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ABSTRAK
Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) mengandung sekitar 4,4 mg zat besi
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi di dalam tubuh. Namun, sorgum
mengandung senyawa antinutrisi yaitu asam fitat yang mengikat zat besi ketika
dicerna dalam tubuh. Asam fitat sorgum dapat berkurang melalui perendaman dan
perkecambahan biji kemudian diolah menjadi produk makanan salah satunya
snack bar untuk memenuhi kebutuhan zat besi tubuh. Tujuan penelitian ini adalah
(1) mengetahui perbandingan hasil uji organoleptik snack bar berbasis tepung biji
sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan serta (2) mengetahui
perbedaan kandungan zat besi dan asam fitat snack bar berbasis tepung biji
sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan.
Snack bar sorgum dibuat dalam tiga lama pemanggangan yang berbeda pada
tiap perlakuan, yakni pemanggangan 25 menit, 35 menit dan 45 menit dan pada
suhu 150°C. Snack bar yang dibuat kemudian diuji secara organoleptik oleh 36
panelis tidak terlatih dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta dilanjutkan dengan uji zat besi serta asam fitat snack bar.
Hasil penelitian memperlihatkan perkecambahan pada biji sorgum
menunjukkan perbedaan nyata hasil uji organoleptik snack bar sorgum dan ada
beda kandungan zat besi dan asam fitat snack bar berbasis tepung biji sorgum
yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan.

Kata kunci : snack bar, sorgum, organoleptik.
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COMPARISON OF SNACK BARS ORGANOLEPTIC TEST RESULTS
BASED ON GERMINATED SORGHUM (Sorghum bicolor (L.) Moench)
SEED FLOUR AND UNGERMINATED SORGHUM SEED FLOUR
Hana Pratiwi Febiastuti
151434038

ABSTRACT
Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) contains about 44 mg of iron that
enough to fulfill the body’s iron. It has an antinutrient compound which is can be
reduced by soaking and germinating its seed, then it can be processed into food
products such as snack bar to fulfill the body’s iron. The purposes of this research
were (1) to find out the comparison of organoleptic test between snack bars based
on germinated sorghum seed flour and ungerminated sorghum seed flour and (2) to
find the difference of iron and phytic acid contents between snack bars based on
germinated sorghum seed flour and ungerminated sorghum seed flour.
The bars were made through three different baking durations for each
treatment. There were 25, 35, and 45 minutes at 150°C. It was tested
organopetically by 36 untrained panelists from Biology Education students in
Sanata Dharma University and continued with chemically tested to find out iron
and phytic acid contained in it.
The results showed the germination in sorghum seed gave a significant effect
on snack bar organoleptic test. There were a significant difference of iron and
phytic acid contents between snack bars based on germinated sorghum seed flour
and ungerminated sorghum seed flour.
Keywords : snack bar, sorghum, organoleptic.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Selama ini, beras dianggap yang sebagai makanan pokok. Bagi masyarakat
Indonesia, sering muncul anggapan bahwa belum makan kalau tidak makan
dengan nasi. Hampir seluruh kalangan masyarakat Indonesia mengonsumsi beras.
Mulai dari kalangan masyarakat ekonomi kelas atas hingga masyarakat ekonomi
kelas bawah. Maka tak heran bahwa beras menjadi makanan pokok nomor satu di
Indonesia.
Namun, lambat laun posisi beras sebagai makanan pokok nomor satu di
Indonesia mulai berubah. Saat ini banyak bermunculan berbagai produk olahan
makanan dari jagung, gandum, kentang dan singkong sebagai pengganti nasi. Rasa
dan nilai gizi bahan-bahan tersebut pun setara bahkan lebih baik dari nasi. Salah
satu bahan lainnya yang saat ini sedang gencar sebagai pengganti beras adalah
sorgum. Pengolahan biji sorgum ke dalam berbagai bentuk olahan makanan sudah
mulai banyak diusungkan, salah satunya ke dalam bentuk snack bar. Selain
bentuknya yang praktis karena mudah dibawa ke mana saja dan dikonsumsi kapan
saja, kandungan gizi dalam snack bar sorgum juga cukup tinggi, seperti zat besi.
Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

tahun 2013,

kandungan zat besi dalam 100 gram sorgum dengan kadar air 12% adalah sebesar
5,4 mg, lebih tinggi dibandingkan tanaman serealia lainnya seperti beras, gandum
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maupun jagung dengan kandungan zat besinya sekitar 1,8 – 3,5 mg. Kandungan
zat besi dengan jumlah tersebut cukup untuk dijadikan sebagai sumber zat besi
bagi manusia terutama pada wanita yang sedang menstruasi maupun bagi
penderita anemia. Pada wanita, terutama remaja putri yang sedang menstruasi
sering kali terlihat pucat, lesu, lemas bahkan mual. Hal ini disebabkan karena
mereka mengalami anemia akibat dari pendarahan yang terjadi pada saat
menstruasi. Menurut Kristianti dkk. (2014), kebanyakan penderita anemia di dunia
adalah wanita, sebab tiap bulannya wanita mengalami siklus haid yang membuat
mereka kehilangan banyak darah tiap bulannya sehingga terjadi defisiensi zat besi
yang mengakibatkan anemia. Untuk itu, snack bar sorgum yang kaya akan zat besi
bisa dijadikan sebagai camilan alternatif untuk membantu pembentukkan sel darah
merah terutama pada wanita yang sedang dalam siklus haid. Sehingga, pada saat
mengalami siklus haid, aktivitas wanita tidak terganggu dan akan tetap tampak
bugar.
Namun, kebanyakan produk makanan dari sorgum diolah langsung dari
bijinya. Padahal, biji tanaman serealia termasuk sorgum mengandung asam fitat
yang bersifat antinutrisi di dalam saluran pencernaan jika kadar asam fitat dalam
biji sorgum tidak dihilangkan atau dikurangi. Asam fitat merupakan bentuk
penyimpanan fosfor terbesar pada tanaman serealia dan leguminosa. Senyawa ini
mengikat mineral dalam bentuk ion sehingga penyerapan mineral menjadi rendah
dan berkontribusi terhadap terjadinya defisiensi mineral terutama zat besi (Hurrell
et. al, 2003). Peningkatan absorpsi zat besi dalam saluran pencernaan bisa
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ditingkatkan dengan menurunkan kadar asam fitat di dalam biji sorgum. Hal ini
dapat dilakukan dengan cara perendaman dan perkecambahan. Dengan merendam
biji sorgum dengan akuades selama 72 jam kemudian dikecambahkan selama 36
jam, maka akan didapatkan biji sorgum dengan kandungan asam fitat terendah
(Narsih dkk., 2008).
Snack bar yang terbuat dari biji sorgum yang dikecambahkan akan
membutuhkan modal lebih banyak untuk merendam dan mengecambahkan biji
sorgum. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat snack bar dari biji
sorgum yang dikecambahkan akan lebih lama. Belum diketahui pula bagaimana
rasa, aroma, warna dan tekstur dari snack bar sorgum yang dibuat melalui proses
perendaman dan perkecambahan. Meskipun demikian, kandungan gizi terutama
zat besi yang dapat diserap oleh tubuh akan lebih banyak diperoleh dari snack bar
yang terbuat dari biji sorgum yang dikecambahkan. Oleh sebab itu, dalam
penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perbandingan hasil uji organoleptik antara
snack bar berbasis tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan yang tidak
dikecambahkan. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh produk makanan
berbahan dasar sorgum yakni snack bar yang diolah dengan tepat sehingga gizinya
dapat dengan baik dicerna oleh manusia terutama untuk menjadi sumber zat besi
bagi tubuh.
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B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perbandingan hasil uji organoleptik snack bar berbasis tepung biji
sorgum yang dikecambahkan dengan yang tidak dikecambahkan? Manakah
snack bar yang disukai oleh panelis berdasarkan hasil uji organoleptik?
2. Adakah perbedaan kandungan zat besi dan asam fitat snack bar berbasis tepung
biji sorgum yang dikecambahkan dengan yang tidak dikecambahkan? Manakah
yang lebih baik untuk dikonsumsi?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui perbandingan rasa, aroma, warna dan tekstur snack bar berbasis
tepung biji sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan
melalui uji organoleptik dan menentukan snack bar yang disukai oleh panelis
berdasarkan hasil uji organoleptik.
2. Mengetahui adanya perbedaan kandungan zat besi dan asam fitat snack bar
berbasis

