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PRODUKSI PROTEIN SEL TUNGGAL Gluconacetobacter xylinus DENGAN
MEDIUM LIMBAH CAIR TEMPE MENGGUNAKAN METODE AIR-LIFT
BIOREACTOR

Yoggi Ramadhani Purwaningtyas
NIM. 151434101
Universitas Sanata Dharma
ABSTRAK
Air-Lift Bioreactor merupakan alat yang dikembangkan dalam teknik
pangan dengan proses mensirkulasikan udara pada media cair. Metode ini telah
digunakan untuk meningkatkan asam laktat dengan menumbuhkan mikrobia
dalam medium tanpa nutrisi pada penelitian Matsumoto dan Furuta (2018).
Mekanisme metode ini adalah mensirkulasikan oksigen secara kontinyu, Protein
Sel Tunggal merupakan salah satu alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan
protein di masa depan, karena selain mengandung protein tertentu, juga
mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan nutrien lain yang
dibutuhkan manusia. Penelitian ini menggunakan bakteri Gluconacetobacter
xylinus untuk pembuatan Protein Sel Tunggal. Metode Air-Lift Bioreactor
merupakan inovasi baru dalam memproduksi Protein Sel Tunggal yang
diharapkan dapat memproduksi Protein Sel Tunggal dalam jumlah yang besar.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode Air-Lift Bioreactor
dalam meningkatkan pertumbuhan Gluconacetobacter xylinus pada pembuatan
Protein Sel Tunggal.
Penelitian menggunakan waktu inkubasi selama 7 , 8 dan 9 jam dengan
masing-masing 3 kali pengulangan. Pemanenan Protein Sel Tunggal dilakukan
saat sel bakteri memasuki fase eksponensial. Analisis peningkatan berat rendemen
dilakukan dengan menggunakan uji koefisien variansi dalam pemanenannya.
Semakin lama waktu inkubasi menyebabkan kenaikan berat penimbangan.
Profilisasi protein dilakukan dengan uji elektroforesis SDS-PAGE dan
menggunakan regresi linier.
Hasil rata-rata penimbangan berat basah pada inkubasi jam ke 7: 278,67
mg, inkubasi jam ke 8: 323,67 mg, dan inkubasi jam ke 9 : 328 mg. Profil protein
yang terdapat dalam pita protein Gluconacetobacter xylinus sama dengan marker
berat molekul 17 kDa yaitu menandakan jika protein yang muncul adalah protein
yang terlibat dalam proses kristalisasi mikrofibril.

Kata Kunci: Air-Lift Bioreactor, Gluconacetobacter xylinus, Protein Sel
Tunggal, Elektroforesis

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SINGLE CELL PROTEIN PRODUCTION OF Gluconacetobacter xylinus WITH
THE MEDIUM OF TEMPEH WASTE WATER USE AIR-LIFT BIOREACTOR

Yoggi Ramadhani Purwaningtyas
NIM. 151434101
Sanata Dharma University
ABSTRACT
Air-Lift Bioreactor is a tool developed in food engineering by the process
of circulating air in liquid media. This method has been used to increase lactic
acid by growing microbes in a nutrient-free medium in Matsumoto and Furuta
(2018). The mechanism of this method is to circulate oxygen continuously, Single
Cell Protein is one alternative food to fullfil protein needs in the future, because
in addition to containing certain proteins, it also contains carbohydrates, fats,
vitamins, minerals, and other nutrients needed by humans. This study used the
bacterium Gluconacetobacter xylinus to make Single Cell Proteins. The Air-Lift
Bioreactor method is a new innovation in producing Single Cell Proteins that are
expected to produce a large number of Single Cell Proteins. The purpose of this
study was to determine the Air-Lift Bioreactor method in increasing the growth of
Gluconacetobacter xylinus in the manufacture of Single Cell Proteins.
The study used incubation time for 7, 8 and 9 hours with 3 repetitions
each. Harvesting of Single Cell Protein was carried out when bacterial cells
begin the exponential phase. The increase in yield weight was analyzed using the
variance coefficient test in harvesting. The longer the incubation time causes the
weight to be weighed up. Protein profiling was carried out by SDS-PAGE
electrophoresis test and using linear regression.
The average results of weighing wet weight at 7 hours incubation: 278.67
mg, hour incubation to 8: 323.67 mg, and incubation hours to 9: 328 mg. Protein
profiles contained in Gluconacetobacter xylinus protein band was same as the
molecular weight marker 17 kDa, which indicates that the protein that appears
was a protein involved in the crystallization process of microfibrils.

Key Word: Air-Lift Bioreactor, Gluconacetobacter xylinus, Single Cell Protein,
electrophoresis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Air-Lift Bioreactor merupakan alat yang dikembangkan dalam
teknik pangan dengan proses mensirkulasikan udara pada media cair.
Sistem ini dicirikan dengan adanya tangki bahan yang terhubung dengan
pompa sirkulasi melalui pipa sirkulasi material. Mekanisme metode ini
adalah mensirkulasikan oksigen secara kontinyu. Penerapan metode ini
ditunjang oleh alat yang dirancang dengan prinsip sirkulasi. Komponenkomponen yang menunjang prinsip sistem sirkulasi, meliputi pompa
udara, selang, tabung udara, saringan atau filter, tabung medium dan pipa
buangan.
Metode ini sebelumnya telah digunakan oleh Matsumoto dan
Furuta (2018) dalam penelitiannya dengan judul “In situ Extractive
Fermentation of Lactic Acid by Rhizopus oryzae in an Air-lift Bioreactor”.
Metode

Air-Lift

Bioreactor

merupakan

suatu

metode

yang

mengembangkan fermentasi asam laktat ditumbuhkan dalam medium
tanpa nutrisi. Sistem ekstraksi dengan menggunakan tingkat udara yang
tinggi dibutuhkan untuk meningkatkan produksi asam laktat.
Protein yang dihasilkan oleh mikrooganisme diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan protein di masa mendatang. Protein Sel Tunggal
(PST) merupakan sel kering atau biomassa mikroorganisme seperti
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khamir, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber
protein untuk pangan dan pakan (Wuryastuti, 1992; Naiola, 1998;
Madigan et al., 2000). PST merupakan salah satu alternatif untuk
pemenuhan kebutuhan protein di masa depan, karena selain mengandung
protein tertentu, juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral,
dan nutrien lain yang dibutuhkan manusia (Kuswardani dan Wijajaseputra,
1998; Amaria dkk., 2001). Saat ini PST dibuat dari bahan limbah,
tujuannya untuk mengurangi limbah yang dapat mencemari lingkungan.
Limbah ini masih memiliki nilai nutrisi dan dapat menunjang
pertumbuhan mikrobia yang diinginkan.
Produksi protein sel tunggal dalam penelitian ini menggunakan
Gluconacetobacter xylinus yang merupakan golongan mikrobia pangan.
G. xylinus merupakan bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan
nata de coco sebagai salah satu sumber serat pangan. Bakteri ini aman
dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin.
Limbah cair rebusan kedelai yang berasal dari proses pembuatan
tempe apabila tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke
perairan akan sangat menganggu lingkungan. Menurut Said (1999) limbah
cair industri tempe tersebut memiliki kandungan kompleks terdiri dari
protein sebesar 0,42%, lemak 0,113%, karbohidrat 0,11%, air 98,87%,
kalsium 13,60 ppm, fosfor 1,74 ppm, dan besi 4,55 ppm. Jika
dimanfaatkan

dengan

tepat

maka

akan

mengurangi

pencemaran

lingkungan dan dapat bermanfaat sebagai medium untuk pembuatan PST.
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Penggunaan metode Air-Lift Bioreactor dalam pembuatan Protein
Sel Tunggal (PST) belum banyak dikembangkan dan masih terbatas,
sehingga dibutuhkan pembaharuan dalam metode. Dengan digunakannya
metode Air-Lift Bioreactor diharapkan dapat menjadi suatu inovasi yang
dapat digunakan dalam pembuatan protein sel tunggal secara aerobik dan
merupakan salah satu metode baru yang diharapkan dapat lebih efektif dan
efisien. Mekanisme alat yang digunakan secara umum yaitu memompa
oksigen masuk ke dalam tabung udara kemudian mengalir menuju
medium cair yang berisikan mikroba dan udara yang tidak terpakai akan
keluar melalui lubang udara. Sirkulasi oksigen yang terus terjadi akan
membuat mikroba aerob tumbuh dengan baik karena tercukupinya
kebutuhan oksigen.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian eksperimen ini
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme penggunaan metode Air-Lift Bioreactor pada
pembuatan Protein Sel Tunggal (PST) ?
2. Apakah metode Air-Lift Bioreactor dapat meningkatkan pertumbuhan
Gluconacetobacter xylinus dalam pembuatan Protein Sel Tunggal
(PST) ?
3. Bagaimana

profil

protein

Gluconacetobacter

pembuatan Protein Sel Tunggal (PST)?

xylinus

dalam
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C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui mekanisme penggunaan metode Air-Lift Bioreactor pada
pembuatan Protein Sel Tunggal (PST).
2. Mengetahui metode Air-Lift Bioreactor dapat digunakan untuk
meningkatkan

pertumbuhan

Gluconacetobacter

xylinus

dalam

xylinus

dalam

pembuatan Protein Sel Tunggal (PST).
3. Mempelajari

profil

protein

Gluconacetobacter

pembuatan Protein Sel Tunggal (PST),

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoritis dan praktis, yaitu :
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi
mengenai penelitian yang relevan selanjutnya. Diharapkan juga dapat
menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang biologi murni.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi :
a. Bagi peneliti
Mengetahui pengaruh penggunaan metode Air-Lift Bioreactor
terhadap pembuatan Protein Sel Tunggal (PST).
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b. Bagi Masyarakat.
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan
informasi kepada masyarakat mengenai Protein Sel Tunggal (PST)
yang dapat di konsumsi sebagai bahan pangan.
c. Bagi Dunia Pendidikan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk
memperluas pengetahuan para siswa mengenai Bioteknologi
Konvensional, dimana informasi tersebut merupakan materi
pembelajaran kelas XII yaitu Bioteknologi dimana dilakukan
pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang bioteknologi sebagai
pembuatan Protein Sel Tunggal (PST).
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait
1.

Protein Sel Tunggal
a.

Deskripsi Protein Sel Tunggal
Protein sel tunggal adalah seluruh bahan-bahan protein
yang berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, ragi,
kapang dan jamur makroskopis (multiseluler) yang ditumbuhkan
dalam media kultur skala besar. Produksi protein sel tunggal juga
berisi bahan penyusun sel lain, seperti karbohidrat, lemak,
vitamin mineral dan senyawa nitrogen non protein (Pelczar,
2012).
Mekanisme pembentukan massa sel mikrobia dalam media
pertumbuhan pada dasarnya adalah perombakan sumber-sumber
nutrien kompleks yang terkandung dalam media kultur menjadi
lebih sederhana. Proses perombakan ini dikatalis dengan bantuan
enzim spesifik yang terdapat dalam tubuh mikrobia sehingga
dapat diserap dan menjadi penyusun massa sel. Mekanisme
pembentukkan PST pada dasarnya adalah perubahan sumber C
menjadi polisakarida kompleks secara enzimatis yang dilakukan
mikrobia penghasil PST. Pembentukkan biomassa sel mikrobia
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penghasil PST menjadi penting karena hasil akhir yang
diharapkan dalam pembentukkan PST adalah mikrobia dengan
kandungan protein intrasel yang tinggi (Suryanto, 2009).
Mikroorganisme yang dibiakkan untuk protein sel tunggal
dan digunakan sebagai sumber protein untuk hewan atau pangan
harus mendapat perhatian secara khusus. Mikroorganisme yang
cocok antara lain memiliki sifat tidak menyebabkan penyakit pada
tanaman, hewan dan manusia. Selain itu bernilai gizi baik, dapat
digunakan sebagai bahan pangan atau pakan, tidak mengandung
bahan beracun serta biaya produk yang rendah (Pelczar, 2012).
b.

Kandungan Protein Sel Tunggal
Masalah utama di dunia yaitu meningkatnya kekurangan
protein. Sejak awal tahun lima puluhan, upaya – upaya telah
dilakukan untuk mengeksplorasi protein baru, alternatif dan tidak
konvensional. Untuk alasan ini pada tahun 1996, sumber-sumber
baru terutama ragi, jamur, bakteri dan ganggang bernama Protein
Sel Tunggal diciptakan untuk menggambarkan produksi protein
dari biomassa yang berasal dari sumber mikrobia yang berbeda.
Biomassa mikroba telah dianggap sebagai alternatif untuk sumber
makanan atau pakan konvensional. Proses skala besar untuk
produksi Protein Sel Tunggal menunjukkan hal yang menarik,
termasuk:
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-

Berbagai metodologi, bahan baku dan miroorganisme
dapat digunakan untuk produksi protein

-

Efisiensi tinggi dalam konversi media

-

Produktivitas tinggi, berasal dari mikroorganisme

Ragi adalah mikroorganisme pertama yang penting sebagai
suplemen pakan ternak telah diakui hampir seabad yang lalu.
Selama perang dunia, Jerman mengganti setengah dari sumber
protein impor dengan ragi. Pruteen adalah protein sel tunggal
komersial pertama yang digunakan sebagai pakan ternak.
Berbagai mikroorganisme yang digunakan untuk produksi protein
sel tunggal adalah bakteri, alga, dan ragi. Kandungan dari
berbagai

macam

mikroorganisme

yang

digunakan

dalam

pembuatan protein sel tunggal memiki kandungan yang berbedabeda, komposisi rata-rata kandungan yang terdapat dalam masingmasing mikroorganisme tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.1.
Untuk memproduksi protein sel tunggal maka mikroorganisme
akan ditumbuhkan dalam medium tertentu. Mikroorganisme yang
digunakan

tidak

memiki

sifat

yang

sama,

perbedaan

mikroorganisme yang digunakan tersebut akan mempengaruhi
dalam tingkat pertumbuhan, substrat yang digunakan, pH,
pengolahan dan tingkat kontaminasi. Perbandingan tersebut dapat
dilihat dalam Tabel 2.2.
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Tabel 2.1 Komposisi rata-rata yang berbeda dari beberapa
mikroorganisme.
Komposisi

Fungi

Algae

Yeast

Bacteria

Protein

30-45

40-60

45-55

50-65

Fat

2-8

7-20

2-6

1-3

Ash

9-4

8-10

5-10

3-7

Nucleid
acid

7-10

3-8

6-12

8-12

(Ziino et al., 1999).

Tabel 2.2 Perbandingan variasi dari berbagai parameter
untuk produksi protein sel tunggal dari alga, bakteri, jamur (yeast)
dan jamur.
Parame
ter

Alga

Bakteri

Jamur
(Yeast)

Jamur
Lebih rendah
dari bakteri
dan yeast

Pertum
buhan

Rendah

Tinggi

Cukup
tinggi

Substra
t

Cahaya,
karbondio
ksida atau
anorganik

Berbagai
macam

Berbagai
macam,
karbondio
ksida

Banyak
lignosellulos
a

pH

Hingga 11

5-7

5-7

3-8

Perngol
ahan
Resiko
terkonta
minasi

Kolam,
Bioreaktor

Bioreaktor

Bioreaktor

Bioreaktor

Tinggi dan
serius

Diperlukan
tindakan
pencegahan

Rendah

Sedikit jika
pH kurang
dari 5

(Singh, 1998).
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2.

Bakteri Gluconacetobacter xylinus
a.

Klasifikasi
Kedudukan taksonomi bakteri Gluconacetobacter xylinus
menurut NCBI (2004) adalah sebagai berikut:

b.

