penambahan Sari
Jeruk Manis dan Jambu Biji“ dengan hasil penelitian bahwa kualitas dadih
terbaik terdapat pada perlakuan dengan penambahan sari jeruk manis dan
jambu biji. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian yang berbeda
yaitu dengan melakukan uji organoleptik dan kadar protein terhadap susu
kacang tanah dengan penambahan perisa jeruk manis.
Kacang tanah memiliki aroma yang kurang sedap dan rasa yang
tidak manis. Dengan demikian perlu adanya penambahan perisa. Salah
satu perisa yang dapat digunakan adalah jeruk manis supaya susu kacang
tanah memiliki rasa dan menghilangkan bau yang kurang sedap. Jeruk
manis memiliki kandungan vitamin C yang berguna bagi kesehatan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan yang dikemukakan dalam latar belakang di atas,
maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
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1. Bagaimanakah

pengaruh

pemberian

perisa

jeruk

manis

terhadapterhadap warna, aroma, rasa, tekstur, ketajaman rasa perisa
dan kesukaanpada susu nabati kacang tanah?
2. Pada kadar berapakah perisa jeruk manis yang diberikan dapat
menghasilkan susu nabati yang disukai oleh konsumen ?
3. Apakah kadar protein yang terkandung di dalam susu kacang tanah
pada berbagai kadar perisa jeruk manis sesuai dengan standar SNI ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian perisa jeruk manis terhadap
terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, ketajaman rasa perisa dan
kesukaanpada susu nabati kacang tanah.
2. Untuk mengetahui kadar perisa jeruk manis yang dapat menghasilkan
susu nabati yang disukai oleh konsumen.
3. Untuk mengetahuikadar protein yang terkandung di dalam susu kacang
tanah pada berbagai kadar perisa jeruk manis sesuai dengan standar
SNI dilihat dari kriteria kadar protein total.
D. Manfaat Penelitian
Bagi peneliti :
1. Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengaplikasikan teori
yang telah diperoleh selama perkuliahan tentang pemanfaatan susu biji
kacang tanah sebagai susu nabati atau bahan baku pembuatan susu.
2. Menambah referensi dalam sebuah penelitian yang berhubungan
dengan susu.
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3. Membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian yang lebih
bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Bagi Dunia Pendidikan :
1. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara memanfaatkan
tanaman dalam pembuatan suatu produk seperti susu nabati dari biji
kacang tanah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Susu
Susu merupakan salah satu bahan alami yang mempunyai nilai
gizi tinggi dan telah lama dimanfaatkan sebagai makanan manusia yang
cukup penting. Karakteristik susu secara umum adalah suatu cairan
berwarna putih dan opak, atau dapat juga kekuningan. Susu mengandung
beberapa komponen utama yang ditinjau dari aspek gizi cukup penting,
yaitu air, bahan kering, lemak, protein, kasein, laktosa, mineral, vitamin
dan asam-asam lemak serta senyawa-senyawa organik lainnya. Selain itu
susu juga mengandung senyawa-senyawa yang mempunyai fungsi
fisiologis seperti bahan-bahan antimikrobial, peptida, enzim inhibitor.
Semua komponen penyusun susu terdapat dalam bentuk larutan dispersi
atau koloid sehingga campuran itu mudah dicerna (Hasruddin & Pratiwi,
2015).
Selain itu susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang
mengandung beberapa senyawa terlarut. Agar lemak dalam air tidak
mudah terpisah maka protein susu berperan sebagai emulsifier (zat
pengemulsi). Kandungan air di dalam susu sangat tinggi yaitu sekitar
87,5%, laktosa 5%, protein 3,5%, lemak sekitar 3-4%, serta lemak 3-4%.
Susu juga terdapat kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat baik.
Kandungan protein susu sama nilainya dengan daging dan telur terutama

7
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kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat
dibutuhkan tubuh (Winarno, 2004).
Susu merupakan sumber protein yang mempunyai peranan
strategis dalam kehidupan manusia, karena mengandung berbagai
komponen gizi yang lengkap serta kompleks. Susu juga merupakan
bagian dari makanan yang seimbang yang memiliki nilai gizi yang tinggi
karena mengandung hampir semua zat-zat makanan seperti karbohidrat,
protein, mineral dan protein. Perbandingan zat-zat tersebut sempurna
sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia (Winarno, 2004).
Pada susu baik hewani maupun nabati kandungan komponen protein dan
lemak, merupakan salah satu persyaratan penting dalam produk susu.
a. Susu Nabati

Susu nabati merupakan susu yang terbuat dari tanaman
yang telah dikonsumsi selama berabad-abad dalam berbagai
budaya, baik sebagai minuman biasa dan sebagai pengganti susu.
Varietas yang paling populer adalah kedelai, susu almond, susu
beras dan santan. Sari kacang tanah merupakan salah satu produk
yang diversifikasi dari kacang tanah. Pola konsumsi protein
cenderung difokuskan pada konsumsi protein nabati tersebut relatif
mudah diperoleh dan harganya murah serta memiliki gizi yang
tinggi. Kelebihan lain dari sari kacang tanah adalah tidak
mengandung laktosa sehingga susu ini cocok untuk dikonsumsi
penderita intoleran laktosa,

dimana protein susu tidak dapat
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dipecah di dalam tubuh karena produksi enzim laktase tidak
bekerja secara optimal. Susu nabati juga kaya akan vitamin dan
mineral seperti vitamin E, vitamin B, antioksidan, fosfor dan
isoflavon (Pratita,2012).
Susu nabati baik dikonsumsi oleh mereka yang alergi
susu sapi (lactosa intolerant) yaitu kekurangan enzim laktase
dalam saluran pencernaannya, sehingga tidak mampu mencerna
laktosa.Susu nabati memiliki syarat yaitu, bebas dari bau dan rasa
langu, bebas antitripsin, dan mempunyai kestabilan yang mantap
(tidak mengendap atau menggumpal). Bau langu ini disebabkan
oleh aktivitas enzim lipoksigenase yang dapat mengatalisis reaksi
oksidasi lemak tidak jenuh menjadi hidroperoksida yang dapat
terurai menjadi aldehid dan keton rantai pendek. Hidroperoksida
dapat berinteraksi dengan asam amino membentuk senyawa volatil
dengan bau yang tidak enak (Winarno et. al, 2003).
b. Susu Hewani
Susu ini merupakan minuman yang dihasilkan melalui
pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya seperti kambing, dan
kerbau perah yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai
bahan makanan, yang aman dan sehat,. Susu juga sangat mudah
rusak dan tidak tahan lama disimpan kecuali telah mengalami
pengolahan dan perlakuan secara khusus. Susu segar mempunyai
sifat amfoter, artinya dapat bersifat asam dan basa sekaligus.
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Kandungan nilai gizi yang tinggi menyebabkan susu menjadi media
yang

disukai

oleh

mikroba

untuk

pertumbuhan

dan

perkembangannya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat susu
dapat menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani dengan
benar (Miskiyah, 2011).
Komposisi susu bervariasi dan tergantung pada banyak
faktor yang dapat mempengaruhi kandungan susu seperti
kesehatan, lingkungan, manajemen dan umur. Kadar vitamin dalam
susu tergantung pada jenis makanan yang diperoleh hewan
tersebut. Susu mengandung vitamin yang dapat larut dalam lemak
seperti vitamin A, D, E dan K serta vitamin yang larut dalam air
yaitu vitamin B dan C. Kalsium (Ca), kalium (K), fosfat (P), dan
klor (Cl) merupakan mineral yang banyak terdapat dalam susu.
Mineral lain terdapat dalam jumlah sedikit misalnya besi (Fe),
tembaga (Cu), seng (Zn), dan mangan (Mn). Kandungan mineral
dalam susu bersifat relatif konsisten dan tidak dipengaruhi oleh
makanan ternak (Bonita, 2010).
B. Kacang Tanah
a. Morfologi dan Klasifikasi Kacang tanah
Kacang tanah (Arachis hypogea L.) merupakan tanaman
pangan kelompok semak yang berasal dari Brazil, Amerika
Selatan. Tanaman ini seringkali dimanfaatkan bijinya untuk
dikonsumsi oleh masyarakat. Kacang tanah merupakan komoditas
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ekonomi bernilai tinggi dan salah satu sumber bahan pangan
bergizi tinggi. Terutama karena adanya kandungan protein dan
lemak nabati. Awalnya kacang tanah hanya digunakan sebagai
makanan hewan, terutama sapi, dan ayam (Pratita,2012).
Kacang tanah merupakan tanaman kelompok famili
Fabaceae yang berbentuk polong-polongan atau legum kedua yang
penting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman ini adalah sejenis
tanaman tropika yang mampu tumbuh mencapai 30-50 cm dan
menghasilkan daun-daun kecil (Pratita,2012).
Kedudukan kacang tanah dalam sistematika (taksonomi)
sebagaimana dikutip dari Cronquist (1981), adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 1Klasifikasi Kacang Tanah
Kingdom

: Plantae

Division

: Spermatophyta

Class

: Magnoliopsida

Subclass

: Rosidae

Order

: Fabales

Family

: Fabaceae

Genus

: Arachis

Species

: Arachis hypogaea L.

Kacang tanah memiliki empat helaian daun yang disebut
tetrafoliet. Daun-daun tersebut muncul pada batang, berbentuk
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bulat, elips hingga lancip tergantung varietas dan letaknya. Daundaun pada bagian atas biasanya lebih besar dibandingkan dengan
yang dibawah. Begitu pula yang terletak pada batang utama lebih
besar dibandingkan yang muncul pada cabang. Bunga kacang
tanah tersusun dalam bentuk bulir yang muncul diketiak daun, dan
termasuk bunga sempurna. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai
tanaman kacang tanah dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Tanaman Kacang Tanah
Sumber : https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-

b&tbm=isch&sa=1&ei=sGRRXMH9AsrVvATR8LnwBQ&q=tanaman+kacan
g+tanah&oq

Biji kacang tanah berbentuk agak bulat sampai lonjong
serta terbungkus kulit biji tipis berwarna putih, merah atau ungu.
Inti biji terdiri dari lembaga (embrio) dan putih telur (albumen).
Bijinya

berkeping

dua

(dycotiledonae).

Secara

tradisional

kontribusi kacang tanah lebih dikenal sebagai sumber lemak
dengan kandungan lemak sebesar 47,2%. Lemak kacang tanah
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mengandung 76-86% asam lemak tidak jenuh, yang terdiri atas 3845% asam oleat dan 30-41% asam linoleat. Selain itu juga
mengandung asam lemak jenuh yang sebagian besar berupa asam
palmitat sekitar 13% dan asam stearat sekitar 5% (Mulja et al,
2004).
Dwivedi et al (1996) menyatakan bahwa biji kacang tanah
mengandung protein sebesar 22-30%, karbohidrat sebesar 2-18%,
mineral fosfor sebesar 470-9137 mg/100 gr dan kalsium sebesar
88-944 mg/100 gr dan kalsium sebesar 157-200 mg/100 gr. Selain
itu, kacang tanah mengandung zat anti oksidan berupa tokoferol.
Tabel 2. 2 Komposisi Kimia Kacang Tanahadalah sebagai
berikut :
Zat Gizi

Kacang
Tanah
452
25,3
42,8
21,1

Kalori (kal)
Protein (gr)
Lemak (gr)
Karbohidrat
(gr)
Kalsium
58
(mg)
Besi (mg)
1,3
Fosfor (mg)
335
Vit. A (SI)
0
Vit. B (mg)
3
Vit. C (mg)
0,3
Air (gr)
4
Sumber : DKBM 2004

Kacang
Hijau
345
22,2
1,2
62,9

Kacang
Merah
336
23,1
1,7
59,5

Kacang
Kedelai
331
34,9
18,1
34,8

125

80

227

6,7
320
20
6
0,64
10

5
400
0
0
0,6
12

8
585
14
1,07
0
7,5

Biji tanaman kacang tanah merupakan bahan makanan yang
sehat karena mengandung protein nabati dan lemak yang
dibutuhkan manusia. Pemanfaatan terbesar kacang tanah sebagai
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bahan makanan dan industri. Kacang tanah sebagai bahan pangan
memang tidak dapat diandalkan sebagai sumber protein, namun
sebagai makanan ringan banyak digemari. Untuk mengetahui lebih
jelas biji kacang tanah dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Biji kacang Tanah
Sumber : Dokumentasi peneliti

C. Jeruk manis (Citrus sinensis)
1. Morfologi dan Klasifikasi Jeruk Manis
Jeruk manis (Citrus sinensis) berasal dari Asia Tenggara,
namun jeruk manis ini dikonsumsi di seluruh dunia karena
merupakan sumber vitamin C, antioksidan alami membantu
kekebalan tubuh. Indonesia terdapat berbagai macam varietas
jeruk. Keragaman jeruk sangat tinggi yang ditunjukkan oleh
banyaknya anggota pada marga Citrus (Karsinah,dkk.,2002).
Penyebaran beberapa spesies jeruk khususnya di Indonesia sangat
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cepat dan luas, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan
varietas-varietas jeruk. Jeruk manis memiliki taksonomi menurut
Rukmana (2003), sebagai berikut :
Tabel 2. 2 Klasifikasi Tanaman Jeruk Manis
Kingdom

: Plantae

Division

: Spermatophityta (tumbuhan berbiji)

Class

: Angiospermae (berbiji tertutup)

Subclass

: Dicotyledonae (biji berkeping dua)

Order

: Rutales

Family

: Rutaceae

Genus

: Citrus

Species

: Citrus sinensis L.

Jeruk manis merupakan pohon kecil, perdu atau semak
besar, memiliki ciri tangkai daun yang mempunyai sayap dan
bunganya berwarna putih. Tanaman jeruk manis mempunyai
batang yang dapat mencapai tinggi 6-10 m, bercabang banyak,
tajuk daun bundar. Buah jeruk manis memiliki bentuk bulat atau
hampir bulat, berukuran besar, bertangkai kuat, memiliki kulit
buah

yang

berwarna

(Rukmana,2003).

hijau

sampai

kuning

mengkilat
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tanaman jeruk
manis dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 2. 3 Tanaman Jeruk Manis
Sumber:https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefoxb&tbm=isch&sa=1&ei=mGNRXLbkIcTwvgT6yJOQBg&q=tanaman+jeruk+
manis

2. Kandungan bahan kimia dalam jeruk manis
Buah jeruk manis mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi.
Banyak mengandung vitamin C untuk mencegah penyakit sariawan
dan menambah selera makan. Selain vitamin C, buah jeruk juga
mengandung vitamin dan mineral lainnya yang berguna untuk
kesehatan (Pracaya,2000).
Komposisi buah jeruk terdiri dari bermacam-macam,
diantaranya air 70-92% (tergantung kualitas buah), gula,asam
organik, asam amino, vitamin, zat warna, mineral dan lain-lain.
Kandungan asam sitrat pada jeruk manis yang muda cukup banyak
tetapi setelah buah matang semakin berkurang. Pada umumnya
buah jeruk merupakan sumber vitamin C yang berguna untuk
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kesehatan manusia. Sari buah jeruk mengandung 40-70 mg vitamin
C per 100 g bahan, tergantung jenisnya. Makin tua buah jeruk,
biasanya makin berkurang vitamin C-nya. Vitamin C terdapat
dalam sari buah, daging dan kulit, terutama pada lapisan terluar
kulit buah (Pracaya,2000).
Jeruk manis mengandung enzim pektin yang berfungsi
menurunkan LDL (Low Density Lipoprotein) atau kolesterol jahat,
memperkecil penyumbatan pembuluh dasar dan memperkecil
resiko penyakit jantung. Buah jeruk juga mengandung flavonoid
yang mampu meningkatkan efektivitas vitamin C dan menguatkan
dinding-dinding pembuluh darah. Satu buah jeruk mengandung 16
g karbohidrat yang mengandung 70 kalori dan serat yang setara
dengan 12% yang dibutuhkan tubuh.Vitamin C bermanfaat sebagai
antioksidan dalam tubuh yang dapat mencegah kerusakan sel
akibat aktivitas molekul radikal bebas (Suwarto,2010).
Jeruk manis juga bisa dimanfaatkan kulitnya untuk
menghasilkan minyak atsiri yang bisa digunakan sebagai aromatik
dengan komposisi senyawanya adalah limonene, sitronelal,
geraniol, linalol, αpinen, mirsen, β-pinen, sabinen, geranil asetat,
nonanal, geranial, βkariofilen, dan α-terpineol.
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Gambar buah jeruk manis dapat dilihat pada Gambar 2.4
dibawah ini :

Sumber : Dokumentasi peneliti
Gambar 2. 4 Buah Jeruk Manis
D. Uji Organoleptik
Uji organoleptik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan
indra manusia untuk mengukur tekstur, penampakan aroma dan rasa
pada produk pangan. Penerimaan suatu produk oleh konsumen diawali
dengan penilaian terhadap penampakan, rasa dan tekstur. Oleh karena
itu untuk melihat penerimaan konsumen, maka uji organoleptik yang
menggunakan panelis yang dianggap paling peka. (Syukri, 2003).
Penampakan produk merupakan hal yang paling penting pada
suatu produk dimana konsumen akan mempertimbangkan terlebih
dahulu hal tersebut karena penampakan suatu produk yang baik
cenderung akan memiliki rasa yang enak dan memiliki kualitas yang
tinggi (Meilgard et al, 2006).
Metode pengujian organoleptik banyak digunakan untuk
mengukur kualitas produk pangan karena dapat dilaksanakan secara
langsung dan cepat. Hal yang paling penting dalam menggunakan
metode ini adalah pada beberapa aspek penilaian organoleptik
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memiliki ketelitian yang lebih baik dari pada alat ukur yang paling
sensitif. Adapun pengujian organoleptik meliputi warna, dimana warna
berperan terhadap makanan yang disajikan. Warna sangat penting
sebagai daya tarik dan mutu yang paling menarik bagi konsumen.
Warna memberikan kesan apakah makanan tersebut dapat disukai atau
tidak.
Aroma sebagai bau dari produk makanan, bau sendiri adalah
respon volatil dari suatu makanan yang masuk ke rongga hidung dan
dirasakan oleh sistem olfaktori. Senyawa volatil masuk ke dalam
hidung ketika manusia bernafas atau menghirupnya, namun juga dapat
masuk dari belakang tenggorokan selama seseorang makan (Kemp et
al, 2009).
Tekstur ciri suatu bahan sebagai akibat perpaduan dari berbagai
sifat fisik yang meliputi ukuran, bentuk, jumlah dan unsur-unsur
pembentukan bahan yang dirasakan oleh indera peraba dan perasa,
termasuk indera mulut dan penglihatan. Tekstur makanan merupakan
bentuk rangsangan fisik ketika terjadi kontak antara bagian dalam
rongga mulut dan makanan. Tekstur dari suatu produk makanan
mencangkup kekentalan, cairan, semi solid dan padatan. Salah satu
faktor yang menentukan kualitas makanan adalah kandungan senyawa
citarasa. Senyawa citarasa ini merupakan senyawa yang menyebabkan
timbulnya sensasi rasa manis, pahit, asam dan asin (Midayanto &
Yuwono,2014).
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E. Uji Kadar Protein
Kadar protein merupakan salah satu faktor kimia yang berperan
dalam menentukan kualitas gizi suatu produk pangan. Semakin tinggi
kadar protein yang terkandung dalam produk pangan, maka semakin tinggi
pula nilai gizinya. Kadar protein merupakan suatu zat makanan yang
sangat penting bagi tubuh, karena zat ini disamping memiliki fungsi
sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun
dan pengatur tubuh. Protein adalah gabungan asam amino yang tidak
dimiliki oleh lemak atau karbohidrat (Winarno, 2002).
Menurut Wirakusumah (2002) protein merupakan molekul besar
yang terdiri dari ratusan atau ribuan asam amino yang mempunyai kualitas
protein tergantung pada tingkat asam amino esensial untuk pencernaan,
dan kemampuan daya serap tubuh yang berasal dari protein non esensial.
Syarat mutu susu kedelai adalah syarat yang ditentukan oleh
Dewan Standarisasi Nasional (DSN) terhadap susu yang akan dipasarkan.
Syarat mutu susu menurut SNI No. 01-3830-1995 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2. 4 Syarat Mutu Susu Kedelai Menurut SNI No. 01-3830-1995

No.