tepung

biji

sorgum

yang

dikecambahkan

dan

yang

tidak

dikecambahkan serta menentukan snack bar yang lebih baik untuk dikonsumsi.
D. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa bidang,
seperti:
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1. Bidang Pangan :
a. Memberikan ide mengenai inovasi makanan ringan yang dapat dikonsumsi
oleh semua kalangan.
b. Mengembangkan bahan pangan lokal menjadi suatu produk makanan sehat
masa kini.
c. Mengetahui cara pembuatan snack bar berbasis sorgum dengan pengolahan
yang tepat.
2. Bidang Kesehatan
a. Memberikan alternatif makanan ringan sebagai sumber zat besi terutama
bagi perempuan yang anemia ketika sedang dalam siklus haid.
b. Mengatasi gejala anemia seperti lemas, lesu dan tampak pucat ketika
perempuan sedang dalam siklus haid sehingga aktivitas perempuan tidak
terganggu.
c. Memenuhi zat gizi harian pada manusia selain zat besi.
3. Bidang Pendidikan
a. Memberikan pengetahuan mengenai manfaat sorgum serta gizi yang ada di
dalamnya.
b. Menjadi sumber referensi dalam pembuatan laporan penelitian pada tingkat
SMP, SMA maupun perguruan tinggi
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. LANDASAN TEORI
1. Deskripsi, Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Sorgum (Sorghum bicolor
(L.) Moench)
Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) merupakan tanaman serealia
yang memiliki banyak manfaat di antaranya dapat menggantikan gandum untuk
diolah menjadi tepung. Sedangkan batang sorgum menghasilkan nira yang
dapat diolah menjadi gula dan pakan ternak. Sorgum memiliki potensi yang
besar untuk dikembangkan di Indonesia karena kemampuan adaptasinya yang
cukup tinggi. Tanaman sorgum cukup toleran terhadap tanah yang kurang
subur, sehingga lahan kritis atau lahan tidur bisa ditanami dengan tanaman
sorgum. Selain itu, sorgum juga toleran terhadap kekeringan dan genangan air,
dapat bereproduksi pada lahan maginal serta relatif tahan terhadap hama dan
penyakit (Siregar dkk., 2016).
Sorgum termasuk ke dalam famili Poaceae, subfamili Panicoideae dan
suku Andropogoneae. Suku Andropogoneae

terdiri dari beberapa tanaman

penting seperti tebu (Saccharum spp.) dan jagung (Zea mays). Sorghum bicolor
subspesies bicolor dikelompokkan menjadi lima ras dasar, yakni ras bicolor, ras
guinea, ras caudatum, ras durra dan ras kafir (Rakshit dan Wang, 2016).

6
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Klasifikasi sorgum didasarkan pada jenis malai, spikelet, bentuk dan glume
(Prasad dan Staggenbord dalam Mufidah, 2018).

Sumber gambar: (Balitsereal, 2013)
Gambar 2.1 Bentuk malai dan bulir dari lima ras sorgum
Tanaman sorghum banyak dimanfaatkan sebagai berbagai produk pangan,
pakan dan industri. Secara umum, klasifikasi sorgum adalah sebagai berikut:
Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Liliopsida

Bangsa

: Poales

Keluarga

: Poaceae
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Marga

: Sorghum

Spesies

: Sorghum bicolor (L.) Moench (Plantamor, 2018)