Kerajaan

: Bacteria

Divisi

: Proteobacteria

Kelas

: Alphaproteobacteria

Bangsa

: Rhodospirillales

Suku

: Acetobacteraceae

Marga

: Gluconacetobacter

Jenis

: Gluconacetobacter xylinus

Deskripsi Gluconacetobacter xylinus
Gluconacetobacter xylinus merupakan bakteri asam laktat
berbentuk batang dengan ukuran 2μ, non motil, aerob fakultatif.
Bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif (Holt dan
Hendrick, 1994).
Ciri-ciri G. xylinus adalah selnya berbentuk bulat panjang
sampai batang lurus atau agak bengkok, terdapat dalam bentuk
tunggal berpasangan atau dalam bentuk rantai. Suhu optimum
pertumbuhannya adalah 28° - 31°C. (Pelczar, 1988). G. xylinus
merupakan bakteri berbentuk batang pendek, yang mempunyai
panjang 2 mikron dan lebar 1 mikron, dengan permukaan dinding
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yang berlendir. Bakteri ini dapat membentuk rantai pendek
dengan satuan 6-8 sel. Bakteri ini tidak membentuk endospora
maupun pigmen.

Gambar 2.1. Bakteri Gluconacetobacter xylinus (Norhayati,
2009)
c.

Pertumbuhan Gluconacetobacter xylinus
Bakteri G. xylinus tumbuh pada kisaran pH 3,5 - 7,5, dan
akan tumbuh optimal pada pH 4,3. Bakteri ini sangat memerlukan
oksigen, sehingga dalam fermentasi tidak perlu ditutup rapat
namun hanya ditutup dengan kain tipis untuk mencegah kotoran
masuk ke dalam media yang dapat mengakibatkan kontaminasi
(Riswanda, 2009).
Bakteri G. xylinus dapat membentuk asam dari glukosa,
etil alkohol dan propil alkohol serta mempunyai kemampuan
mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O. Sifat yang
paling menonjol dari G. xylinus yaitu memiliki kemampuan untuk
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mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa yang berkembang
membentuk matrik sehingga menjadi nata (Riswanda, 2009).
Pertumbuhan bakteri memerlukan suatu tahapan fase.
Tahapan pada pertumbuhan bakteri dimulai dari fase adaptasi,
eksponensial, stasioner dan kematian (Pratiwi, 2008).
Pada fase adaptasi terjadi pada waktu ke 0-6 jam. Fase
log/eksponensial terjadi pada waktu ke 6-14 jam, pada waktu ke
14-20 jam pada bakteri G. xylinus sudah mengalami fase stasioner
dimana terjadi pertumbuhan bakteri yang tidak begitu signifikan
(Pratiwi, 2008).

3.

Metode Air-Lift Bioreactor
Reaktor merupakan suatu alat yang berperan sebagai tempat
terjadinya suatu reaksi. Reaktor dibagi menjadi dua yaitu reaktor
nuklir dan reaktor kimia. Menurut Hidayatullah (2015), reaktor kimia
adalah alat yang dirancang sebagai tempat terjadinya reaksi kimia
untuk mengubah bahan baku menjadi produk.
Bioreaktor merupakan peralatan atau wadah dimana di
dalamnya terjadi transformasi biokimia dengan adanya aktivitas sel
mikroba atau enzim. Fungsi dasar bioreaktor yaitu menyediakan
kondisi lingkungan yang cocok bagi mikrobia di dalamnya untuk
menghasilkan biomassa, enzim, dan metabolit. Bioreaktor tipe lain
pada pengadukan dengan pergerakan udara. Udara dalam bentuk
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gelembung dimasukkan ke media untuk aerasi. Contoh aplikasi pada
pembuatan PST, Biosurfaktan dan Gum Xanthan (Christael et al.,
2007).

Secara teoritis, reaktor air-lift digunakan untuk beberapa

proses kontak gas-cairan atau gas-slurry. Reaktor ini sering digunakan
untuk fermentasi aerob, pengolahan limbah dan operasi-operasi
sejenis.
Metode Air-Lift Bioreactor merupakan salah satu metode yang
dapat digunakan untuk fermentasi dimana mikrobia akan tumbuh
dalam media yang akan selalu dialirkan udara secara kontinyu dan
bergerak dengan media yang selalu berputar. Metode Air-Lift
Bioreactor merupakan suatu metode yang mengembangkan fermentasi
asam laktat ditumbuhkan dalam medium tanpa nutrisi. Sistem
ekstraksi ini dilakukan di tangki berpengaduk, dan dalam kondisi
tingkat udara tinggi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi
asam laktat (Matsumoto dan Furuta, 2018).

Gambar 2.2 Skema Alat Air-Lift Bioreactor (Sumber: Dokumentasi Pribadi)
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Berdasarkan skema alat Air-Lift Bioreactor, fungsi pompa udara
adalah menyuplai udara ke dalam media fermentasi dan sekaligus
menguapkan atau mendorong hasil sisa – sisa pembakaran ke luar dari
media fermentasi. Udara yang dipompakan juga dapat berfungsi
sebagai pengaduk. Media yang teraduk akan homogen dengan
mikroorganisme dan kandungan bahan yang terlarut serta nutrisi yang
ada di dalamnya dapat tercampur secara maksimal serta lebih merata
sehingga proses fermentasi berlangsung secara optimal.

4.

Media Pertumbuhan Mikrobia
Media pertumbuhan atau media fermentasi umumnya harus
mengandung

komponen-komponen

yang

diperlukan

untuk

pertumbuhan sel, pembentukan metabolit, dan penyediaan energi yang
cukup untuk biosintesa dan pemeliharaan sel (Manfaati, 2010).
Sumber nutrisi yang terdapat dalam media fermentasi terdiri dari
sumber makronutrien, mikronutrien, dan faktor lingkungan lain seperti
pH, suhu, dan aerasi.
Sumber karbon merupakan makronutrien yang akan digunakan
untuk membangun massa sel dan membentuk produk. Sumber karbon
tinggi dalam media dapat menurunkan pertumbuhan karena sel akan
mengalami dehidrasi dan akan menghambat satu atau beberapa enzim
yang berperan sebagai katalis pembentukan produk (Manfaati, 2010).
Mikrobia umumnya menggunakan sumber karbon sebagai sumber
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energi yang berasal dari polisakarida kompleks dan mendegradasinya
menjadi senyawa yang lebih sederhana (Jay et al., 2005).
Sumber nitrogen merupakan komponen penyusun sel dan asam
nukleat. Nitrogen terdiri dari nitrogen organik dan anorganik.
Nitrogen organik misalkan pada kacang kedelai dan limbah. Pada
umumnya nitrogen organik menghasilkan pertumbuhan biomassa sel
yang lebih cepat (Manfaati, 2010). Mikrobia pada umumnya
menggunakan

nitrogen

sebagai

sumber

asam

amino

dalam

pembentukan protein didalam sel (Jay et al., 2005). Mikronutrien tidak
kalah pentingnya dengan makronutrien. Kekurangan mikronutrien
dapat

menyebabkan

terhambatnya

fase

pertumbuhan

dan

memperpanjang fase adaptasi (Manfaati, 2010).
Faktor lingkungan lain yang juga berpengaruh pada media
pertumbuhan mikrobia adalah pH dan suhu. Ion hidrogen dapat
mempengaruhi fungsi enzymatis dan transpor nutrisi ke dalan sel (Jay
et al., 2005) sehingga mempengaruhi pertumbuhan biomassa dan
pembentukkan produk. Bakteri memiliki rentang optimal pH
pertumbuhan antara 6,5 – 7,5. Sedangkan pada khamir dan kapang
pada rentang pH 4,5 – 5,5 (Manfaati, 2010).
Suhu merupakan faktor penting dalam pertumbuhan sel dan
pembentukan produk. Mikrobia tumbuh pada rentang suhu yang
berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut mikroorganisme dibagi
menjadi (1) psychrophiles (suhu optimal < 20˚C), (2) mesophiles
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(suhu optimal 20˚-50˚C), (3) thermophiles (suhu optimal > 50˚C)
(Pelczar dan Chan, 2008).

5.

Fermentasi Media Cair
Fermentasi menurut jenis subtrat atau mediumnya dibedakan atas
dua golongan yaitu fermentasi substrat padat dan fermentasi substrat
cair. Proses fermentasinya menggunakan medium padat tetapi cukup
mengandung air, sedangkan fermentasi substrat cair adalah proses
fermentasi yang substratnya larut atau tersuspensi dalam fase cair
(Chalal, 1985). Keuntungan dari fermentasi substrat cair ini adalah
komposisi dan konsentrasi inokulum dapat diatur dengan mudah, tidak
memerlukan takaran atau jumlah inokulum yang tinggi, serta
penanganan suhu dan kelembaban selama proses fermentasi lebih
mudah.

6.

Pertumbuhan Mikroba
Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan jumlah
atau volume serta ukuran sel. Kurva pertumbuhan bakteri dapat
dipisahkan menjadi empat fase utama: fase lag, fase pertumbuhan
eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Fase-fase tersebut
mencerminkan keadaan bakteri dalam kultur pada waktu tertentu. Di
antara setiap fase terdapat satu periode peralihan dimana waktu dapat
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berlalu sebelum semua sel memasuki fase yang baru (Brock dan
Madigan, 1991).
-

Fase lag
Setelah inokulasi, terjadi peningkatan ukuran sel, mulai dari
waktu sel tidak atau sedikit mengalami pembelahan. Fase ini
ditandai dengan peningkatan komponen makromolekul, aktivitas
metabolik dan kerentanan terhadap zat kimia dan faktor fisik.
Fase lag merupakan suatu periode penyesuaian yang sangat
penting untuk penambahan metabolit pada kelompok sel, menuju
tingkat yang setaraf dengan sintesis sel maksimum ( Brock dan
Madigan, 1991).

-

Fase pertumbuhan eksponensial
Pada waktu eksponensial atau logaritmik, sel berada dalam
keadaan pertumbuhan yang seimbang. Selama masa ini masa dan
volume meningkat oleh faktor yang sama dalam arti rata-rata
komposisi sel dan konsentrasi relatif metabolit tetap konstan. Sel
membelah dengan kecepatan konstan yang ditentukan oleh sifat
intrinsik bakteri dan kondisi lingkungan ( Brock dan Madigan,
1991).

-

Fase stasioner
Selama fase ini, jumlah sel yang hidup tetap konstan untuk
periode yang berbeda, bergantung pada bakteri. Tetapi pada
akhirnya menuju periode penurunan populasi. Dalam beberapa
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kasus, sel yang terdapat dalam suatu biakan yang populasinya sel
nya tidak tumbuh dapat memanjang, membengkak secara
abnormal, atau mengalami penyimpangan, suatu manisfestasi
pertumbuhan yang tidak seimbang ( Brock dan Madigan, 1991).
-

Fase kematian
Pada saat medium kehabisan nutrien maka populasi bakteri
akan menurun jumlahnya. Pada saat ini jumlah sel yang mati
lebih banyak daripada sel yang hidup ( Brock dan Madigan,
1991).

7.

Respirasi Mikrobia Aerob
Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan
oksigen. Reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Dalam
proses respirasi aerob dikenal sebagai respirasi sel, menggunakan
oksigen untuk mengoksidasi substrat berupa gula dan lemak untuk
memperoleh energi (Pelczar, 1986).
Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroba dapat dibedakan yaitu
mikroba yang bersifat aerobik, anaerobik fakultatif dan anaerobik.
Kapang dan khamir pada umumnya bersifat aerobik, sedangkan
bakteri dapat bersifat aerobik dan anaerobik. Sebagian dari bakteri
bahkan ada yang bersifat anaerobik fakultatif yang dapat hidup
dengan oksigen atau tanpa oksigen. Dalam fermentasi menggunakan
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mikroba aerobik, aerasi selama proses fermentasi sangat berpengaruh
terhadap produk akhir yang dihasilkan (Pelczar, 1986).
Respirasi aerob merupakan rangkaian enzimatis yang mengubah
glukosa secara sempurna menjadi CO2, H2O dan menghasilkan energi
sebesar 38 ATP. Hal ini merupakan keuntungan luar biasa bagi
organisme itu karena banyaknya energi yang tersedia dari oksidasi
sempurna

molekul

glukosa.

Bakteri

akan

memecah

sukrosa

ekstraseluler menjadi glukosa dan fruktosa, senyawa fruktosa dan
glukosa

akan digunakan oleh bakteri

sebagai

bahan

untuk

metabolisme. Bakteri Gluconabacter xylinus merombak gula untuk
memperoleh energi yang diperlukan untuk metabolisme sel. Hal ini
terjadi karena jalan bertahap setiap pasangan elektron dari NADH ke
oksigen melalui serangkaian pengangkutan tiga melekul ATP
(Pelczar, 1986).
Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahapan. Proses Glikolisis
merupakan reaksi tahap pertama secara aerob. Proses ini memecah
molekul glukosa menjadi senyawa asam piruvat. Transpor elektron
yaitu reaksi reduksi-oksidasi molekul – molekul NADH2 dan FADH2
menghasilkan H2O dan sejumlah ATP. Kemudian akhir dari lintasan
elektron yaitu oksigen (O2) yang disebut dengan aerobic respiration.
(Pelczar, 1986).
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8.

Limbah Cair Tempe
a.

Deskripsi
Limbah cair industri pangan merupakan salah satu sumber
pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Rebusan kedelai dari sisa limbah cair industri tempe belum
dimanfaatkan secara optimal oleh para pengusaha pembuatan
panganan yang terbuat dari kedelai tersebut. Menurut Wiryani
(2009) limbah dari proses pembuatan tempe ini termasuk dalam
limbah yang biodegradable yaitu limbah atau bahan buangan
yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme. Senyawa organik
yang terkandung di dalamnya akan dihancurkan oleh bakteri
meskipun kadangkala akan berbau busuk dan menyengat.

b.

Kandungan Nutrisi Limbah Cair Tempe
Hasil analisis menunjukkan limbah cair tempe mengandung
karbon (C) sebesar 7,1 % ; kandungan nitrogen (N) sebesar 3,3%
yang sudah mencukupi untuk adanya pertumbuhan mikroba,
karena dari pasokan makanan yang mencukupi, pertumbuhan
mikroba akan berjalan cepat dan mereduksi oksigen terlarut yang
ada di dalam air (Hapiza dkk, 2014).

9.

Koleksi Kultur
Di Indonesia, adanya koleksi kultur sebagai pusat penyimpanan
kultur

bakteri

sudah

banyak

dikembangkan.

Akan

tetapi
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pengembangan koleksi kultur di Indonesia kebanyakan hanya sebatas
strain yang diperlukan oleh suatu instansi tertentu atau strain yang
diperlukan dalam studi pengembangan ilmu di beberapa universitas.
Beberapa universitas di Indonesia mulai mengembangkan pusat
koleksi kultur walaupun masih dalam kapasitas sederhana dengan
jumlah koleksi yang terbatas. Adanya koleksi kultur sebagai salah satu
tempat pengembangan penelitian penting untuk mengungkap sumber
daya hayati di Indonesia terutama jasad renik. Mengingat jasad renik
memiliki banyak manfaat yang bisa dikembangkan untuk kemajuan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan
ekonomi Indonesia (Sukara, 1999). Beberapa contoh culture
collection adalah sebagai berikut : INACC (Indonesian Culture
Collection), FBGMU (Faculty of Biology Gadjah Mada University),
FNCC (Food and Nutrition Culture Collection), UICC (University of
Indonesia Culture Collecton), ISRI (Indonesian Sugar Research
Institute) dan ITBCC (Institute of Technology Bandung Culture
Collection).
Food And Nutrition Culture Collection (FNCC) didirikan pada
tahun 1991 oleh Dr. Slamet Sudarmadji, direktur pengembangan dan
penelitian makanan dan nutrisi (FANDARC) Universitas Gadjah
Mada. Peneliti
pengembangan

FNCC
koleksi

dan teknisi
kultur.

mengabdikan diri

Tujuan

FNCC

adalah

untuk
untuk
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mengumpulkan,

mengkarakterisasi,

melestarikan

dan

mendistribusikan kultur mikroba dari makanan dan industri.