Kriteria Uji

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6

Keadaan :
Bau
Rasa
Warna
Ph
Protein
Lemak
Padatan Jumlah
Bahan Tambahan
Makanan sesuai dengan
No. 01-3830-1995
Pemanis Buatan
Pewarna
Pengawet
Cemaran Logam
Timbal (Pb)
Tembaga (Cu)
Seng (Zn)
Timah (Sn)
Merkuri (Hg)

6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8
Cemaran Arsen (As)
9
Cemaran Mikroba
9.1 Angka Lempeng Total
9.2 Bakteri Bentuk Koli
9.3 Escherichia Coli
9.4 Salmonella
9.5 Staphylococcus aureus
9.6 Vibrio sp.
9.7 Kapang
(SNI, 1995)

% b/b
% b/b
% b/b

Persyaratan
Minuman
Susu (milk)
(drink)
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
6,5 – 7,0
6,5-7,0
Min. 2.0
Min. 1.0
Min. 1.0
Min. 0.30
Min. 11.50
Min. 11.50

Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg

Maks. 0,2
Maks. 2
Maks. 5
Maks. 40/250
Maks. 0,03

Mg/kg

Maks. 0,1

Maks. 0,2
Maks. 2
Maks. 5
Maks.
40/250
Maks. 0,03
Maks. 0,1

Koloni/ml
APM/ml
APM/ml
Koloni/ml
Koloni/ml

Maks. 2x102
Maks. 20
Maks. 3
Negatif
0
Negatif
Maks. 50

Maks. 2x102
Maks. 20
Maks. 3
Negatif
0
Negatif
Maks. 50

Satuan
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F. Hasil Penelitian yang Relevan
Keberhasilan penggunaan kacang tanah sebagai bahan pembuatan
susu nabati yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut :
1. PenelitianFernando (2008) yang berjudul “Formulasi Bubur Susu
Kacang Tanah Sebagai Alternatif Makanan Pendamping Asi“Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan susu kacang tanah
tanah berpengaruh nyata (p<0.05) terhadap kadar air, kadar lemak,
kadar protein, karbohidrat, serat pangan tidak larut, serat total
bubur susu kacang tanah instan.
2. Penelitian Sofiyanto (2011) yang berjudul “ Pengaruh Penambahan
Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.)
Terhadap Tingkat Kesukaan Susu Kedelai “ dengan hasil penelitian
panelis lebih menyukai susu kacang kedelai dengan penambahan
perisa. Dalam penelitiannya disarankan untuk melakukan uji kadar
protein untuk mengetahui kualitas susu nabati yang telah dibuat.
3. Penelitian Wahyuni (2016) yang berjudul “ Kualitas Dadih Kedelai
Dengan Penambahan Sari Jeruk Manis dan Jambu Biji“ dengan
hasil penelitian bahwa kualitas dadih terbaik terdapat pada
perlakuan dengan penambahan sari jeruk manis dan jambu biji.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada ketiga
penelitian diatas dengan menggunakan kacang tanah memberikan
dampak posistif terhadap kadar protein dan uji organoleptik.
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Penelitian-penelitian relevan dan penelitian yang akan dilakukan
dapat digambarkan pada bagan berikut ini :
Penelitian
Fernando (2008)
• Bahan baku
kacang tanah
+ tepung
beras+ susu
full cream

Penelitian Sofiyanto
(2011)
•

Bahan baku :
Kacang kedelai +
ekstrak daun pandan
wangi

Penelitian Wahyuni
(2016)
• Bahan baku :
Kacang kedelai
+ sari jeruk
manis dan jambu
biji

Kebaharuan Penelitian
•
•
•

Bahan baku kacang tanah + perisa jeruk manis
Kadar perisa jeruk manis yang ditambahkan 20 ml, 30 ml, 40
ml ( Pra penelitian )
Penambahan gula pasir 8 g/ 100 ml susu kacang tanah

Gambar 2. 5 Penelitian yang Relevan

G. Kerangka Berpikir
Susu merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak
dijumpai dan disukai oleh konsumen segala usia dari anak-anak hingga
dewasa. Konsumsi susu meningkat dari waktu ke waktu hal ini ditandai
dengan meningkatnya varian dan jumlah susu di pasaran. Produksi susu
semakin banyak dan juga harganya meningkat. Pengelolaan kacang tanah
menjadi bahan makanan yang bernilai tinggi masih kurang karena kacang
tanah ini masih identi sebagai bumbu masakan. Sehingga masyarakat
masih kurang berminat dalam pengelolaan kacang tanah. Ditinjau dari
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kebutuhan gizi masyarakat masih sangat kurang sehingga mengkonsumsi
susu kacang tanah sangat baik karena kandungannya tidak jauh berbeda
dengan susu sapi.
Untuk mengatasi berbagai kondisi yang telah dibahas di latar
belakang maka peneliti memilih kacang tanah dengan penambahan perisa
jeruk agar bisa digunakan sebagai produk yang baru yaitu dengan cara
mengolah biji kacang tanah menjadi susu nabati.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, dapat dituangkan
dalam bagan berikut ini :
Kondisi awal :
Berdasarkan latar belakang
permasalahan adalah sebagai
berikut :
1. Rendahnya pemanfaatan
kacang tanah dalam
bidang pangan.
2. semakin meningkatnya
harga pangan.
3. Kurangnya minat
masyarakat dalam
pengolahan kacang tanah.
4. Kebutuhan gizi
masyarakat yang kurang
mencukupi.
5. Kacang tanah memiliki
aroma yang kurang sedap
dan tidak manis.
6. Kadar protein pada kacang
tanah cukup tinggi.

Hasil penelitian yang relevan :
Beberapa hasil penelitian menunjukkan :
1. Penelitian Fernando (2008) yang
berjudul “Formulasi Bubur Susu
Kacang Tanah Sebagai Alternatif
Makanan Pendamping Asi“ Bahan
baku kacang tanah + tepung beras+
susu full cream
2. Penelitian Sofiyanto (2011) yang
berjudul “Pengaruh Penambahan
Ekstrak Daun Pandan Wangi
(Pandanus amaryllifolius Roxb.).
Bahan baku : Kacang kedelai +
ekstrak daun pandan wangi
3. Penelitian Wahyuni (2016) yang
berjudul“ Kualitas Dadih Kedelai
Dengan Penambahan Sari Jeruk
Manis dan Jambu Biji“Penelitian
Wahyuni (2016). Bahan baku :
Kacang kedelai + sari jeruk manis
dan jambu biji
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Tindakan
Penggunaan kacang tanah (Arachis hypogaea) sebagai bahan baku utama
dalam pembuatan susu nabati dengan penambahan perisa jeruk manis (Citrus
sinensis)

Kondisi akhir yang diharapkan
Penggunaan kacang tanah dapat dijadikan sebagai bahan baku utama dalam
pembuatan susu nabati dengan kadar protein yang sesuai kebutuhan tubuh dan
penambahan perisa jeruk manis yang disukai.

Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir
G. Hipotesa
Hipotesa dari penelitian ini adalah :
1. Terdapat pengaruh pemberian perisa jeruk manis terhadap warna,
aroma, rasa, tekstur, ketajaman rasa perisa dan kesukaan pada susu
nabati kacang tanah.
2. Kadar perisa jeruk manis yang dapat menghasilkan susu nabati
yang disukai oleh konsumen adalah 40 ml.
3. Kadar protein yang terkandung didalam susu kacang tanah pada
berbagai kadar perisa jeruk manis sesuai dengan standar SNI yang
dilihat dari kriteria kadar protein total.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan melakukan
percobaan pengaruh pemberian perisa jeruk manis terhadap rasa, tekstur,
warna, aroma, ketajaman perisa, kesukaan, dankandungan protein dalam
susu nabati dari kacang tanah. Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan variasi volume perisa jeruk manis (20 ml,
30 ml, 40 ml) 3 perlakuan 1 kontrol dan 3 kali pengulangan.
B. Variabel Penelitian
Adapun variabel bebas, terikat dan kontrol yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah volumesari buah jeruk
manis sebagai perisa (20 ml, 30 ml, dan 40 ml)
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah total protein dan sifat
organoleptik yang meliputi : Rasa, tekstur, warna, aroma, ketajaman
rasa perisa dan kesukaan panelis terhadap susu nabati
3. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah suhu untuk proses
memasak susu nabati 70º C, tempat pembuatan dan wadah.

26
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C. Batasan Penelitian
Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Biji kacang tanah yang digunakan sebagai susu nabati adalah biji
kacang tanah yang baik seperti tidak cacat dan tidak busuk. Dibeli di
Pasar Depok Baru 1 Jl. Raya Tajem No. 18, Maguwoharjo Depok
Sleman Yogyakarta.
2. Buah jeruk manis yang digunakan adalah buah yang baik
sepertimemiliki kulittidak kasar dan tebal, berwarna oranye mencolok,
buah matang, tidak cacat, dan tidak busuk. Dibeli di Pasar Depok Baru
Jl. Raya Tajem No. 18, Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.
3. Uji organoleptik meliputi rasa, tekstur, warna, aroma, ketajaman rasa
perisa dan kesukaan.
4. Panelis yang digunakan adalah panelis agak terlatih berusia 19-25
tahun.
5. Uji total protein menggunakan metode kjeldahl.
D. Alat dan Bahan
Adapun alat dan bahan yang digunakan selama penelitian adalah sebagai
berikut :
1. Alat
Alat-alat yang digunakan adalah panci, pengaduk, sendok, gelas
pengukur, botol selai, baskom, blender, saringan, kompor,
termometer, timbangan analitik, tabung reaksi, tabung Kjeldahl,
pemanas Kjeldahl, spektrofotometer, buret 50ml, erlenmeyer
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250ml, spatula, kertas timbang, pipet tetes, corong gelas, gelas
kimia.
2. Bahan
Bahan yang digunakan adalah kacang tanah sebagai bahan dasar,
gula, jeruk manis, air mineral, H2SO4, campuran garam K2SO4 dan
CuSO4, NaOH 45%, campuran MR (methyl red) dan BCG
(bromcressol green) dan HCl 0,1 N.
E. Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas
Sanata Dharma pada bulan September 2018. Pembuatan susu nabati dan
uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Biologi Kampus III
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Cara kerja dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Pembuatan perisa jeruk manis menurut Fernando (2008)
a. Buah jeruk manis dipilih yang baik yang tidak cacat, dan
tidak busuk, lalu diambil bagian dalamnya dengan cara
mengupas kulitnya terlebih dahulu.
b. Bagian daging buah yang telah dibersihkan ditimbang
sebanyak 600 g.
c. Daging buah jeruk kemudian diperas dan diambil sarinya
dengan

menggunakan

tangan

menggunakan plastik dan saringan.

yang

dibungkus
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d. Kemudian sari buah jeruk disaring menggunakan saringan
biasa selanjutnya disaring kembali dengan kain saring
(masing-masing satu kali penyaringan)
e. Selanjutnya hasil saringan tadi disimpan didalam wadah
yang bersih.
f. Sari jeruk manis kemudian dimasak selama 3 menit dengan
suhu 70º C
g. Setelah 3 menit sari jeruk manis diangkat dan didinginkan.
2. Proses pembuatan susu kacang tanah menurut Fernando (2008)
a. Kacang tanah dipilih dan ditimbang sebanyak ½ kg. Kacang
tanah dicuci untuk menghilangkan kotoran, kemudian
ditiriskan.
b. Kemudian air direbus secukupnya hingga mencapai suhu
70°C.
c. Kacang tanah dimasukkan dan direbus sekitar 2 menit. Suhu
dijaga agar tetap stabil pada suhu 70°C.
d. Setelah direbus, kompor dimatikan dan kacang tanah
ditiriskan.
e. Kulit ari kacang tanah dibersihkan hingga bersih, kemudian
dilakukan pencucian ulang.
f. Kacang tanah dicampurkan 3,5 liter air, kemudian
dihaluskan dengan blender.
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g. Setelah kacang tanah halus, blender dimatikan dan kacang
tanah disaring. Hal ini bertujuan untuk memisahkan sari
kacang tanah dengan ampas. Kacang tanah disaring hingga
ampas dan sarinya benar-benar terpisah.
h. Kemudian susu kacang tanah dimasak kembali dan diadukaduk hingga merata.
i. Susu

dituangkan

ke

dalam

botol

selai

kemudian

ditambahkan perisa jeruk manis sesuai dengan takaran pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3. 1 Kode setiap susu dalam pembuatan susu
kacang tanah
No

kode

Keterangan

1

K

Susu kacang tanah tanpa penambahan
perisa (Kontrol)

2

A

Susu kacang tanah 80 ml + Perisa jeruk
manis 20 ml.

3

B

Susu kacang tanah 70 ml + Perisa jeruk
manis 30 ml.

4

C

Susu kacang tanah 60 ml + Perisa jeruk
manis 40 ml.

Hal yang sama dilakukan untuk tiap perlakuan.
j. Susu dan jeruk manis yang telah ditakar kemudian dimasak
kembali, selama proses memasak ditambahkan gula yang
telah ditimbang sebanyak 8 gram pada setiap perlakuan yang
sama. Susu dimasak selama 5 menit dengan suhu 70ºC.
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k. Setelah 5 menit susu diangkat dan didinginkan.
3. Uji kadar protein dengan metode Kjeldahl

Uji kadar protein dilakukan di Laboratorium pengujian :
Laboratorium Chem-Mix Pratama.
1) Destruksi
Pada tahap ini, sampel (susu kacang tanah) ditimbang
sebanyak 2 g kemudian dimasukkan dalam tabung
Kjeldahl. Pada tabung Kjeldahl yang telah berisi sampel
kemudian ditambahkan 1 g campuran garam (7,5 g K2SO4
dan 0,35 g CuSO4) dan 3 ml H2SO4 pekat kemudian
dipanaskan menggunakan oven selama 4-5 jam hingga
berubah warna. Campuran yang telah berubah warna
kemudian didinginkan dan ditambahkan 50 ml akuades.
2) Destilasi
Pada tahap ini, larutan yang dihasilkan pada proses
destruksi dimasukkan ke dalam tabung destilasi kemudian
ditambahkan 10 ml NaOH 45% dan 2 butir Zn. Campuran
tersebut kemudian dipanaskan dengan penampung H3BO3
dan 2 tetes indikator campuran hingga volume 40 ml.
3) Titrasi
Pada tahap ini, larutan yang dihasilkan pada proses destilasi
kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi
perubahan warna dari biru-kehijauan kuning dan dihitung
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volume HCl 0,1 N yang dibutuhkan sampai larutan berubah
warna
4) Pembuatan blanko
Pada analisis kandungan protein menggunakan metode
Kjeldahl juga dibuat larutan blanko yaitu mengganti sampel
dengan akuades dan melakukan proses destruksi, destilasi
dan titrasi yang telah dijelaskan di atas.
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kadar
protein adalah sebagai berikut :
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 (%)

Keterangan :

=

(V2 − V1)x N x 14,007 x 5,46 x 100 %
𝑊

V1

= Volume HCl O,1 N untuk titrasi contoh (ml)

V2

= Volume HCl O,1 N untuk titrasi blanko (ml)

N

= Normalitas larutan HCl

W

= Bobot sampel (mg)

14,007 = Bobot atom nitrogen
5,46

= Faktor konversi protein untuk kacang tanah.

Kadar protein pada susu kacang tanah didapat dari
perhitungan persentase N yang dikalikan dengan faktor
konversi menurut Sumardji (2003).
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Desain penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL). Dimana perlakuan diatur dengan pengacakan secara lengkap
sehingga setiap percobaan memiliki peluang yang sama untuk
mendapatkan setiap perlakuan. Pengacakan dan penataan pada
penelitian ini dilakukan dengan secara acak. Dalam penelitian ini
terdapat 3 perlakuan dan 1 kontrol dan 3 kali pengulangan.
Tabel 3. 2 Kode setiap perlakuan dalam pembuatan susu nabati
kacang tanah
No.

Kode

Keterangan

1.

K

Susu kacang tanah tanpa penambahan perisa
(kontrol)

2.

A

Susu kacang tanah dengan penambahan
perisa sebanyak 20 ml.

3.

B

Susu kacang tanah dengan penambahan
perisa sebanyak 30 ml

4.

C

Susu kacang tanah dengan penambahan
perisa sebanyak 40 ml

F. Rancangan Uji Organoleptik
Adapun rancangan tata letak yang digunakan adalah dengan cara
sampel diundi. Berikut adalah kode keterangan setiap sampel dari hasil
pengundian :
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Tabel 3. 3 Rancangan Tata Letak penempatan susu nabati

1.

A = K1

B = A1

C = K2

D = K3

E = B2

F = B3

G = A2

H = B1

I = C1

J = C3

K = A3

L = C2

Pengujian Organoleptik
Adapun aspek yang harus diuji menurut SNI susu

adalah

tekstur, aroma, rasa, warna dan ketajaman.Uji organoleptik ini
dilakukan oleh 20 orang panelis yang merupakan rekan dari peneliti.
Panelis yang digunakan adalah panelis agak terlatih yang sebelumnya
dilatih untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. Panelis tersebut
merupakan panelis yang sudah pernah melakukan uji organoleptik
pada makanan dan minuman. Uji organoleptik yang dilakukan adalah
gabungan dari skala hedonik dan deskriptif. Pada uji hedonik, peneliti
memberikan kesukaan atau ketidaksukaanyaterhadap suatu produk.
Pada penelitian ini uji hedonik adalah kesukaan susu nabati.
Sedangkan, pada uji deskriptif panelis menguji sifat-sifat sensorik
mutu seperti tekstur, aroma, rasa, warna dan ketajaman sari buah jeruk
manis.
Berikut ini adalah cara kerja uji organoleptik berdasarkan SNI
3144-2009 :
1) Uji organoleptik
a. Uji tekstur
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Uji tekstur dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Sampel diambil secukupnya dan diletakkan di
atas gelas arloji yang bersih dan kering.
2. Sampel dilihat beberapa saat, lalu diberi skor
dari masing-masing perlakuan
3. Sampel dilihat untuk mengetahui apakah sampel
berbentuk cairan kental atau tidak berbentuk
cairan kental.
b. Uji warna
Uji warna dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1.

Sampel diambil diambil kemudian dilihat
beberapa saat, lalu diberi skor dari masingmasing perlakuan.

2.

Jika menurut panelis warna susu nabati menarik,
maka hasil yang dinyatakan “ menarik”, jika
menurut panelis warna tidak menarik, maka
hasil dinyatakan “ tidak menarik”.

c. Uji aroma
Prinsipnya adalah dengan melakukan analisa terhadap
contoh uji secara organoleptik dengan menggunakan
indera penciuman (hidung). Cara kerjanya yaitu :
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1. Sampel diambil sebanyak 1 sendok makan dan
diletakkan di atas gelas arloji yang bersih dan
kering
2. Sampel susu nabati dicium pada jarak kira-kira
5 cm dari hidung untuk mengetahui baunya.
3. Sampel dicium untuk mengetahui apakah
sampel beraroma manis atau tidak beraroma
manis.
d. Ketajaman sari buah jeruk manis
1. Panelis diminta untuk mengambil 1 sendok sampel
dan dirasakan dengan lidah
2. Jika berasa rasa sari buah jeruk manis, maka hasil
dinyatakan “ berasa buah jeruk manis “ dan jika
tidak terasa, maka hasil dinyatakan “ tidak berasa
buah jeruk manis”.
e. Uji rasa
Prinsipnya adalah dengan melakukan analisa terhadap
contoh uji secara organoleptik dengan menggunakan
indera perasa (lidah). Cara kerjanya yaitu:
1. Sampel susu diambil 1 sendok dan dirasakan
dengan lidah
2. Jika terasa khas susu nabati (manis ), maka hasil
dinyatakan “berasa manis” dan jika terasa rasa
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asing selain rasa susu, maka hasil dinyatakan
“tidak berasa manis”
3. Responden memberi penilaian terhadap sampel
yang disediakan
f. Kesukaan susu nabati
1. Sampel diambil sebanyak 1 sendok, diamati
dan dirasakan.
2. Panelis memilih sampel mana yang akan disukai
dengan

memberikan

tingkat

kesukaannya

terhadap susu nabati tersebut.
G. Metode Analisis Data
Data yang dikumpulkan adalah data yang didapat dari uji
organoleptik terhadap susu kacang tanah perisa jeruk manis. Uji
organoleptik ini dilakukan oleh 20 orang panelis yang merupakan rekan
dari peneliti. Para panelis ini akan memberikan penilaian sesuai dengan
skala yang peneliti sediakan dan diisi secara subyektif dan spontan. Data
yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis uji sensori dengan
Kruskall Wallis. Dengan ketentuan jika level signifikan < 0.05 maka data
signifikan atau ada beda nyata antara kontrol dengan perlakuan. Jika level
signifikan > 0.05 maka data tidak signifikan atau tidak terdapat beda nyata
antara kontrol dengan perlakuan. Uji Kruskall Wallis bertujuan untuk
mengetahui ranking dari setiap perlakuan. Analisis statistik Kruskall ini
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meliputi

tekstur, aroma, rasa, ketajaman sari buah jeruk manis dan

kesukaan yang ditentukan secara sensori dengan skala 1-5.
H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran biologi
SMA kelas XII semester 2 pada materi Sistem Pencernaan Pada
Manusia.Materi tersebut ada dalam KD 3.7 Menganalisis hubungan antara
struktur

jaringan

mengaitkannya

penyusun

dengan

organ

nutrisi

dan

pada

sistem

bioprosesnya

pencernaan
sehingga

dan
dapat

menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin
terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur,
pengamatan, percobaan dan simulasi dan KD 4.7 Menyajikan hasil analisis
data dari berbagai sumber (studi literatur, pengamatan, percobaan dan
simulasi), tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organorgan pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan dan
melakukan uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan
makanan serta mengaitkannya dengan kebutuhan energi bagi setiap
individu dan teknologi terkait sistem pencernaan (teknologi pengolahan
pangan dan keamanan pangan) melalui berbagai bentuk media informasi
berdasarkan Discovery learning.Adapun penerapannya dapat dilakukan
dalam bentuk praktikum yaitu membuat susu kacang tanah.
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Tabel 3. 4 Kuesioner Uji Organoleptik Susu kacang tanah dengan penambahan perisa jeruk manis
Skala/uji analisis
Tekstur

5
4
Susu nabati sangat Susu
berbentuk cairan berbentuk
kental
kental

3
2
1
nabati Susu nabati agak Susu nabati tidak Susu sangat tidak
cairan berbentuk cairan berbentuk cairan berbentuk cairan
kental
kental
kental

Aroma

Sangat
manis

beraroma Beraroma manis

Agak
manis

beraroma Tidak
manis

beraroma Sangat
tidak
beraroma manis

Rasa

Sangat
manis

berasa Berasa manis

Agak
manis

berasa Tidak
manis

berasa Sangat
tidak
berasa manis

Ketajaman rasa sari Sangat
berasa Berasa buah jeruk Agak berasa buah Tidak berasa buah Sangat
tidak
berasa buah jeruk
buah jeruk manis
buah jeruk manis
manis
jeruk manis
jeruk manis
manis
Warna

Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati
sangat
tidak
sangat menarik
menarik
agak menarik
tidak menarik
menarik