Menurut Suprapto dkk dalam Nurharini (2013), secara umum, biji sorgum
berbentuk bulat lonjong atau bulat telur dan terdiri tiga lapisan utama, yakni
lapisan kulit luar, lembaga dan endosperma. Ukuran biji sorgum sekitar 4.0 x
2.5 x 3.5 mm dan memiliki berat biji sekitar 8 mg hingga 50 mg. Berdasarkan
bentuk dan ukurannya, biji sorgum dikelompokkan sebagai biji berukuran kecil
(8-10 mg), biji berukura sedang (12-24 mg) dan biji berukuran besar (25-35
mg). Kulit biji sorgum ada yang berwarna putih, merah dan coklat. Biji sorgum
terdiri dari epikarp, mesokarp dan endokarp. Bagian lapisan luar biji sorgum
terdiri dari hilum dan perikarp. Hilum terletak di bagian dasar biji. Hilum akan
berubah warna menjadi gelap atau hitam setalah memasuki fase masak
fisiologis. Mesokarp merupakan lapisan tengah dan cukup tebal yang berbentuk
poligonal serta mengandung sedikit granula pati. Sedangkan endokarp tersusun
dari sel yang melintang dan berbentuk tabung. Pada endokarp terdapat testa dan
aleuron serta senyawa fenolik (Andriani dan Isnaini, 2013). Biji sorgum
tertutup oleh sekam yang berwarna kekuningan atau kecoklatan. Warna biji
bervariasi yaitu coklat muda, putih atau putih suram tergantung varietas
(Hadittama dalam Farida, 2012).
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Menurut Suprapto dkk dalam Nurharini (2013), secara umum, biji sorgum
berbentuk bulat lonjong atau bulat telur dan terdiri tiga lapisan utama, yakni
lapisan kulit luar, lembaga dan endosperma. Ukuran biji sorgum sekitar 4.0 x
2.5 x 3.5 mm dan memiliki berat biji sekitar 8 mg hingga 50 mg. Berdasarkan
bentuk dan ukurannya, biji sorgum dikelompokkan sebagai biji berukuran kecil
(8-10 mg), biji berukura sedang (12-24 mg) dan biji berukuran besar (25-35
mg). Kulit biji sorgum ada yang berwarna putih, merah dan coklat. Biji sorgum
terdiri dari epikarp, mesokarp dan endokarp. Bagian lapisan luar biji sorgum
terdiri dari hilum dan perikarp. Hilum terletak di bagian dasar biji. Hilum akan
berubah warna menjadi gelap atau hitam setalah memasuki fase masak
fisiologis.

Mesokarp merupakan lapisan tengah dan cukup tebal yang

berbentuk poligonal serta mengandung sedikit granula pati. Sedangkan
endokarp tersusun dari sel yang melintang dan berbentuk tabung. Pada
endokarp terdapat testa dan aleuron serta senyawa fenolik (Andriani dan
Isnaini, 2013).

Biji sorgum tertutup oleh sekam yang berwarna kekuningan

atau kecoklatan. Warna biji bervariasi yaitu coklat muda, putih atau putih suram
tergantung varietas (Hadittama dalam Farida, 2012).
Sistem perakaran sorgum terdiri dari akar-akar primer dan akar-akar
sekunder dengan panjang dua kali akar jagung pada tahap pertumbuhan yang
sama. Hal ini menjadi faktor utama penyebab toleransi sorgum terhadap
kekeringan (Wiyono dan Agustinah, 2007).
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Batang tanaman sorgum berbentuk silindris dengan tinggi mulai dari 2
hingga 15 kaki (Artschwager, 1948). Permukaan ruas batang sorgum diselimuti
oleh lapisan lilin yang tebal, terkecuali pada bagian ujung batang. Lapisan lilin
yang paling banyak terdapat pada bagian atas dari pelepah daun, yang berfungsi
mengurangi transpirasi sehingga sorgum toleran terhadap kekeringan (A’Ayun,
2018).
Daun sorgum terlapisi oleh lapisan lilin yang tebal dan tumbuh
berseberangan di kedua sisi batang. Jumlah daun yang terdapat dalam satu
tanaman sorghum bervariasi, mulai dari 8 hingga 22 helai daun (du Plessis,
2008). Daun bendera (flag leaf) merupakan daun yang terakhir sebelum malai
muncul. Daun bendera memiliki fungsi sama yakni sebagai organ fotosintesis.
Pada umumnya, daun bendera lebih pendek dan lebih lebar dari daun-daun
yang ada di batang (Andriani dan Isnaini, 2013).
Rangkaian bunga sorgum terdapat di bagian ujung tanaman dan
bertangkai tegak lurus. Tanaman sorgum memiliki bunga sempurna. Bunga
tersusun atas malai dan tiap malai terdiri atas banyak bunga yang dapat
menyerbuk sendiri atau silang. Rangkaian bunga sorgum nantinya akan menjadi
bulir-bulir sorgum (Rohman, 2018). Sorgum termasuk tanaman menyerbuk
sendiri, di mana pada setiap malai terdapat bunga jantan dan bunga betina yang
letaknya terpisah (House, 1985).
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Sumber gambar : (flobamora.net)
Gambar 2.2 Tanaman Sorgum
2.

Manfaat dan Kandungan Gizi Sorgum
Hampir seluruh bagiaan dari tanaman sorgum dapat dimanfaatkan.
Sorgum dimanfaatkan sebagai penghasil nira dari batangnya. Kemudian, batang
sorgum yang telah diperah niranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
pembuatan bioetanol. Biji sorgum dapat diolah menjadi bahan pangan maupun
dijadikan pakan. Sedangkan daun sorgum dapat dimanfaatkan sebagai pakan
ternak (Purnomohadi, 2006). Sorgum merupakan komoditas serealia yang
belum banyak dikonsumsi oleh masyaratkat Indonesia. Padahal, nilai gizi
sorgum tidak kalah jika dibandingkan dengan beras. Sorgum mengandung
protein sekitar 8-12%, setara dengan terigu atau bahkan lebih tinggi dari tepung
beras yang mengandung protein sekitar 6-10%, serta kandungan lemak sorgum
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berkisar antara 2-6%, lebih tinggi dibandingkan dengan beras yaitu hanya 0,51,5% (Widowati, 2010).
Menurut Linsday (2010), sorgum banyak mengandung zat besi dan seng.
Selain itu, sorgum juga kaya akan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks
berperan dalam proses metabolisme tubuh. Sorgum banyak mengandung
thiamin, riboflavin, niacin dan pantotenat serta vitamin B6. Berikut merupakan
perbandingan nilai gizi antara sorgum dengan gandum, jagung, beras dan
singkong.
Tabel 2.1 Perbandingan Nilai Gizi antara Sorgum Dengan Gandum, Jagung, Beras
dan Singkong (per 100 gram)
Unsur Gizi