10. Karakterisasi protein
Isolasi protein yaitu memisahkan protein dari makromolekul yang
lain atau memisahkan protein dengan sifat tertentu dan protein dari
protein lain-lain yang tidak diinginkan dalam analisa.
Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi
sifat-sifat karakteristik protein berdasarkan berat molekulnya dengan
satuan Kilo Dalton (k-Da). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara
elektroforesis dan menggunakan terknik SDS-PAGE. Metode Sodium
Dodecyl Sulphate - Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE)
merupakan salah satu metode untuk menganalisis protein dengan
memisahkan pita-pita protein yang ada di dalam sampel berdasarkan
berat molekulnya (Bachrudin, 1999).
Sodium dodecyl sulfat (SDS) merupakan detergen yang dapat
memecah molekul hidrofobik tetapi juga memiliki muatan negatif.
Penggunaan SDS berfungsi untuk mendenaturasi protein karena SDS
bersifat sebagai deterjen yang mengakibatkan ikatan dalam protein
terputus membentuk protein yang dapat terelusi dalam gel.
Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) terbentuk melalui proses
polimerisasi akrilamida dan bis-akrilamida. PAGE dapat memisahkan
campuran DNA/RNA atau protein dengan ukuran lebih besar.
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Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul
bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah
medan listrik. Alasan elektroforesis digunakan dalam penelitian ini
karena memiliki peran sangat penting dalam proses pemisahan
molekul-molekul biologi khususnya protein (Bachrudin, 1999). Secara
umum ada dua jenis elektroforesis :
1) Elektroforesis kertas
Merupakan jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas
sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai
fase gerak, terutama ialah ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi
akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan
(Sulaiman et al, 2007). Pergerakan partikel dalam kertas
tergantung pada muatan atau valensi zat terlarut, luas penampang,
tegangan yang digunakan, konsentrasi elektrolit, kekuatan ion, pH,
viskositas, dan adsorpsivitas zat terlarut (Khopkar, 2002).
2) Elektroforesis gel
Merupakan elektroforesis yang menggunakan gel sebagai
fase

diam

untuk

memisahkan

molekul-molekul.

Awalnya

elektoforesis gel dilakukan dengan medium gel kanji (sebagai fase
diam) untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar seperti
protein-protein, kemudian elektroforesis gel berkembang dengan
menjadikan agarosa dan poliakrilamida sebagai gel media
(Yepyhardi,

2009).

Protein

marker

digunakan

untuk
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mengidentifikasi berat molekul dari campuran polypeptida (Hames
dan Rickwood, 1990). Marker protein yang digunakan memiliki
rentang berat molekul 15 kDa - 250 kDa. Dari hasil elektroforesis
terdapat sejumlah pita protein yang memiliki ketebalan berbedabeda. Protein yang memiliki ketebalan dan intensitas warna yang
lebih besar dibandingkan protein lain dan selalu ada di setiap
varietas disebut protein mayor (Wijaya dan Rahman, 2005).

Kode genetik yang tersimpan dalam DNA digunakan untuk
membuat protein. Enzim merupakan salah satu jenis dari protein yang
berfungsi sebagai katalis (Sudarmanto, 2008). Gluconacetobacter
xylinus (sebelumnya Acetobacter xylinum) adalah salah satu spesies
yang paling banyak dipelajari karena kemampuannya untuk
menghasilkan jumlah selulosa yang relatif besar dari berbagai
berbagai sumber karbon dan nitrogen dalam kultur cair.
Ekspresi gen merupakan proses transformasi informasi genetik
melalui transkripsi dan translasi, transkripsi merupakan tahap
pembentukan RNA dari DNA dan translasi merupakan tahap dimana
sel menginterpretasikan informasi genetik dan membentuk protein
yang sesuai dengan yang diterjemahan. Karena protein dan enzim
sangat berperan dalam menjalankan metabolisme, maka ekspresi gen
sebenarnya meupakan proses pengendalian metabolisme oleh gen
(Jusuf, 2003).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

Pada sel prokariot, pengaturan ekspresi gennya diatur dalam
kelompok gen yang disebut operon. Sedangkan pada sel eukariot tidak
mengenal sistem operon karena diatur oleh suatu promoter tersendiri
yang bersifat monocistronic dan menghasilkan single product. Pada
sel prokariot, pengendalian ekspresi genetik hanya terjadi pada
tahapan transkripsi, sedangkan pada sel eukariot ekspresi gennya
terjadi mulai dari tahapan transkripsi sampai pasca translasi.
Kode gen untuk produksi selulosa disusun dalam bentuk satu
operon. Operon merupakan unit struktural yang berdekatan dengan
gen utama yang mampu mengekspresikan gennya karena operon
merupakan sistem pengendali dalam ekspresi gen-gen. Suatu operon
terdiri dari tiga gen fungsional untuk langkah akhir dalam biosintesis
selulosa dalam bakteri G. xylinus. Gen hanya diekspresikan ketika
protein yang dikodekan dibutuhkan oleh bakteri G. xylinus. Bakteri G.
xylinus memiliki gen pertama untuk kode 168 kDa enzim yang
mensintase selulosa, kedua kode untuk 50 kDa untuk pemekatan
endoglukanase, ketiga kode untuk 17 kDa yang terlibat dalam
kristalisasi mikrofibril (Saxena et al., 1994).
Gluconacetobacter xylinus merupakan salah satu mikroorganisme
yang banyak diteliti karena dapat mensintesis selulosa dari berbagai
sumber karbon. G. xylinus mengekstruksi rantai-rantai glycan dari
pori-pori ke dalam media pertumbuhan. Agregat ini menjadi
mikrofibril yang berikatan membentuk pita selulosa mikroba.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

Berbagai jenis gula digunakan sebagai substrat. Bakteri ini
mensintesis selulosa, yang mencakup pertumbuhan dalam kultur.
Sedangkan gumpalan bulat selulosa terbentuk dalam kultur yang
bergetar. Aerasi dari strain G. xylinus dengan berpengaduk yang
bergetar menimbulkan pembentukan non selulosa, sel akan stabil
selama budidaya dalam kultur statis dan bergetar (Rose, et al. 1991).
G. xylinus menghasilkan selulosa sebagai produk metabolit sekunder,
sedangkan produk metabolit perimernya adalah asam asetat. Cannon
dan Anderson (1991) dan Delmer dan Amor (1995) mengatakan
tingkat selulosa dalam G. xylinus sebanding dengan tingkat
pertumbuhan sel (Embuscardo et al, 1994, Oikawa et al., 1995).

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Matsumoto dan Furuta (2018) dengan judul “In situ Extractive
Fermentation of Lactic Acid by Rhizopus oryzae in an Air-lift Bioreactor”.
Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu, fermentasi extraktif in-situ
pada asam laktat telah dikembangkan dengan Rhizopus oryzae yang
tumbuh di medium tanpa nutrisi yang mahal seperti peptone atau ektrak
yeast. Tri-n-octylamine sebagai ekstraktan dan isotridecanol sebagai
pengencer dipilih dalam sistem ekstraksi optimum dari sudut pandang
toleransi pelarut organik untuk R. oryzae. Penggunaan sistem ekstraksi
fermentasi batch dilakukan dalam sebuah tangki berpengaduk. Ditemukan
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tingkat aerasi yang tinggi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi
dari asam laktat dan luas dari ekstraktif yang cocok untuk menghilangkan
penghambat, peptone dan ekstrak yeast. Akhirnya extraktif fermentasi in
situ dilakukan dengan menggunakan pelet R. oryzae dengan cara fed-batch
dalam air-lift reactor. Asam laktat berhasil difermentasi dan diekstraksi
dari nutrisi organik selama 25 hari.
Penelitian yang dilakukan oleh Leny Maryana, Syariful Anam,
Arsa Wahyu Nugrahani (2016) dengan judul “Produksi Protein Sel
Tunggal dari Kultur Rhizopus oryzae Dengan Medium Limbah Cair
Tahu”, menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada masa
inkubasi ke-48 jam dengan persen rata-rata protein yakni 0,47%, 0,47%,
0,46% dan massa sel dengan rata-rata nilai 0,77%, 0,84% dan 0,91%.
Serta pH optimum pertumbuhan Rhizopus oryzae pada medium limbah
cair tahu adalah pH 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa limbah
cair tahu memiliki potensi untuk digunakan sebagai substrat pertumbuhan
Rhizopus oryzae.

C. Kerangka Berfikir
Protein sel tunggal merupakan biomasa yang dihasilkan oleh
mikroorganisme berupa protein. Protein ini dihasilkan atau berasal dari
mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, ragi, kapang dan jamur tinggi
yang ditumbuhkan dari kultur skala besar. Protein ini dipakai untuk
konsumsi manusia atau hewan. Produksi protein sel tunggal juga berisi
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bahan sel lain, seperti karbohidrat, lemak, vitamin mineral dan senyawa
nitrogen non protein.
Data populasi menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan
penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk secara global ini, maka
kebutuhan makanan khususnya protein akan semakin meningkat.
Diperkirakan sumber protein hewani dan nabati tidak dapat mencukupi
kebutuhan pangan di masa depan. Protein yang dihasilkan oleh mikrobia
dapat menjadi salah satu sumber protein potensial guna memenuhi
kebutuhan protein manusia, maka diperlukan asupan protein lebih jika
protein yang berasal dari hewan maupun tumbuhan sudah tidak ada
keberadaannya. Protein yang dihasilkan oleh mikrobia ini diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Saat ini PST
dibuat dengan bahan limbah, tujuannya untuk mengurangi limbah yang
dapat mencemari lingkungan. Limbah ini masih memiliki nilai nutrisi dan
dapat menunjang pertumbuhan mikrobia yang diinginkan.
Penelitian ini akan melihat dan menguji apakah penggunaan
metode sistem sirkulasi udara dapat meningkatkan pertumbuhan
khususnya bakteri G. xylinus dan melihat jumlah protein terbesar yang
dihasilkannya setelah inkubasi menggunakan metode ini. Penelitian ini
menggunakan waktu 7, 8 dan 9 jam sebagai perlakuan dalam proses
inkubasi karena pada jam tersebut sel bakteri masuk kedalam fase
eksponensial.
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disusun
kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Protein Sel Tunggal

Limbah Rebusan
Kedelai

Bakteri
Gluconacetobacter xylinus

Metode Air-Lift
Bioreactor
merupakan salah
satu metode
inkubasi yang
memasukkan O2
untuk
pertumbuhan
mikroba

Inkubasi dengan AirLift Bioreactor

Pemanenan
rendemen
Elektroforesis

Limbah rebusan
kedelai
merupakan
limbah industri
yang masih
memiliki
kandungan nutrisi
yang mencukupi
untuk media
pertumbuhan
mikrobia

Kuantitatif

Kualitatif

Uji regresi linier
untuk elektroforesis
dan koefisien variansi
untuk rendemen

Identifikasi protein
dan pertambanahan
pemanenan sel

Gambar 2.3 Diagram Alir Kerangka Berpikir
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D. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Mekanisme penggunaan metode Air-Lift Bioreactor dapat digunakan
untuk produksi Protein Sel Tunggal.
2. Penggunaan

metode

Air-Lift

Bioreactor

dapat

meningkatkan

pertumbuhan Gluconacetobater xylinus dalam pembuatan Protein Sel
Tunggal.
3. Profil protein yang terdapat dalam pita protein Gluconacetobater
xylinus menandakan bahwa yang ditumbuhkan benar bakteri
Gluconacetobater xylinus.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium
dengan kuasi eksperimen. Dalam percobaan ini menggunakan metode
sirkulasi udara dalam pembuatan Protein Sel Tunggal Gluconacetobacter
xylinus dengam limbah cair tempe. Penelitian eksperimen adalah metode
penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakukan tertentu
dalam kondisi yang terkendali. Penelitian kuasi eksperimen bertujuan
untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan
kelompok kontrol disamping kelompok eksperimen, namun pengendalian
terhadap variabel luar tidak sekuat eksperimen murni tetapi mendekati
situasi ekperimen murni.
Rancangan penelitian eksperimen ini menggunakan satu faktorial
yaitu lama waktu inkubasi dengan 3 kelompok perlakuan yaitu 7 jam, 8
jam dan 9 jam, masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan
sehingga total pengulangan ada 9 buah.
Tabel 3.1. Urutan Inkubasi Pembuatan Protein Sel Tunggal

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3
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Keterangan:
A

: Lama waktu inkubasi 7 jam

B

: Lama waktu inkubasi 8 jam

C

: Lama waktu inkubasi 9 jam

1,2,3

: Pengulangan

B. Variabel Penelitian
Penelitian ini, menggunakan tiga yang diuraikan sebagai variabel :
1. Variabel Bebas
Variabel bebas yang digunakan adalah waktu inkubasi yaitu 7, 8
dan 9 jam.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat yang digunakan adalah ketebalan rendemen
protein yang dihasilkan yaitu pada berat basah protein.
3. Variabel Kontrol
Variabel

kontrol

yang

digunakan

adalah

starter

Gluconacetobacter xylinus.

C. Batasan Penelitian
Agar masalah dalam penelitian ini terarah, maka disusun batasan
masalah sebagai berikut:
1.

Limbah cair tempe
Limbah cair tempe yang digunakan dalam penelitian berasal dari
industri tempe rumahan di Pundong, Bantul.

2.

Bakteri Gluconacetobacter xylinus
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Gluconacetobacter xylinus FNCC 0001 yang digunakan dalam
penelitian berasal dari Laboratorium Mikrobiologi PAU Pangan dan
Gizi UGM.
3.

Alat Air-Lift Bioreactor
Alat yang digunakan dalam pembuatan Protein Sel Tunggal
memiliki tabung yang digunakan untuk tempat media yang berukuran
50 ml. Alat yang digunakan merupakan modifikasi sederhana dan
hanya dapat dipakai dalam skala laboratorium.

4.

Lama waktu inkubasi
Lama waktu inkubasi dalam penelitian ini adalah 7, 8 dan 9 jam.
Lama waktu inkubasi diambil ketika sel bakteri memasuki fase
eksponensial.

D. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 hingga bulan
Februari 2019. Penelitian pembuatan protein sel tunggal dilakukan di
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi Kampus III Universitas
Sanata Dharma.

E. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat
yang digunakan untuk pembuatan Nutrien Broth, starter mikroba,
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pembuatan Protein Sel Tunggal, pemanenan dan analisis protein. Alatalat tersebut yaitu: erlenmeyer, batang pengaduk, penanggas/elemen
panas, gelas beker, pipet volume, bioreaktor air-lift, cawan petri,
spatula, tabung ependorf, sentrifugasi, timbangan analitik, cawan
porseline, desikator, konikal tube.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
yang digunakan untuk pembuatan Nutrien Broth, starter mikroba,
pembuatan Protein Sel Tunggal, pemanenan dan analisis protein.
Bahan-bahan tersebut yaitu: Media Nutrient Broth (oxoid), aquades,
limbah cair tempe, kultur Gluconacetobacter xylinus, glukosa 1 %,
kapas, larutan bayclin.