Kesukaan susu nabati

Sangat suka

Suka

Agak suka

Tidak suka

Sangat tidak suka

Keterangan : Uji hedonik = warna dan kesukaan susu nabati; Uji deskriptif = Tekstur, aroma, rasa, dan ketajaman rasa sari buah
jeruk manis.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penambahan sari buah jeruk manis terhadap kadar protein dan
tingkat kesukaan panelis terhadap susu nabati serta mengetahui perlakuan
yang menghasilkan kadar protein yang optimal dan tingkat kesukaan
panelis pada susu nabati. Dibawah ini merupakan hasil dari penelitian
yang telah dilakukan.
Setelah dilakukan pembuatan susu kacang tanah langkah
selanjutnya ialah uji organoleptik, yaitu melakukan uji menggunakan alat
indera yang melibatkan 20 panelis agak terlatih yang merupakan
mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Hasil uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma, tekstur
ketajaman rasa perisa dan kesukaan panelis susu nabati dengan
penambahan sari buah jeruk manis dengan konsentrasi 20 ml, 30 ml, 40
ml.
1. Warna

Hasil penelitian warna susu nabati dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :

40
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K

C

B

A

Gambar 4. 1 Warna susu kacang tanah dengan penambahan
sari buah jeruk manis dan kontrol
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20 ml
; B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari buah jeruk manis
40 ml
Hasil pengamatan secara langsung membuktikan bahwa
terdapat perbedaan warna pada setiap perlakuan dimana pada
perlakuan C dengan penambahan sari buah jeruk manis sebanyak 40
ml dengan berwarna oranye dan pada B sedikit oranye dan perlakuan
A berwarna putih sedikit oranye dan pada kontrol berwarna putih
tulang yang disebabkan oleh kandungan dari biji kacang tanah yaitu
pati atau amilum.
Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, rerata
kesukaan panelis terhadap warna susu nabati dengan penambahan sari
buah jeruk manis sebagai perisa dapat dilihat pada Gambar 4.2
dibawah ini :
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Skor Penilaian Panelis
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4,2

4,13

4,1

4,03

4
3,9

3,86

3,85

A

B

3,8
3,7
K

C

Kelompok Perlakuan

Gambar 4. 2Penilaian panelis terhadap warna
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis
20 ml ; B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari
buah jeruk manis 40 ml

Pada Gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa skor yang
diberikan oleh panelis terhadap warna pada perlakuan kontrol lebih
tinggi dari pada perlakuan A, B dan, C. Rerata skor yang diberikan oleh
panelis untuk warna pada perlakuan kontrol tanpa penambahan sari
buah jeruk manis dengan rerata 4.13 adalah yang paling disukai oleh
panelis dengan warna putih. Rerata skor kesukaan panelis terhadap susu
nabati dengan penambahan sari buah jeruk manis yang terendah adalah
pada penambahan sari buah jeruk manis sebanyak 30 ml yang memiliki
nilai rerata 3.85 berwarna putih sedikit oranye.
Hasil rata-rata dari setiap perlakuan selanjutnya diuji dengan
menggunakan uji kruskall wallis untuk melihat apakah ada perbedaan
yang signifikan atau tidak dari perlakuan tersebut. Berdasarkan dari
hasil uji Kruskal Wallis dapat disimpulkan bahwa aspek warna
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menunjukkan hasil 0,438 > 0,05, yang berarti tidak signifikan karena
tidak terdapat beda nyata antara kontrol dengan perlakuan.
2. Aroma
Salah satu aspek dari organoleptik yaitu aroma. Hasil dari uji

Skor Penilaian Panelis

aroma dapat dilihat pada Gambar4.3 dibawah ini.
4
3,8

3,8

3,6
3,4

3,36

3,35

A

B

3,46

3,2
3
K

C

Kelompok Perlakuan

Gambar 4. 3Penilaian panelis terhadap aroma
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20
ml ; B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari
buah jeruk manis 40 ml

Pada Gambar 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa rerata skor yang
diberikan oleh panelis yang lebih tinggi terdapat pada kontrol dan yang
kedua adalah perlakuan C dengan penambahan 40 ml sari buah jeruk
manis dari pada perlakuan A dan B. Dari ketiga perlakuan dan satu
kontrol (tanpa penambahan sari buah jeruk manis). Perlakuan A dan B
sangat rendah dan tidak jauh berbeda jika melihat dari grafik di atas
pada Gambar 4.3 Hal ini disebabkan oleh kadar perisa yang diberikan
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tidak terlalu jauh berbeda dan sangat rendah yaitu, pada perlakuan A
3,33 sedangkan pada perlakuan B 3,32.
Hasil dari rata-rata setiap perlakuan selanjutnya diuji dengan
menggunakan Kruskall Wallis untuk melihat apakah ada perbedaan
signifikan atau tidak signifikan dari setiap perlakuan dan kontrol pada
susu nabati. Berdasarkan uji Kruskall Wallis dapat disimpulkan bahwa
aroma menunjukkan hasil 0,451 > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak
adanya hasil yang signifikan dari setiap perlakuan dan kontrol. Hasil ini
diperoleh tidak signifikan karena nilai dari aroma lebih tinggi dari pada
0,05.
3. Tekstur
Salah satu aspek dari uji organoleptik selain aroma adalah

Skor Penilaian Panelis

tekstur. Hasil dari uji tekstur dapat dilihat pada Gambar 4.4.
3,55
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Gambar 4. 4Penilaian panelis terhadap tekstur
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20
ml ; B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari
buah jeruk manis 40 ml
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa skor yang diberikan
panelis terhadap tekstur susu nabati pada perlakuan A lebih tinggi dari
pada kontrol (tanpa perlakuan), perlakuan B dan C. Skor yang diberikan
oleh panelis lebih tinggi pada perlakuan A yaitu dengan penambahan
sari buah jeruk manis sebanyak 20 ml. Rerata skor yang diberikan
panelis pada setiap perlakuan adalah kontrol 3,47, A 3,5, B 3,41, C 3,
43. Hasil dari setiap perlakuan diuji menggunakan Kruskall Wallis.
Berdasarkan uji Kruskall Wallis pada tekstur dapat disimpulkan
bahwa tekstur menunjukkan hasil 0, 993 > 0,05 yang berarti tidak
signifikan maka Ho ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan
secara nyata antara kontrol dengan perlakuan.
4. Rasa
Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa nilai yang diberikan
panelis pada rasa susu nabati memiliki nilai yang paling tinggi adalah
kontrol (tanpa sari buah jeruk manis) dibandingkan dengan perlakuan
A, B dan C yang diberikan sari buah jeruk manis. Perlakuan yang
paling rendah adalah pada perlakuan B dengan penambahan perisa 30
ml. Rerata skor yang diberikan oleh panelis pada perlakuan A 3,75, B
3,65, C 3,69 dan Kontrol 3,88. Berdasarkan uji Kruskall Wallis dapat
disimpulkan bahwa rasa menunjukkan hasil 0,762 > 0,05 yang
menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak signifikan atau tidak
terdapat beda nyata antara kontrol dengan perlakuan. Hasil ini tidak
signifikan karena rasa yang diperoleh lebih dari 0,05.
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Uji rasa juga merupakan aspek dari uji organoleptik. Uji rasa

Skor Penilaian Panelis

dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini.
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Gambar 4. 5Penilaian panelis terhadap rasa susu nabati
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20 ml ; B
= sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari buah jeruk
manis 40 ml
5. Ketajaman Rasa Perisa
Uji ketajaman perisa juga merupakan aspek dari uji organoleptik.

Skor Penilaian Panelis

Uji ketajaman rasa perisa dapat dilihat pada Gambar 4.6 dibawah ini.
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Gambar 4. 6Penilaian panelis terhadapketajaman rasa perisa
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20 ml
; B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari buah
jeruk manis 40 ml
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Pada gambar dapat dilihat bahwa bahwa nilai yang diberikan
panelis pada rasa susu nabati dengan penambahan sari buah jeruk manis
pada perlakuan C, yaitu dengan penambahan sari buah jeruk manis
sebanyak 40 ml lebih tinggi dari perlakuan A, B dan Kontrol (tanpa
penambahan sari buah jeruk manis). Rerata skor yang diberikan oleh
panelis pada perlakuan A 3,20;

B 3,40C;

4,10 dan kontrol 2,20.

Berdasarkan hasil uji Kruskall Wallis dapat disimpulkan bahwa
ketajaman perisa menunjukkan hasil 0,000 < 0,05 maka data yang
diberikan panelis signifikan dan ada beda nyata antara kontrol dengan
perlakuan, yang berarti Ho diterima.
6. Uji Kesukaan
Uji kesukaan susu nabati juga merupakan aspek dari uji
organoleptik. Uji kesukaan susu nabati dapat dilihat pada Gambar 4.7

Skor Penilaian Panelis

dibawah ini.
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Gambar 4. 7 Tingkat kesukaan panelis terhadap susu nabati
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20 ml ;
B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari buah
jeruk manis 40 ml
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Pada Gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diberikan
panelis terhadap kesukaan susu nabati, yaitu pada perlakuan B dengan
penambahan perisa sari buah jeruk manis sebanyak 30 ml lebih tinggi
dari perlakuan A, C dan kontrol. Hasil yang paling rendah adalah pada
kontrol. Rerata skor yang diberikan oleh panelis pada perlakuan A 3,78;
B 3,92; C 3,83 dan kontrol 3,42. Berdasarkan hasil uji Kruskall Wallis
dapat disimpulkan bahwa kesukaan susu nabati menunjukkan hasil
0,543> 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak adanya hasil yang
sifnifikan dari setiap perlakuan dan kontrol. Hasil ini diperoleh tidak
signifikan karena nilai dari konsistensi kesukaan susu nabati lebih
tinggi dari 0,05.
7. Uji Kadar Protein
Dalam penelitian pengujian kadar protein pada susu nabati kacang
tanah dilakukan di Laboratorium Chem-Mix Pratama Bantul. Kadar
protein pada susu nabati disajikan pada Gambar 4.8 pada grafik
dibawah ini dapat terlihat rerata perbedaan dari masing-masing
perlakuan dengan penambahan sari buah jeruk manis dengan kadar 40
ml adalah yang paling rendah sedangkan yang paling tinggi adalah
kontrol (tanpa penambahan perisa) dengan rerata 3,47. Uji kadar protein
dapat dilihat pada Gambar 4.8 dibawah ini :
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Gambar 4. 8Kadar Protein Total (%) Pada Susu Nabati
Keterangan : K = Kontrol ; A = sari buah jeruk manis 20 ml ;
B = sari buah jeruk manis 30 ml ; C = sari buah
jeruk manis 40 ml

Penambahan sari buah jeruk manis pada perlakuan C
sebanyak 40 ml sangat rendah sedangkan pada kontrol sangat tinggi.
B. Pembahasan
Susu merupakan salah satu bahan alami yang mempunyai nilai gizi
yang tinggi dan telah lama dimanfaatkan sebagai makanan manusia yang
cukup penting pada dasarnya karakteristik susu adalah suatu cairan
berwarna putih dan opak, atau dapat juga kekuningan. Secara umum susu
mengandung beberapa komponen utama yang ditinjau dari aspek gizi
cukup penting, yaitu air, lemak, protein, mineral, vitamin dan asam lemak
serta senyawa organik lainnya. Pada susu baik hewani maupun nabati
kandungan protein dan lemak, merupakan persyaratan penting dalam
produk susu.
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Susu nabati merupakan susu yang terbuat dari tanaman yang telah
dikonsumsi berabad-abad dalam berbagai budaya, baik sebagai minuman
biasa dan pengganti susu. Susu nabati yang digunakan pada penelitian ini
berbahan dasar kacang tanah dengan penambahan sari buah jeruk manis.
Pemanfaatan kacang tanah sebagai susu dengan mensubtitusikannya pada
susu kedelai. Kacang tanah dapat menjadi salah satu alternatif subtitusi
susu kedelai yang paling baik.
Uji organoleptik adalah salah satu cara penilaian yang melibatkan indera.
Alat indera yang berfungsi dalam pengujian organoleptik adalah mata
(penglihatan), hidung (pembau) dan lidah (perasa/pengecap). Prinsip
organoleptik yaitu proses pengindraan yang berarti alat indera dikenalkan
dengan sifat-sifat benda melalui rangsangannya yang diterima oleh alat
indera. Uji organoleptik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi
warna, aroma, tekstur, rasa, ketajaman perisa dan kesukaan terhadap susu
nabati.
1. Warna
Warna sangat penting dalam menilai suatu produk makanan karena
menjadi salah satu parameter pertimbangan dalam memilih makanan. Jika
warna tidak menarik atau tidak sesuai dari warna yang seharusnya maka
konsumen menjadi kurang tertarik untuk mengkonsumsi makanan tersebut.
Warna putih pada susu nabati berasal dari susu yang tersusun oleh lemak,
kalsium kaseinat dan kalsium fosfat. Ketertarikan terhadap makanan dapat
dipengaruhi oleh warna dan teksturnya (Wade dan Tarvis, 2008).
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Pernyataan tersebut menegaskan bahwa warna merupakan salah satu
penyebab konsumen tertarik pada produk makanan.
Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.2 yang
menunjukkan bahwa rerata tingkat ketertarikan terhadap warna berbedabeda. Variasi penambahan perisa sari jeruk manis ini pada susu nabati
tidak menghasilkan perubahan warna yang signifikan meskipun didalam
jeruk manis ada pigmen warna karoten. Hal ini dikarenakan penggunaan
kadar sari jeruk manis yang sedikit maka tidak banyak berperan sebagai
zat warna dalam pembuatan susu nabati. Sehingga warna yang terbentuk
tersebut lebih banyak dari pati pada susu kacang tanah yang digunakan.
Dari hasil pengamatan, perbedaan warna yang diperoleh dilihat
pada Gambar 4.2 bahwa susu nabati yang palingmenarik menurut panelis
terdapat pada kontrol tanpa perisa dan perlakuan C dengan penambahan
perisa 40 ml. Sedangkan warna yang paling rendah rerata skornya terdapat
pada perlakuanA dan B. Karena perlakuan A dan B memiliki warna yang
kurang menarik. Hal ini dapat disebabkan oleh penambahan sari buah
jeruk manis itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi warna dari susu
nabati yang dihasilkan.
Semakin tinggi kadar sari buah jeruk manis yang ditambahkan,
maka semakin pekat warna yang dihasilkan tetapi dari pengamatan juga
warna yang paling banyak disukai terdapat pada kontrol yang hal ini
menunjukkan bahwa kadar warna yang diberikan sangat tidak berpengaruh
karena kadar sari buah jeruk manis sangat rendah. Pigmen warna pada sari
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buah jeruk manis ini tidak terlarut dalam air sehingga warna susu nabati
yang diberi perlakuan tidak jauh beda dari kontrol (tanpa sari buah jeruk
manis). Warna yang tampak pada pembuatan susu nabati berasal dari susu
kacang tanah pada kontrol dan penambahan sari buah jeruk manis pada
perlakuan.
Warna oranye pada buah jeruk manis disebabkan karena dalam
buah jeruk manis mengandung karotenoid. Karotenoid merupakan
sekelompok warna yang terdiri dari warna kuning, oranye, dan merah atau
sering disebut pigmen pada tumbuhan (Arliana, 2016). Kuat dan lemahnya
warna oranye yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan tergantung
dengan kadar sari buah jeruk manis yang ditambahkan. Semakin banyak
kadar sari buah jeruk manis yang ditambahkan dalam suatu perlakuan,
maka warna oranye yang berasal dari zat karoten akan semakin nampak
terlihat dan semakin menarik.
Pada kontrol sendiri memiliki warna putih yang berasal dari pati
atau amilum yang berasal dari biji kacang tanah itu sendiri. Amilum adalah
karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih,
tawar dan tidak berbau. Ketertarikan terhadap warna melibatkan organ
penglihatan berupa mata. Kesan untuk mengkonsumsi makanan berawal
dari ketertarikan panelis terhadap warna makanan yang dilihat tersebut.
Menurut penelitian Costa Maguolas (2009) pada Disertasinya yang
berjudul “ How color afected food choices “mengatakan bahwa konsumen
cenderung memilih makanan yang berwarna natural dan tidak mencolok.
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Demikian pula perilaku panelis dalam menentukan ketertarikan akan
warna pada ketiga perlakuan susu nabati.Hal ini juga dapat terjadi karena
semakin berkurangnya tingkat kecerahan warna yang dihasilkan pada
setiap perlakuan bisa disebabkan oleh sari buah jeruk manis mudah
terdegradasi oleh pengaruh panas sehingga pigmen karotenoid menjadi
rusak selama proses pemanasan (Togatorop, 2014).
2. Uji Aroma
Uji aroma memiliki prinsip, yaitu dengan melakukan analisa
terhadap uji secara organoleptik dengan menggunakan indera penciuman
(hidung). Uji aroma ini dilakukan untuk mengetahui sifat bau dari susu
nabati yang dihasilkan oleh panelis untuk memperoleh penilaian terhadap
aroma. Hasil penilaian panelis terhadap aroma dapat dilihat pada Gambar
4.3 aroma yang dihasilkan susu nabati untuk perlakuan A, B dan C
merupakan aroma campuran dari susu kacang tanah dan sari buah jeruk
manis. Perbedaan aroma yang dihasilkan tergantung komposisi susu nabati
dominan dalam masing-masing perlakuan.
Aroma merupakan hal penting yang menyangkut ketertarikan
masyarakat untuk mengkonsumsi suatu jenis makanan. Saat indera
penciuman menangkap aroma makanan, maka akan terjadi rangsangan
yang memacu sekresi saliva. Sekresi saliva ini terjadi karena aroma
memberikan rangsangan secara kimiawi. Rangsangan kimiawi berupa
aroma manis, pahit, asam, dan asin ditangkap oleh indera penciuman
(hidung). Rangsangan kimia tersebut mengirim sinyal ke kelenjar
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hipotalamus

dan

diwujudkan

dalam

keinginan

seseorang

untuk

mengkonsumsi suatu makanan (Arliana, 2016).
Susu kacang tanah memiliki aroma yang menyengat yang dikenal
sebagai aroma langu. Aroma langu kacang tanah dapat dihilangkan dengan
cara melakukan pemilihan kacang tanah yang baik dan melakukan
pencucian hingga bersih serta perebusan selama 10 menit. Pasteurisasi
terhadap susu kacang tanah dapat menyebabkan berkurangnya enzim
lipoksigenase. Enzim lipoksigenase adalah suatu enzim yang mampu
mengkatalisasi oksdasi asam lemak yang tidak jenuh. Reaksi yang
dikatalis menghasilkan aroma dan cita rasa yang tidak disenangi atau yang
dikenal dengan bau langu. Reaksi tersebut dapat berlangsung karena
berbagai atau keadaan pengolahan dan penyimpanan yang dapat
mempercepat terjadinya kontak antara enzim lipoksigenase dengan
substratnya. Pada penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
aroma langu pada susu kacang tanah hilang. Hilangnya aroma langu pada
susu kacang tanah membuat penilaian panelis lebih tinggi pada kontrol
dibandingkan dengan perlakuan.
Berdasarkan dari hasil uji Kruskall Wallis, penilaian panelis lebih
tinggi terdapat pada kontrol dan yang kedua adalah perlakuan C dengan
penambahan 40 ml sari buah jeruk manis dari pada perlakuan A dan B.
Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari
buah jeruk manis tidak memberikan pengaruh pada aroma susu nabati dan
berdasarkan uji kruskall wallis tidak menunjukkan perbedaan yang
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signifikan antara perlakuan dan kontrol. Meskipun pada perlakuan C
dengan penambahan sari buah jeruk manis sebanyak 40 ml lebih tinggi
dari perlakuan A dan C tetap tidak memberi pengaruh pada aroma dari
susu nabati tersebut. Aroma pada susu nabati ini tergantung pada bahan
dasar yang digunakan. Penilaian panelis terhadap aroma berada pada
rentang skor 4 yaitu bahwa susu kacang tanah beraroma manis. Aroma
manis ini berasal darikacang tanah itu sendiri dan kacang tanah
mengandung glukosa yang berasal dari amilum. Sedangkan pada
perlakuan berasal dari sari buah jeruk manis yang ditambahkan juga
mengandung glukosa.
Semakin banyak kadar sari buah jeruk manis yang ditambahkan
cenderung makin rendah penilaian panelis terhadap aroma. Meskipun
panelis dapat mendeteksi aroma, tetapi tingkat penilaian tiap panelis
terhadap aroma ini berbeda-beda. Aroma merupakan bau yang sangat
subyektif yang sulit diukur karena setiap orang memiliki tingkat
penciuman yang berbeda-beda. Panelis dalam penelitian ini merupakan
panelis agak terlatih, yang pernah merasakan bahkan sudah pernah
membuat minuman probiotik seperti yogurt. Aroma dari campuran susu
kacang tanah dan sari buah jeruk manis tidak begitu disukai oleh panelis
karena panelis belum terbiasa dengan campuran dari 2 bahan makanan
tersebut.
Buah jeruk manis memiliki aroma yang khas seperti bauh buahbuahan, bau jeruk ini dikarenakan jeruk manis mengandung citrus. Citrus
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adalah adalah jenis komponen kimia dalam minyak atsiri, senyawa ini
memiliki wangi dan aroma khas citrus. Pada perlakuan A,B, dan C
menunjukkan bahwa aroma tersebut sangat tidak tercium. Meskipun aroma
tersebut dapat menjadi ciri khas dalam susu nabati, tetapi aroma tersebut
juga dapat mengurangi penilaian panelis terhadap susu nabati dengan
penambahan sari buah jeruk manis. Dari hasil uji Kruskall Wallis dapat
dikatakan bahwa pada uji organoleptik sari buah jeruk manis memiliki
aroma yang tidak signifikan. Artinya tidak ada pengaruh atau beda nyata
dari perlakuan dan kontrol. Tidak adanya perbedaan ini karena pada
kontrol (tanpa penambahan sari buah jeruk manis) lebih disukai panelis
karena aromanya yang khas kacang tanah sangat jelas bau kacang tanah.
Aroma susu kacang tanah tidak hilang dari aslinya, yaitu aroma kacang
tanah (Irmayanti, 2016).
3. Uji Tekstur
Tekstur yang dihasilkan didalam mulut merupakan salah satu
parameter yang menentukan kesukaan konsumen terhadap produk
makanan (Sinaga, 2007). Uji tekstur dilakukan penelis dengan cara produk
susu nabati ini dirasakan didalam mulut kemudian panelis akan memberi
penilaian pada aspek tekstur yang terdapat pada kuesioner. Sediaan susu
memiliki tekstur yang agak kental dan cair. Berdasarkan uji organoleptik
yang telah dilakukan dapat dilihat pada grafik yang terdapat pada Gambar
4.4 diperoleh bahwa tekstur penilaiaan yang paling tinggi pada gambar
diatas dapat dilihat bahwa skor yang diberikan panelis terhadap tekstur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