Satuan

Sorgum

Gandum Jagung

Beras

Singkong

Energi

Kkal

339

342

365

360

160

Protein

Gram

11.3

11.31

9.42

6.61

1.36

Lemak total Gram

3.3

1.71

4.74

0.58

0.28

Karbohidrat Gram

74.6

75.9

74.26

79.34

38.06

Zat besi

Mg

4.4

4.56

2.71

0.81

0.27

Seng

Mg

1.54

3.33

2.21

1.16

0.34

Fosfor

Mg

287

355

210

108

27

Tiamin

Mg

0.237

0.387

0.385

0.070

0.087

Riboflavin

Mg

0.142

0.108

0.201

0.048

0.048

Niacin

Mg

2.927

4.381

3.627

1.600

0.854

Pantotenat

Mg

1.25

0.954

0.424

1.342

0.107
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Vtamin B6

Mg

0.59

0.368

0.622

0.145

0.088

Kalsium

Mg

28

32

7

9

16

3. Asam Fitat
Biji sorgum memiliki kandungan senyawa antinutrisi yaitu asam fitat
yang merugikan sistem pencernaan manusia. Asam fitat merupakan bentuk
penyimpanan fosfor terbesar pada tanaman serealia dan leguminosa. Asam fitat
dapat mengikat mineral dalam bentuk ion sehingga penyerapan mineral menjadi
rendah dan mempunyai kontribusi terhadap defisiensi mineral terutama zat besi.
Asam fitat pada sorgum terdapat di dalam sel aleuron yang berjumlah sekitar
0,3-1,0% (Narsih dkk., 2008).
Asam fitat tergolong ke dalam asam kuat dan banyak terkandung dalam
biji-bijian, serealian, kacang-kacangan dan tanaman polong-polongan. Asam
fitat yang terkonsumsi oleh tubuh dapat mengikat mineral penting, salah
satunya yaitu zat besi (Student clubs HIMFOODTECH, 2014). Asam fitat juga
tergolong ke dalam asam lemak jenuh dan memiliki fungsi penting bagi
tumbuhan yaitu menyimpan cadangan fosfor dalam biji. Asam fitat tidak dapat
dicerna oleh manusia dan hewan non-ruminansia karena tidak memiliki enzim
fitase. Karena tidak tercerna oleh tubuh asam fitat akan keluar bersama kotoran.
Asam fitat akan berikatan dengan mineral seperti Fe, Zn, Ca dan Mg serta
membentuk presipitat yang sukar larut sehingga mineral tersebut tidak dapat
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diserap oleh tubuh. Berikut merupakan kadar asam fitat dari berbagai jenis
bahan makanan.
Tabel 2.2 Kadar Asam Fitat Berbagai Jenis Bahan Makanan (Tok, 2014).
Jumlah minimum
Jumlah maksimum
Makanan
(%)
(%)
Kacang almond

1.35

3.22

Tahu

1.46

2.90

Kacang buncis

2.38

2.38

Kedelai

1.00

2.22

Jagung

0.75

2.22

Kacang tanah

1.05

1.76

Tepung gandum

0.25

1.37

Gandum utuh

0.39

1.35

Susu kedelai

1.24

1.24

Oat

0.42

1.16

Beras belum di cuci

0.84

0.99

Beras setelah di cuci

0.14

0.60

Kacang panjang

0.56

0.56

Nama kimia untuk asam fitat adalah myo-inositol 1,2,3,4,5,6-hexakis
phosphate dengan rumus kimia C6H18O24P6. Asam fitat seringkali berikatan
dengan asam amino dan menghambat enzim-enzim pencernaan. Fosfat dengan
muatan negatif yang terdapat pada asam fitat dapat mengikat logam kation
seperti Ca, Fe, K, Mg, Mn dan Zn dengan kuat sehingga menjadi tidak larut dan
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menyebabkan logam kation tersebut tidak tersedia sebagai faktor nutrisi
(Yanuartono dkk., 2017). Asam fitat relatif tahan terhadap pemanasan, sehingga
perlakuan pemanasan terhadap sorgum tidak efektif bila digunakan untuk
menurunkan

kadar

asam

fitat.

Melalui

perendaman,

fermentasi

dan

perkecambahan, kadar senyawa asam fitat dalam sorgum dapat tereduksi secara
efektif (Setiarto dan Widhyastuti, 2016).
4. Zat Besi (Fe)
Zat

besi merupakan salah satu elemen penting bagi sebagian besar

kehidupan di bumi, termasuk bagi manusia. Zat besi berkontribusi secara luas
pada berbagai proses metabolisme seperti transppor oksigen, sintesis DNA dan
transpor elektron. Zat besi dibutuhkan untuk sejumlah proses yang sangat
kompleks dan terjadi secara berkelanjutan pada tingkat molekuler seperti
transpor oksigen di dalam tubuh manusia. Zat besi memiliki beberapa fungsi
vital di dalam tubuh, seperti produksi sel darah merah atau yang prosesnya
dikenal dengan hematopoiesis juga menjadi bagian dari hemoglobin yang akan
mengikat oksigen yang akan ditranspor dari paru-paru melalui arteri menuju ke
seluruh sel dalam tubuh. Sebagian besar zat besi di dalam tubuh, yaitu sekitar
70% terdapat pada eritrosit sebagai hemoglobin. Sedangkan sisanya digunakan
untuk mengikat protein lain atau disimpan dalam di jaringan tubuh lainnya
(Gupta, 2014).
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Penyerapan zat besi dimulai saat makanan berada di dalam lambung. Di
dalam lambung, zat besi yang umumnya berbentuk ferri akan diubah menjadi
ferro, yakni bentuk aktif zat besi. Proses ini dapat berlangsung apabila lambung
dalam kondisi asam. Setelah berbentuk ferro, zat besi akan dibawa ke dalam
usus halus (duodenum). Di dalam usus halus, penyerapan zat besi akan dibantu
oleh protein khusus yaitu transferin. Transferin berfungsi untuk mengangkut zat
besi dari saluran pencernaan ke seluruh jaringan tubuh khususnya sumsum
tulang belakang. Zat besi yang diangkut menuju sumsum tulang belakang akan
digunakan untuk membentuk hemoglobin. Sedangkan zat besi yang tidak
diubah menjadi hemoglobin akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk feritin
dan hemosiderin di dalam organ hati (Almatsier, 2004).
Terlepas dari kehilangan zat besi karena menstruasi, pendarahan lainnya
atau kehamilan, zat besi bersifat sangat kekal atau tidak mudah hilang dari
tubuh. Secara fisiologis, pengelupasan sel dari permukaan epitel dapat
menyebabkan tubuh kehilangan zat besi, termasuk kulit, saluran genitourinari
dan saluran pencernaan. Namun, kehilangan zat besi dalam kasus ini
diperkirakan sangatlah terbatas, yaitu kurang lebih sekitar 1mg/hari.
Kehilangan zat besi melalui pendarahan adalah penyebab kekurangan zat besi
pada umumnya, terutama pada wanita karena kehilangan darah melalui
menstruasi tiap bulan (Abbaspour et al, 2014)
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5. Tepung Maizena
Tepung maizena atau tepung jagung merupakan tepung yang dihasilkan
dari jagung pipil kecil dengan cara menggiling halus bagian endosperm yang
mengandung pati sekitar 86-89%. Tepung jagung berwarna kuning dengan
tingkat kecerahan yang berbeda-beda (Saragih, 2016). Maizena merupakan
salah satu dari bahan pengikat. Bahan pengikat merupakan bahan yang
digunakan dalam makanan untuk mengikat air yang terdapat dalam adonan.
Fungsi bahan pengikat adalah untuk mengurangi penyusutan akibat pemanasan,
memberi warna yang terang, meningkatkan elastisitas produk, membentuk
tekstur yang padat serta menarik air dari adonan. Maizena tidak memiliki rasa
yang manis serta tidak larut dalam air dingin. Tetapi di dalam air dingin,
maizena dapat membentuk sol atau gel yang bertekstur kental (Chandra,2010).
6. Kacang Almond
Almond merupakan salah satu kelompok kacang-kacangan yang paling
populer di dunia. Almond mengandung nutrisi yang cukup tinggi dan kaya akan
lemak sehat, antioksidan, vitamin dan mineral. Kacang almond yang biasanya
dikonsumsi sebenarnya merupakan benihnya yang dapat dimakan. Kacang
almond dapat diolah menjadi beberapa produk seperti susu, minyak, mentega,
tepung dan marzipan (pasta) (Leech, 2018).
Kandungan senyawa antoksidan berupa flavonol yang terdapat pada
kacang almond