F. Cara Kerja
1. Tahap Persiapan
a. Sterilisasi Alat
Alat yang disterilisasi dalam pembuatan Protein Sel
Tunggal adalah set alat instalasi udara (tabung untuk meletakkan
media, sumbat leher, tabung udara dan filtrasi), cawan petri,
epenndorf tube, batang pengaduk, spatula, gelas beker yang di
sterilkan dengan autoklaf.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

2. Tahap Pelaksanaan
a. Preparasi Sampel Limbah Cair Tempe
Limbah cair tempe diperoleh dari pembuatan tempe kedelai
berskala home industry di Desa Pundong, Bantul, Yogyakarta.
Sebanyak 1 liter limbah cair tempe dimasukkan ke dalam jerigen
bersih dan ditutup rapat. Sampel limbah cair tempe disaring 3 kali
atau sampai tidak terdapat endapan, menyaring endapan limbah
menggunakan kain sifon untuk penyaringan pertama, kertas saring
untuk saringan kedua dan kertas watman ukuran 4 untuk saringan
ketiga. Limbah cair tempe kemudian dipasteurisasi, dengan cara
dimasukkan ke dalam gelas beker steril kemudian dipanaskan pada
suhu 650C selama 30 menit, selanjutnya didinginkan pada suhu 00C
selama 30 menit, lalu dibiarkan pada suhu kamar antara 250-300C
selama 24 jam). Proses pasteurisasi ini diulang sebanyak 3 kali
(Somaye et al., 2008).
b. Strain Mikroba yang Dipakai
Biakan murni jamur Gluconacetobacter xylinus didapatkan
dari Laboratorium Mikrobiologi PAU Pangan dan Gizi UGM
dalam bentuk agar miring.
c. Membuat Nutrient Broth
Pembuatan media Nutrient Broth dilakukan dengan cara
yang pertama yaitu timbang media Nutrient Broth (Oxoid) sesuai
prosedur dikemasan dan sesegera mungkin dimasukkan ke dalam
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erlenmeyer. Tambahkan aquades dan aduk sampai merata dengan
batang pengaduk, panaskan hati-hati menggunakan hot plate /
elemen pemanas sampai media tercampur homogen, tutup
erlenmeyer menggunakan penutup tabung, sterilkan media
menggunakan autoklaf selama 15 menit pada tekanan 1 atm
dengan suhu 1210C.
Biakan murni ditumbuhkan dengan mengambil dua ose
(dari agar miring), kemudian dimasukkan dalam media broth yang
dilakukan secara aseptik dan diinkubasi pada suhu ruang selama 2
hari dengan shakker / penggojokan.
d. Membuat Stater Gluconacetobacter xylinus
Pembuatan starter dilakukan dengan cara menyiapkan
kultur dalam media broth yang telah disiapkan dengan komposisi
Nutrient Broth + glukosa 1% sebanyak 100 ml dalam 4 tabung
erlenmeyer dan diinkubasi pada suhu ruang selama 2 hari.
e. Perlakuan dengan menggunakan Air-Lift Bioreactor
Media yang digunakan untuk proses inkubasi berupa
limbah cair tempe yang telah dipasteurisasi diambil 50 ml dan
ditambahkan starter G. xylinus sebanyak 10 ml. Media untuk
inkubasi dan starter yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke
dalam tabung yang terdapat pada Air-Lift Bioreactor dan
diinkubasi selama 7, 8 dan 9 jam dengan pengulangan sebanyak 3
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kali pada masing-masing perlakuan. Selanjutnya dipanen dan
dilakukan analisis berat basah dan identifikasi potein.
f. Pemanenan
Pemanenan

Gluconacetobacter

xylinus

dilakukan

berdasarkan lama waktu inkubasi yaitu 7, 8, dan 9 jam. Pemanenan
dilakukan dengan mengambil 5 ml sampel dan di masukkan ke
dalam sentrifugasi tube kemudian di sentrifugasi dan diambil
peletnya. Selanjutnya akan masuk ke tahap pengukuran berat
kering sel.
g. Pengukuran Berat Kering Sel
Sebanyak 5 ml sampel dari media fermentasi dimasukkan
ke dalam konikal tube dan disentrifugasi dengan kecepatan 10.000
rpm selama 15 menit. Pelet dicuci 2 kali dengan akuades streril.
Metode

filtrasi

Gluconacetobacter

menggunakan
xylinus

kertas

diambil

dari

saring
tabung

watman.
reaksi

menggunakan pipet volume kemudian diletakkan pada kertas
saring watman. Sebelum masuk ke tahap pengukuran berat kering,
timbang terlebih dahulu menggunakan timbangan analitik untuk
mengetahui berat basahnya.
Cawan porselein dibersihkan kemudian dimasukkan ke
dalam oven pada suhu 60°C selama 3 jam. Cawan porselein
didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang
untuk mengetahui beratnya, kemudian dioven pada suhu 60°C,
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selama 3 jam atau sampai beratnya konstan. Selanjutnya di
timbang menggunakan timbangan analitik. Berat kering sel
dihitung dari selisih berat massa sel kering (yang telah dioven) –
kertas saring watman.
h. Identifikasi Protein
Identifikasi protein dilakukan dengan menggunakan metode
elektroforesis jenis gel di Laboratorium PAU Pangan dan Gizi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

G. Metode Analisis Data
Rendemen berat basah diukur dengan melakukan perhitungan
menggunakan uji koevisien variansi. Perhitungan ini dilakukan untuk
mengetahui variansi rendemen ketika pemanenan per waktu yang
digunakan untuk inkubasi. Semakin bervariasi data yang didapatkan maka
pertumbuhan sel bakteri semakin meningkat. Analisis data dilakukan
dengan menghitunng koefisien variansi, dimana data akan dihitung utuk
melihat persebaran data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil angka
maka semakin tidak bervariasi. Data yang menunjukkan angka kurang dari
10% dinyatakan tidak valid dan data yang menunjukkan angka lebih dari
10% dinyatakan tidak valid. Rumus koefisien variansi sebagai berikut :
𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑢
𝑥 100% = 𝐾𝑜𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
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Menentukan Berat Molekul sampel protein yang terkandung dalam
G. xylinus menggunakan uji regresi linier. Uji regresi linier yang
digunakan untuk mencari validitas identitas sampel dengan marker yang
digunakan, untuk perhitungan regresi linier dilakukan di MS. Excel 2010.

H. Rancangan Pemanfaatan Hasil dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan
untuk proses pembelajaran Biologi kelas XII Semester II pada materi
Bioteknologi subbab materi Bioteknologi Konvensional.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Protein

Sel

Tunggal

merupakan

bentuk

pemanfaatan

protein

mikroorganisme. Protein sel tunggal adalah seluruh bahan-bahan protein yang
berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, ragi, kapang dan jamur
tinggi yang ditumbuhkan dari kultur skala besar. Protein yang dihasilkan dapat
digunakan untuk konsumsi manusia ataupun hewan. Produksi protein sel tunggal
juga berisi bahan sel lain, seperti karbohidrat, lemak, vitamin mineral dan
senyawa nitrogen non protein. Penelitian kali ini menggunakan metode Aif-Lift
Bioreactor. Alat Air-Lift Bioreactor yang digunakan untuk penelitian telah
dimodifikasi untuk skala laboratorium.
Mikroorganisme yang digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal ini
yaitu Gluconacetobacter xylinus, bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang
sering kita dengar untuk membuat makanan yaitu bakteri selulosa untuk membuat
nata. Bakteri ini digunakan karena memiliki sifat yang tidak menyebabkan
penyakit pada tanaman, hewan dan manusia. Selain itu nilai gizinya baik, dapat
digunakan sebagai bahan pangan atau pakan, tidak mengandung bahan beracun
serta biaya produk yang dibutuhkan rendah. Untuk melengkapi pembuatan protein
sel tunggal ini akan dilakukan uji karakterisasi protein yang sangat penting untuk
mengidentifikasi

protein

yang

terbentuk

dari

suatu

bakteri,

mengidentifikasinya dibutuhkan sebuah cara yaitu dengan elektroforesis.
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G. xylinus merupakan salah satu mikroorganisme yang banyak diteliti
karena dapat mensintesis selulosa dari berbagai sumber karbon. G. xylinus yang
menghasilkan selulosa yang cukup untuk kepentingan komersial. Untuk dapat
melihat produksi protein sel tunggal, maka diperlukan suatu data seperti yang ada
di bawah ini:
A. Metode Air-Lift Bioreactor
Metode Air-Lift Bioreactor merupakan suatu metode yang
mengembangkan fermentasi asam laktat ditumbuhkan dalam medium
tanpa nutrisi yang tidak sederhana. Menggunakan sistem ekstraksi ini
dilakukan di tangki berpengaduk, dan itu ditemukan tingkat udara yang
lebih tinggi dibutuhkan untuk meningkatkan produksi asam laktat dan
produksi asam laktat relatif tinggi tanpa adanya hambatan (Matsumoto dan
Furuta, 2018). Penelitian ini menggunakan metode Air-Lift Bioreactor
untuk

meningkatkan

produksi

Gluconacetobacter

xylinus

dalam

menghasilkan protein sel tunggal. Cara kerja alat Air-Lift Bioreactor yaitu
udara dialirkan masuk ke dalam tabung dengan pompa udara, dan terdapat
lubang udara keluar untuk mengeluarkan udara dari dalam. Ketika alat
tersebut digunakan maka udara yang dialirkan akan selalu berputar dan
bersih karena disaring dengan penyaring.
-

Sistem Aerob
Kondisi

aerob

seringkali

dikatakan

sebagai

proses

yang

membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme. Kebutuhan oksigen
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yang digunakan untuk dalam respirasi sel bervariasi, pertumbuhan
bakteri tergantung pada ketersediaan oksigen pada suatu lingkungan.
Aktifitas mikrobia dilakukan saat terdapat oksigen bebas jika
mikrobia tersebut memiliki sifat aerob. Sistem aerob merupakan
sebuah sistem yang memberikan udara atau memasukkan udara dalam
prosesnya. Udara yang dimasukkan kedalam sistem sangat penting
untuk mendukung proses metabolisme sel. Untuk mendukung sistem
aerob ini, maka alat yang digunakan untuk menumbuhkan mirobia
harus dilengkapi oleh sistem berpengaduk sirkulasi udara agar
mikrobia tumbuh dengan baik.
-

Media Berpengaduk
Media merupakan tempat yang berguna untuk pertumbuhan dan
berkembangnya

mikroba.

Agar

mikroba

dapat

tumbuh

dan

berkembang dengan baik maka media harus memenuhi syarat yaitu,
mengandung nitrogen (N) dan karbon (C) untuk menunjang
pertumbuhan bakteri.
Media yang digunakan untuk penelitian kali ini yaitu media limbah
cair tempe. Limbah cair ini berasal dari rebusan kedelai dari proses
pembuatan tempe. Limbah cair tempe yang digunakan mengandung
sumber N dan C yang dapat menunjang pertumbuhan bakteri G.
xylinus. Menurut Hapiza, dkk (2014) limbah cair tempe mengandung
karbon (C) sebesar 7,1 %, kandungan Nitrogen (N) sebesar 3,3%.
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Kandungan C dan N tersebut sudah mencukupi untuk pertumbuhan G.
xylinus.
Dalam proses inkubasi media akan teraduk karena masuknya udara
ke dalam tabung oleh pompa udara. Proses inkubasi dilakukan selama
waktu yang dibutuhkan yaitu 7, 8 dan 9 jam sampai proses pemanenan.
Media ini akan selalu teraduk dan menjadi homogen dengan starter
bakteri yang dimasukkan. Selain berfungsi sebagai pengaduk, alat
tersebut juga memiliki fungsi lain yaitu mencegah terjadinya
pembentukkan

lapisan

selulosa

yang

terbentuk

dari

bakteri

Gluconacetobacter xylinus.
-

Kondisi Biakan Dalam Media Berpengaduk
Media yang diaduk akan selalu berputar karena adanya pengaduk
berupa udara pada sistem Air-Lift. Bakteri Gluconacetobacter xylinus
ketika terdapat dalam media yang diaduk akan kesulitan untuk
membentuk selulosa. Kesulitan untuk membentuk selulosa ini
dikarenakan bakteri akan selalu bergerak dan berputar mengikuti
gerakan media. Bakteri yang membentuk selulosa membutuhkan
tempat yang tenang tanpa adanya pergerakan. Biakan ini akan selalu
memisahkan diri dari gerombolan bakteri lainnya karena media yang
teraduk.

Untuk

pembelahannya

bakteri

akan

mengikuti

fase

pembelahan sesuai dengan waktu yang dibutuhkannya.
Hal ini sama seperti pendapat dari Dudman (1960) yang
mengatakan bahwa pada media tergoyang atau teraduk umumnya
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selulosa bakteri yang dihasilkan akan lebih rendah dibandingkan
dengan media yang diam. Pendapat tersebut juga didukung oleh
pendapat Toyosaki et al., (1995) dan Son et al., (2001) yang
mengatakan bahwa diperlukan metode produksi massal yang efisien
untuk memproduksi selulosa bakteri. Media tergoyang atau teraduk
berpotensi dijadikan metode produksi massal selulosa bakteri, karena
waktu fermentasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tempat yang
luas untuk menumbuhkan kultur.

B. Pertumbuhan dan Rendemen (Penimbangan Berat Basah)
Penimbangan rendemen berat basah dilakukan untuk melihat
adanya penambahan berat bakteri pada jam ke 7, 8 dan 9. Hasil yang
muncul kemudian dilakukan uji statistik menggunakan koefisien variansi.
Penimbangan

rendemen

berat

basah

dilakukan

setelah

bakteri

ditumbuhkan dalam media berpengaduk dengan sistem aerob.
-

Aerob Fakultatif
Jeffrey dan Pommerville (2010) berpendapat bahwa bakteri yang
memiliki sifat aerob fakultatif dapat diartikan sebagai bakteri yang
mampu tumbuh baik pada kultur yang mengandung oksigen tetapi
akan mengubah proses metabolismenya menjadi metabolisme anaerob
ketika oksigen tidak ada. Bakteri ini akan menyesuaikan tempat di
mana akan tumbuh, terdapat banyak oksigen atau sedikit oksigen.
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Bakteri Gluconacetobacter xylinus merupakan bakteri aerob
fakultatif. Bakteri G. xylinus membutuhkan oksigen untuk mendukung
proses metabolismenya. Percobaan kali ini udara yang steril akan
dialirkan oleh pompa udara menuju tabung medium yang berisikan
bakteri dengan media limbah cair tempe untuk mendukung proses
metabolismenya sehingga bakteri akan mendapatkan pasokan oksigen
yang tinggi untuk mendukung proses metabolismenya secara aerob.
-

Hasil Identifikasi
Dalam pertumbuhan memerlukan media yang steril, media yang
steril digunakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh
mikroorganisme yang tidak diinginkan. Untuk mengidentifikasi
adanya kontaminan lain maka perlu dilakukan dengan melalukan
metode pewarnaan gram.
Identifikasi bakteri Gluconacetobacter xylinus menggunakan
metode pewarnaan gram dan diamati menggunakan mikroskop. Hasil
perlakuan diambil sedikit untuk diidentifikasi apakah terjadi
kontaminasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri dengan
gram negatif dengan bentuk batang yang terlihat berwarna merah pada
hapusan preparat. Pembiakan bakteri Gluconacetobacter xylinus yang
terlihat pada hapusan preparat tidak menunjukkan adanya kontaminasi.
Hal ini penting dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa
percobaan ini bebas dari kontaminasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

Gambar 4.1. Apusan preparat Gluconacetobacter xylinus dengan
perbesaran 100x

Gambar 4.2. Apusan preparat Gluconacetobacter xylinus dengan
perbesaran 400x

Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan
zat warna kristal violet pada waktu proses pewarnaan Gram sehingga
akan berwarna merah muda bila diamati dengan mikroskop (Madigan et
al., 2006). Gluconacetobacter xylinus merupakan bakteri gram negatif.
G. xylinus mempunyai dinding sel tebal berupa peptidoglikan, yang
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terletak di antara membran dalam dan membran luar. Peptidoglikan ini
yang dapat menyebabkan lunturnya warna biru saat ditetesi etanol pada
pewarnaan gram (Cooper dan Hausman, 2007).
-

Rendemen (Penimbangan Berat Basah)
Pertumbuhan bakteri semakin bertambahnya waktu maka akan
mengalami kenaikan. Setelah memasuki jam ke 7, 8 dan 9 yaitu saat
bakteri memasuki fase eksponensial maka akan dilakukan pemanenan
dengan penimbangan berat basah.
Penimbangan berat basah bakteri dilakukan dengan teliti dan
aseptis karena ukuran bakteri yang sangat kecil dan tingginya resiko
kontaminasi. Penimbangan ini mula-mula sebanyak 5 ml sampel
diambil untuk selanjutnya disentrifugasi, dalam proses sentrifugasi
akan terdapat endapan dan cairan. Pada proses penimbangan ini
diambil endapan yang disebut sebagai pelet kemudian disaring dengan
kertas watman (Sudarmaji, et al., 1989).
Hasil uji koefisien variansi di interpretasikan bahwa apabila data
yang didapat kurang dari 10%, maka data tersebut valid. Apabila hasil
uji koefisien variansi di lebih dari 10%, maka data yang diperoleh
tidak

valid.