susu nabati pada perlakuan A dengan penambahan sari buah jeruk manis
sebanyak 20 ml lebih tinggi dari pada kontrol (tanpa perlakuan), perlakuan
B dan C dengan rerata skor 3,47. Rentang nilai yang diperoleh pada
penilaian tekstur adalah 3 “susu nabati agak berbentuk cairan kental”. Hal
ini dapat disebabkan karena pada perlakuan A susu nabati memiliki tekstur
agak kental dan sedikit encer. Tekstur yang encer ini disebabkan oleh
kandungan air yang terdapat pada kacang tanah dan jeruk manis. susu
kacang tanah sendiri sudah memiliki kandungan air jadi ketika
ditambahkan dengan sari buah jeruk manis maka tekstur susu yang
dihasilkan menjadi encer, semakin banyak volume sari buah yang
ditambahkan maka tektur semakin encer.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa mereka
tekstur yang baik terdapat pada kontrol dan perlakuan tetapi yang paling
dominan adalah terdapat pada perlakuan A karena teksturnya agak kental
dan sedikit encer. Sedangkan pada perlakuan B dan C teksturnya tidak
berbentuk cairan kental hal ini dikarenakan semakin banyak perisa jeruk
manis yang ditambahkan maka susu nabati yang dihasilkan menjadi encer.
Sedangkan pada kontrol kandungan air berasal dari penambahan kacang
tanah dan air saja karena tidak ditambahkan sari buah jeruk manis maka
teksturnya agak kental sehingga penilaian panelis rendah. Tekstur
merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan mutu bahan
makanan.
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Menurut Winarno (2008), suatu bahan yang bernilai bergizi, enak
dan teksturnya sangat baik tidak akan diterima apabila memiliki warna
yang tidak sedap dipandang atau memiliki kesan warna yang menyimpang
dari warna yang seharusnya. Bentuk susu cair dan teksturnya lembut
disebabkan oleh proses pembuatan susu kacang tanah, yaitu dengan cara
diblender dan disaring hingga diperoleh sari susu kacang tanah yang tidak
bercampur lagi dengan ampasnya. Tekstur dapat juga dipengaruhi oleh
kadar air baik kadar air yang terdapat pada kacang tanah maupun kadar air
yang terdapat didalam buah jeruk itu sendiri. Air merupakan komponen
penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi kekerasan,
penampakan, cita rasa dan nilai gizinya (Putri, 2007).
Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting
bagi bahan pangan, karena kandungan air pada bahan pangan dapat
mempengaruhi penampakan, tekstur pada bahan pangan (Winarno,2008).
4. Uji Rasa
Prinsip rasa adalah dengan cara melakukan analisa terhadap uji
secara organoleptik dengan menggunakan indera perasa (lidah). Rasa
merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mempengaruhi
penilaiam seseorang terhadap produk makanan. Pada uji rasa, panelis
diminta untuk mencicipi susu nabati dengan cara mengecap susu dan
dirasakan di dalam mulut. Berdasarkan hasil penilaian pada gambar 4.4
diatas diperoleh hasil uji rasa yang paling tinggi terdapat pada pada
kontrol. Sedangkan pada perlakuan yang memiliki skor tertinggi adalah
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pada perlakuan A dengan penambahan sari buah jeruk manis sebanyak 20
ml. Meskipun semuanya berasa manis tetapi penilaian panelis terhadap
rasa susu nabati yang paling rendah adalah perlakuan B.
Pembeda rasa dari masing-masing perlakuan adalah rasa dominan
yang dirasakan indera pengecap. Dari hasil yang diperoleh semakin
banyak pemberian kadar sari buah jeruk manis maka penilaian panelis
semakin rendah. Dengan begitu, panelis masih merasa asing dengan rasa
susu nabati yang diberi sari buah jeruk manis. Rasa manis dari susu nabati
yang dihasilkan disebabkan oleh penambahan gula pada saat susu kacang
tanah dimasak. Rasa manis pada susu nabati juga berasal dari amilum yang
dipecah menjadi glukosa sehingga susu kacang tanah tersebut berasa
manis. Rentang penilaian panelis terhadap rasa adalah 4, yaitu berasa
manis. sedangkan pada perlakuan yang ditambahakan sari buah jeruk
manis memiliki rasa manis yang berasal dari fruktosa yang terdapat pada
jeruk manis itu sendiri. Sehingga rasa yang dihasilkan pada perlakuan agak
berasa manis, rasa manis yang dihasilkan pada perlakuan berasal dari
kombinasi antar susu nabati dan kacang tanah.
Berdasarkan pada perhitungan Kruskall Wallis terhadap penilaian
panelis terhadap rasa juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang
nyata antara semua perlakuan, hal ini rasa yang diperoleh dari gambar 4.5
diatas bahwa pemberian sari buah jeruk manis tidak memberi pengaruh
terhadap rasa dari susu nabati itu sendiri.Kesatuan interaksi antara sifatsifat aroma, rasa, dan tekstur merupakan keseluruhan makan yang dinilai.
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Setiap produk memiliki rasa spesifik yang berbeda-beda tergantung dari
bahan penyusunnya dan prosese pengolahannya (Nurlaila, dkk, 2013). Hal
ini artinya rasa susu nabati pada perlakuan memiliki keterkaitan dengan
warna pada produk dimana panelis memberikan penilaian yang tinggi pada
kontrol yang berwarna putih.
Rasa berpengaruh terhadap penilaian masyarakat akan jenis
makanan yang dikonsumsinya. Tingkat penilaianpanelis akan suatu jenis
makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kebiasaan makan
dan merokok. Setiap orang memiliki kebiasaan mengkonsumsi jenis
makanan yang berbeda.
5. Uji ketajaman rasa perisa
Dari penelitian yang telah dilakukan pada gambar Gambar 4.6 hasil
menunjukkan bahwa panelis memberikan apresiasi tinggi pada perlakuan
C dengan penambahan perisa jeruk manis sebanyak 40 ml. Sedangkan
apresiasi panelis pada kontrol sangat rendah. Penelitian ini juga
menggunakan indera mulut yang digunakan untuk mengetahui ketajaman
rasa perisa yang digunakan. Susu nabati dengan penambahan sari jeruk
manis 40 ml ini sangat berasa buah jeruk manis. Hal ini jelas bahwa
berdasarkan wawancara langsung dengan panelis bahwa pada perlakuan
memiliki rasa perisa yang tajam yaitu pada rentang nilai 5 “sangat berasa
buah jeruk manis”. Ketajaman rasa perisa pada susu nabati dipengaruhi
oleh sari buah jeruk manis dengan kadar yang ditambahkan.
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Perlakuan penambahan sari buah jeruk manis juga menjadi faktor
dalam ketajaman rasa perisa pada susu nabati yang dihasilkan, semakin
tinggi kadar jeruk manis yang ditambahkan maka rasa jeruk manis akan
semakin terasa sedangkan pada kontrol memiliki rasa yang khas, yaitu rasa
kacang tanah. Komponen utama penyumbang energi pada buah jeruk
diantaranya adalah karbohidrat. Rasa yang manis pada buah jeruk manis,
adalah kombinasi dari fruktosa, glukosa dan sukrosayang merupakan gulagula sederhana (Winarno, 2002). Pada uji statistik yang telah dilakukan
bahwa pada ketajaman rasa perisa menunjukkan hasil 0,000 < 0,05 maka
data signifikan dan ada pengaruh pemberian perisa jeruk manis terhadap
ketajaman rasa perisa. Hal ini berarti sari buah jeruk manis memiliki
ketajaman rasa yang kuat karena buah jeruk manis memiliki rasa yang
khas untuk dijadikan perisa alami dalam produk minuman khususnya susu
nabati yang berbahan dasar kacang tanah.
6. Tingkat Kesukaan Susu Nabati
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada prinsipnya
dengan melakukan analisa terhadap sampel secara organoleptik dengan
menggunakan indera penglihatan (mata). Pada Gambar 4.7 rerata hasil
yang diberikan tingkat kesukaan panelis terhadap sampel yang paling
tinggi adalah terdapat pada perlakuan B dengan penambahan sari buah
jeruk manis sebanyak 30 ml. Hal ini berarti susu nabati yang dihasilkan
dinyatakan homogen karena susu nabati bercampur rata dengan perisa
jeruk manis yang ditambahkan. Hasil penilaian panelis terhadap kesukaan
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susu nabati dapat dilihat dari segi tekstur, rasa, aroma, dan ketajaman
perisa.
Pada hasil penilaian panelis pada tekstur yang paling tinggi adalah
pada perlakuan A dimana teksturnya agak berbentuk cairan kental
sehingga panelis kurang menyukainya. Tetapi pada rentang kesukaan
panelis lebih menyukai tekstur yang B dengan penambahan perisa jeruk
manis 30 ml dengan rentang nilai skor 4 yaitu panelis suka dengan tekstur
yang agak berbentuk cairan kental. Pada penilaian panelis berdasarkan rasa
dapat dilihat dari segi rasa panelis lebih menyukai kontrol karena berasa
manis sedangkan berdasarkan nilai kesukaan panelis lebih menyukai
perlakuan dimana panelis tidak menyukai rasa manis. Pada penilaian
aroma panelis lebih menyukai kontrol karena beraroma manis sedangkan
dari tingkat kesukaan panelis lebih menyukai perlakuan beraroma
manis.Pada aspek ketajaman perisa panelis memberikan penilaian tertinggi
pada perlakuan yang berasa buah jeruk manis dan dilihat pada tingkat
kesukaan juga sangat jelas bahwa panelis sangat suka terhadap susu nabati
yang berasa buah jeruk manis.
Tingkat kesukaan panelis ini juga dipengaruhi oleh mood juga
karena ketika panelis dalam keadaan tidak ingin makan maka seseorang
akan merasa enggan untuk mencicipi suatu makanan tersebut demikian
juga sebaliknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa, perbedaan masingmasing perlakuan dengan penambahan perisa jeruk manis dan susu nabati
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yang dinilai oleh panelis berbeda, sebab penilaian panelis pada suatu
produk relatif (Triyono, 2010).
Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan adalah
sikap seseorang terhadap makanan, sikap merupakan reaksi seseorang
terhadap stimulus atau objek. Sikap membuat seseorang mendekati atau
menjauhi suatu makanan jika memiliki warna, rasa, dan penampilan yang
menarik, bernilai gizi tinggi dan menguntungkan bagi tubuh (Gibney, et
al., 2005).
7. Uji Kadar Protein
Pada penelitian ini ini dilakukan untuk melihat apakah kadar
protein yang terdapat pada perlakuan sesuai dengan SNI. Kadar protein
dilakukan dengan metode kjeldhal. Standar mutu susu yang digunakan
adalah SNI 1995 susu kedelai karena SNI untuk susu kacang tanah belum
ada. Susu kacang tanah merupakan hasil ekstraksi dari kacang tanah.
Komposisi susu kacang tanah hampir sama dengan susu sapi. Oleh karena
itu susu kacang tanah dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi.
Tabel 4.1 perbandingan kadar protein total pada susu kacang tanah
dengan SNI susu kacang kedelai 1995.
Kadar protein SNI
2,0 dikonversi
menjadi 0,161

Kadar protein susu
kacang tanah (FK= 5,46)
K= 3,00

Memenuhi SNI

A= 2,62

Memenuhi SNI

B= 2,23

Memenuhi SNI

C =1,96

Memenuhi SNI

Keterangan
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Melalui penelitian ini diperoleh hasil dimana standar mutu susu
kacang tanah memenuhi SNI baik kontrol maupun perlakuan. Hal ini dapat
dilihat pada tabel perbandingan kadar protein total pada susu kacang tanah.
Peneliti mengkonversi data analisa yang sudah ada dari che-mix dengan
nilai konversi 6,25. Kemudian hasil pengukuran dari che-mix dan SNI
dikonversikan ke 5,46 (faktor konversi kacang tanah). Selanjutnya
dibandingkan nilai kadar protei SNI awal dengan hasil konversi kacang
tanah. Dari hasil konversi tersebut kadar protein yang terdapat pada susu
kacang tanah memenuhi standar mutu SNI.
C. Keterbatasan Penelitian
Adapun hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
1. Selera setiap panelis dan mood saat melakukan uji organoleptik
merupakan faktor di luar kendali peneliti.
2. Peneliti tidak melakukan uji kadar air dan lemak yang turut
berperan dalam pembentukan warna, aroma dan tekstur pada susu
nabati.
3. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan perwakilan sampel
dari setiap perlakuan dan kontrol pada uji kadar protein total hal ini
disebabkan oleh keterbatasan biaya.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Penelitian tentang “ Uji Organoleptik Dan Kadar Protein Terhadap Susu
Nabati Berbahan Baku Kacang Tanah (Arachis hypogaea) Dengan Penambahan
Perisa Jeruk Manis (Citrus sinensis) “ dapat menjadi pengetahuan baru dalam
dunia pendidikan. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat diaplikasikan dalam
pembelajaran Biologi kelas XI pada materi Sistem Pencernaan Makanan sub bab
Zat Pada Makanan. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung
jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan sekolah,
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan
regional dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaa, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
65
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spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyususn organ
pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan
bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta
gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan
manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan
simulasi.
4.7 Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi
jaringan pada organ-organ pencernaan manusia melalui berbagai
bentuk media presentasi.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan
bahwa :
1. Pemberian perisa jeruk manis berpengaruh terhadap ketajaman rasa
perisa dan tidak mempengaruhi warna, aroma, rasa, tekstur dan
kesukaan pada susu nabati..
2. Kadar jeruk manis yang disukai oleh konsumen terdapat pada
perlakuan B dengan penambahan perisa jeruk manis sebanyak 30 ml.
3. Kadar protein yang terkandung didalam susu kacang tanah dengan
penambahan perisa jeruk manis sesuai dengan SNI.
B. Saran
1. Selera setiap panelis dan mood saat melakukan uji organoleptik harus
diperhatikan lagi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan uji kadar protein pada
semua sampel baik pada perlakuan maupun kontrol.
3. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan uji kadar air dan lemak
yang turut berperan dalam pembentukan warna, aroma dan tekstur
pada susu nabati.
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Lampiran 1 Silabus
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI/2 (Genap)

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama. Toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaa, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi
Materi
Kegiatan Pembelajaran
Dasar
Pembelajaran
1.1 Mengagumi
Struktur dan fungsi sel Pertemuan I
dan
pada
sistem 1. Stimulation (memberi
memahami
pencernaan.
stimulus)
keteraturan
Tahap Mengamati
• Zat makanan
dan
• Guru menampilkan
• BMI & BMR
kompleksitas
gambar bahan makanan
• Menu sehat
ciptaan Tuhan • Struktur dan fungsi
dan sistem pencernaan
tentang
pada manusia.
sel
penyususn
proses-proses
Tahap menanya siswa
jaringan
sistem
yang
terjadi
• Mengapa saluran
pencernaan
pada
tubuh
pencernaan berjonjotmakanan manusia.
mahkluk hidup • Struktur jaringan
jonjot ?
di
tingkat
sistem pencernaan • Apa fungsi saluran
seluler
dan
pencernaan dan disusun
ruminansia
menjaga
oleh apa ?
• Penyakit/gangguan
keteraturan
•
Mengapa ada orang yang
bioproses sistem
tersebut
menjadi gemuk tetapi
pencernaan
sebagai
ada juga yang menjadi
tindakan
kurus ?
pengamalan
2. Problem Statement
menurut
(mengidentifikasi
agama
yang
masalah);
dianutnya.
Peserta
didik
1.2 Berperilaku
mengidentifikasi
ilmiah
permasalahan mengenai
(memiliki rasa
deskripsi
Ilmu
gizi,

Indikator Pencapaian
Penilaian
Kompetensi
1.1.1 Mensyukuri
Penugasan
keagungan Tuhan - Menuliskan data
melalui sikap
makanan yang
sungguh-sungguh
dikonsumsi
mempelajari
setiap hari
materi Makanan
selama
dan Sistem
seminggu
Pencernaan
meliputi jenis,
jumlah dan
komposisi
makanan.
- Mencari kajian
literatur tentang
komposisi
makanan
seimbang
dikaitkan
2.1.1 Berperilaku jujur,
cermat, hati-hati,
dengan
kebutuhan
kritis dan
kalori pada
bertanggung
seseorang.
jawab saat
melakukan
Observasi
- Kerja ilmiah,
praktikum
sikap ilmiah dan
pembuatan salah
keselamatan
satu contoh
kerja.
makanan (susu

Alokasi
Waktu
8 JP

-

-

Sumber
Belajar
Buku
Pelajaran
Internet
Torso
sistem
pencerna
an pada
manusia.
Gambar
Sumber
belajar
Biologi
lain.
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ingin
tahu;
objektif; jujur;
teliti; cermat;
tekun;
hatihati;
bertanggung
jawab;
terbuka; kritis;
kreatif;
inovatif dan
peduli
lingkungan)
dalam
melakukan
percobaan dan
diskusi.
3.7 Menganalisis
hubungan
antara struktur
jaringan
penyususn
organ
pada
sistem
pencernaan
dan
mengaitkanny
a
dengan

3.

•

•

4.

5.

makanan dan zat-zat
makanan, air, zat aditif
makanan, kebutuhan dan
keseimbangan
energi
serta menyusun menu
makanan seimbang.
Data Collecting
(mengumpulkan data) ;
Tahap Eksperimen/
Eksplorasi
Menyusun menu
makanan seimbang
selama 3 hari melalui
kerja mandiri.
Peserta didik
mengerjakan LKS 1
dengan cara berdiskusi
didalam kelompok dan
literasi.
Data Processing
(mengolah data);
peserta didik
menganalisis data hasil
pengumpulan data dalam
masing-masing
kelompok.
Verification
(memverifikasi);

nabati)

Portofolio
- Membuat
laporan kegiatan
praktikum
3.7.1 Mendeskripsikan
berupa laporan
tentang
sistem
tertulis.
pencernaan dan Tes
nutrisi.
- Membuat skema
3.7.2 Mengaitkan zatsistem
zat makanan
pencernaan
manusia dan
yang terkandung
dalam bahan
menunjukkan
makanan dan
jenis-jenis
fungsinya
jaringan
didalam tubuh.
penyusun
masing-masing
3.7.3 Merinci struktur
saluran.
jaringan
penyusun organ
pada sistem
pencernaan
manusia dengan
proses
pencernaan
manusia.
3.7.4 Menjelaskan
jenis zat aditif
makanan dan
bahayanya.
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nutrisis
dan
bioprosesnya
sehingga dapat
menjelaskan
proses
pencernaan
serta gangguan
fungsi
yang
mungkin
terjadi
pada
sistem
pencernaan
manusia
melalui studi
literatur,
pengamatan,
percobaan,
dan simulasi.

Peserta didik
3.7.5 Menganalisis
membandingkan hasil
teknologi
diskusi antar kelompok
pengolahan dan
dengan cara masingkeamanan
masing kelompok
pangan
3.7.6 Mengumpulkan
mempresentasikan hasil
informasi tentang
diskusi kelompoknya.
pola makan,
6. Generalization
(menyimpulkan)
menu seimbang,
Peserta didik
AMT (Angka
menyimpulkan hasil
Metabolisme
diskusi.
Basal) dan IMT
(Indeks Massa
Pertemuan II
Tubuh)
• Mereview materi
3.7.7 Menyusun menu
pertemuan I
seimbang
1. Stimulation (memberi
3.7.8 Mensimulasikan
timulus);
proses
Guru menampilkan
pencernaan
gambar sistem
dimulut
pencernaan
3.7.9 Menganalisis
Tahap Mengamati
hasil percobaan
• Menggunakan torso
uji zat makanan
mengenai tempat-tempat
terhadap berbagai
kedudukan alat dan
jenis bahan
kelenjar pencernaan serta
makanan.
fungsinya melalui kerja
3.7.10
Menelaah
kelompok.
gangguan fungsi
• Peserta didik didorong
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•

2.

3.

4.