bermanfaat pada saluran pencernaan serta dapat berperan
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sebagai antivirus, anti-inflamasi, anti-alergi, anti-kanker dan juga antikolesterol (Lubis dan Anjani, 2016). Almond juga mengandung vitamin E,
biotin, mangan, tembaga, serat, protein, fosfor, selenium, besi, riboflavin,
kalium, triptofan, magnesium, vitamin D, dan kalsium (Nareswara, 2016).
7. Kismis
Kismis merupakan makanan ringan yang berasal dari hasil pengeringan
buah anggur. Kismis mengandung senyawa yang bersifat anti-bakteri yaitu
senyawa flavonoid, tanin, dan triterpenoid (Fajariani dkk., 2015). Kismis
biasanya dijadikan pemanis dalam beberapa olahan makanan seperti roti, kue
kering dan sereal. Kandungan serat, kalsium dan antioksidan dalam kismis
berperan dalam menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut. Kismis mengandung
sekitar 60% gula di mana rasa manis pad kismis didapat dari kandungan
glukosa dan fruktosa (Putri dkk., 2018).
8. Prospek Sorgum sebagai Bahan Pangan
Sorgum memiliki potensi yang cukup besar sebagai bahan pangan.
Namun, pemanfaatannya belum terlalu berkembang sebab pengupasan kulit biji
sorgum cukup sulit dilakukan. Biji sorgum dimanfaatkan sebagai pengganti
beras karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Namun karena kandungan
asam fitatnya yang tinggi, hasil olahannya kurang enak dan justu bersifat anti
nutrisi. Kandungan nutrisi dalam biji sorgum juga cukup tinggi dibanding
bahan pangan lainnya, sehingga cukup potensial sebagai bahan pangan
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pengganti beras (Sirappa, 2003). Salah satu jenis makanan yang dapat diolah
dari biji sorgum adalah snack bar.
Snack bar merupakan peganan padat yang berbentuk batang dan
merupakan campuran dari berbagai bahan kering seeperti sereal, kacangkacangan, buah-buahan kering yang digabungkan menjadi satu dengan bantuan
binder. Binder dalam snack bar dapat berupa sirup, karamel, nougat, coklat, dan
lain-lain. Snack bar memiliki bentuk yang praktis sehingga mudah untuk
dimakan (Chandra, 2010). Karakteristik fisik snack bar yaitu memiliki
berbentuk seragam, berwarna kecoklatan, tekstur yang padat serta rasa yang
manis (Amalia, 2013). Gambar 2.3 menunjukkan berbagai produk snack bar
yang ada di pasaran .

Gambar 2.3. Berbagai produk snack bar yang ada di pasaran
B. PENELITIAN YANG RELEVAN
Ummi Rufaizah melakukan penelitian yang berjudul “ Pemanfaatan Tepung
Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench pada Pembuatan Snack Bar Tinggi Serat
Pangan dan Sumber Zat Besi untuk Remaja Putri” pada tahun 2011. Penelitian
tersebut bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan tepung sorgum pada pembuatan
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snack bar tinggi serat dan sumber zat besi untuk remaja putri. Pelaksanaan
penelitian tersebut dilakukan pada bulan November 2010 hingga Februari 2011 di
Laboratorium Kimia dan Analisis, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi
Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penelitian tersebut diawali dengan penelitian
pendahuluan yang dilakukan untuk mendapatkan formula snack bar sorgum juga
untuk menggali informasi mengenai sifat fisik, sifat fungsional dan sifat kimia
tepung sorgum. Pembuatan snack bar terdiri dari dua tahap yaitu pencampuran dan
pemanggangan. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian lanjutan yang bertujuan
untuk mempelajari pengaruh formula snack bar terhadap sifat kimia dan
organoleptik snack bar. Sifat kimia yang dianalisis meliputi kadar air, kadar abu,
kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar serat pangan dan kadar zat
besi. Formula snack bar juga diuji secara organoleptik menggunakan uji hedonik
dan uji mutu hedonik dengan parameter yang diuji yaitu rasa, aroma, tekstur dan
warna snack bar. Melalui penelitian ini, diperoleh bahwa hasil analisis kimia
snack bar sorgum menunjukkan bahwa kadar zat besi sekitar 3,71% sampai
4,87%. Hasil analisis organoleptik menunjukkan bahwa formula snack bar tidak
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan rasa, aroma, warna dan tekstur snack
bar.
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Narsih, Yunianta dan Harijono yang
berjudul “Studi Lama Perendaman dan Lama Perkecambahan Sorgum (Sorghum
bicolor (L.) Moench) untuk Menghasilkan Tepung Rendah Tanin dan Asam Fitat”
pada tahun 2008. Tujuan dari penelitian itu adalah untuk mempelajari perlakuan
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yang tepat dari waktu perendaman dan perkecambahan biji sorgum untuk
mengurangi kadar tanin dan asam fitat. Tahapan penelitian tersebut meliputi
perendaman dan perkecambahan. Perendaman dilakukan dengan merendam biji
sorgum dalam akuades dalam tiga perlakuan lama waktu perendaman yang
berbeda yakni 24, 48 dan 72 jam pada suhu kamar. Kemudian dilanjutkan dengan
perkecambahan dengan tiga perlakuan lama waktu perkecambahan yang berbeda
yaitu 12, 24 dan 36 jam dan dilanjutkan dengan proses penepungan. Hasil yang
didapat dari penelitian tersebut ialah perlakuan perendaman 72 jam dan
perkecambahan 36 jam merupakan perlakuan yang dapat menghasilkan tepung
sorgum dengan kadar tanin dan asam fitat terendah. Literatur map berdasarkan
dua penelitian yang relevan dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.
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Pembuatan Snack Bar Sorgum
Tinggi Serat Pangan.