Hasil

pada

penelitian

ini

menunjukkan

adanya

penambahan berat basah bakteri yang ditimbang dengan pengulangan
sebanyak tiga kali pada jam ke 7, 8 dan 9. Terjadi penambahan berat
karena pada jam tersebut bakteri sedang mengalami fase pembelahan
atau fase eksponensial (Pratiwi, 2008) sehingga hasil perhitungan
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tersebut sesuai dengan analisis data. Hasil rendemen penimbangan
berat basah bakteri Gluconacetobacter xylinus dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 4.1. Penimbangan berat basah bakteri

Pengulangan
Waktu

rerata

stdev

simpangan

295

278,67

14,58

5,2%

320

345

323,67

19,76

6,1%

321

351

328

20,42

6,2%

1

2

3

7

267

274

8

306

9

312

Hasil

yang

didapatkan

pada

penimbangan

berat

basah

menunjukkan angka simpangan baku 5,2%, 6,1%, 6,2%. Perhitungan
berat basah dapat dilihat jika mengalami peningkatan, dari hasil
tersebut terdapat nilai simpangan baku tidak lebih dari 10%, dapat
dikatakan bahwa data yang diperoleh menunjukkan data yang
homogen dan valid.

C. Analisis Profil Protein
Pengamatan profil protein dalam penelitian ini menggunakan
metode elektroforesis. Metode karakterisasi protein dengan menggunakan
SDS-PAGE

umumnya

didasarkan

pada

berat

molekul

protein.

Karakterisasi protein ini menggunakan metode elektroforesis karena tidak
mempengaruhi struktur bipolimer dan sensitif terhadap berat molekul yang
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cukup kecil (Bachrudin, 1999). Pada penelitian identifikasi profil protein
ini menggunakan teknik SDS-PAGE dengan menentukan perbedaan letak
pita pada gel dibandingkan dengan marker protein, yang diperkirakan
berat molekul relatif protein berkisar antara 10 - 250 Kilo Dalton (Sutiman
et al, 1989).
Sampel protein yang telah diambil kemudian segera dimasukkan ke
dalam lemari pendingin dengan suhu 4˚C agar susunan proteinnya tidak
rusak. Hal ini sama dengan pendapat Field (2006) yang mengatakan
bahwa salah satu cara yang digunakan untuk menyimpan sampel yaitu
dengan pendinginan. Pengujian elektroforesis dilakukan selama 4 hari
tanpa henti saat running dan untuk pewarnaan memakai Coomassie Blue.
Coomassie Blue merupakan pewarna untuk mendeteksi band-band protein
pada gel poliakrilamid. Pewarna dengan Coomassie Blue memberikan
warna biru pada band.
Metode SDS-PAGE dianggap sebagai prosedur yang lebih baik
karena dapat digunakan untuk memisahkan jenis-jenis protein, dan kerja
nya pun cukup cepat. Sedangkan metode ini juga memiliki kelemahan
karena pita-pita atau puncak protein yang terlalu rapat cenderung saling
tumpang tindih .
Hasil elektroforesis akan mendapatkan panjang tracking pita dari
atap sumuran sampai dasar sumuran. Jarak tracking tiap band dari atap
sumuran sampai tiap-tiap pita yang terdeteksi dihitung untuk mengetahui
berat molekul pada masing-masing pita protein. Perhitungan berat molekul
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(BM) dari masing-masing protein didasarkan pada marker yang tersedia.
Perhitungan dilakukan dengan mengukur total jarak tracking dari stacking
gel ke separating gel. Dilanjutkan mengukur jarak tracking dari stacking
gel ke masing-masing pita protein yang terbentuk.
Marker protein yang dipakai apa untuk membuat kurva baku yaitu
marker BM (Berat Molekul) standar dengan merek Bio-Rad dengan isi
berbagai macam BM campuran yang dimasukkan ke masing-masing
sumuran. Retention Factor atau yang disingkat rf merupakan

nilai

perbandingan relatif antara sampel yang menyatakan derajat retensi suatu
komponen dalam fase. Dimana dalam perhitungan berat molekul ini rf
dapat dihitung dengan membagi jarak atau tracking masing-masing pita
dengan jarak total atau tracking total. Dalam kurva baku maka rf dapat
dinyatakan dengan sumbu y, sedangkan untuk log BM dinyatakan dengan
sumbu x.
Perhitungan berat molekul G. xylinum dengan menggunakan
formula regresi linier setelah didapatkan pita protein marker dengan
masing-masing berat molekul. Dari hasil data kurva log BM dengan rf
marker dapat diperoleh persamaan regresi, yaitu y = -0,9137 + 2,0831
dengan nilai R2 = 0,9926. R2 dapat diartikan sebagai koefisien determinasi
atau disebut r square. Koefisien determinasi dinyatakan dengan nilai antara
0 – 1. Dimana nilai yang mendekati 1 berarti semakin tinggi kemampuan
variabel dalam menjelaskan keterikat hubungan X (log BM) dan Y (rf)
hasil koefisien determinasi penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R2 =
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0,9926. Nilai ini menunjukkan bahwa validitas identitas sampel semakin
akurat.
Persamaan di atas dapat digunakan untuk mengidentifikasi pitapita protein sampel atau identitas antara harga rf dengan berat molekul.
Dari persamaan regresi ini, maka diperoleh berat molekul pita yang
dihasilkan oleh sampel G. xylinus.
Apabila diperhatikan posisi pita dari sampel dan pita-pita dari
marker pada gel, akan terlihat bahwa pita sampel membentuk garis lurus
seperti grafik berikut dengan marker. Molekul dengan berat yang sama
akan bergerak menempuh jarak yang sama sehingga membentuk garis
lurus (Suranto, 2006).

Protein Marker
1.2

Retention Factor

1

0.8
0.6

Series1

0.4

y = -0,9137x + 2,0831
R² = 0,9926

0.2
0
0

0.5

1

1.5

2

Log Berat Molekul

Gambar 4.3. Grafik regresi linier protein marker

2.5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

Hasil yang didapat untuk Berat Molekul protein yang berhasil
diidentifikasi pada marker maupun sampel dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 4.2. Berat molekul Protein Marker dan Sampel
BM Marker (kDa)
170
130
95
72
55
43
34
26
17

BM Sampel (kDa)
159
121
116
106
101
77
61
54
51
45
37
31
28
19
17

Identitas protein marker dan sampel dapat digunakan untuk
mengidentifikasi besaran BM protein yang terentang pada profil SDS
PAGE berikut ini :
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159 kDa

170 kDa

121 kDa

130 kDa

116 kDa

95 kDa

106 kDa

72 kDa

101 kDa

55 kDa

77 kDa
43 kDa

61 kDa
54 kDa

34 kDa

45 kDa
51 kDa
37 kDa

26 kDa

31 kDa
28 kDa
19 kDa

17 kDa

17 kDa

(2)

(1)

Gambar 4.4. Profil SDS-PAGE dari (1) Protein M arker, (2) Protein Sampel
Profil bakteri Gluconacetobacter xylinus didapatkan 15 pita (band)
protein yang teridentifikasi (dapat dilihat pada tabel 4.1). Jika diamati ada
beberapa pita dengan berat molekul yang sama, baik yang terdapat dalam
marker maupun sampel, pita protein tersebut dengan nilai berat molekul
yang mirip yaitu sebesar 17 kDa. Artinya protein dengan nilai berat
molekul yang mirip tersebut kemungkinan merupakan protein yang
jumlahnya lebih banyak pada sampel G. xylinus.
Gen pertama untuk kode 168 kDa enzim yang mensintase selulosa,
kedua kode untuk 50 kDa untuk pemekatan endoglukanase, ketiga kode
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untuk 17 kDa yang terlibat dalam kristalisasi mikrofibril (Saxena et al.,
1994). Terlihat jika protein yang teridentifikasi dengan pendapat oleh
Saxena (1994) yaitu protein dengan berat molekul 17 kDa, jarak tracking
tempat munculnya kode ini sangatlah jauh dan berada pada bagian bawah.
Kode tersebut mengidentifikasi jika protein yang muncul adalah protein
yang terlibat dalam proses kristalisasi mikrofibril. Untuk kedua kode yaitu
pada 168 kDa dan 50 kDa tidak muncul dan angkanya meleset atau
melebihi angka berat molekul yang telah dihitung.
Berat Molekul yang nilainya meleset dari literatur dimungkinkan
karena ekspresi enzimnya tidak terlalu terlihat. Dilihat dari cara
pembuatan protein sel tunggal ini menggunakan metode diaduk
dimungkinkan bakteri G. xylinus tidak mengekspresikan enzim pembentuk
selulosa pada berat molekul 168 kDa karena medium yang selalu berputar.
Untuk membuat lapisan selulosa diperlukan keadaan medium yang tenang
agar terbentuk lapisan selulosa. Tetapi dengan memakai metode
pengadukan ini, maka selulosa tidak akan terbentuk.
Profil protein pertama kali yang dicari yaitu protein yang
membentuk selulosa karena bakteri G. xylinus dikenal karena dapat
menghasilkan selulosa. Selulosa merupakan enzim ekstraseluler yang
dihasilkan didalam sel. Hal ini menandakan kecilnya jumlah protein dan
aktivitas enzim serta terjadinya penumpukan pita pada berat molekul yang
rendah. Hal ini sesuai teori (Ilminingtyas, dkk., 2010) bahwa pada sampel
yang tidak menunjukkan pita disebabkan karena terjadinya perubahan sifat
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pada protein tersebut. Perubahan sifat tersebut salah satunya karena
ditumbuhkan dalam medium yang bergerak. Pada umumnya bakteri G.
xylinus ditumbuhkan dalam medium yang diam, agar bakteri dapat
membentuk protein selulosa sejak fase awal pertumbuhannya. Dalam
penelitian ini bakteri dimasukkan ke dalam medium yang selalu berputar.
Akibatnya G. xylinus tidak akan membentuk selulosa karena akan
menyesuaikan tempat tumbuhnya. Hal ini disebabkan karena gen yang
membentuk protein selulosa hanya diekspresikan ketika dibutuhkan oleh
bakteri tersebut.
Penggunaan metode dengan sistem diaduk cukup optimal untuk
memproduksi protein sel tunggal karena mampu mendukung pertumbuhan
G. xylinus.
Tebal tipisnya pita yang terbentuk dari pita protein menunjukkan
kandungan atau banyaknya protein yang mempunyai berat molekul yang
sama yang berada pada posisi pita yang sama. Kepekatan warna pita
berkaitan dengan konsentrasi protein. Hal ini sejalan dengan prinsip
pergerakan molekul bermuatan, yakni molekul bermuatan dapat bergerak
bebas di bawah pengaruh medan listrik. Molekul dengan muatan dan
ukuran yang sama akan terakumulasi pada zona atau pita yang sama atau
berdekatan (Soedarmadji, 1996). Hasil berupa pita-pita protein yang
mengendap sesuai dengan berat molekulnya semakin ke bawah berat
molekulnya semakin kecil (Hames, 1990, Matsudaira, 1993, Davis et al,.
2003).
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Faktor – faktor lain yang menyebabkan tidak terbentuknya pita
protein yaitu karena tidak dikemas dengan benar ketika membawa sampel
yang akan diuji. Suhu merupakan salah satu faktor penting yang harus
diperhatikan. Perubahan suhu dapat mempengarui aktivitas enzim dan
dapat mengakibatkan kesalahan ketika sampel protein yang akan
dianalisis. Protein tersebut dapat rusak dan hal tersebut dapat
mempengaruhi dalam identifikasi proteinnya.

D. Kendala – kendala
Dalam penelitian kali ini banyak sekali kendala yang dialami selama
melakukan percobaan. Kendala-kendala yang dialami antara lain :
-

Umur biakan
Kendala lain terdapat dalam bakteri itu sendiri. Dalam penelitian ini
tidak dapat membedakan antara bakteri yang berumur tua ataupun
muda. Karena bakteri yang dipakai diambil dari biakan murni dan
telah melewati proses pembiakan dan pembuatan starter maka untuk
membedakan antara bakteri yang berumur tua maupun muda cukup
sulit.

-

Penanganan sampel
Kesalahan yang dilakukan peneliti yaitu tidak memasukkan sampel
kedalam kotak yang berisi es batu agar suhunya tetap dingin. Padahal
jarak yang ditempuh untuk melakukan pengujian sangat jauh. Maka
harus teliti dan hati-hati dalam menjaga suhunya.
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BAB V
RANCANGAN PENERAPAN HASIL PENELITIAN DALAM
PEMBELAJARAN

Penerapan hasil penelitian megenai “Produksi Protein Sel Tunggal
Gluconacetobacter xylinus dengan Medium Limbah Cair Tempe Menggunakan
Metode Air-Lift Bioreactor” dalam pembelajaran akan digunakan untuk
mengadakan praktikum pada Materi Bioreknologi sub-bab Bioteknologi
Konvensional kelas XII Sekolah Menengah Atas.
Aplikasi pada produk Bioteknologi Konvensional adalah dengan
mempelajari tentang prinsip dasar bioteknologi dan pemanfaatan produk
bioteknologi konvensional, masyarakat biasanya hanya mengetahui produk yang
banyak dijual dipasaran seperti minuman dan makanan, tetapi tidak mengetahui
produk biomasa yaitu protein dari ganggang, bakteri, yeast maupun kapang yang
dapat digunakan sebagai bahan pangan atau makanan. Masyarakat biasanya hanya
mengetahui produk akhir yang suah jadi tanpa mengetahui prose-proses yang
harus dilalui, sehingga perlu adanya penjelasan-penjelasan mengenai prinsip dasar
dari bioteknologi. Pembelajaran dirancang bertujuan agar peserta didik dapat
melakukan percobaan pembuatan protein sel tunggal. Rancangan pembelajaran ini
merupakan pengembangan dari Kompetensi Dasar (KD) :
3.10 Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai
upaya peningkatan kesejahteraan manusia
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4.10 Menyajikan laopran hasil percobaanpenerapan prinsip-prinsip Bioteknologi
konvensional berdasarkan scientific method
Alokasi jumlah jam pertemuan materi bioteknologi didalam silabus adalah
8 jam pertemuan dalam waktu 2 minggu. 8 jam pelajaran ini dibagi dalam 4 jam
pertemuan yang kemudian dibagi menjadi 2 JP dan 2 JP dalam satu minggu.
Berikut ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada materi Bioteknologi :
-

Pertemuan 1 ( 2 JP)
Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern

-

Pertemuan 2 ( 2 JP)
Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari

-

Pertemuan 3 ( 2 JP)
Membuat rancangan metode pembuatan protein sel tunggal

-

Pertemuan 4 ( 2 JP)
Praktikum pembuatan protein sel tunggal
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Air-Lift Bioreactor merupakan suatu inovasi metode baru yang
digunakan untuk produksi Protein Sel Tunggal. Alat ini merupakan
sistem sirkulasi udara yang mekanismenya yaitu memutar medium
dengan adanya udara yang dimasukkan ke dalam tabung.
2. Metode Air-Lift Bioreactor dapat digunakan untuk meningkatkan
produksi Protein Sel Tunggal dan meningkatkan pertumbuhan
Gluconacetobacter xylinus dalam pembuatan Protein Sel Tunggal.
Hasil penimbangan berat basah yaitu dengan rata-rata inkubasi jam ke
7: 278,67 mg, inkubasi jam ke 8: 323,67 mg, dan inkubasi jam ke 9 :
328 mg.
3. Profil protein yang terdapat dalam pita protein Gluconacetobacter
xylinus sama dengan marker didapatkan dengan berat molekul 17 kDa
yaitu menandakan jika protein yang muncul adalah protein yang
terlibat dalam proses kristalisasi mikrofibril.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat
beberapa saran penulis untuk penelitian yang relevan selanjutnya, saran
yang dikemukakan yaitu sebagai berikut :
1. Pembuatan apusan untuk pengamatan dilakukan dengan teliti,
mikroskop yang digunakan dengan lensa yang bersih agar pengamatan
lebih baik hasilnya.
2. Pengemasan sampel protein dengan cara memasukkan kedalam ice box
agar sifat proteinnya tidak berubah.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Dokumentasi selama Penelitian