5.

untuk menanggapi torso
pencernaan dan
yang disajikan guru.
mengaitkannya
dengan teknologi
Peserta didik diminta
sistem
untuk memperhatikan
pencernaan.
LKS 2
Problem Statement
(mengidentifikasi
4.7.1 Melakukan
masalah);
percobaan uji zat
Peserta didik
makanan
mengidentifkasi
terhadap berbagai
permasalahan mengenai
jenis bahan
sistem pencernaan.
makanan.
Data Collecting
4.7.2
Mengolah hasil
(mengumpulkan data);
percobaan uji zat
Peserta didik
makanan dalam
mengumpulkan dan
bentuk laporan.
dengan cara mengerjakan
4.7.3 Menyajikan hasil
LKS 2
percobaan uji zat
Data Processing
makanan dalam
(mengolah data);
bentuk laporan
Peserta didik
tertulis
memnganalisis data hasil
4.7.4
Mengumpulkan
pengumpulan data dalam
data informasi
masing-masing
kelainankelompok
kelaianan yang
Verification
mungkin terjadi
(memverifikasi);
pada manusia
peserta didik
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4.7 Menyajikan
hasil analisis
tentang
kelainan pada
struktur dan
fungsi jaringan
pada
organorgan
pencernaan
manusia
melalui
berbagai
bentuk media
presentasi.

membandingkan hasil
diskusi antar kelompok
dengan cara masingmasing kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok.
6. Generalization
(menyimpulkan);
Peserta didik
menyimpulkan hasil
diskusi.
Pertemuan III
Guru menampilkan gambar
susu didepan kelas.
1. Stimulation (memberi
stimulus)
Peserta didik diminta
untuk memperhatikan
LKS 3 (Praktikum)
2. Problem statement
(mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik
mengidentifikasi
permasalahan yang
tertuang dalam LKS 3
3. Data Collecting
(mengumpulkan data);

dari berbagai
sumber dan
melaporkannya
dalam bentuk
tertulis.
4.7.5 Menyajikan hasil
analisis kelainan
dan gangguan
sistem
pencernaan
makanan pada
manusia dari
berbagai media
(internet).
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Peserta didik
mengumpulkan
data/informasi melalui
praktikum pembuatan
susu nabati dalam
kelompok masingmasing.
4. Data Processing
(mengolah data);
Peserta didik mengolah
data praktikum.
5. Verification
(memverifikasi)
Mempresentasikan hasil
praktikum.
6. Generalization
(menyimpulkan)
Peserta didik
menyimpulkan hasil
diskusi pada kegiatan
pembelajaran terkait
praktikum.
Pemberian Posttest
Peserta didik mengerjakan
posttest.
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Zat Makanan dan Sistem Pencernaan Pada Manusia

Kelas/ Semester

: XI/ 2 (Genap)

Alokasi Waktu:

: 8 JP x 45 menit

A.

Kompetensi Inti
Kompetensi 1 dan 2
Kompetensi sikap spiritual yaitu, Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya. Kompetensi sikap sosial yaitu, Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung
jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional dan kawasan internasional.
Kompetensi 3
Memahami,
menganalisis

Kompetensi 4

menerapkan, Menunjukkan
pengetahuan

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan

humaniora

dengan

kemanusiaan,

wawasan

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian,
serta

menerapkan

pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya

untuk

menalar,

faktual, mengolah dan menyaji secara :

konseptual, prosedural berdasarkan
rasa

keterampilan

memecahkan

a. Efektif
b. Kreatif
c. Produktif
d. Kritis
e. Mandiri
f. Kolaboratif
g. Komunikatif, dan
h. Solutif
Dalam ranah konkret dan abstrak terkait
dengan pengembangan diri yang dipelajari
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masalah.

disekolah, serta mampu melaksanakan tugas
spesifik dibawah pengawasan langsung.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

1.1 Mengagumi
dan
memahami 1.1.1 Mensyukuri keagungan Tuhan
keteraturan dan kompleksitas ciptaan
melalui sikap sungguh-sungguh
Tuhan tentang proses-proses yang
mempelajari materi Makanan dan
terjadi pada tubuh mahkluk hidup
Sistem Pencernaan.
ditingkat seluler dan menjaga
keteraturan tersebut sebagai tindakan
pengamalan menurut agama yang
dianutnya.
2.1 Berperilaku ilmiah (memiliki rasa 2.1.1 Berperilaku jujur, cermat, hati-hati,
ingin tahu, objektif, jujur, teliti,
kritis dan bertanggung jawab saat
cermat, tekun, hati-hati, bertanggung
melakukan praktikum pembuatan
jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif
salah satu contoh makanan (Susu
dan peduli lingkungan) dalam
nabati).
melakukan percobaan dan berdiskusi.
3.7 Menganalisis
hubungan
antara 3.7.11 Mendeskripsikan tentang sistem
struktur jaringan penyusun organ
pencernaan dan nutrisi.
pada
sistem
pencernaan
dan 3.7.12 Mengaitkan zat-zat makanan yang
mengaitkannya dengan nutrisi dan
terkandung dalam bahan makanan
bioprosesnya
sehingga
dapat
dan fungsinya didalam tubuh.
menjelaskan proses pencernaan serta 3.7.13 Merinci
struktur
jaringan
gangguan fungsi yang mungkin
penyusun organ pada sistem
terjadi pada sistem pencernaan
pencernaan
manusia
dengan
manusia melalui studi literatur,
proses pencernaan manusia.
pengamatan, percobaan dan simulasi. 3.7.14 Menjelaskan jenis zat aditif
makanan dan bahayanya.
3.7.15 Menganalisis
teknologi
pengolahan dan keamanan pangan
3.7.16 Mengumpulkan informasi tentang
pola makan, menu
seimbang,
AMT (Angka Metabolisme Basal)
dan IMT (Indeks Massa Tubuh)
3.7.17 Menyusun menu seimbang
3.7.18 Mensimulasikan
proses
pencernaan dimulut
3.7.19 Menganalisis hasil percobaan uji
zat makanan terhadap berbagai
jenis bahan makanan.
3.7.20 Menelaah
gangguan
fungsi
pencernaan dan mengaitkannya
dengan
teknologi
sistem
pencernaan.
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4.7 Menyajikan hasil analisis data dari
berbagai sumber (studi literatur,
pengamatan,
percobaan
dan
simulasi), tentang kelainan pada
struktur dan fungsi jaringan pada
organ-organ
pencernaan
yang
menyebabkan
gangguan
sistem
pencernaan dan melakukan uji zat
makanan yang terkandung dalam
berbagai jenis bahan makanan serta
mengaitkannya dengan kebutuhan
energi bagi setiap individu dan
teknologi terkait sistem pencernaan
(teknologi pengolahan pangan dan
keamanan pangan) melalui berbagai
bentuk media informasi.

4.7.1

4.7.2
4.7.3

4.7.4

4.7.5

Melakukan percobaan uji zat
makanan terhadap berbagai jenis
bahan makanan.
Mengolah hasil percobaan uji zat
makanan dalam bentuk laporan.
Menyajikan hasil percobaan uji
zat makanan dalam bentuk
laporan tertulis.
Mengumpulkan data informasi
kelainan-kelaianan yang mungkin
terjadi pada manusia dari berbagai
sumber dan melaporkannya dalam
bentuk tertulis.
Menyajikan hasil analisis kelainan
dan gangguan sistem pencernaan
makanan pada manusia dari media
internet berbagai media (internet).

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran model Discovery Learning peserta didik dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam mempelajari
sistem pencernaan sehingga mampu :
3.7.1.1 Melalui kegiatan literasi siswa mampu mendeskripsikan tentang sistem
pencernaan dengan baik.
3.7.2.1 Melalui kegiatan praktikum siswa mampu mengaitkan zat-zat makanan yang
terkandung dalam bahan makanan dan fungsinya didalam tubuh dengan baik.
3.7.3.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa mampu merinci organ-organ
penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia serta mengaitkannya
dengan fungsinya dengan baik.
3.7.4.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan jenis zat aditif makanan
dan bahayanya dengan baik.
3.7.5.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menganalisis teknologi pengolahan dan
keamanan pangan dengan baik.
3.7.6.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengumpulkan informasi tentang pola
makan, menu seimbang, AMT (Angka Metabolisme Basal) dan IMT (Indeks
Massa Tubuh) dengan baik.
3.7.7.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menyusun menu seimbang dengan
baik.
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3.7.8.1 Melalui kegiatan presentasi siswa mampu mensimulasikan proses pencernaan
dimulut dengan baik.
3.7.9.1 Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menganalisis hasil percobaan uji zat
makanan terhadap berbagai jenis bahan makanan dengan baik.
3.7.10.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menelaah gangguan fungsi
pencernaan dan mengaitkannya dengan teknologi sistem pencernaan dengan
baik.
4.7.1.1Melalui kegiatan praktikum siswa mampu mengidentifikasi dan melakukan
percobaan uji zat makanan terhadap berbagai jenis bahan makanan dengan
baik.
4.7.2.1 Melalui kegiatan parktikum siswa mampu menyajikan hasil percobaan uji zat
makanan dalam bentuk laporan tertulis dengan baik.
4.7.3.1 Melalui studi literatur siswa mampu mengumpulkan data informasi kelainankelainan yang mungkin terjadi pada manusia dari berbagai sumber dan
melaporkannya dalam bentuk tertulis dengan baik
4.7.4.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menyajikan hasil analisis kelainan dan
gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia dari media internet
dengan baik.
D. Materi Pembelajaran
Materi Pembelajaran :
Makanan
a) Deskripsi Ilmu Gizi
b) Makanan dan zat-zat makanan
c) Air
d) Zat Adiftif Makanan
e) Kebutuhan dan Keseimbangan Energi
f) Menyusun menu makanan seimbang.
g) Sistem Pencernaaan makanan pada manusia
h) Gangguan sistem pencernaan makanan.
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Scientific kontekstual

Model pembelajaran : Discovery Learning
Metode

: Diskusi, Praktikum dan penugasan
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F. Media Pembelajaran :
1. Laptop,Power point, LCD
G. Sumber Belajar
1. Buku Biologi kelas XI
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Berdasarkan Kurikulum
2013. Jakarta : Erlangga.
2. Buku-buku biologi penunjang yang relevan.

H. Langkah-langkah kegiatan
Pertemuan I (2 JP x 45 menit)
No

Kegiatan

1.

Pendahuluan

Deskripsi
Orientasi :
• Guru memberi salam, menyanyikan lagu
Indonesia Raya bersama secara sentral dan
berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa,
mengecek kebersihan kelas, kerapian
pakaiaan, letak meja kursi dan mengabsen
kehadiran.
Apersepsi
• Mengaitkan
materi/
tema/kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman
peserta
didik
dengan
materi/tema/kegiatan
pembelajaran
sebelumnya
• Mengingatkan kembali materi prasyarat
dengan bertanya mengajukan pertanyaan
yang ada keterkaitannya dengan pelajaran
yang akan dilakukan.
- Pada pertemuan sebelumnya kita telah
mempelajari tentang sistem sirkulasi
pada manusia. Apakah sistem tersebut
terjadi pada pencernaan kita ?
- Apa yang diolah oleh sistem pencernaan
kita ?
Motivasi
• Guru
memotivasi
siswa
dengan
menampilkan gambar bahan makanan dan
sistem pencernaan pada manusia.

Alokasi
Waktu
10 menit
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-

Apa saja makanan yang ditampilkan di
PPT ?
- Apakah
semua
bahan
makanan
mengandung zat-zat yang diperlukan
oleh tubuh ?
- Apa fungsi bahan makanan bagi tubuh ?
- Bagaimanakah
proses
pencernaan
didalam tubuh ?
Pemberian Acuan

2.

Inti

• Menyampaikan KD 3.7 dan KD 4.7 pada
siswa serta rencana kegiatan berupa :
pendekatan pembelajaran kontekstual dan
saintifik, metode pembelajaran yang akan
digunakan adalah metode discovery, dan
pembagian kelompok serta alokasi waktu
untuk melaksanakan pembelajaran.
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Discovery Learning
1. Stimulation (memberi stimulus) ;

70 menit
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Peserta didik diminta untuk memperhatikan
LKS 1
2. Problem
satement(mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti yang
tertuang dalam LKS 1
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik mengumpulkan data/informasi
dari buku Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk
SMA/MA kelas XI hlm.233 s.d 263, Jakarta
: Erlangga, buku-buku biologi yang relevan
mengenai :
a. Deskripsi Ilmu Gizi
b. Makanan dan zat-zat makanan
c. Air
d. Zat Adiftif Makanan
e. Kebutuhan dan Keseimbangan Energi
f. Menyusun menu makanan seimbang.
Dalam kelompok yang masing-masing
kelompok terdiri atas 4-5 orang, sesuai yang
tertuang dalam LKS 1
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
pengumpulan data dalam masing-masing
kelompok.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil diskusi
antar kelompok dengan cara masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
pada kegiatan pembelajran terkait dengan
deskripsi Ilmu Gizi, makanan dan zat-zat
makanan, air, zat aditif makanan,
kebutuhan dan keseimbangan energi, serta
menyusun menu makanan seimbang.
3.

Penutup

• Guru
Memberikan penekanan hasil diskusi dan
mengklarifikasi bila ada konsep yang
kurang tepat.
• Guru
Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menyimpulkan hasil diskusi
• Guru
Bertanya kepada peserta didik tentang
pembelajaran hari itu.

10
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• Guru
Memberikan kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
• Guru
Menyampaikan kegiatan pada pertemuan
berikutnya.

Pertemuan 2 (3 jp x 45 menit)
No
Kegiatan
1

Pendahuluan

Deskripsi

Orientasi :

Alokasi
waktu
10 menit

•

Guru memberi salam, menyanyikan
lagu Indonesia Raya bersama secara
sentral dan berdoa dipimpin oleh salah
seorang siswa, mengecek kebersihan
kelas, kerapian pakaian, letak meja
kursi dan mengabsen kehadiran.
Apersepsi
• Mengaitkan
materi/
tema/kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman
peserta
didik
dengan
materi/tema/kegiatan
pembelajaran
sebelumnya
• Mengingatkan kembali materi prasyarat
dengan bertanya mengajukan pertanyaan
yang ada keterkaitannya dengan pelajaran
yang akan dilakukan.
- Bagaimana
sistem
pencernaan
melakukan tugasnya ?
- Apakah sistem pencernaan bekerja
secara sinergis ?
Motivasi
•

2

Inti

Guru memotivasi siswa dengan
menampilkan
gambar
sistem
pencernaan manusia
• Menunjukkan torso sistem pencernaan
pada manusai
• Mengajukan pertanyaan
Discovery Learning
1. Stimulation (memberi stimulus) ;
Peserta
didik
diminta
untuk
memperhatikan LKS 2
2. Problem Statement (mengidentifikasi

70 menit
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masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti :
a. Bagaimanakah
proses
pencernaan makanan terjadi ?
b. Organ-organ apa sajakah yang
berperan
dalam
sistem
pencernaan ?
c. Apa sajakah faktor penyebab
gangguan
pada
sistem
pencernaan ?
Seperti yang tertuang dalam LKS 2

3.

Penutup

•
•
•
•
•

3. Data Collecting (mengumpulkan
data)
Peserta
didik
mengumpulkan
data/informasi buku Irnaningtyas. 2013.
Biologi untuk SMA/MA kelas XI hlm.
264 s.d 273, Jakarta : Erlangga dan
buku-buku biologi yang relevan dalam
kelompok yang asing-masing kelompok
terdiri atas 4-5 orang, sesuai yang
tertuang dalam LKS 2
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
pengumpulan data dalam masingmasing kelompok.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok dengan cara
masing-masing
kelompok
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompok.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil
diskusi pada kegiatan pembelajaran
terkait dengan sistem pencernaan
makanan pada manusia.
Guru memberikan penekanan hasil diskusi
dan mengklarifikasi bila ada konsep yang
kurang tepat.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menyimpulkan hasil diskusi
Guru bertanya kepada peserta didik tentang
pembelajaran hari itu.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
Guru menyampaikan kegiatan pada
pertemuan berikutnya.

20 menit
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Pertemuan ke 3 (3 x 45 menit) Praktikum Pembuatan Susu Nabati
No

Kegiatan

1.

Pendahuluan

2

Inti

3

Penutup

Deskripsi
•

Alokasi
waktu

10 menit
Guru memberi salam, menyanyikan lagu
Indonesia Raya bersama secara sentral
dan berdoa dipimpin oleh salah seorang
siswa, mengecek kebersihan kelas,
kerapian pakaian, letak meja kursi dan
mengabsen kehadiran.
• Guru mempersiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan dalam kegiatan
praktikum.
• Memotivasi siswa dengan menampilkan
gambar susu didepan kelas.
• Guru meminta siswa untuk menyebutkan
susu merk apa yang pernah dikonsumsi,
apakah
ada
siswa
yang
rutin
mengkonsumsi susu, apakah manfaatnya
bagi tubuh.
• Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan membagikan LKS
kepada perwakilan kelompok.
100 menit
Discovery Learning
1. Stimulation (memberi stimulus)
Peserta
didik
diminta
untuk
memperhatikan LKS
2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permaslahan seperti
yang tertuang dalam LKS.
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta
didik
mengumpulkan
data/informasi
melalui
praktikum
pembuatan susu nabati. Dalam kelompok
masing-masing kelompok terdiri atas 4-5
orang, sesuai yang tertuang dalam LKS.
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik mengolah data praktikum.
5. Verification (memverifikasi)
Mempresentasikan hasil praktikum.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
pada kegiatan pembelajaran terkait
dengan praktikum.
15 menit
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• Guru
memberipenekananhasildiskusidanmengklari
fikasibilaadakonsep yang kurangtepat
• Guru memberikan posttest kepada siswa
• Guru
memberikesempatankepadasiswasecaraacaku
ntukmerefleksikanhasilbelajarnyasecaralisan.
• Guru menyampaikan kegiatan pada
pertemuan berikutnya

I. Teknik penilaian
Aspek
1. Kognitif

: Tes tertulis (Postest), Non Tes (Laporan Praktikum)

2. Afektif

: Lembar Observasi (penilaian sikap dan presentasi)

3. Psikomotorik

: Kinerja

J. Lampiran
1. Instrumen penilaian
2. LKS
3. Bahan Ajar
Mengetahui :

Dosen Pembimbing

Dra. Maslichah Asy’ari M.Pd

Peneliti

Silviana Erna
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Lampiran 3 Lembar Kerja Siswa I
Lembar Kerja Siswa (LKS) I
Nama kelompok :

A. Judul : Makanan dan Zat Makanan
B. Tujuan :
1. Siswa mampu mengaitkan zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan
makanan dan fungsinya didalam tubuh.
2. Siswa mampu menyusun menu seimbang.
3. Siswa mampu menjelaskan jenis zat aditif makanan dan bahayanya.
4. Siswa mampu menganalisis teknologi pengolahan dan keamanan pangan.
5. Siswa mampu mengumpulkan informasi tentang pola makan, menu seimbang,
AMT dan IMT.
C. Langkah kerja :
1. Berkumpulah dengan anggota temanmu
2. Carilah jawabannya melalui internet atau melalui buku-buku yang relevan.
3. Diskusikanlah pertanyaan berikut ini dengan anggota kelompokmu
4. Catatlah hasil diskusi pada kolom diskusi
5. Presentasikan hasil diskusimu didepan kelas
6. Buatlah kesimpulan anda
Pertanyaan :
1. Apakah setiap manusia memiliki kebutuhan nutrisi yang sama ? jelaskan faktorfaktor yang mempengaruhinya !

2. Gambarkan skema piramida gizi seimbang yang meliputi perbandingan jenis
makanan sebagai sumber energi, zat pengatur dan zat pembangun.
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3. Apa saja jenis-jenis zat aditif dan mengapa zat aditif tersebut berbahaya bagi
kesehatan ?

4. Bagaiamanakah cara pengolahan teknologi dan keamanan pangan dengan baik ?
jelaskan dan berikan contohnya !

5. Lengkapilah tabel vitamin dan mineral berikut.
Nama vitamin

Sumber

Akibat kekurangan

B1 (tiamin)

........

........

B3 (nikotinat)

........

........

C (asam askorbat)

........

........

A (retinol)

........

........

Sumber

Akibat kekuragan

Na (natrium)

........

........

Ca (kalsium)

........

........

S (sulfur)

........

........

Fe (besi)

........

........

Unsur mineral

D. Kesimpulan
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Lampiran 4 Lembar Kerja Siswa II
Lembar Kerja Siswa (LKS) 2
Nama Kelompok :

A. Judul

: Sistem pencernaan pada manusia

B. Tujuan

:

1.

Siswa mampu mendeskripsikan tentang sistem pencernaan.

2.

Siswa mampu merinci struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan
manusia dengan proses pencernaan manusia.

3.

Siswa mampu menelaah gangguan fungsi pencernaan dan mengaitkannya dengan
teknologi sistem pencernaan.

4.

Siswa mampu mengumpulkan data informasi kelainan-kelainan yang mungkin
terjadi pada manusia dari berbagai sumber dan melaporkannya dalam bentuk
tertulis.

5.

Siswa mampu menyajikan hasil analisis kelainan dan gangguan sistem
pencernaan makanan pada manusia dari media internet.

C. Langkah kerja :
1. Berkumpulah dengan anggota temanmu
2. Carilah jawabannya melalui internet atau melalui buku-buku yang relevan.
3. Diskusikanlah pertanyaan berikut ini dengan anggota kelompokmu
4. Catatlah hasil diskusi pada kolom diskusi
5. Presentasikan hasil diskusimu didepan kelas
6. Buatlah kesimpulan anda.
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D. Pertanyaan :
1. Bagaimanakah proses pencernaan makanan terjadi pada setiap organ atau
saluran pencernaan hingga zat makanan dapat diserap oleh tubuh?

2. Organ apa sajakah penyusun sistem pencernaan makanan dan jelaskan
fungsinya masing-masing sebagai alat pencerna secara mekanis maupun
enzimatis !

3. Apa saja penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana cara
mengatasinya ?

4. Roti tawar, nasi, dan sagu mengandung zat tepung. Mengapa roti atau nasi
atau sagu terasa manis setelah lima menit di mulut kamu tanpa dikunyah?
Jelaskan!

5. Mengapa produksi HCL yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya
gesekan pada dinding lambung dari usus halus sehingga menimbulkan rasa
nyeri?
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Lampiran 5 Lembar Kerja Siswa III
LEMBAR KERJA SISWA III
Anggota kelompok :

A. Acara Praktikum
Judul

: Praktikum Pembuatan Susu Nabati

Hari, tanggal :
Waktu

:

Tempat

:

B. Tujuan
1. Siswa mampu membuat produk dibidang pangan melalui pembuatan susu nabati.
2. Untuk mengetahui perubahan warna, rasa, aroma, ketajaman perisa, tekstur dan
tingkat kesukaan yang dihasilkan dari produk susu nabati.
3. Untuk mengetahui kadar protein pada susu nabati
C. Alat dan Bahan
Alat

:
Alat-alat yang digunakan adalah panci, pengaduk, timbangan duduk, sendok,
gelas pengukur, botol selai, baskom, blender, saringan, kompor, termometer,
timbangan analitik, tabung reaksi,

Bahan :
Bahan yang digunakan adalah kacang tanah sebagai bahan dasar, gula, jeruk
manis, dan air mineral.
D. Cara Kerja
Pembuatan perisa jeruk manis
1.