Lama perendaman dan
Perkecambahan biji Sorgum.

Mendapatkan formula snack bar
sorgum terbaik dan tinggi
kandungan zat besi

Penurunan kadar tanin dan asam
fitat sorgum.

Formula snack bar terbaik dan
tinggi kandungan zat besi adalah
tepung sorgum : maizena = 3 : 1

Perendaman biji sorgum 72 jam dan
perkecambahan 36 jam.
(Narsih dkk., 2008)

(Rufaizah, 2011)

Perbandingan Snack Bar Berbasis Tepung Maizena dan Tepung
Biji Sorgum yang Dikecambahkan dengan yang Tidak
Dikecambahkan.

Mencari perbandingan uji organoleptik snack bar berbasis tepung
maizena dan tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan yang
tidak dikecambahkan.

Diharapkan snack bar dari tepung biji sorgum yang
dikecambahkan lebih unggul berdasarkan uji organoleptik.
Gambar 2.4 Literatur Map Penelitian Relevan dengan Kebaruan Penelitian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

23

C. KERANGKA BERPIKIR
Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) dapat menggeser posisi beras
sebagai makanan pokok karena selain kandungan karbohidratnya, sorgum juga
kaya akan nutrisi lainnya yang jumlahnya lebih tinggi dari beras. Salah satu
mineral yang banyak ditemukan dalam sorgum adalah zat besi (Fe), sehingga
sorgum dapat dijadikan sumber zat besi bagi tubuh sehingga tubuh tidak
mengalami kekurangan zat besi yang berujung pada anemia. Biji sorgum paling
banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, baik dalam bentuk biji yang utuh
maupun diolah terlebih dahulu menjadi tepung. Tepung sorgum nantinya dapat
diolah menjadi produk makanan yang praktis seperti snack bar.
Namun, di dalam biji sorgum terdapat asam fitat. Asam fitat hanya dapat
dicerna apabila di dalam pencernaan terdapat fitase. Sayangnya, dalam pencernaan
manusia tidak terdapat fitase dan membuat asam fitat menjadi antinutrisi bagi
tubuh. Sebab, asam fitat akan mengikat zat besi dalam pencernaan dan
menyebabkan zat besi tidak dapat terserap oleh tubuh. Akibatnya, tuubuh dapat
mengalami defisiensi zat besi karena kekurangan mineral tersebut dalam tubuh.
Kadar asam fitat dalam biji sorgum dapat berkurang apabila biji sorgum direndam
dan dikecambahkan terlebih dahulu sebelum diolah. Namun, belum diketahui
bagaimana perbedaan sifat sensori seperti rasa, tekstur, warna dan aroma dari
produk makanan yang berasal dari biji sorgum yang dikecambahkan dan yang
tidak dikecambahkan. Untuk itu, dilakukan penelitian mengenai perbedaan sifat
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sensori seperti rasa, tekstur, warna dan aroma dari produk makanan yang berasal
dari biji sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan dalam
bentuk snack bar sorgum. Diagram kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar
2.5.
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Kondisi Saat Ini

Eksperimen

Tujuan / Hasil

1. Mengetahui

perbandingan

1. Sorgum mengandung asam

Membuat dua produk makanan

fitat yang bersifat sebagai

yang berupa sncak bar yang

rasa, aroma, tekstur dan

anti-nutrisi dalam pencernaan

terbuat dari tepung biji sorgum

warna antara snack bar dari

manusia.

yang

dan

tepung biji sorgum yang

dikencambahkan dengan yang

dikecambahkan dengan yang

bahan pangan kurang enak

tidak.

tidak

karena adanya asam fitat.

dibandingkan

2. Rasa sorgum diolah menjadi

3. Asam fitat dalam sorgum

telah

direndam

Kemudian

hasilnya

melalui

uji

organoleptik.

melalui

uji

organoleptik.
2. Menentukan antara snack
bar sorgum bar berbasis

dapat dihilangkan dengan cara
B. HIPOTESIS’
perendaman
dan

tepung biji sorgum yang
dikecambahkan dengan yang

perkecambahan biji sorgum.

tidak dikecambahkan yang
lebih disukai oleh konsumen
berdasarkan
Gambar 2.5 Diagram Kerangka Berpikir Penelitian

hasil

organoleptik.
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uji
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D. HIPOTESIS
Melalui penelitian ini, dibuat beberapa hipotesis yakni:
1. H0

: Tidak terdapat perbedaan hasil uji organoleptik antara snack bar

berbasis tepung maizena dengan tepung biji sorgum yang dikecambahkan
dengan yang tidak dikecambahkan.
H1

: Terdapat perbedaan hasil uji organoleptik antara snack bar berbasis

tepung maizena dengan tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan yang
tidak dikecambahkan.
2. H0

: Tidak terdapat perbedaan kandungan zat besi dan asam fitat snack

bar berbasis tepung biji sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak
dikecambahkan.
H1
berbasis

: Terdapat perbedaan kandungan zat besi dan asam fitat snack bar
tepung

dikecambahkan.