-

Sterilisasi Alat

Sterilisasi Alat dengan Autoklaf

-

Alat yang sudah disterilisasi

Pembuatan Media NB

Media NB (Oxoid)

Media dipanaskan dengan hotplate

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

Media yang didinginkan
-

Media yang sudah diberikan inokulum

Pembuatan Starter

Penyaringan limbah cair tempe

Limbah cair yang telah ditambahkan
NB yang telah ditumbuhi inokulum

Pengulangan penyaringan limbah cair
tempe
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-

Inkubasi

Alat air-lift bioreactor
-

Alat yang telah diisi oleh medium

Pengukuran Berat Basah

Pengambilan sampel

Memasukkan sampel kedalam
sentrifugasi tube

Sampel di sentrifugasi

Hasil sentrifugasi sampel
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Sampel yang sedang di oven
-

Uji Elektroforesis

Sampel yang telah di uji elektroforesis

Sampel yang telah kering
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Lampiran 2. Hasil Analisis Perhitungan
a. Perhitungan Regresi Linier Uji Elektroforesis
Regresi Linier Perhitungan BM Marker
BM
Jarak Tracking (mm)
Log BM
RF
170
5
2,230448921
0,089285714
130
8
2,113943352
0,142857143
95
15
1,977723605
0,267857143
72
21
1,857332496
0,375
55
26
1,740362689
0,464285714
43
32
1,633468456
0,571428571
34
37
1,531478917
0,660714286
26
46
1,414973348
0,821428571
17
55
1,230448921
0,982142857
Tracking
56
Total
Setelah nilai rf telah diketahui didapatkan rumus persamaan linier :

Protein Marker
1.2

1

RF

0.8
0.6

y = -0,9137x + 2,0831
R² = 0,9926

0.4
0.2
0
0

0.5

1

1.5

2

Log BM

Y = -0,9137X + 2,0832 dengan nilai R2 = 0,9926. Nilai Log Berat molekul
sebagai sumbu x dan nilai rf sebagai sumbu y.

2.5
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Regresi Linier Perhitungan BM Protein A. xylinum
BM
159
121
116
106
101
77
61
54
51
45
37
31
28
19
17
Tracking
Total

Jarak Tracking (mm)
4
10
12
13
14
20
25
28
29
32
36
40
42
51
53
56

Log MB
2,201676074
2,084413452
2,064869682
2,025782142
2,006238371
1,88897575
1,791256899
1,732625588
1,713081818
1,654450507
1,576275426
1,498100346
1,459012805
1,283118873
1,244031333

RF
0,071428571
0,178571429
0,214285714
0,232142857
0,25
0,357142857
0,446428571
0,5
0,517857143
0,571428571
0,642857143
0,714285714
0,75
0,910714286
0,946428571

b. Perhitungan Koefisien Variansi Berat Basah Rendemen
Pengulangan
Waktu

rerata

stdev

simpangan

1

2

3

7

267

274

295

278,67

14,58

52%

8

306

320

345

323,67

19,76

6,1%

9

312

321

351

328

20,42

6,2%

Bila simpangan baku kurang dari 10% maka valid
Bila simpangan baku lebih dari 10% maka tidak valid
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Lampiran 3. Silabus
SILABUS
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII (DUABELAS)

Kompetensi Inti

:

KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), e. bertanggung jawab, f. responsif, dan g. pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.

KI 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,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.

KI 4
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Kompetensi
Dasar

Materi Pokok

3.10 Menganalisis • Pengertian
bioteknologi
prinsip•
Bioteknologi
prinsip
konvensional
Bioteknologi
dan
dan
bioteknologi
penerapannya
modern
sebagai
• Peran
upaya
bioteknologi
peningkatan
dalam
kesejahteraan
kehidupn
manusia
sehari-hari
4.10 Menyajikan
• Pembuatan
laporan hasil
produk
percobaan
bioteknologi
penerapan
prinsipprinsip
Bioteknologi
konvensional
berdasarkan
scientific
method

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kegiatan
Pembelajaran

3.10.1 Mendefinisikan Mengamati
perbedaan
antara • Mengkaji
bioteknologi
referensi melalui
konvensional
dan
gambar tentang
modern
produk
bioteknologi.
3.10.2 Menjelaskan
penerapan
bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari

Menanya
• Apa
bioteknologi?
• Bagaimana
menghasilkan
produk
4.10.1
Merancang
bioteknologi?
metode
pembuatan
• Apa perbedaan
Protein Sel Tunggal
antara
bioteknologi
konvensional
4.10.2 Menciptakan
dan bioteknologi
produk Protein Sel
modern?
Tunggal dan
menyajikan dalam
Mengumpulkan

Penilaian
Observasi
• Kerja ilmiah
dan
keselamatan
kerja
• Kerjasama
antar
kelompok
Portofolio
• Laporan
pembuatan
produk
bioteknologi
Tes
• Kuis saat
selesai
pembelajaran
• Kuis saat
akhir
praktikum

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

8 JP

• Modul
Siswa
• Internet
• Ebook
• Gambar
• Video
• Alat
praktikum
bioteknologi
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bentuk portofolio

Data
(Eksperimen)
• Mengkaji
referensi tentang
arti, prinsip
dasar dan jenisjenis
bioteknologi.
• Mengidentifikasi
dan
mengklasifikasik
an produk
bioteknologi
yang beredar di
masyarakat
berdasarkan
prinsip dasar
proses
bioteknologi.
• Membuat
rencana dan
melaksanakan
pembuatan teh
kombucha serai.
• Melakukan uji
organoleptik
menghitung total
asam yang
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dihasilkan.
Mengasosiasi
• Membuat
kesimpulan
tentang prinsip
dasar
bioteknologi.
• Menyusun
laporan hasil
praktikum
pembuatan teh
kombucha serai.
• Membuat
kesimpulan hasil
diskusi tentang
dampak
penggunaan
prinsip
bioteknologi di
masyarakat.
Mengkomunikasi
kan
• Memaparkan
hasil diskusi
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tentang
praktikum
pembuatan teh
kombucha serai.
• Memaparkan
hasil diskusi
tentang dampak
penggunaan
prinsip
bioteknologi di
masyarakat
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Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/1

Materi Pokok

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 2 × 45 menit (4 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c.
santun, d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), e.
bertanggung jawab, f. responsif, dan g. pro-aktif, dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.

KI 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, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

KI 4

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)
3.10 Menganalisis prinsip-prinsip
Bioteknologi dan penerapannya
sebagai
upaya
peningkatan
kesejahteraan manusia

Indikator Pencapaian Kompetensi
(IPK)
3.10.1 Mendefinisikan perbedaan
antara bioteknologi konvensional dan
modern
3.10.2
Menjelaskan
penerapan
bioteknologi dalam kehidupan seharihari
4.10.1 Merancang metode pembuatan
Protein Sel Tunggal

4.10 Menyajikan laporan hasil
percobaan penerapan prinsipprinsip Bioteknologi konvensional
4.10.2 Menciptakan produk Protein
berdasarkan scientific method
Sel Tunggal dan menyajikan dalam
bentuk portofolio

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan Kooperatif Learning
dengan stategi pembelajaran yang menitik beratkan pada pengelompokkan
siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda agar dapat bekerja sama
dengan baik dalam kelompoknya, strategi ini memiliki tujuan untuk
meningkatkan hasil belajar akademik dan pengembangan keterampilan sosial,
dan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk menjelaskan
penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan
percobaan yaitu membuat produk Protein Sel Tunggal untuk memberikan
pengalaman kepada para siswa dengan terjun langsung untuk pembuatan
suplemen makanan yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, disiplin
selama proses pembelajaran, dan memiliki sikap jujur serta menumpuhkan
sikap saling kerja sama antar sesama anggota kelompok dengan adanya
permainan yang digunakan dalam pembelajaran.

D. Materi Pembelajaran
1.

Materi Faktual
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a. Bioteknologi

merupakan

salah

satu

bidang

biologi

yang

mempelajari pemanfaatan makhluk hidup
b. Penerapan bioteknologi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari,
contoh nya seperti pembuatan roti dalam bidang pangan, pembuatan
wine dalam bidang minuman dan pembuatan vaksin dalam bidang
kesehatan
c. Protein sel tunggal merupakan salah satu produk bioteknologi
dalam bidang pangan
d. Protein sel tunggal dapat dijadikan suplemen makanan
2.

Materi Konseptual
a. Bioteknologi

merupakan

salah

satu

bidang

biologi

yang

mempelajari pemanfaatan makhluk hidup
b. Bioteknologi dapat dibedakan menjadi bioteknologi konvensionl
dan bioteknologi modern
c. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang
pangan, miuman dan kesehatan.
3.

Prosedural
a. Praktikum pembuatan protein sel tunggal dilakukan dibawah
pengawasan guru
b. Menampilkan gambar serta video yang memuat materi agar siswa
dapat mengingat dari materi yang sedang diajarkan
c. Dengan diskusi diharapka siswa dapat berfikir kritis dalam
menanggapi materi yang sedang dipelajari

4.

Metakognitif
a. Produk bioteknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia.
Makanan dan minuman yang dibuat melalui proses fermentasi
ternyata akan mengahsilkan bahan makanan yang mudah dicerna
bagi tubuh dan memiliki nilai gizi yang lebih dari bahan yang
sebelumnya belum difermentasi. Dengan adanya rekayasa genetika
dapat memberikan manfaat untuk bidang kesehatan yaitu seperti
pembuatan vaksin.
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E. Metode Pembelajaran
Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran

: Pendekatan scientific

Model Pembelajaran

: Kooperatif Learning

Metode Pembelajaran

: Diskusi, Tanya jawab, penjelasan dengan
PPT, praktium pengamatan

F. Media, Alat Bahan dan Sumber Belajar
1. Media
a. Video, Gambar
b. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) mengenai bioteknologi
- LKPD 1 perbedaan bioteknologi konvensional dan modern
- LKPD 2 penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
- LKPD 3 membuat rancangan metode pebuatan protein sel
tunggal
- LKPD 4 pembuatan protein sel tunggal
c. Slide power poin mengenai bioteknologi konvensional dan modern
d. Slide power poin penerapan bioteknologi dalam kehidupan seharihari
e. Slide power poin rancangan pembuatan protein sel tunggal
f. Slide power poin pembuatan protein sel tunggal
2. Alat bahan
a. Laptop
b. LCD
c. Papan tulis
d. Spidol
3. Sumber belajar
a. LKS Biologi kelas XII
b. Buku Biologi kelas XII
c. Sumber Internet

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2x45 menit)
Kegiatan Pendahuluan
Sintak
Present

Deskripsi

Waktu

a. Guru dan peserta didik melakukan do’a awal

10 menit
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goals and
set

Present
information

pelajaran.
b. Guru meminta siswa mempersiapkan diri
untuk memulai pelajaran
c. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan
psikis serta memberikan motivasi serta
menanyakan pada peserta didik mengenai
tugas untuk membaca materi selanjutnya
yang akan dibahas.
d. Memberikan pertanyaan-pertanyaan pada
peserta didik tentang tugas sebelumnya yang
terkait dengan materi Bioteknologi
Pertanyaan:
-

Apa yang kalian ketahui mengenai
Bioteknologi?

e. Peserta didik memperhatikan inti tujuan
pembelajaran meliputi pengetahuan dan
Organize
keterampilan pada materi Bioteknologi
student into
f.
Menyampaikan garis besar cakupan materi
learning
dan kegiatan yang akan dilakukan serta
teams
teknik penilaian yang dilakukan:
▪ Dibentuk kelompok 4 orang
▪

Melakukan diskusi mengenai submateri
yang telah dibagi perkelompok

Kegiatan Inti

Sintak

Assist team
work and
study

Deskripsi

Waktu

Orientation
a. Guru mengarahkan peserta didik untuk
melakukan diskusi materi Bioteknologi
dengan subbab bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern yaitu dengan
membuka buku bahan ajar yang telah
diberikan atau mencari sumber dari internet.

20 menit

b. Guru mengarahkan peserta didik untuk
merumuskan pertanyaan terkait materi dan
tujuan pembelajaran
tentang materi
Bioteknologi. Pertanyaan yang diharapkan:
▪ Apa
yang
dimaksud
dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

bioteknologi?
▪

Apa perbedaan antara bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern?

(Critical thinking)

Hipothesis generation
c. Peserta didik menyusun jawaban sementara
dari rumusan pertanyaan yang telah
dirumuskan terkait materi Bioteknologi
dibawah bimbingan guru. Jawaban yang
diharapkan:
▪ Bioteknologi adalah bidang ilmu yang
memelajari teknologi
pemanfaatan
makhluk hidup
▪

Test on the
materials

Bioteknologi
konvensional
adalah
bioteknologi yang sudah dilakukan sejak
dahulu dan prosesnya masih sederhana,
bioteknologi
modern
adalah
bioteknologi yang sudah merekayasa
DNA (Collaboration)

d. Peserta
didik
melakukan
kegiatan
pengumpulan informasi / data dengan
memperhatikan materi yang dijelaskan oleh
guru dan ditunjang dari sumber-sumber
belajar yang lain melalui diskusi kelompok.
(Creative, Collaboration)
Conclution

Provide
recognition

e. Peserta didik menganalisa informasi/data
yang telah diperoleh melalui diskusi
kelompok di bawah bimbingan guru ketika
diskusi telah dimulai
Analisa data diarahkan berupa analisa soal
yang telah didapat dan masing-masing
kelompok harus menjawab pertanyaan yang
telah diterima.
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(Critical thinking)

f.

Masing-masing kelompok melaporkan hasil
kegiatannya dengan menjawab pertanyaan
yang diterima. Kemudian kelompok lain
menanggapi pada semua hasil kerja
kelompok lain untuk memberikan komentar
secara jujur, santun, dan bertanggung jawab.
(PPK)
(Comunicative)

g. Peserta didik membuat simpulan dari hasil
analisa soal yang telah dilakukan.
h. Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan pada
hasil presentasi yang sudah benar
i.

Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas
(Comunicative)

Kegiatan Penutup
Sintak

Deskripsi
Guru menutup pelajaran dengan:
a. Menyusun simpulan bersama peserta didik
tentang materi bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern (Critical
thinking), Creative)
b. Memberikan post test mengenai materi
Bioteknologi yang telah dipelajari.
c. Memberikan refleksi dan / atau umpan balik
pada
peserta
didik.
(Creative,
Comunicative)
d. Menyampaikan
rencana
pertemuan
berikutnya yaitu membaca materi mengenai
penerapan bioteknologi dalam kehidupan
sehari-hari.

Waktu
15 menit
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Pertemuan II (2x45 menit)
Kegiatan Pendahuluan
Sintak
Present
goals and
set

Deskripsi

Waktu

a. Guru dan peserta didik melakukan do’a awal
pelajaran.