Pembuatan perisa jeruk manis menurutFernando (2008)
a.

Buah jeruk manis dipilih yang baik yang tidak cacat, dan tidak busuk, lalu
diambil bagian dalamnya dengan cara mengupas kulitnya terlebih dahulu.

b.

Bagian daging buah yang telah dibersihkan ditimbang sebanyak 600 g.
94
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c.

Daging

buah

jeruk

kemudian

diperas

dan

diambil

sarinyadengan

menggunakan tangan yang dibungkus menggunakan plastik dan saringan.
d.

Kemudian sari buah jeruk disaringmenggunakan saringan biasa selanjutnya
disaring kembali dengan kain saring (masing-masing satu kali penyaringan)

e.

Selanjutnya hasil saringan tadi disimpan didalam wadah yang bersih.

f.

Sari jeruk manis kemudian dimasak selama 3 menit dengan suhu 70º C

g.

Setelah 3 menit sari jeruk manis diangkat dan didinginkan.

2. Proses pembuatan susu kacang tanah menurutFernando (2008)
a.

Kacang tanah dipilih dan ditimbang sebanyak ½ kg. Kacang tanah dicuci
untuk menghilangkan kotoran, kemudian ditiriskan.

b.

Kemudian air direbus secukupnya hingga mencapai suhu 70°C.

c.

Kacang tanah dimasukkan dan direbus sekitar 2 menit. Suhu dijaga agar tetap
stabil pada suhu 70°C.

d.

Setelah direbus, kompor dimatikan dan kacang tanah ditiriskan.

e.

Kulit ari kacang tanah dibersihkan hingga bersih, kemudian dilakukan
pencucian ulang.

f.

Kacang tanah dicampurkan 3,5 liter air, kemudian dihaluskan dengan
blender.

g.

Setelah kacang tanah halus, blender dimatikan dan kacang tanah disaring.
Hal ini bertujuan untuk memisahkan sari kacang tanah dengan ampas.
Kacang tanah disaring hingga ampas dan sarinya benar-benar terpisah.

h.

Kemudian susu kacang tanah dimasak kembali dan diaduk-aduk hingga
merata.

i.

Susu dituangkan ke dalam botol selai kemudian ditambahkan perisa jeruk
manis sesuai dengan takaran pada tabel di bawah ini :
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Tabel 3. 2 Kode setiap susu dalam pembuatan susu kacang tanah
No

kode

Keterangan

1

K

Susu kacang tanah tanpa penambahan
perisa (Kontrol)

2

A

Susu kacang tanah 80 ml + Perisa jeruk
manis 20 ml.

3

B

Susu kacang tanah 70 ml + Perisa jeruk
manis 30 ml.

4

C

Susu kacang tanah 60 ml + Perisa jeruk
manis 40 ml.

Hal yang sama dilakukan untuk tiap perlakuan.
j.

Susu dan jeruk manis yang telah ditakar kemudian dimasak kembali, selama
proses memasak ditambahkan gula yang telah ditimbang sebanyak 8 gram
pada setiap perlakuan yang sama. Susu dimasak selama 5 menit dengan suhu
70ºC.

k.

3.

Setelah 5 menit susu diangkat dan didinginkan.

Pengujian organoleptik
Adapun aspek yang harus diuji menurut SNI susu adalah penampakan, bau,
rasa, dan konsistensi.Berikut ini adalah cara kerja uji organoleptik berdasarkan
SNI 3144-2009 :
Berikut ini adalah cara kerja uji organoleptik berdasarkan SNI 3144-2009 :
1) Uji organoleptik
Uji tekstur, Uji tekstur dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1.

Sampel diambil secukupnya dan diletakkan di atas gelas arloji yang
bersih dan kering.

2.

Sampel dilihat beberapa saat, lalu diberi skor dari masing-masing
perlakuan
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3.

Sampel dilihat untuk mengetahui apakah sampel berbentuk cairan
kental atau tidak berbentuk cairan kental.

2) Uji warna
Uji warna dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1.

Sampel diambil diambil kemudian dilihat beberapa saat, lalu diberi
skor dari masing-masing perlakuan.

2.

Jika menurut panelis warna susu nabati menarik, maka hasil yang
dinyatakan “ menarik”, jika menurut panelis warna tidak menarik,
maka hasil dinyatakan “ tidak menarik”.

3) Uji aroma
Prinsipnya adalah dengan melakukan analisa terhadap contoh uji secara
organoleptik dengan menggunakan indera penciuman (hidung). Cara kerjanya
yaitu :
1.

Sampel diambil sebanyak 1 sendok makan dan diletakkan di atas
gelas arloji yang bersih dan kering

2.

Sampel susu nabati dicium pada jarak kira-kira 5 cm dari hidung
untuk mengetahui baunya.

3.

Sampel dicium untuk mengetahui apakah sampel beraroma manis
atau tidak beraroma manis.

4) Ketajaman sari buah jeruk manis
1.

Panelis diminta untuk mengambil 1 sendok sampel dan dirasakan
dengan lidah

2.

Jika berasa rasa sari buah jeruk manis, maka hasil dinyatakan “ berasa
buah jeruk manis “ dan jika tidak terasa, maka hasil dinyatakan “
tidak berasa buah jeruk manis”.
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5) Uji rasa
Prinsipnya adalah dengan melakukan analisa terhadap contoh uji secara
organoleptik dengan menggunakan indera perasa (lidah). Cara kerjanya yaitu:
1.

Sampel susu diambil 1 sendok dan dirasakan dengan lidah

2.

Jika terasa khas susu nabati (manis ), maka hasil dinyatakan “berasa
manis” dan jika terasa rasa asing selain rasa susu, maka hasil
dinyatakan “tidak berasa manis”

3.

Responden memberi penilaian terhadap sampel yang disediakan

6) Kesukaan susu nabati
1.

Sampel diambil sebanyak 1 sendok, diamati dan dirasakan.

2.

Panelis memilih sampel mana yang akan disukai dengan memberikan
tingkat kesukaannya terhadap susu nabati tersebut.
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E. Hasil Pengamatan
1. Tabel Hasil Uji Organoleptik Susu Nabati
Panelis

Kode
sampel/perlakuan

Penilaian/parameter
ketajaman rasa sari
buah jeruk manis

Warna

Rasa

Aroma

tekstur

kesukaan

A
B
C
D
E
F... dst

Berikan penilaian terhadap ketajaman rasa sari buah jeruk manis, warna, rasa, aroma, tekstur dan kesukaan pada susu nabati dengan mengisi skor
1-5 dengan keterangan sebagai berikut :
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Tabel 2 Kuesioner Uji Organoleptik Susu kacang tanah dengan penambahan perisa jeruk manis
Skala/uji analisis
Tekstur

5
4
Susu nabati sangat Susu
berbentuk cairan berbentuk
kental
kental

3
2
1
nabati Susu nabati agak Susu nabati tidak Susu sangat tidak
cairan berbentuk cairan berbentuk cairan berbentuk cairan
kental
kental
kental

Aroma

Sangat
manis

beraroma Beraroma manis

Agak
manis

beraroma Tidak
manis

beraroma Sangat
tidak
beraroma manis

Rasa

Sangat
manis

berasa Berasa manis

Agak
manis

berasa Tidak
manis

berasa Sangat
tidak
berasa manis

Ketajaman rasa sari Sangat
berasa Berasa buah jeruk Agak berasa buah Tidak berasa buah Sangat
tidak
berasa buah jeruk
buah jeruk manis
buah jeruk manis
manis
jeruk manis
jeruk manis
manis
Warna

Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati
sangat
tidak
sangat menarik
menarik
agak menarik
tidak menarik
menarik

Kesukaan susu nabati

Sangat suka

Suka

Agak suka

Tidak suka

Sangat tidak suka

Keterangan : Uji hedonik = warna dankesukaan susu nabati; Uji deskriptif = Tekstur, aroma, rasa, dan ketajaman rasa sari buah jeruk manis.
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F. Kesimpulan
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..............................
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Lampiran 6 Bahan ajar
Materi Makanan Dan Sistem Pencernaan Makanan
A. Pengertian Ilmu Gizi
Ilmu gizi (bahasa arab, ghidza = makanan) adalah ilmu yang mempelajari
segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Dalam
ilmu gizi terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain :
a. Zat gizi (nutrisi), unsur/ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk
melakukan fungsi, seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara
jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh.
b. Nutrisi esensial, nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus
diperoleh dari makanan.
c. Makanan, bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur kimia
yang dapat dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga dapat berguna bagi tubuh.
d. Bahan makanan, makanan dalam keadaan mentah.
e. Pangan, istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan.
f. Status gizi, status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara
kebutuhan dengan masukan nutrisi. Status gizi dapat dibedakan

menjadi

status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih.
g. Diet, pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi
penduduk.
h. Diet seimbang, diet yang memberikan semua nutrisi dalam jumlah yang
memadai/mencukupi (tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit).
B. Makanan dan Zat Makanan
1. Makanan
Makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh sebaiknya makanan yang
baik dan menyehatkan. Syarat makanan yang baik dan menyehatkan adalah
sebagai berikut :
 Makanan harus mudah dicerna. Sebagian besar jenis makanan harus
dimasak terlebih dahulu agar mudah dicerna, seperti daging dan ikan.
Namun, beberapa jenis makanan lainnya bisa dikonsumsi langsung
dalam keadaan mentah, seperti buah-buahan dan sayuran lalapan.
 Higienis, makanan tidak mengandung bibit penyakit dan zat-zat aditif
yang membahayakan kesehatan tubuh.
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 Makanan mengandung zat gizi dengan jumlah yang mencukupi sesuai
dengan yang diperlukan tubuh, seperti mengandung karbohidrat,
protein, lemak, vitamin, garam-garam mineral, dan air. Setiap bahan
makananan mengandung zat gizi yang berbeda-beda, tidak ada jenis
bahan makanan yang mengandung semua zat gizi secara lengkap,
sehingga kita perlu mengkonsumsi beraneka ragam jenis makanan agar
dapat memenuhi kebutuhan tubuh.
 Makanan harus mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi
kebutuhan tubuh. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor jenis kelamin,
usia, berat/tinggi badan, aktivitas, dan kondisi kesehatan seseorang.
Makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh memiliki fungsi utama, yaitu :
 Sumber energi (zat pembakar), yaitu makanan yang mengandung zat
gizi, lemak, protein, dan karbohidrat. Oksidasi dari ketiga gizi tersebut
menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas kehidupan.
 Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh (zat pembangun), yaitu
makanan yang mengandung protein, mineral, dan air. zat tersebut
diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, serta memelihara dan
mengganti sel-sel yang rusak.
 Mengatur proses tubuh (zat pengatur), yaitu makanan yang
mengandung protein, mineral, air dan vitamin. Mineral dan vitamin
sebagai pengatur dalam proses oksidasi, fungsi saraf dan otot. Kalium
dan natrium untuk menjaga keseimbangan tekanan osmosis sel. Air
sebagai pelarut zat-zat didalam tubuh, mengatur suhu tubuh dan
berperan dalam proses ekskresi.
 Pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit (zat
pelindung). Lemak melindungi tubuh dari udara dingin. Vitamin
sebagai antioksidan yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara
bereaksi dengan radikal bebas reaktif. Protein membentuk antibodi
untuk pertahanan terhadap infeksi bibit penyakit.
2. Zat-zat Makanan
Zat-zat makanan disebut juga gizi atau nutrisi. Makanan bergizi adalah
makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak (lipid), vitamin, dan
mineral dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh.

Karbohidrat,

protein, dan lemak diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak disebut
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makronutrien. Sementara itu, vitamin dan mineral diperlukan tubuh dalam
jumlah sedikit sehingga disebut mikronutrien.
 Karbohidrat (Hidrat Arang)
Karbohidrat paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang
melakukan fotosintesis. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi tiga
kelompok,

yaitu

monosakarida,

disakarida

dan

polisakarida.

Karbohidrat dalam makanan berupa pati, sukrosa, laktosa, dan fruktosa.
Fungsi

karbohidrat

adalah

sebagai

sumber

energi,

pengatur

metabolisme lemak, menghemat protein, membantu pengeluaran feses.
Akibat kelebihan karbohidrat :


Jika masukan karbohidrat berlebihan melampaui kebutuhan
tubuh akan energi, akan terjadi konversi karbohidrat menjadi
lemak sehingga menimbulkan obesitas.



Kesalahan makan yang lazim dilakukan oleh masyarakat
modern, yaitu mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat yang
sudah dimurnikan seperti beras giling dan roti yang putih.



Diet yang kaya akan karbohidrat, pada umumnya kurang
banyak mengandung nutrisi esensial lain yang diperlukan
tubuh.

Akibat kekurangan karbohidrat :


Jika kekurangan karbohidrat dalam diet, lemak akan diubah
menjadi energi. Metabolisme lemak akan menghasilkan keton
jika produksi keton melebihi kecepatan pembuangannya, akan
mengakibatkan ketosis.



Jika kekurangan karbohidrat dan lemak, protein akan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan
fungsinya sebagai zat pembangun yang menyebabkan deplesi
(penyusutan) jaringan, hal ini terjadi akibat ketidakmampuan
makan ketika sakit atau kelaparan saat krisis pangan.

 Lemak (lipid)
Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan
minyak. Lipid bersifat sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan
tertentu membentuk emulsi (misalnya, saat dicerna di usus). Lipid larut
dalam pelarut nonpolar (etanol, eter, kloroform, dan benzena). Lemak
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dapat menjadi tengik jika terpapar oksigen dalam udara. Lemak
tersusun dari atom karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Lemak/
minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Lemak
dapat berasal dari sumber hewani maupun nabati (tumbuh-tumbuhan).
Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang efektif dibandingkan
karbohidrat dan protein, perlindungan, penyekatan/isolasi, perasaan
kenyang, ikut serta membangun jaringan tubuh, penyedia vitamin larut
lemak, yaitu A,D,E, dan K. Menghemat protein, sebagai pelumas dan
membantu pengeluaran sisa percernaan makanan, dan memberi
kelezatan pada makanan.
 Protein
Istilah protein berasal dari bahasa Yunani proteos (yang utama).
Protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, sebanyak
seperlima dari bagian tubuh. Protein tersusun dari karbon (C), hidrogen
(H), oksigen (O), dan nitrogen (N). Pada beberapa jenis protein
terdapat unsur mineral seperti sulfur (S), fosfor (P), iodin (I), besi (Fe),
dan kobalt (Co). Sumber protein berasal dari bahan makanan, baik
hewani maupun nabati, yaitu : daging berwarna merah (daging sapi,
kerbau atau kambing), ikan, daging unggas, susu kerang dan keju.
Kelompok kacang-kacangan dan hasil pengolahannya, sereal memiliki
kandungan protein yang lebih rendah dibandingkan kacang-kacangan,
tetapi masih dapat digunakan sebagai protein.
Kebutuhan manusia akan protein dapat dihitung dengan mengetahui
jumlah nitrogen yang hilang atau yang dikeluarkan oleh tubuh melalui
urine, feses, keringat, atau terlepas bersama kulit. Prtein berfungsi
untuk menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang,
pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, sebagai sumber energi,
mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentuk
antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi.
Akibat kekurangan protein :


Marasmus, umunya terjadi pada bayi berusia 1 tahun.
Penyebabnya karena terlambat diberi makanan tambahan,
penyapihan

mendadak,

sering

terserang

saluran

infeksi

pencernaan, atau pada keadaan mental dan fisik yang sukar
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diperbaiki. Gejalanya anak apatis, tampak lebih tua, dehidrasi,
pembengkakan hati, mudah terinfeksi saluran pernafasan,
cacingan, pertumbuhan lambat, lemak dibawah kulit berkurang
tetapi tidak ada edema.


Kwashiokor, biasanya diderita anak usia 2-3 tahun. Dengan
gejala

pertumbuhan

terhambat,

oto-otot

berkurang

dan

melemah, muka berbentuk bulat seperti bulan (moonface),
gangguan psikomotorik, perubahan kulit dan rambut, serta
edema pada kaki, perut, dan tangan (jika ditekan dengan jari,
akan meninggalkan lekukan).
Akibat kelebihan protein :


Protein yang berlebihan tidak menguntungkan tubuh karena
dapat menyebabkan

obesitas, asidosis, dehidrasi, diare,

kenaikan amonia dan urea dalam darah, serta demam.
 Vitamin
Istilah vitamin pertama kali digunakan oleh Casimir Funk yang
berasal dari Polandia, setelah menemukan zat dalam dedak beras yang
dapat menyembuhkan penyakit beri-beri. Vitamin adalah zat organik
yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga harus
diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Vitamin D dapat dibuat
sendiri dalam kulit, asalkan mendapatkan cukup sinar matahari.
Vitamin D dalam bahan makanan terkadang berbentuk provitamin
(precursor) yang dapat diubah menjadi vitamin aktif dalam tubuh. Jika
tubuh kekurangan vitamin, akan menyebabkan kekurangan vitamin
(defisiensi) yang disebut avitaminosis. Fungsi vitamin, yaitu sebagai
koenzim (bagian dari koenzim) dan biokatalisator yang mengatur
proses metabolism, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan.
Vitamin dapat rusak dalam proses pemasakan makanan, jika suhu
terlalu tinggi, air perebus dibuang, permukaan makanan terpapar udara,
atau jika menggunakan alkali. Kehilangan vitamin dapat dicegah
dengan beberapa cara, yaitu :
a) Menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi
b) Waktu memasak tidak terlalu lama
c) Menggunakan air pemasak sedikit mungkin
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d) Memotong bahan makanan dengan pisau yang tajam dan tidak
terlalu kecil
e) Panci pemasak ditutup
f) Tidak menggunakan alkali dalam memasak
g) Vitamin larut dalam lemak (A,D,E, dan K) tidak mudah hilang
dalam perebusan dengan menggunakan air, tetapi dapat hilang
karena proses oksidasi sehingga perlu ditambahkan antioksidan.
Vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, sebagai berikut :
•

Vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks yang
terdiri atas B1, B2, B3, B5, B6, B11, vitamin H, dan vitamin C.

•

Vitamin yang larut dalam lemak atau minyak, yaitu vitamin A,
D, E, dan K.

Provitamin dan Antivitamin
Provitamin (prekursor vitamin) adalah senyawa organik yang tidak
bersifat sebagai vitamin, tetapi dapat diubah menjadi vitamin setelah
dikonsumsi dalam tubuh. Contohnya vitamin A dengan prekursor
karoten, vitamin D dengan prekursor 7-dehidro kolesterol, dan niasin
dengan prekursor triptofan.
Antivitamin adalah senyawa organik yang meniadakan kerja vitamin.
Contohnya sitral sebagai antivitamin A, asam indola asetat sebagai
antivitamin B3, dan asam glukoaskorbat sebagai antivitamin C.


Mineral
Sebagian besar bahan makan terdiri atas 96% air dan bahan organik,
sisanya adalah unsur mineral. Dalam tubuh, mineral bergabung dengan
zat organik atau berbentuk ion-ion bebas. Mineral berfungsi sebagai zat
pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi
tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara
keseluruhan. Namun penggunaan suplemen mineral tidak boleh
berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan.
Fungsi mineral, yaitu :
a) Pemeliharaan keseimbangan asam-basapenjaga keseimbangan
ion-ion dalam cairan tubuh
b) Kofaktor aktivitas enzim-enzim
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c) Komponen hormon dan enzim
d) Membantu transfer zat melalui membran sel
e) Pemelihara kepekaan saraf dan otot
f) Penyusun jaringan (misalnya Ca, P, Mg, Fe)
Mineral dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :


Mineral makro, diperlukan tubuh dalam jumlah banyak,
contohnya Na, Cl, K, Ca, P, Mg, dan S.



Mineral mikro, diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit,
contohnya Fe, Zn, I, Se, Mn, F, Cu, Cr, Mo, dan Co.

3. Air
Tubuh kita sebagian besar tersusun dari air, yaitu sebanyak 55-60%
dari berat badan seorang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak atau
sekitar 47 liter. Kandungan air pada tubuh anak-anak lebih besar dari angka
tersebut, misalnya pada bayi saat lahir memiliki kandungan air sekitar 75%
dari berat badannya. Oleh karena itu, tubuh kita setiap hari memerlukan air
sekitar 2,5 liter untuk orang dewasa, yang berasal dari air minum sekitar 1,5
liter dan yang berasal dari makanan sekitar 1,0 liter. Manusia dapat meniggal
dalam waktu kurang dari seminggu jika tidak mengkonsumsi air.
Fungsi air bagi tubuh, yaitu :
a) Pelarut dan pengangkut.
b) Katalisator.
c) Pelumas
d) Pengatur
e) Pelindung
f) Pembangun
4. Zat Aditif Makanan
Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan
pada waktu proses pengolahan makana. Keberadaan zat aditif dalam makanan
dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.


Aditif sengaja, diberikan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti
meningkatkan

nilai

gizi,

penguat

cita

rasa,

mengendalikan

keasaman/kebasaan, memantapkan bentuk dan rupa, atau pengawet
agar tidak mudah busuk.
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Aditif tidak sengaja, jumlahnya sangat kecil, sehingga akibat dari
proses pemasakan.

Berdasarkan sumber asalnya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi dua
golongan, yaitu :


Aditif alamiah, contohnya ekstrak kunyit dan daun pandan untuk
pewarna, serta air jeruk untuk pemberi rasa asam.