biji

sorgum

yang

dikecambahkan

dan

yang

tidak
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment atau eksperimen semu
dengan dua faktor. Menurut Sugiyono dalam Ashari (2017), penelitian eksperimen
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh suatu
perlakuan tertentu terhadap yang lain pada kondisi yang terkendalikan. Desain
quasi experiment memiliki kelompok kontrol, hanya saja tidak sepenuhnya bisa
mengontrol variabel-variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen.
Penelitian eksperimen semu ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil uji
organoleptik antara snack bar berbasis tepung maizena dan tepung biji sorgum
yang dikecambahan dengan yang tidak dikecambahkan. Sebagai validasi
obyektivitas, peneliti mengambil tiga puluh enam mahasiswa Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang terdiri dari delapan belas mahasiswa
perempuan dan delapan belas mahasiswa laki-laki yang ditentukan secara acak
sebagai panelis dalam penelitian ini. panelis-Panelis yang dipilih ini merupakan
panelis tidak terlatih.
B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Desember hingga April 2019 di Laboratorium
Pendidikan Biologi dan Laboratorium Bahasa di Kampus III Universitas Sanata
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Dharma, Yogyakarta dan di Kebun Pendidikan Biologi, Dusun Pokoh,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
C. BATASAN MASALAH
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Sorgum yang digunakan adalah sorgum putih.
2. Uji organoleptik yang dilakukan meliputi rasa, tekstur, warna dan aroma snack
bar.
3. Tepung maizena yang digunakan dibeli langsung dalam bentuk tepung dari
pasar. Tidak dioproses secara mandiri oleh peneliti dari awal.
D. ALAT DAN BAHAN
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, baskom, karung
goni, mangkuk, tampah, pengaduk kayu/plastik, loyang, oven, pisau, saringan dan
blender. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sorgum
putih, akuades, tepung maizena, margarin, kacang almond, kismis, chocolate
chips, telur, gula palem, gula pasir, kayu manis bubuk dan garam serta kertas roti.
E. METODE PENELITIAN
1. Penepungan Biji Sorgum
Biji sorgum putih yang diperoleh dari Kebun Pendidikan Biologi-Pokoh,
Yogyakarta dipisahkan dari malainya secara manual menggunakan tangan.
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Kemudian, biji sorgum dipisah menjadi dua yakni 450 gram biji sorgum yang
langsung diubah menjadi tepung dan 450 gram biji sorgum yang direndam dan
dikecambahkan terlebih dahulu. Biji sorgum yang direndam terlebih dahulu
dimasukan ke dalam wadah bertutup kemudian direndam dalam akuades selama
72 jam. Setelah direndam dalam akuades selama 72 jam, biji sorgum diratakan
di atas karung goni lembab selama 36 jam. Kecambah sorgum yang
dikecambahkan kemudian dicuci untuk mengurangi rasa asam. Barulah
dilanjutkan dengan proses penepungan (Narsih dkk, 2008). Biji ataupun
kecambah sorgum diubah menjadi tepung dengan menggunakan blender.
Setelah biji sorgum diblender, sorgum yang telah menjadi tepung diayak
menggunakan saringan tepung sehingga partikel tepung yang ukurannya lebih
besar tidak tersaring. Tepung sorgum yang telah diayak akan digunakan dalam
pembuatan snack bar sorgum.
2. Pembuatan Snack Bar Sorgum (modifikasi Kusumawardhani, 2017)
Formula snack bar sorgum yang akan dibuat menggunakan formula yang
telah diteliti oleh Kusumawardhani pada tahun 2017 dengan memodifikasi
beberapa bahan pelengkapnya.
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No. Bahan

Tabel 3.1 Formulasi Pembuatan Snack Bar Sorgum
Berat
No. Bahan
(gram)

1.

Tepung biji sorgum

Berat
(gram)

1.

Tepung biji sorgum yang 450

yang dikecambahkan

450

tidak dikecambahkan

2.

Tepung maizena

150

2.

Tepung maizena

150

3.

Kacang almond

250

3.

Kacang almond

250

4.

Kismis

100

4.

Kismis

100

5.

Chocolate chips

125

5.

Chocolate chips

125

6.

Margarin

100

6.

Margarin

100

7.

Gula palem

50

7.

Gula palem

50

8.

Gula pasir

50

8.

Gula pasir

50

Berat masing-masing bahan digunakan untuk tiga kali pemanggangan pada tiap
perlakuan.
Keterangan:
* I : Tepung biji sorgum yang tidak dikecambahkan.
*II : Tepung biji sorgum yang dikecambahkan.
Margarin dilelehkan terlebih dahulu dan jika sudah meleleh, didiamkan
terlebih dahulu agar suhu margarin turun. Selagi margarin didiamkan, bahanbahan kering seperti tepung sorgum, tepung maizena, kayu manis bubuk (1/4
sendok teh) dan ¼ sendok teh garam dicampur menjadi satu dalam satu wadah
mangkuk. Namun sebelumnya bahan bahan tersebut diayak terlebih dahulu
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dengan saringan sebelum dicampur dengan satu wadah. Kemudian tambahkan
chocolate chips, kacang almond dan kismis kemudian diaduk menggunakan
pengaduk kayu/plastik. Sementara dalam wadah yang berbeda, margarin cair
yang suhunya sudah turun dicampurkan dengan gula pasir dan gula aren
kemudian diaduk hingga bahan tercampur. Setelah tercampur, masukkan telur
dan bahan diaduk kembali. Setelah itu, campuran lelehan margarin, gula palem,
gula pasir dan telur dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi bahan kering,
kemudian bahan bahan tersebut diaduk hingga tercampur rata. Adonan yang
telah jadi dibagi menjadi tiga, yang nantinya masing-masing bagian akan
dipanggang dalam waktu lama pemanggangan yang berbeda. Lalu loyang
disiapkan dan diberi kertas roti di dalamnya agar adonan tidak lengket pada
loyang. Adonan snack bar sorgum dimasukkan ke dalam loyang berukuran 18
cm x 18 cm yang telah diberi kertas roti. Selagi memasukkan adonan ke dalam
loyang, oven dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 150°C. Setelah suhu oven
cukup hangat, masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven dan
dipanggang dengan suhu 150°C pada lama pemanggangan yang berbeda, yaitu
selama 25 menit, 35 menit dan 45 menit. Setelah adonan matang, adonan
didinginkan selama 30 menit beberapa menit. Setelah dingin, adonan
dikeluarkan dari loyang kemudian dipotong menjadi bentuk persegi panjang
dengan ukuran 9 cm x 3 cm sehingga tersaji dalam bentuk snack bar sorgum.
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Terdapat enam macam snack bar yang tersaji dalam penelitian ini, yaitu
tiga snack bar dengan suhu pemanggangan yang berbeda pada tiap perlakuan,
baik dari tepung biji sorgum yang dikecambahkan maupun tidak. Masingmasing dari keenam macam sampel tersebut diberi label atau kode yang
berbeda. Tujuannya agar memudahkan peneliti dalam mengenali sampel
berdasarkan perlakuan. Kode pada keenam sampel hanya boleh diketahui oleh
panelis saja. Kode sampel terdiri dari tiga digit angka secara acak. Berikut
disajikan tabel antara kode sampel dengan perlakuan terhadap snack bar
sorgum.
Tabel 3.2 Sampel Snack Bar Sorgum
Perlakuan
Kode Sampel
Biji Sorgum yang
Dikecambahkan