10 menit

b. Guru meminta siswa mempersiapkan diri
untuk memulai pelajaran
c. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan
psikis serta memberikan motivasi serta
menanyakan pada peserta didik mengenai
tugas untuk membaca materi yang akan
dimahas dalam praktikum yaitu sel hidup
dan sel mati.
d. Memberikan pertanyaan-pertanyaan pada
peserta didik tentang materi yang ditugaskan
untuk dibaca.
Present
Pertanyaan:
information
- Sebutkan apa saja bidang bioteknologi
yang kalian ketahui?
e. Peserta didik memperhatikan inti tujuan
pembelajaran meliputi pengetahuan dan
keterampilan pada materi Bioteknologi
Organize
f. Menyampaikan garis besar cakupan materi
student into
dan kegiatan yang akan dilakukan serta
learning
teknik penilaian yang dilakukan:
teams
▪ Dibentuk kelompok 4 orang
▪

Melakukan diskusi mengenai submateri
yang telah dibagi perkelompok

Kegiatan Inti

Sintak

Assist team
work and

Deskripsi

Waktu

Orientation
a. Guru mengarahkan peserta didik untuk

20 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

study

melakukan diskusi materi Bioteknologi
dengan subbab penerapan bioteknologi
dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan
membuka buku bahan ajar yang telah
diberikan atau mencari sumber dari internet.
b. Guru mengarahkan peserta didik untuk
merumuskan pertanyaan terkait materi dan
tujuan pembelajaran
tentang materi
Bioteknologi. Pertanyaan yang diharapkan:
▪ Apa saja bidang bioteknologi yang
bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari?
▪

Apa
saja
contoh
dari
bidang
bioteknologi yang bermanfaat bagi
kehidupan sehari-hari?

(Critical thinking)

Hipothesis generation

Test on the
materials

c. Peserta didik menyusun jawaban sementara
dari rumusan pertanyaan yang telah
dirumuskan terkait materi Bioteknologi
dibawah bimbingan guru. Jawaban yang
diharapkan:
▪ Bidang bioteknologi yang bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari contohnya
yaitu pada bidang kesehatan, pangan
dan minuman
▪

Provide
recognition

Kesehatan seperti vaksin, pangan seperti
keju, tape dan protein sel tunggal,
minuman seperti wine (Collaboration)

d. Peserta
didik
melakukan
kegiatan
pengumpulan informasi / data dengan
memperhatikan materi yang dijelaskan oleh
guru dan ditunjang dari sumber-sumber
belajar yang lain melalui diskusi kelompok.
(Creative, Collaboration)
Conclution
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e. Peserta didik menganalisa informasi/data
yang telah diperoleh melalui diskusi
kelompok di bawah bimbingan guru ketika
diskusi telah dimulai
Analisa data diarahkan berupa analisa soal
yang telah didapat dan masing-masing
kelompok harus menjawab pertanyaan yang
telah diterima.
(Critical thinking)

f.

Masing-masing kelompok melaporkan hasil
kegiatannya dengan menjawab pertanyaan
yang diterima. Kemudian kelompok lain
menanggapi pada semua hasil kerja
kelompok lain untuk memberikan komentar
secara jujur, santun, dan bertanggung jawab.
(PPK)
(Comunicative)

g. Peserta didik membuat simpulan dari hasil
analisa soal yang telah dilakukan.
h. Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan pada
hasil presentasi yang sudah benar
i.

Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas
(Comunicative)

Kegiatan Penutup
Sintak

Deskripsi
Guru menutup pelajaran dengan:
a. Menyusun simpulan bersama peserta didik
tentang materi bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern (Critical
thinking), Creative)
b. Memberikan post test mengenai materi
Bioteknologi yang telah dipelajari.
c. Memberikan refleksi dan / atau umpan balik

Waktu
15 menit
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pada
peserta
didik.
(Creative,
Comunicative)
d. Menyampaikan
rencana
pertemuan
berikutnya yaitu membawa jurnal mengenai
pembuatan protein sel tunggal serta
membaca materi mengenai protein sel
tunggal

Kegiatan pertemuan III (2x45 menit)
Kegiatan Pendahuluan
Sintak
Present
goals and
set

Deskripsi

Waktu

a. Guru dan peserta didik melakukan do’a awal
pelajaran.

10 menit

b. Guru meminta siswa mempersiapkan diri
untuk memulai pelajaran
c. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan
psikis serta memberikan motivasi serta
menanyakan pada peserta didik mengenai
tugas untuk membaca materi selanjutnya
yang akan dibahas.
Present
d. Memberikan pertanyaan-pertanyaan pada
information
peserta didik tentang materi sebelumnya
yang terkait dengan materi yang sudah
dibaca
Pertanyaan:
Organize
student into
- Apa yang kalian ketahui mengenai
protein sel tunggal?
learning
teams
e. Peserta didik memperhatikan inti tujuan
pembelajaran meliputi pengetahuan dan
keterampilan pada materi Bioteknologi
f. Menyampaikan garis besar cakupan materi
dan kegiatan yang akan dilakukan serta
teknik penilaian yang dilakukan:
▪ Dibentuk kelompok 4 orang
▪

Melakukan diskusi mengenai submateri
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yang telah dibagi perkelompok
Kegiatan Inti

Sintak

Assist team
work and
study

Deskripsi

Waktu

Orientation
a. Guru mengarahkan peserta didik untuk
melakukan diskusi mengenai pembuatan sel
tunggal yaitu dengan membuka jurnal yang
telah dibawa atau mencari sumber dari
internet.

20 menit

b. Guru mengarahkan peserta didik untuk
merumuskan pertanyaan terkait materi dan
tujuan pembelajaran
tentang materi
Bioteknologi. Pertanyaan yang diharapkan:
▪ Apa saja langkah-langkah dalam
pembuatan protein sel tunggal?
(Critical thinking)

Hipothesis generation
c. Peserta didik menyusun jawaban sementara
dari rumusan pertanyaan yang telah
dirumuskan terkait materi Bioteknologi
dibawah bimbingan guru. Jawaban yang
diharapkan:
▪ Pembuatan protein sel tunggal diawali
dengan menyiapkan mikroba, kemudian
diinkubasi selama beberapa jam
(Collaboration)

Test on the
materials

d. Peserta
didik
melakukan
kegiatan
pengumpulan informasi / data dengan
memperhatikan materi yang dijelaskan oleh
guru dan ditunjang dari sumber-sumber
belajar yang lain melalui diskusi kelompok.
(Creative, Collaboration)
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Conclution

Provide
recognition

e. Peserta didik menganalisa informasi/data
yang telah diperoleh melalui diskusi
kelompok di bawah bimbingan guru ketika
diskusi telah dimulai
Analisa data diarahkan berupa analisa soal
yang telah didapat dan masing-masing
kelompok harus menjawab pertanyaan yang
telah diterima.
(Critical thinking)

f.

Masing-masing kelompok melaporkan hasil
kegiatannya dengan menjawab pertanyaan
yang diterima. Kemudian kelompok lain
menanggapi pada semua hasil kerja
kelompok lain untuk memberikan komentar
secara jujur, santun, dan bertanggung jawab.
(Comunicative)

g. Peserta didik membuat simpulan dari hasil
analisa soal yang telah dilakukan.
h. Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan pada
hasil presentasi yang sudah benar
a. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas
(Comunicative)
Kegiatan Penutup
Sintak

Deskripsi
Guru menutup pelajaran dengan:
e. Menyusun simpulan bersama peserta didik
tentang pembuatan protein sel tunggal
(Critical thinking), Creative)
f. Memberikan post test mengenai materi

Waktu
15 menit
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Bioteknologi yang telah dipelajari.
g. Memberikan refleksi dan / atau umpan balik
pada
peserta
didik.
(Creative,
Comunicative)
h. Menyampaikan
rencana
pertemuan
berikutnya yaitu membawa alat bahan yang
akan digunakan untuk praktikum pembuatan
protein sel tunggal

Kegiatan pertemuan IV (2x45 menit)
Kegiatan Pendahuluan
Sintak
Present
goals and
set

Deskripsi

Waktu

a. Guru dan peserta didik melakukan do’a awal
pelajaran.

10 menit

b. Guru meminta siswa mempersiapkan diri
untuk memulai pelajaran
c. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan
psikis serta memberikan motivasi serta
menanyakan pada peserta didik mengenai
tugas untuk membaca materi yang akan
dibahas dalam praktikum yaitu ptoyrin sel
tunggal
d. Memberikan pertanyaan-pertanyaan pada
Present
peserta didik dalam bentuk pre tes tentang
information
materi yang ditugaskan untuk dibaca.
e. Peserta didik memperhatikan penjelasan
guru mengani praktikum yang akan
dilaksanakan. Penjelasan yang dilakukan
oleh guru meliputi cara kerja serta alat dan
bahan yang digunakan dalam praktikum
f. Guru meminta kepada siswa untuk duduk
Organize
sesuai dengan kelompoknya dan memakai
student into
jas laboratorium
learning
▪ Dibentuk
kelompok
4
orang
teams
(sebelumnya sudah dibentuk dikelas)
▪

Melakukan

diskusi

mengenai
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pengamatan perkelompok
▪

Melaporkan hasil pengamatan kelompok
secara tertulis (laporan)

Kegiatan Inti

Sintak

Assist team
work and
study

Deskripsi

Waktu

Orientation
a. Guru mengarahkan peserta didik untuk
melakukan pengamatan sel yaitu dengan
membaca LKPD yang telah dibagikan.
b. Guru mengarahkan peserta didik untuk
merumuskan pertanyaan terkait pengamatan
yang dilakukan dan tujuan pembelajaran
tentang materi protein sel tunggal.
Pertanyaan yang diharapkan:
▪ Bagaimana cara agar tidak terjadi
kontaminasi?

20 menit

(Critical thinking)

Hipothesis generation
c. Peserta didik menyusun jawaban sementara
dari rumusan pertanyaan yang telah
dirumuskan terkait materi protein sel
tunggal dibawah bimbingan guru. Jawaban
yang diharapkan:
▪ Agar
tidak
terjadi
kontaminasi
dilakukan dengan cara aseptis
(Collaboration)
d. Peserta
didik
melakukan
kegiatan
pengumpulan informasi / data dengan
memperhatikan hasil pengamatan yang
diperoleh masing-masing kelompok dan
ditunjang dari sumber-sumber belajar yang
lain melalui diskusi kelompok.
(Creative, Collaboration)
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Test on the
materials

Provide
recognition

Conclution
e. Peserta didik menganalisa informasi/data
yang telah diperoleh melalui diskusi
kelompok di bawah bimbingan guru ketika
diskusi telah dimulai dan menggambar hasil
pengamatan di lembar LKPD
Analisa data diarahkan berupa analisa
pengamatan yang telah didapat dan masingmasing kelompok.
(Critical thinking)

f.

Masing-masing kelompok melaporkan hasil
kegiatannya dengan menuliskannya di
lembar LKPD dan sebisa mungkin salah
satu siswa membacakannya di depan kelas.
(Comunicative)

g. Peserta didik membuat simpulan dari hasil
pengamatan yang telah dilakukan.
h. Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan pada
hasil presentasi yang sudah benar
b. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas
(Comunicative)
Kegiatan Penutup
Sintak

Deskripsi
Guru menutup pelajaran dengan:
a. Menyusun simpulan bersama peserta didik
tentang praktikum pembuatan protein sel
tunggal (Critical thinking), Creative)
b. Memberikan refleksi dan / atau umpan
balik pada peserta didik. (Creative,
Comunicative)

Waktu
15 menit
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c. Menyampaikan poin pembahasan dan
struktur
pembuatan
laporan
dan
memberikan batas tenggang waktu untuk
pengumpulan laporan.

H. Instrumen Penilaian
Aspek

Teknik

Instrumen

Sikap

Observasi Kinerja

Lembar Observasi

Pengetahuan

Tes dan Non Tes

Post Test dan Portofolio

Ketrampilan

Penilaian Diri

Daftar cek

Yogyakarta,

Desember 2018

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 5. Lembar Kerja Peserta Didik
LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Anggota:

Kegiatan Petemuan 1

Judul Kegiatan : Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
Tujuan:
1. Menjelaskan pengertian bioteknologi
2. Menjelaskan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern

Alat dan Bahan:
1. Alat tulis
2. Jurnal

Cara Kerja:
1. Carilah jurnal mengenai bioteknologi konvensinal maupu bioteknologi
modern
2. Catatlah hasil diskusi dalam LKPD
3. Bacakan hasil diskusi didepan kelas

Hasil Diskusi
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LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Anggota:

Kegiatan Petemuan 2

Judul Kegiatan : Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
Tujuan:
1. Menjelaskan macam-macam bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern

Alat dan Bahan:
2. Alat tulis
3. Jurnal

Cara Kerja:
1. Carilah jurnal mengenai bioteknologi konvensinal maupu bioteknologi
modern
2. Diskusikan macam-macam bioteknologi konvensional maupun modern
3. Diskusikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
4. Catatlah hasil diskusi dalam LKPD
5. Bacakan hasil diskusi didepan kelas

Hasil Diskusi
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LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Anggota:

Kegiatan Petemuan 3

Judul Kegiatan : Membuat rancangan metode pembuatan protein sel tunggal
Tujuan:
1. Merancang pembuatan protein sel tunggal

Alat dan Bahan:
1. Alat tulis
2. Jurnal

Cara Kerja:
1.
2.
3.
4.

Carilah jurnal mengenai pembuatan protein sel tunggal
Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai rancangan pembuatannya
Catatlah hasil diskusi dalam LKPD
Bacakan hasil diskusi didepan kelas

Hasil Diskusi
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LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Anggota:

Kegiatan Petemuan 4

Judul Kegiatan : Pembuatan protein sel tunggal
Tujuan:
1. Membuat protein sel tunggal dari Gluconacetobacter xylinus

Alat dan Bahan:
-

Alat
1. Jarum ose
2. Gelas beker
3. Erlenmeyer
4. Batang pengaduk
5. Pipet volume
6. Hot plate
7. Air-Lift Bioreactor
8. Cawan petri
9. Timbangan analitik
10. Sentrifuse tube
11. Pipet tetes

-

Bahan
1. NB (Oxoid)
2. Aquades
3. Gluconacetobacter xylinus
4. Glukosa 1%
5. Kapas
6. Bayclin
7. Ependorf
8. Limbah cair tempe
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Cara Kerja:
1. Strerilisasi Alat
Alat yang akan digunakan disterilisasi menggunakan autoklaf
2. Preparasi sampel limbah cair tempe
Limbah cair tempe dipasteurisasi, dengan cara dimasukkan kedalam gelas
beker steril kemudian dipanaskan (650C, selama 30 menit), didinginkan
(00C selama 30 menit), dan dibiarkan pada suhu kamar (250-300C, 24 jam).
3. Membuat Nutrient Broth
NB (Oxoid) ditimbang sesuai kemasan, tambahkan aquades dan sterilkan
dengan autoklaf.
Biakan murni ditumbuhkan dengan mengambil dua ose (dari agar miring),
kemudian dimasukkan dalam media broth yang dilakukan secara aseptik
dan diinkubasi pada suhu ruang selama 2 hari dengan shakker /
penggojokan.
4. Membuat Starter Gluconacetobacter xylinus
Pembuatan starter dilakukan dengan cara menyiapkan kultur dalam media
broth yang telah disiapkan dengan komposisi NB + glukosa 1% sebanyak
100 ml dalam 4 tabung erlenmeyer dan diinkubasi pada suhu ruang selama
2 hari.
5. Pembuatan Biakan Perlakuan
Media fermentasi berupa limbah cair tempe di masukkan kedalam tabung
yang terdapat pada bioreaktor air-lift, stater dimasukkan secara aseptis dan
alat ditutup kemudian pump udara dinyalakan.
Media fermentasi diambil 50 ml ditambahkan inokulum sebanyak 10 ml.
Kemudian media fermentasi diinkubasikan pada bioreaktor air-lift.
Pengulangan dilakukan selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan
pengulangan sebanyak 3x pada masing-masing perlakuan. Kemudian
dipanen dan dilakukan analisis berat kering dan kadar protein.
6. Pengukuran Berat Kering Sel
Sebanyak 10 ml sampel dari media fermentasi dimasukkan kedalam
tabung reaksi dan disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 15
menit, pelet dicuci 2 kali dengan akuades streril. Melalui metode filtrasi
menggunakan kertas saring watman. Gluconacetobacter xylinus diambil
dari tabung reaksi menggunakan pipet volum kemudian diletakkan pada
kertas saring watman. Sebelum masuk ke tahap pengukuran berat kering
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timbang terlebih dahulu menggunakan timbangan analitik untuk
mengetahui berat basahnya.
Cawan porselein dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam oven pada
suhu 60°C selama 3 jam. Cawan porselein didinginkan dalam desikator
selama 30 menit, kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya.
Kemudian dioven pada suhu 60°C, selama 3 jam atau sampai beratnya
konstan. Selanjutnya di timbang menggunakan timbangan analitik. Berat
kering sel dihitung dari selisih berat massa sel kering (yang telah dioven) –
kertas saring watman.