Aditif sintetis (buatan), lebih pekat, lebih stabil, biasanya lebih murah,
tetapi terkadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan
tubuh atau bersifat karsinogenik yang dapat merangsang terjadinya
kanker. Contohnya, monosodium glutamat (MSG) sebagai penyedap
rasa dll.

Berdasarkan tujuannya, zat aditif dapat dibedakan beberapa macam, yaitu :


Pewarna makanan/minuman



Penguat cita rasa



Antikerak



Pemantap



Penjernih larutan



Pemucat



Pengembang adonan



Pengawet, dan



Surfaktan.

5. Kebutuhan dan Keseimbangan Energi
a. Kebutuhan Energi
Terdapat tiga komponen untuk menghitung energi, yaitu angka
metabolisme basal (AMB) atau basal metabolism rate (BMR),
aktivitas fisik, dan efek makanan. Metabolisme basal membutuhkan
energi paling banyak, yaitu sekitar 66,7% dari total energi yang
dikeluarkan seseorang.
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1) Angka metabolisme basal (AMB)
Angka metabolisme basal (AMB) adalah kebutuhan minimal energi
untuk melakukan proses tubuh yang vital. AMB dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain : jenis kelamin, umur, ukuran tubuh,
komposisi tubuh, tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh,
aktivitas, sekresi hormon, status gizi, kebiasaan merokok, serta
keadaan hamil atau menyusui. AMB dinyatakan dalam satuan
kilokalori (kkal) untuk setiap kilogram berat badan perjam.
Cara menghitung AMB atau BMR dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa rumus sebagai berikut :
•

Menghitung AMB berdasarkan berat badan
AMB laki-laki = BB kg x 1,0 kkal x 24 jam
AMB wanita = BB kg x 0,9 kkal x 24 jam

2) Total energi
Total energi yang diperlukan tubuh dapat dihitung dari REE dikalikan
dengan faktor pembedaberdasarkan aktivitas dan jenis kelamin.
b. Keseimbangan energi
Keseimbangan energi seseorang dapat dicapai jika makanan yang
dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama
dengan energi yang dikeluarkan. Keseimbangan energi dapat
ditentukan oleh berat badan ideal dan indeks massa tubuh (IMT) atau
body mass index (BMI)
•

Penentuan berat badan ideal
Penentuan berat badan ideal dengan menggunakan rumus standar
Broca sebagai berikut :
BB ideal (kg) = (TB (cm) – 100) – 10 % (TB (cm) – 100 )

•

Penentuan indeks massa tubuh
IMT ditentukan oleh pengukuran berat badan dan tinggi badan,
dengan rumus sebagai berikut .
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

IMT = (𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛)2 (𝑚)
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Batas ambang indeks massa tubuh (IMT) di indonesia.
IMT

Kelompok

Kategori

< 17

Kurus

Kekurangan
berat
badan tingkat berat

17,0 – 18,5

Kurus

Kekurangan
berat
badan tingkat ringan

18,5 – 25,0

Normal

Normal

>25,0 – 27,0

Gemuk

Kelebihan
berat
badan tingkat ringan

>27,0

Gemuk

Kelebihan
berat
badan tingkat berat

6. Menyusun Menu Makanan Seimbang
Menu (dapat diartikan “ hidangan “) adalah susunan makanan yang
dimakan oleh seseorang untuk sekali makanatau untuk sehari. Menu seimbang
adalah menu yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan
proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang untuk
pemeliharaan

dan

perbaikan

sel-sel

tubuh,

proses

kehidupan

serta

pertumbuhan dan perkembangan.
Pola menu seimbang yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia
sejak tahun 1950 dalam rangka melancarkan gerakan “ sadar gizi ” .
•

Makanan pokok, memberikan rasa kenyang.

•

Lauk, memberikan rasa nikmat sehingga makanan pokok yang
pada umumnya memiliki rasa netral menjadi lebih enak. Lauk
terbagi menjadi dua yaitu lauk hewani dan lauk nabati.

•

Sayur, biasanya dihidangkan berkuah memberikan rasa segar dan
melancarkan proses menelan.

•

Buah sebagai pencuci mulut

•

Susu, sebagai unsur pelengkap terutama dianjurkan bagi kelompok
orang yang membutuhkan protein relatif lebih banyak seperti ibu
hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Susu mengandung protein
yang tinggi dan zat-zat gizi yang mudah diserap.
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Untuk memenuhi nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan tubuh, maka disusunlah piramida gizi seimbang. Setiap individu
memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda bergantung pada umur, jenis
kelamin, dan kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, seseorang perlu
memperhatikan beberapa hal dalam peyusunan piramida gizi seimbang, yaitu :
•

Keanekaragaman makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.

•

Nilai gizi bahan makanan

•

Berat badan yang seimbang

•

Aktivitas fisik yang dilakukan individu.

Pedoman menu seimbang berbentuk kerucut. Dasar kerucut (tingkat ke-1)
terdiri atas bahan makanan sebagai sumber energi yang secara proporsional
paling banyak dikonsumsi setiap hari. Bagian kerucut ke-2 terdiri atas bahan
makanan sebagai zat pengatur. Bagian kerucut tingkat ke -3 terdiri atas bahan
makanan sebagai zat pembangun. Sementara itu, dibagian kerucut paling atas
(tingkat ke -4) terdiri atas bahan penyedap makanan seperti gula, minyak dan
garam.
7. Sistem pencernaan makanan pada manusia
Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zatzat makanan yang dapat diserap oleh darah, dan sisa-sisa makanannya dibuang
keluar dari tubuh.
Sistem pencernaan pada manusia meliputi saluran pencernaan dan
kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, faring,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus.
a. Mulut
Mulut merupakan alat pencernaan pertama yang dilalui
makanan. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaaan secara
mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dihancurkan oleh gigi
yang dibantu oleh lidah. Sedangkan, secara kimiawi, makanan dicerna
oleh enzim yang terkandung di dalam air ludah. Di dalam mulut
terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang membantu pencernaan
didalam mulut. Beberapa organ di dalam mulut, yaitu :
1) Gigi
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Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan
menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan
mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan atas
empat macam yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi
geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari tiga bagian,
yaitu mahkota gigi (korona), leher gigi (kolum), dan akar gigi (radiks).
Mahkota gigi atau puncak gigi merupakan bagian gigi yang tampak
dari luar. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota gigi yang berbedabeda. Gigi seri berbentuk seperti pahat, gigi taring berbentuk seperti
pahat runcing, dan gigi geraham berbentuk agak silindris dengan
permukaan lebar dan datar berlekuk-lekuk. Bentuk mahkota gigi pada
gigi seri berkaitan dengan fungsinya untuk memotong dan menggigit
makanan. Gigi taring yang berbentuk seperti pahat runcing untuk
merobek makanan. Sedangkan gigi geraham dengan permukaan yang
lebar dan datar berlekuk-lekuk berfungsi untuk mengunyah makanan.
Leher gigi merupakan bagian gigi yang terlindung dalam gusi,
sedangkan akar gigi merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam
rahang. Bila kita amati gambar penampang gigi, maka akan tampak
bagian-bagian seperti pada gambar berikut ini.
Email gigi merupakan lapisan keras berwarna putih yang
menutupi mahkota gigi. Tulang gigi, tersusun atas zatdentin. Sumsum
gigi (pulpa), merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut
saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Itulah sebabnya bila gigi kita
berlubang akan terasa sakit, karena pada sumsum gigi terdapat saraf.
2) Lidah
Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga
mulut dan membantu mendorong makanan (proses penelanan). Selain
itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan
manis, asin, pahit, dan asam.Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam
rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda-beda.
Letak setiap rasa berbeda-beda, yaitu:
-

Rasa asin

—–> lidah bagian tepi depan

-

Rasa manis —–> lidah bagian ujung

-

Rasa asam —–> lidah bagian samping
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-

Rasa pahit —–> lidah bagian belakang / pangkal lidah
Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan

rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot.
Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak
mengandung kelenjar lendir, dan reseptor pengecap berupa tunas
pengecap. Tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang
mempunyai tonjolan seperti rambut yang disebut papila.
3) Kelenjar Ludah
Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva). Kelenjar
ludah dalam rongga mulut ada tiga pasang, yaitu :
-

Kelenjar parotis, terletak di bawah telinga.

-

Kelenjar submandibularis, terletak di rahang bawah.

-

Kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah.
Kelenjar parotis menghasilkan ludah yang berbentuk cair.

Kelenjar submandibularis dan

kelenjar sublingualis

menghasilkan

getah yang mengandung air dan lendir. Ludah berfungsi untuk
memudahkan penelanan makanan. Jadi, ludah berfungsi untuk
membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Selain itu,
ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan
basa.
Di

dalam

ludah

terdapat

enzim

ptialin (amilase).

Enzim ptialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang
mengandung zat karbohidrat (amilum) menjadi gula sederhana
(maltosa). Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya.
Enzim ptialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 – 7 dan suhu
37oC.
b. Kerongkongan
Kerongkongan (esofagus) merupakan saluran penghubung
antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi
sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju
lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan.
Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang
sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan
kerongkongan ini disebut gerak peristalsis. Gerak ini terjadi karena
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otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan
mengkerut secara bergantian. Jadi, gerak peristalsis merupakan
gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan
masuk ke dalam lambung.
Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar enam
detik. Bagian pangkal kerongkongan (faring) berotot lurik. Otot lurik
pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam
proses menelan. Artinya, kita menelan jika makanan telah dikunyah
sesuai kehendak kita. Akan tetapi, sesudah proses menelan hingga
sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan
selanjutnya tidak menurut kehendak kita (tidak disadari).
c. Lambung
Lambung (ventrikulus) merupakan kantung besar yang terletak
di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses
pencernaan. Lambung terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian atas
(kardiak), bagian tengah yang membulat (fundus), dan bagian bawah
(pilorus). Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan
kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus dua belas
jari.
Di

bagian

ujung kardiak dan pilorus terdapat

klep

atau

sfingter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari
lambung. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar,
memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung
berkontraksi, sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur
merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di
dalam

lambung

berbentuk

seperti

bubur.

Dinding

lambung

mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar
pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung
mengandung air lendir (musin), asam lambung, enzim renin, dan
enzimpepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak
mengandung asam lambung.
Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau
bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk
mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah
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protein

menjadi pepton dan proteosa.

Enzim renin

berfungsi

menggumpalkan protein susu (kasein) yang terdapat dalam susu.
Adanya enzim renin dan enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam
lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Selain menghasilkan
enzim

pencernaan,

dinding

lambung

juga

menghasilkan

hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran (sekresi) getah
lambung.
Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan
mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pilorus. Gerak
mengaduk terjadi terus menerus baik pada saat lambung berisi
makanan maupun pada saat lambung kosong. Jika lambung berisi
makanan, gerak mengaduk lebih giat dibanding saat lambung dalam
keadaan kosong. Mungkin kita pernah merasakan perut terasa sakit dan
berbunyi karena perut kita sedang kosong. Hal itu disebabkan gerak
mengaduk saat lambung kosong. Makanan umumnya bertahan tiga
sampat empat jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat
bertahan lebih lama. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit
keluar menuju usus dua belas jari melalui sfingter pilorus.
d. Usus Halus
Usus halus (intestinum) merupakan tempat penyerapan sari makanan
dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus
halus terdiri dari :
•

Usus dua belas jari (duodenum)

•

Usus kosong (jejenum)

•

Usus penyerap (ileum)

Pada usus dua belas jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran
empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung
enzim-enzim sebagai berikut :
•

Amilopsin (amilase pankreas), yaitu enzim yang mengubah zat
tepung (amilum) menjadi gula lebih sederhana (maltosa).

•

Steapsin (lipase pankreas), yaitu enzim yang mengubah lemak
menjadi asam lemak dan gliserol.
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•

Tripsinogen

Jika

menjadi tripsin,

belum
yaitu

aktif,

enzim

maka
yang

akan

diaktifkan

mengubah

protein

dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap
diserap oleh usus halus.
Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu.
Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus dua
belas jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna
empedu (bilirubin). Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak.
Zat warna empedu berwarna kecoklatan, dan dihasilkan dengan cara
merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Zat warna empedu
memberikan ciri warna cokelat pada feses.
Selain enzim dari pankreas, dinding usus halus juga menghasilkan
getah usus halus yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut :
•

Maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa.

•

Laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan
galaktosa.

•

Sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan
fruktosa.

•

Tripsin, berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino.

•

Enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi
tripsin.

Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan
melibatkan berbagai enzim pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi
glukosa. Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, serta protein
dicerna menjadi asam amino. Jadi, pada usus dua belas jari, seluruh
proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan.
Selanjutnya, proses penyerapan (absorbsi) akan berlangsung di usus
kosong dan sebagian besar di usus penyerap.
Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam
bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk
asam amino. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan
dapat langsung diserap oleh usus halus. Pada dinding usus penyerap
terdapat

jonjot-jonjot

usus

yang

disebut vili (Lihat

gambar
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diatas). Vili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus
sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat.
Dinding vili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe
(pembuluh getah bening usus). Agar dapat mencapai darah, sari-sari
makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya
masuk pembuluh darah atau pembuluh limfe. Glukosa, asam amino,
vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus, melalui kapiler
darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke
hati. Selanjutnya, dari hati ke jantung kemudian diedarkan ke seluruh
tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu
larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel vili usus
halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Selanjutnya asam lemak
dan gliserol dibawa oleh pembuluh getah bening usus (pembuluh kil),
dan akhirnya masuk ke dalam peredaran darah. Sedangkan garam
empedu yang telah masuk ke darah menuju ke hati untuk dibuat
empedu kembali. Vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E,
dan K) diserap oleh usus halus dan diangkat melalui pembuluh getah
bening. Selanjutnya, vitamin-vitamin tersebut masuk ke sistem
peredaran darah. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir
usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap, secara perlahan-lahan
bergerak menuju usus besar.
e. Usus besar
Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa,
bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di
dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini
membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses.
Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan
vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan
darah.
Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air.
Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap
kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi
penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu
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mulai dari usus buntu (apendiks), bagian mendatar, bagian menurun,
dan berakhir pada anus. Perjalanan makanan sampai di usus besar
dapat mencapai antara empat sampai lima jam. Namun, di usus besar
makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses di
dorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke
rektum (poros usus). Gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot
polos (otot tak sadar).
f. Anus
Merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh.
Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada
bagian rectum. Apabila feses sudah siap dibuang maka otot spinkter
rectum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot spinkter yang
menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses
defekasi (buang air besar) dilakukan dengan sadar, yaitu dengan
adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya
otot sfingter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses
dapat terdorong ke luar anus.
8. Gangguan Sistem Pencernaan Makanan
Gangguan sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain pola makan yang slah, program diet yang ekstrim, bulimia
(memuntahkan makanan dengan zat makan), gaya hidup, memakan makanan
dengan zat aditif berbahaya, mengonsumsi makanan yang tidak bernutrisi,
makanan yang tidak higenis, atau proses pemasakan dan penyimpanan
makanan yang salah. Gangguan sistem pencernaan makanan antara lain
sebagai berikut.
•

Sariawan, muntah, gastritis, diare, malnutrisi, hepatitis dll.
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Lampiran 7 Instrumen Penilaian Aspek Kognitif
INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
A. Instrumen Penilaian Kognitif berupa Test
1. Kisi-kisi soal postest
Indikator
C1

3.7.1 Mendeskripsikan
tentang
pencernaan dan nutrisi.

sistem

C2
1

3.7.2 Mengaitkan
zat-zat
makanan
yang
terkandung dalam bahan makanan dan
fungsinya didalam tubuh.

4.7.1 Melakukan percobaan uji zat makanan
terhadap berbagai jenis bahan makanan.

Nomor soal
C3
C4
1

C5

C6

4

2

3

5

2. Soal Postest
1. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan dan bagaimana peran organorgan penyusun sistem pencernaan pada manusia ? (20)
2. Sebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan pada praktikum pembuatan susu
nabati ! (10)
3. Bagaimanakah tahapan pembuatan susu nabati ! (20)
4. Apa saja manfaat susu nabati dan buah jeruk bagi kesehatan ! (5)
5. Bagaimana proses tahapan dalam uji kadar protein dan metode apa yang digunakan?
Jelaskan ! (30)

3. Pedoman Kunci Jawaban
1. Pencernaan makana adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan
yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh.
Organ-organ yang berperan dalam penyusunan sistem pencernaan manusia adalah :
a) Mulut, didalam terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan
kimiawi oleh enzim amilase (ptialin) yang menguraikan amilum menjadi
maltosa.
b) Faring, berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju
esofagus.
c) Kerongkongan, berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung
dengan gerakan peristaltik.
120
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d) Lambung, menyimpan makananan (selama 2-5 jam), memproduksi kimus
(massa homogen setengah cair yang berkadar asam tinggi) dan mendorongnya
ke duodenum dengan gerakan peristaltik, memproduksi mukusuntuk
melindungi lambung terhadap aksi pencernaan, glikoprotein, dan vitamin B12
dari makanan yang dicerna, dan mencerna protein.
e) Usus halus, berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim
yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh
hati.
f) Usus besar, Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa,
bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam
usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam
proses pembusukan sisa makanan menjadi feses.
g) Anus, Merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum
dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rectum.
2. Alat

:
Alat-alat yang digunakan adalah panci, pengaduk, timbangan duduk, sendok,
gelas pengukur, botol selai, baskom, blender, saringan, kompor, termometer,
plastik, karet gelang, pH meter, timbangan analitik, tabung reaksi,

Bahan :
Bahan yang digunakan adalah kacang tanah sebagai bahan dasar, gula, jeruk manis,
dan air mineral
3. Pembuatan susu nabati
a. Kacang tanah dipilih dan ditimbang sebanyak 1/2kg. Dicuci untuk menghilangkan
kotoran, kemudian tiriskan.
b. Rebuslah air secukupnya hingga mencapai suhu 70°C.
c. Kacang tanah dimasukkan dan rebus sekitar 2 menit. Jagalah suhu agar tetap stabil
pada 70°C.
d. Setelah direbus, matikan kompor dan tiriskan kacang tanah.
e. Bersihkan kulit ari kacang tanah hingga bersih, kemudian lakukan pencucian
ulang.
f. Campurkan kacang tanah dengan 3,5 liter air, kemudian haluskan dengan blender.
g. Setelah tercampur, matikan blender dan saring susu buat memisahkan sari dengan
ampas.
h. Kemudian susu kacang tanah dimasak kembali dan diaduk-aduk hingga merata.
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i. Tambahkan gula pasir, Kemudian, diaduk secara terus-menerus hingga susu
terlihat kental dan dibiarkan hingga matang kemudian angkatlah susu kacang
tanah.
j. Susu dituangkan ke dalam botol selai kemudian ditambahkan perisa jeruk manis
dengan takaran 80ml susu nabati ditambah 20ml perisa jeruk manis, 70ml susu
nabati ditambah 30ml perisa jeruk manis dan 60 ml susu nabati ditambah 40ml
perisa jeruk manis.
4. Manfaat susu nabati :
a) Baik untuk kesehatan jantung
b) Mencegah diabetes
c) Mencegah kanker
d) Menjaga berat badan
e) Baik untuk ibu hamil
Manfaat jeruk manis :
a) Meningkatkan perlindungan dari bakteri dan infeksi virus
b) Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh
c) Mengurangi resiko kanker usus
5. Metode yang digunakan uji kadar protein dengan metode Kjeldahl

1) Destruksi
Pada tahap ini, sampel (susu kacang tanah) ditimbang sebanyak 2g
kemudian dimasukkan dalam tabung Kjeldahl. Pada tabung Kjeldahl
yang telah berisi sampel kemudian ditambahkan 1 g campuran garam
(7,5 g K2SO4 dan 0,35 g CuSO4 ) dan 3 ml H2SO4 pekat kemudian
dipanaskan menggunakan oven selama 4-5 jam hingga berubah warna.
Campuran yang telah berubah warna kemudian didinginkan dan
ditambahkan 50 ml akuades.
2) Destilasi
Pada tahap ini, larutan yang dihasilkan pada proses destruksi
dimasukkan ke dalam tabung destilasi kemudian ditambahkan 10 ml
NaOH 45% dan 2 butir Zn. Campuran tersebut kemudian dipanaskan
dengan penampung H3BO3 dan 2 tetes indikator campuran hingga
volume 40 ml.
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3) Titrasi
Pada tahap ini, larutan yang dihasilkan pada proses destilasi kemudian
dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari birukehijauan kuning dan dihitung volume HCl 0,1 N yang dibutuhkan
sampai larutan berubah warna
4) Pembuatan blanko
Pada analisis kandungan protein menggunakan metode Kjeldahl juga
dibuat larutan blanko yaitu mengganti sampel dengan akuades dan
melakukan proses destruksi, destilasi dan titrasi yang telah dijelaskan
di atas.
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kadar protein adalah
sebagai berikut :
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 (%) =

(V2 − V1)x N x 14,007 x 6,25 x 100 %
𝑊
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4. Pedoman Nilai Kognitif Postest

No soal

Kriteria Penilaian

Skor

1

Mampu menjawab arti sistem pencernaan dan peranan
masing-masing organ penyusun sistem pencernaan pada
manusia.

20

Hanya mampu menjawab 5 dari 7 poin pertanyaan dengan
tepat.

15

Hanya mampu menjawab 3 poin dari 7 poin pertanyaan
dengan tepat.

10

Hanya mampu menjawab 1 poin dari 7 poin dengan tepat.

5

Tidak ada poin pertanyaan yang dijawab.

0

Menuliskan dengan benar alat dan bahan yang digunakan
dengan tepat dan lengkap dengan fungsinya.

10

Hanya mampu menjawab 3 poin saja dengan tepat

5

Hanya mampu menjawab 2 poin dan fungsi dari bahan dan
alat yang digunakan dengan tepat.

3

Setiap menyebutkan fungsi bahan saja dengan tepat

2

Tidak menuliskan alat dan bahan serta fungsinya

0

Mampu menuliskan tahapan pembuatan susu nabati dengan
tepat secara berurutan.

20

Hanya mampu menjawab 7 dari 10 tahap pembuatan susu
nabati

15

Hanya mampu menjawab 5 poin dari 10 tahap pembuatan
susu nabati

10

Hanya mampu menjawab 2 saja tahap pembuatan susu
nabati

5

Tidak menjawab sama sekali

0

Menjawab manfaat susu nabati dengan tepat

5

Hanya mampu menjawab 2 poin saja manfaat susu nabati

3

Hanya mampu menjawab 1 poin saja

1

Tidak menjawab sama sekali

0

Mampu menuliskan 4 tahapan uji kadar protein dan metode

30

2

3

4

5
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yang digunakan secara lengkap dan tepat
Hanya mampu menjawab 3 poin tahapan uji kadar protein
dan metode yang digunakan dengan tepat

20

Hanya menjawab 2 poin tahapan uji kadar protein dan
metode yang digunakan

10

Hanya menjawab 4 tahap dengan penjelasan yang kurang
tepat

5

Hanya menjawab satu tahapan dan metode yang digunakan

2

Tidak menjawab sama sekali

0

SKOR MAKSIMAL

Nilai Akhir :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
90

90

𝑥 100
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5. Penilaian Kognitif Non Tes (Laporan Praktikum)
Format Laporan Praktikum Pembuatan Susu Nabati
A. Acara Praktikum
 Judul

:

 Hari/tanggal

:

 Waktu

:

 Tempat praktikum

:

B. Tujuan
C. Landasan teori
D. Alat, Bahan dan Cara Kerja
E. Hasil pengamatan
F. Pembahasan
G. Kesimpulan
H. Daftar pustaka
I. Lampiran
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6. Lembar penilaian portofolio siswa
LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO SISWA
(LAPORAN PRAKTIKUM)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas

: XI

Indikator

:

4.7.1.2 Melalui kegiatan parktikum siswa mampu menyajikan hasil percobaan uji zat makanan dalam bentuk laporan tertulis dengan
baik.
Petunjuk

: Untuk setiap kemampuan siswa, berilah tanda (√) pada skor penilaian
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No
1

Aspek Penilaian
Judul laporan praktikum
dengan aspek yang diteliti
dicantumkan waktu dan
pelaksanaan praktikum
baik.

1
sesuai
dengan
tempat
dengan

Jika tidak
mencantumkan
judul praktikum,
waktu pelaksanaan,
dan tempat
pelaksanaan
praktikum.

Skor
2
3
Jika hanya
Jika hanya
menampilkan satu
menampilkan dua
aspek yang di nilai. aspek yang dinilai

4
Jika mencantumkan
semua aspek yang
dinilai yaitu, judul
praktikum, waktu
pelaksanaan, dan
tempat pelaksanaan
parktikum.

2

Pada poin landasan teori, siswa Siswa hanya
Siswa hanya
mencantumkan dasar teori yang menampilkan satu
menampilkan dua
relevan
dengan
teori
yang poin saja dasar teori. poin dasar teori.
dipraktikkan.

Siswa hanya
menampilkan tiga
saja dasar teori.

Siswa menampilkan
dasar teori sebagai
berikut : sejarah
susu, jenis-jenis
susu, susu nabati
dan manfaat susu
nabati.

3

Siswa mencantumkan alat dan Jika tidak
bahan yang digunakan pada saat menampilkan alat
dan bahan yang
pelaksanaan praktikum
digunakan pada saat
praktikum.

Jika hanya
mencantumkan 3
alat dan 2 jenis
bahan yang
digunakan pada saat
praktikum.

Jika mencantumkan
8 alat dan 3 jenis
bahan yang
digunakan pada saat
praktikum.

Jika mencantumkan
semua alat dan
bahan yang
digunakan pada saat
praktikum (10 buah
alat dan 5 jenis
bahan)

4

Siswa menuliskan langkah kerja Jika tidak
praktikum dengan sistematis dan menampilkan
langkah kerja

Jika hanya
menampilkan 2

Jika hanya
menampilkan 4 saja
langkah kerja

Jika menampilkan
semua langkah kerja
pembuatan susu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129

jelas.

pembuatan susu
nabati.

langkah saja.

pembuatan susu
nabati.

nabati dan perisa
jeruk manis secara
lengkap.

5

Siswa
mencantumkan
hasil
praktikum berupa tabel hasil
pengamatan dan tabel hasil uji
organoleptik dengan jelas dan
sesuai
dengan
yang
telah
dipraktikkan.

Siswa hanya
mencantumkan
salah satu tabel hasil
praktikum dengan
data yang kurang
lengkap.

Siswa hanya
mencantumkan
salah satu tabel hasil
praktikum dengan
data yang lengkap.

Siswa
mencantumkan
kedua tabel dengan
data yang kurang
lengkap.

Siswa
mencantumkan tabel
hasil praktikum
berupa tabel hasil
pengamatan dan
tabel hasil uji
organoleptik dan
kadar protein
berbahan dasar
kacang tanah
dengan penambahan
perisa jeruk manis
dengan data yang
lengkap.

6

Siswa menuliskan pembahasan Jika hanya
menuliskan
dengan runtut dan kritis
beberapa poin
pembahasan saja
yang ditampilkan
dengan pembahasan
yang kurang kritis.

Jika hanya
menampilkan semua
poin pembahasan
namun pembahasan
kurang kritis.

Jika hanya
menampilkan 3 poin
pembahasan dengan
kritis.

Jika siswa
membahas hasil
yang diperoleh
berdasarkan hasil
pengamatan, apakah
dengan penambahan
perisa jeruk manis
dengan takaran yang
telah ditentukan bisa
memberikan
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pengaruh pada susu
nabati. Hasil uji
organoleptik dan
kadar protein.
7

Siswa dapat menarik kesimpulan Tidak menuliskan
dengan tepat dalam bentuk poin- kesimpulan
poin.

Lampiran Siswa mencantumkan lampiran Tidak menampilkan
dalam
bentuk
dokumentasi dokumentasi
kegiatan.
kegiatan

Kesimpulan yang
disampaikan tidak
sesuai dengan
konsep dasar
kegiatan praktikum

Hanya menuliskan
satu poin
kesimpulan saja.

Kesimpulan yang
ditulis berupa :

Hanya menampilkan
berupa 2 foto hasil
dokumentasi
kegiatan.

Dokumentasi
kurang lengkap,
setiap tahapan
hanya menampilkan
berupa satu foto
saja.

Dokumentasi
kegiatan lengkap
berupa foto awal
kegiatan berupa
persiapan alat dan
bahan sampai proses
hasil uji
organolpetik dan
kadar protein.

Pengaruh perisa
jeruk manis
terhadap sifat fisik
susu nabati, hasil uji
organoleptik dan
kadar protein.
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Lampiran 8 Instrumen Penilaian Afektif
INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
Kelas

:

Materi

:

Lembar Observasi

:

Siswa
No

Nama

Aspek
Teliti

Disiplin

Jujur

1
2
3
4
5
Dst.
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Tanggung
jawab

Jumlah
skor yang
diperoleh

Nilai
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RUBRIK PENILAIAN SIKAP
No
1

Aspek yang
dinilai
Teliti

2

Disiplin

3

Jujur

4

Tanggung
jawab

Rubrik Penilaian
• Teliti
dalam
mempersiapkan
alat dan bahan
untuk praktikum.
• Teliti
dalam
membaca
cara
kerja praktikum
• Teliti
dalam
melakukan
tahapan yang ada
di
dalam
praktikum secara
benar dan runtut
• Datang
tepat
waktu pada saat
praktikum
• Disiplin dalam
mematuhi
peraturan
praktikum yang
telah ditentukan
• Displin
dalam
malaksanakan
praktikum
• Jujur
ketika
mengerjakan
posttest
• Jujur
ketika
mengerjakan
tugas
• Jujur
ketika
mengolah data
hasil praktikum
• Tanggung jawab
dalam
kerja
kelompok
• Tanggung jawab
ketika
melakukan
presentasi
• Tanggung jawab
ketika
melakukan

3
Jika 3
aspek
yang
terpenuhi

Skor
2
Jika
hanya 2
aspek
saja

1
Jika tidak
ada aspek
yang
terpenuhi

Jika 3
aspek
yang
terpenuhi

Jika
hanya 2
aspek
saja

Jika tidak
ada aspek
yang
terpenuhi

Jika 3
aspek
yang
terpenuhi

Jika
hanya 2
aspek
saja

Jika tidak
ada aspek
yang
terpenuhi

Jika 3
aspek
yang
terpenuhi

Jika
hanya 2
aspek
saja

Jika tidak
ada aspek
yang
terpenuhi
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kesalahan pada
saat praktikum

Pedoman Penilaian sikap Afektif
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
12

x 100
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LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI
Kelas

:

Materi

:

Lembar observasi

:

Siswa
No

Nama

Aspek
Percaya diri
ketika
melakukan
presentasi

Mampu
mampu
menghargai
bekerja
pendapat teman sama dalam
dengan cara
kelompok
mendengarkan
ketika
ketika
presentasi
presentasi

1
2
3
dst

Kriteria penilaian sikap ketika presentasi
Jumlah aspek yang terpenuhi

Kriteria

Semua aspek 3 yang terpenuhi

Baik sekali

2 dari 3 aspek yang dituntut

Baik

1 dari 3 aspek yang dituntut

Cukup

Tidak ada aspek yang terpenuhi

Kurang

Jumlah
aspek
terpenuhi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 9
INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK
Kelas

:

Kelompok

:

Lembar Observasi

: Lembar Penilaian Kinerja Praktikum

No

Aspek yang dinilai

Kegiatan yang dinilai

Skor yang dinilai
1

1

Tahap persiapan •
praktikum
pembuatan
susu
nabati

Membawa
dan
menyiapkan alat dan
bahan
untuk
praktikum

2

Tahap pelaksanaan •
praktikum
•
pembuatan
susu
nabati

Membuat susu nabati
Pengambilan
data
(uji organoleptik dan
kadar protein)

3

Tahap
kegiatan •
akhir
praktikum
pembuatan
susu
nabati
•

Membersihkan alat
dan
menyimpan
kembali alat pada
tempatnya
Mengumpulkan
laporan
Total skor
Nilai

Pedoman Penilaian sikap Afektif
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
12

x 100
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3
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RUBRIK PENILAIAN KINERJA PRAKTIKUM
No Kegiatan yang dinilai

Aspek penilaian
3

2

1

1

Tahap
persiapan Alat dan bahan Alat dan bahan Alat
dan
praktikum
disiapkan secara yang disiapkan bahan tidak
pembuatan
susu lengkap dan benar kurang lengkap
disipkan
nabati

2

Tahap pelaksanaan
praktikum
pembuatan susu
nabati

Pembuatan susu
nabati
sudah
sesuai
dengan
cara kerja yang
ditentukan
dan
dilakukan dengan
benar

Pembuatan susu
nabati
sudah
sesuai dengan
cara kerja yang
telah ditentukan
namun
dilakukan
dengan kurang
tepat

Pembuatan
susu nabati
tidak sesuai
dengan cara
kerja yang
telah
ditentukan.

3

Tahap akhir
praktikum
pembuatan susu
nabati

Membersihkan
alat
dan
menyimpan
kembali
pada
tempatnya

Membersihkan
alat tapi tidak
menyimpan
kembali
pada
tempatnya

Alat yang
digunakan
tidak
dibersihkan
kembali.

Mengumpulkan
laporan
sesuai
dengan
waktu
yang
telah
ditentukan

Mengumpulkan Tidak
laporan
tetapi mengumpul
tidak
sesuai kan laporan
dengan waktu
yang
telah
ditentukan

a. Membersihka
n alat dan
menyimpan
kembali alat
pada
tempatnya.
b. Mengumpulk
an laporan
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Lampiran 9 Dokumentasi pembuatan susu nabati

A

B

C

Proses pemilihan kacang tanah (A), kacang tanah ditimbang sebanyak ½ kg (B),
setelah ditimbang kacang tanah dicuci yang berfungsi untuk menghilangkan
kotoran (C).

D

E

F

Setelah dicuci proses selanjutnya (D) kacang tanah direbus selama 2 menit dan
diperhatikan suhunya hal ini supaya kulit kacang bisa dipisahkan dari kulitnnya
seperti pada gambar (E) dan hasilnya pada gambar (F).
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G

H

I

Proses pemblenderan kacang tanah (G), proses penyaringan yaitu pemisahan sarisari dari ampas (H), dan perebusan sari kacang tanah (I).

A

B

C

Proses penimbangan gula (A), proses pemilihan jeruk manis (B), proses
pengupasan jeruk manis dan ditimbang (C)

D

E

F

Proses pengambilan sari jeruk manis (D), sari jeruk manis dimasak (E), proses
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penakaran masing-masing perlakuan dan pengulangan serta kontrol (F).

G

H

I

Susu kacang tanah yang sudah dicampur perisa jeruk manis dimasak kembali (G),
setelah matang susu dimasukkan ke dalam wadah (H), salah satu panelis
melakukan uji organoleptik produk susu nabati.
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Lampiran 10 Hasil Uji Kruskall Wallis
1. Warna

Warna
Perlakuan

Descriptive Statistics
N
Mean
Std.
Minimu Maximu
Deviation
m
m
80 3,9708
1,00658
1,67
5,00
80 2,5000
1,12509
1,00
4,00

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perlakuan
Kontrol
Perisa 20 ml
Warna Perisa 30 ml
Perisa 40 ml
Total

N

Mean
Rank
46,35
36,48
36,53
42,65

20
20
20
20
80

Test Statisticsa,b
Warna
Chi-Square
2,714
Df
3
Asymp.
,438
Sig.
a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping Variable:
Perlakuan
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2. Aroma

Aroma
Perlakuan

Descriptive Statistics
N
Mean
Std.
Minimu Maximu
Deviation
m
m
80 3,4958
1,07391
1,00
5,00
80 2,5000
1,12509
1,00
4,00

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perlakuan
Kontrol
Perisa 20 ml
Aroma Perisa 30 ml
Perisa 40 ml
Total

Test Statisticsa,b
Aroma
Chi-Square
2,637
Df
3
Asymp.
,451
Sig.
a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping Variable:
Perlakuan

N
20
20
20
20
80

Mean
Rank
47,38
38,08
36,40
40,15
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3. Rasa

Rasa
Perlakuan

Descriptive Statistics
N
Mean
Std.
Minimu Maximu
Deviation
m
m
80 3,7417
1,08172
1,00
5,00
80 2,5000
1,12509
1,00
4,00

Kruskal-Wallis Test

Ranks
Perlakuan

Rasa

Kontrol
Perisa 20 ml
Perisa 30 ml
Perisa 40 ml
Total

Test Statisticsa,b
Rasa
Chi-Square
1,164
Df
3
Asymp.
,762
Sig.
a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping Variable:
Perlakuan

N
20
20
20
20
80

Mean
Rank
45,28
39,05
38,45
39,23
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4. Tekstur

Tekstur
Perlakuan

Descriptive Statistics
N
Mean
Std.
Minimu Maximu
Deviation
m
m
80 3,4542
,94912
1,67
5,00
80 2,5000
1,12509
1,00
4,00

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perlakuan
N
Kontrol
Perisa 20 ml
Tekstur Perisa 30 ml
Perisa 40 ml
Total

Test Statisticsa,b
Tekstur
Chi-Square
,086
Df
3
Asymp.
,993
Sig.
a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping Variable:
Perlakuan

Mean
Rank
20
20
20
20
80

39,78
41,75
40,08
40,40
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5. Ketajaman rasa perisa jeruk manis
Descriptive Statistics
Mean
Std.
N
Deviation
Ketajaman Rasa
Perisa
Perlakuan

80

3,2125

1,27867

1,00

5,00

80

2,5000

1,12509

1,00

4,00

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perlakuan

Ketajaman Rasa
Perisa

Kontrol
Perisa 20 ml
Perisa 30 ml
Perisa 40 ml
Total

Test Statisticsa,b
Ketajaman
Rasa Perisa
Chi20,140
Square
Df
3
Asymp.
,000
Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
Perlakuan

Minimu Maxi
m
mum

N

Mean
Rank
20
20
20
20
80

24,00
39,33
41,95
56,73
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6. Konsistensi kesukaan susu nabati terhadap tekstur

Kesukaan
Perlakuan

Descriptive Statistics
N
Mean
Std.
Minimu Maximu
Deviation
m
m
80 3,7417
1,01046
1,00
5,00
80 2,5000
1,12509
1,00
4,00

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perlakuan
N
Kontrol
Perisa 20 ml
Kesukaan Perisa 30 ml
Perisa 40 ml
Total

Test Statisticsa,b
Kesukaan
Chi-Square
2,147
Df
3
Asymp.
,543
Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
Perlakuan

20
20
20
20
80

Mean
Rank
34,33
40,60
43,80
43,28
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Lampiran 11 Kuisioner Uji Organoleptik
KUISIONER UJI ORGANOLEPTIK SUSU NABATI
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Merokok/Minum Kopi :

Petunjuk Pengisian
Dihadapan anda terdapat 4 sampel susu nabati . Anda diminta untuk
memberikan penilaian berdasarkan kesukaan anda terhadap rasa, aroma,
ketajaman perisa, tekstur, warna dan tingkat kesukaansusu nabati. Nilai yang
diberikan adalah 1-5, semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin tinggi
tingkat kesukaan. Nyatakan sampai mana anda menyukai susu nabati tersebut
dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom nilai yang sudah disediakan.
Petunjuk Pengujian
1. Uji Warna
a. Ambil satu sendok kecil sampel susu nabati
b. Amati warna pada sampel tersebut.
c. Beri skor terhadap warna dari masing-masing sampel susu nabati.
2. Uji Aroma
a. Ambil satu sendok kecil sampel susu nabati.
b. Cium dengan jarak 5 cm dari hidung.
c. Beri skor terhadap aroma dari masing-masing sampel susu nabati.
3. Uji Rasa
a. Minum air putih untuk menetralkan kondisi lidah.
b. Ambil satu sendok kecil sampel susu nabati dan dikecap dengan lidah.
c. Beri skor terhadap rasa dari masing-masing sampel susu nabati.
4. Uji Tekstur
a. Ambil 1 sendok kecil susu dan rasakan dengan lidah.
b. Beri skor terhadap tekstur dari masing-masing sampel susu nabati.
5. Ketajaman rasa sari buah jeruk manis
a. Ambil satu sendok kecil sampel susu nabati.
b. Cium dengan jarak 5 cm dari hidung.
c. Beri skor terhadap aroma dari masing-masing sampel susu nabati.
6. Uji kesukaan susu nabati
a. Ambil satu sendok kecil sampel susu nabati.
b. Beri skor terhadap aroma dari masing-masing sampel susu nabati
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A
WARNA

AROMA

RASA

TEKSTUR

KETAJAMAN
RASA SARI
BUAH
JERUK
MANIS
KESUKAAN
SUSU
NABATI

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

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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Tabel 3. 3Kuesioner Uji Organoleptik Susu kacang tanah dengan penambahan perisa jeruk manis
Skala/uji analisis
Tekstur

5
4
Susu nabati sangat Susu
berbentuk cairan berbentuk
kental
kental

3
2
1
nabati Susu nabati agak Susu nabati tidak Susu sangat tidak
cairan berbentuk cairan berbentuk cairan berbentuk cairan
kental
kental
kental

Aroma

Sangat
manis

beraroma Beraroma manis

Agak
manis

beraroma Tidak
manis

beraroma Sangat
tidak
beraroma manis

Rasa

Sangat
manis

berasa Berasa manis

Agak
manis

berasa Tidak
manis

berasa Sangat
tidak
berasa manis

Ketajaman rasa sari Sangat
berasa Berasa buah jeruk Agak berasa buah Tidak berasa buah Sangat
tidak
berasa buah jeruk
buah jeruk manis
buah jeruk manis
manis
jeruk manis
jeruk manis
manis
Warna

Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati Warna susu nabati
sangat
tidak
sangat menarik
menarik
agak menarik
tidak menarik
menarik

Kesukaan susu nabati

Sangat suka

Suka

Agak suka

Tidak suka

Sangat tidak suka

Keterangan : Uji hedonik = warna dan kesukaan susu nabati; Uji deskriptif = Tekstur, aroma, rasa, ketajaman rasa sari buah jeruk
manis.
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Lampiran 12 Hasil Uji Organoleptik
1. Warna
PANELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

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

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

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

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

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

G
5
3
5
2
3
5
4
5
5
5
4
5
4
3
4
3
5
4
2
4
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H
5
2
3
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
2
4
4
5
4
2
3

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KETERANGAN :
A = K1; B = A1; C = K2; D = K3; E = B2; F = B3; G = A2; H = B1; I = C1; J = C3; K = A3; L = C2

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

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

2
3
3
2
5
3
5
4
5
5
4
5
5
4
4
2
5
4
3
5
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Lampiran 13 Tabel Panelis Uji Organoleptik Susu Nabati Kacang Tanah Dengan
Penambahan Sari Buah Jeruk Manis
No
1

Nama Inisial
A

Jenis Kelamin
P

Usia
22

2

K

P

22

3

EV

P

22

4
5

OR
S

L
L

28

6

TDG

L

19

7
8

PH
EA

L
P

25
22

9

NAM

P

18

10

M

P

22

11

KL

P

21

12
13
14

DL
MR
VO

L
P
P

24
22
23

15

MMN

P

22

16

ERU

P

23

17

Y

P

23

18
19
20

AHW
EM
FM

P
P
P

22
22
22
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Merokok/ Minum Kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Merokok & Minum kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Merokok & Minum kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Merokok & minum kopi
Tidak merokok & minum kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & tidak minum
kopi
Tidak merokok & minum kopi
Tidak merokok & minum kopi
Tidak merokok & Tidak minum
kopi
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Lampiran 14 Hasil Analisa Protein

156