Hasil Pengamatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

Lampiran 6. Instrumen Penilaian
Instrumen Penilaian Keterampilan dan Sikap
BIOTEKNOLOGI
KELAS XII
SMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN

- Keterampilan Siswa

No

1

INDIKATOR

KISI-KISI DAN RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN

Menyiapk
an alat
dan bahan
secara
mandiri

Penilaian
STS
(1)
Tidak
menyiapaka
n seluruh
alat dan
bahan yang
diperlukan

TS
(2)

S
(3)

SS
(4)

Menyiapaka Menyiapaka Menyiapaka
n sebagian
n alat dan
n seluruh
alat dan
bahan yang
alat dan
bahan yang
diperlukan
bahan yang
diperlukan
dengan
diperlukan
lengkap
dengan
lengkap dan
rapi
2. Membuat Siswa tidak
Siswa
Siswa
Siswa
mampu
mampu
mampu
mampu
preparat
membuat
namun
membuat
membuat
segar
preparat
kurang
preparat
preparat
dengan
segar
benar
segar
segar
benar
membuat
dengan
preparat
benar
segar
3.
Mampu
Siswa tidak
Siswa
Siswa
Siswa
mampu
mampu
mampu
mampu
menemuka
n bagian menemukan menemukan menemukan menemukan
bagian yang
namun
bagian yang bagian yang
yang
diamati
belum
diamati
diamati
diamati
tumbuhan
sesuai
sesuai
dengan
sesuai
dengan
prosedur
benar dan
prosedur
prosedur
namun
sesuai
yang ada
belum
prosedur
terlalu jelas
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INDIKATOR

100

STS
(1)

TS
(2)

Siswa tidak
bisa
menggunak
an
mikroskop
cahaya

Siswa mau
menggunak
an namun
belum bisa
menggunak
an dengan
benar

Menulis/
Siswa tidak
menggam
mampu
bar hasil menggamba
pengamata
r/
n sesuai
menuliskan
dengan
hasil
hasil yang pengamatan
ada di
mikroskop

Siswa
mampu
menuliskan
/
menggamba
r hasil
pengamatan
meskipun
banyak
kesalahan

4. Mengguna
kan
Mikroskop
cahaya
dengan
benar

5.

Penilaian

6. Menyusun
laporan
sesuai
hasil
pengamata
n yang
sudah
dibuat
Jumlah skor
yang diperoleh

siswa tidak
dapat
menyusun
laporan

Siswa dapat
menyusun
laporan
namun
salah pada
hasil
pengamatan
.

S
(3)

SS
(4)

Siswa
Siswa
mampu
mampu
menggunaka menggunak
n mikroskop
an
dengan
mikroskop
sedikit
cahaya
kesalahan
dengan
benar
Siswa
Siswa
mampu
mampu
menuliskan menuliskan
/
/
menggamba menggamba
r hasil
r hasil
pengamatan pengamatan
dengan
dengan
sedikit
benar
kesalahan
Siswa dapat
menyusun
laporan
meskipun
masih ada
kekeliruan
pada hasil
pengamatan
nya

Siswa
mampu
menyusun
laporan
sesuai hasil
pengamatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Keterampilan
No.

Nama
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
*) Di isi dengan STS(sangat tidak setuju), TS (Tidak setuju), S (Setuju),
SS (sangat setuju)

•

Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 :
Kriteria
STS
TS
S
SS

Skor
1
2
3
4

Perhitungan Nilai akhir menggunakan rumus :
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 100 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 21 < skor ≤ 24
Baik

: apabila memperoleh skor : 17 < skor ≤ 20

Cukup

: apabila memperoleh skor : 13 < skor ≤ 16

Kurang

: apabila memperoleh skor : skor ≤ 13

Nilai

Penilaian Keterampilan siswa

Jumlah Skor

-
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- Sikap Siswa
Indikator : Menunjukkan sikap mau menerima pendapat, disiplin, aktif,
rajin, mau bekerjasama, bertanggung jawab dalam belajar dan bekerja

1
2
3
4
5
*) Di isi dengan K (kurang), C (cukup), B (baik), A (Amat baik)

•

Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 :
Kriteria
K
C
B
A

Skor
1
2
3
4

Perhitungan Nilai akhir menggunakan rumus :
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 100 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 21 < skor ≤ 24
Baik

: apabila memperoleh skor : 17 < skor ≤ 20

Cukup

: apabila memperoleh skor : 13 < skor ≤ 16

Kurang

: apabila memperoleh skor : skor ≤ 13

Nilai

Tanggung
Jawab
Rajin

Kerjasama

Nama

Aktif

No.

Menerima
pendapat
orang lain
Disiplin

Sikap

Jumlah Skor

baik secara individu maupun kelompok diskusi.
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- Pengetahuan Siswa
Teknik Penilaian : Non Tes : Portofolio berupa Laporan Praktikum
Tes : Pos Test
Instrumen Penilaian :
a. Portofolio : Laporan Percobaan

No

1

2

3

4

Aspek
Penilaian

Acara
praktikum

Tujuan

Dasar Teori

Kriteria Penilaian

penilaian

Judul, Waktu dan Tempat Pelaksanaan
diisi semua dengan benar

5

Hanya dua aspek yang benar

3

Hanya satu aspek benar
Aspek-aspek yang ditentukan tidak
diisi
Siswa mampu menyebutkan 3 tujuan
praktikum yang sudah ditentukan
Siswa hanya menyebutkan 2 tujuan
praktikum
Siswa hanya menyebutkan 1 tujuan
praktikum
Siswa tidak dapat menyebutkan tujuan
praktikum yang ditentukan

1
0
5
3
1
0

Jika siswa menggunakan
- Pengertian bioteknologi
- Perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern
- Penerapan bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari

5

Siswa hanya menggunakan 2 aspek
dasar teori yang sudah ditentukan

3

Siswa hanya menggunakan 1 aspek
dasar teori yang sudah ditentukan

1

Siswa tidak menggunakan aspek dasar
teori yang sudah ditentukan

0

Alat dan bahan Menyebutkan seluruh (18 buah) alat

5
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5

6

7

8

Cara Kerja

Hasil
Pengamatan

Pembahasan

kesimpulan

dan bahan yang sesuai dengan LKPD
praktikum
Menyebutkan 12-17 alat dan bahan
yang sesuai dengan LKPD praktikum
Menyebutkan 6-11 alat dan bahan
yang sesuai dengan LKPD praktikum
Menyebutkan 1-5 alat dan bahan yang
sesuai dengan LKPD praktikum
Tidak Menyebutkan alat dan bahan
yang sesuai dengan LKPD praktikum
Menyebutkan dengan kalimat pasif
sesuai dengan LKPD
Menyebutkan dengan kalimat aktif
sesuai dengan LKPD
Tidak mampu menyebutkan sesuai
dengan LKPD
Mengisi data pengamatan sesuai
dengan hasil pengamatan mikroskop
Mengisi data pengamatan tidak sesuai
dengan hasil pengamatan mikroskop
Tidak mengisi data pengamatan hasil
pengamatan mikroskop
Membahas mengenai : pengertian
bioteknologi, penerapan bioteknologi
dalam kehidupan seperti protein sel
tunggl, pemanfaatan protein sel
tunggal
Hanya membahas 2 aspek yang
ditentukan
Hanya membahas 1 aspek yang
ditentukan
Pembahasan diluar aspek yang
ditentukan
Tidak membahas apapun
Kesimpulan sesuai dengan tujuan
praktikum dan hasil praktikum
Kesimpulan hanya sesuai dengan hasil
praktikum
Kesimpulan sesuai dengan tujuan

3
2
1
0
5
3
0
10
5
0

30

20
10
5
0
10
7
3
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9

Dafta Pustaka

10

Lampiran

praktikum
Tidak membuat kesimpulan
0
Mencantumkan 3 daftar pustaka sesuai
5
dengan landasan teori
Mencantumkan kurang dari 3 daftar
3
pustaka sesuai dengan landasan teori
Mencantumkan daftar pustaka tidak
0
sesuai dengan landasan teori
Ada 3 foto dan keterangan
5
Ada 3 foto tanpa keterangan
3
Foro kurang dari 3
1
Tidak ada foto
0
SKOR MAKSIMAL 100

b. Tes

- Kisi-kisi
Indikator

3.10.1 Mendefinisikan
perbedaan antara
bioteknologi
konvensional dan
modern

Soal
C1

C2

C3

C4

Jumlah
C5

C6

soal

A2
A3
B1

5

B4
B3

4.10.1 Merancang
metode pembuatan
Protein Sel Tunggal
A1
3.10.2 Menjelaskan
penerapan bioteknologi
dalam kehidupan
sehari-hari

A4
A5
B4
B5

5
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4.10.2 Menciptakan
produk Protein Sel
Tunggal dan
menyajikan dalam
bentuk portofolio
10

Total

10

- Rubrik
-

No

1

2

3

4

5

Pilihan Ganda

Soal

Penilaian

Berikut ini yang termasuk Siswa menjawab
kedalam
bioteknologi benar
konvensional, yaitu . . .
Siswa menjawab
salah
Berikut adalah beberapa ciri dari Siswa menjawab
suatu proses bioteknologi, kecuali benar
...
Siswa menjawab
salah
Pada proses pembuatan tape ketan Siswa menjawab
terjadi proses fermentasi. Urutan benar
proses fermentasi tersebut adalah . Siswa menjawab
...
salah
Bioteknologi tidak selalu aman
bagi lingkungan. Tanaman hasil
rekayasa genetik (transgenik) juga
dikhawatirkan
menimbulkan
ancaman terhadap lingkungan
karena . . . .

Siswa menjawab
benar

Siswa menjawab
salah

Bioteknologi dapat diterapkan Siswa menjawab
untuk
mengubah
dan benar
meningkatkan
nilai
tambah
pangan serta pembuatan pangan
barudengan bantuan mikroba.

Skor
1
0
1
0
1
0

1

0

1
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Tabel
berikut Siswa menjawab
menunjukkanhubungan antar jenis salah
mikroba dan produk bioteknologi
yang
dihasilkan.
Manakah
hubungan yang tepat ? . . . .

0

Isian
No

Soal
Jelaskan
pengertian dari
bioteknologi!

1

2

3

Jelaskan yang
kalian ketahui
mengenai
perbedaan
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi
modern beserta
contohnya? (3
contoh)

Jelaskan alasan
mikroorganisme
banyak digunakan
dalam
bioteknologi?

Penilaian

Skor

Siswa dapat menyebutkan
pengertian bioteknologi dengan 3
kata kunci: Melibatkan makhluk
hidup, produk, bermanfaat
Siswa dapat menyebutkan
pengertian bioteknologi dengan 2
kata kunci
Siswa dapat menyebutkan
pengertian bioteknologi dengan 1
kata kunci
Siswa tidak dapat menyebutkan
pengertian dari bioteknologi

15

Siswa dapat menyebutkan 3
perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern
Siswa dapat menyebutkan 2
perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern
Siswa dapat menyebutkan 1
perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern
Siswa tidak dapat menyebutkan 3
perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern
Siswa dapat menjelaskan 3 alasan
mikroorganisme digunakan dalam
bioteknologi

20

Siswa dapat menjelaskan 2 alasan
mikroorganisme digunakan dalam
bioteknologi

10

10

5

0

15

10

0

15
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4

5

-

Siswa dapat menjelaskan 1 alasan
mikroorganisme digunakan dalam
bioteknologi

5

Siswa tidak dapat menjelaskan 3
alasan mikroorganisme digunakan
dalam bioteknologi
Sebutkan dampak Siswa dapat menyebutkan 3
dampak positif dan negatif dari
positif dan negatif
pemanfaatan bioteknologi dalam
dari pemanfaatan
kehidupan
Siswa dapat menyebutkan 2
bioteknologi
dampak positif dan negatif dari
dalam kehidupan! pemanfaatan bioteknologi dalam
kehidupan
(masing-masing 3)
Siswa dapat menyebutkan 1
dampak positif dan negatif dari
pemanfaatan bioteknologi dalam
kehidupan
Siswa tidak dapat menyebutkan 3
dampak positif dan negatif dari
pemanfaatan bioteknologi dalam
kehidupan
Jelaskan salah satu Siswa dapat menjelaskan
pembuatan makanan/minuman
tahapan
fermentasi dengan 3 kata kunci :
pembuatan
Tahap awal, mikrobia yang
dipakai, produk yang dihasilkan
makanan/minuman
Siswa dapat menjelaskan
fermentasi
yang pembuatan makanan/minuman
fermentasi dengan 2 kata kunci :
kalian ketahui
Tahap awal, mikrobia yang
dipakai, produk yang dihasilkan
Siswa dapat menjelaskan
pembuatan makanan/minuman
fermentasi dengan 1 kata kunci :
Tahap awal, mikrobia yang
dipakai, produk yang dihasilkan
Siswa tidak dapat menjelaskan
pembuatan makanan/minuman
fermentasi

0

20

15

10

0

25

20

15

0
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- Soal
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal berikut ini !
1. Berikut ini yang termasuk kedalam bioteknologi konvensional, yaitu . . . .
a. Yoghurt
d. Kloning
b. Jagung transgenik
e. Antibiotik
c. Fusi sel
2. Berikut adalah beberapa ciri dari suatu proses bioteknologi, kecuali . . . .
a. Menggunakan mikroorganisme sebagai agen biologi
b. Penggunaan agen biologi dilakukan dengan suatu cara atau metode
tertentu
c. Menghasilakn produk yang termodifikasi
d. Hanya melibatkan satu disiplin ilmu
e. Proses yang ada pada bioteknologi bertahap, rumit dan kompleks
3. Pada proses pembuatan tape ketan terjadi proses fermentasi. Urutan proses
fermentasi tersebut adalah . . . .
a. Tepung, gula, alkohol
b. Gula, alkohol, tepung
c. Tepung, alkohol, gula
d. Alkohol, gula, tepung
e. Gula, tepung, alkohol
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4. Bioteknologi tidak selalu aman bagi lingkungan. Tanaman hasil rekayasa
genetik (transgenik) juga dikhawatirkan menimbulkan ancaman terhadap
lingkungan karena . . . .
a. Membutuhkan banyak pestisida untuk membunuh hama
b. Tanah menjadi tandus akibat pemakaian pupuk kimia
c. Bakteri dan jamur pembusuk meningkat jumlahnya
d. Terjadinya pencemaran gen bila menyerbuki tanaman sejenis
e. Timbulnya wabah penyakit baru yang sulit diobati
5. Bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai
tambah pangan serta pembuatan pangan barudengan bantuan mikroba.
Tabel berikut menunjukkanhubungan antar jenis mikroba dan produk
bioteknologi yang dihasilkan. Manakah hubungan yang tepat ? . . . .
Jenis Mikroba
Produk makanan / minuman
a.
Acetobacter xylinum
Keju lunak
b. Candida utillis
Tempe
c.
Rhizopus oligosporus
Nata de coco
d. Lactobacillus bulgaricus
Yoghurt
e.
Penicillium cememberti
Tape

Uraian
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan pengertian dari bioteknologi!
2. Jelaskan yang kalian ketahui mengenai perbedaan bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern beserta contohnya? (3 contoh)
3. Jelaskan alasan mikroorganisme banyak digunakan dalam bioteknologi?
4. Sebutkan dampak positif dan negatif dari pemanfaatan bioteknologi dalam
kehidupan! (masing-masing 3)
5. Jelaskan salah satu tahapan pembuatan makanan/minuman fermentasi
yang kalian ketahui!