Biji Sorgum yang Tidak
Dikecambahkan

Pemanggangan 25 menit

496

Pemanggangan 35 menit

263

Pemanggangan 45 menit

532

Pemanggangan 25 menit

201

Pemanggangan 35 menit

193

Pemanggangan 45 menit

774

3. Uji Organoleptik
Uji organoleptik digunakan untuk menilai mutu komoditas hasil
makanan. Penilaian melalui uji organoleptik sering dilakukan karena dapat
dilaksanakan dalam waktu yang cepat dan secara langsung. Uji organoleptik
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dapat dilakukan dengan mencicipi rasa, mencium aroma, melihat warna dan
meraba tekstur, meskipun penilaiannya bersifat subyektif (Chandra, 2010). Uji
organoleptik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji pembedaan
sederhana (simple different test), uji ranking sederhana dan uji hedonik.
a. Uji

Pembedaan

Sederhana

(Simple

Different

Test)

(modifikasi

Septianingrum, 2009)
Snack bar sorgum dengan bahan dasar tepung sorgum yang
dikecambahkan dan snack bar sorgum berbahan dasar tepung sorgum yang
tidak dikecambahkan dijadikan sampel untuk diuji menggunakan uji
pembedaan sederhana. Melalui uji pembedaan sederhana akan diperoleh
perbedaan rasa, tekstur, aroma dan warna pada snack bar dari tepung biji
sorgum yang dikecambahkan dengan yang tidak dikecambahkan. Data yang
diperoleh dari panelis dianalisis dengan Crosstab chi square aplikasi SPSS.
b. Uji Ranking Sederhana Uji Mutu Hedonik
Uji ranking dapat digunakan untuk mengurutkan dua sampel atau lebih
sesuai intensitas mutu dan kesukaan konsumen dalam rangka memilih yang
terbaik (Tarwendah, 2017). Uji ranking sederhana digunakan untuk
membandingkan atribut sensori seperti rasa, aroma, warna dan tekstur dari
dua sampel yakni snack bar dari tepung biji sorgum yang dikecambahkan
dengan snack bar dari tepung biji sorgum yang tidak dikecambahkan
berdasarkan kesukaan panelis dalam rangka memilih snack bar yang terbaik.
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Pada uji ranking sederhana, sampel diberi kode berupa tiga digit angka acak
di mana setiap panelis menerima dua sampel snack bar berkode.Uji ranking
kemudian dilanjutkan dengan uji Friedman sebagai uji statistik untuk
analisis data. Dari uji ini, maka akan diperoleh data mengenai ranking
masing-masing snack bar berdasarkan rasa, aroma, warna dan tekstur snack
bar.
Setelah dilakukan uji ranking sederhana, dilakukan uji mutu hedonik.
Uji mutu hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori
organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas
diantara beberapa produk sejenis dengan memberi skor terhadap sifat
tertentu dari suatu produk untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu
produk (Tarwendah, 2017). Dari uji ini akan diperoleh data mengenai skor
kesukaan kedua snack bar dan mengetahui apakah dengan mengecambahkan
biji sorgum sebelum dijadikan tepung sorgum akan memengaruhi kesukaan
terhadap snack bar sorgum. Data hasil yang diperoleh akan dianalisis
menggunakan uji ANOVA. Namun, apabila nilai signifikansi > alpha
(0.050) pada uji ANOVA, maka data akan dianalisis dengan T-Test di mana
syarat yang harus terpenuhi untuk menolak H0 adalah t hitung > t tabel atau
– t hitung < t tabel. Atau dengan cara lain yaitu nilai signifikasi < alpha
(0.05).
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c. Uji Kandungan Zat Besi (Fe) dan Asam Fitat
Uji kandungan zat besi dan asam fitat dilakukan di Laboratorium CV.
Chem-Mix

Pratama,

Kecamatan

Banguntapan,

Kabupaten

Bantul,

Yogyakarta. Masing-masing dari keenam sampel snack bar diuji kandungan
asam fitat dan zat besi dengan dua kali pengulangan. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis statistik dengan menggunakan Uji ANOVA. Namun,
apabila nilai signifikansi > alpha (0.050) maka data akan dianalisis dengan
T-Test di mana syarat yang harus terpenuhi untuk menolak H0 adalah t
hitung > t tabel atau – t hitung < t tabel. Atau dengan cara lain yaitu nilai
signifikasi < alpha (0.050). Selain enam sampel snack bar tersebut, tepung
sorgum yang dikecambahkan dan tepung sorgum yang tidak dikecambahkan
juga diuji kandungan asam fitat dan zat besinya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. ANALISIS KANDUNGAN ZAT BESI DAN ASAM FITAT TEPUNG
SORGUM
Tepung biji sorgum yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dengan
menggunakan metode penepungan kering. Pada metode penepungan kering, biji
sorgum baik yang dikecambahkan maupun yang tidak dikecambahakan dijemur
hingga kering segera setelah dilakukan pencucian kemudian digiling menggunakan
blender hingga menjadi tepung.
Proses pembuatan snack bar sorgum dimulai dari pemisahan biji sorgum
dari malai kemudian biji sorgum ditampi, yaitu proses memisahkan sorgum
dengan kotoran dengan menggunakan nampah bambu. Biji sorgum kemudian
dicuci dengan air untuk menghilangkan kotoran serta mengeleminasi biji sorgum
yang mengapung dan dilanjutkan dengan menjemur biji sorgum. Biji sorgum yang
terkumpul kurang lebih 1kg beratnya. Biji sorgum kemudian dipisah menjadi dua,
500 gram untuk dikecambahkan dan 500 gram lagi untuk yang tidak
dikecambahkan. Proses untuk biji sorgum yang dikecambahkan sebelumnya
direndam dahulu dengan akuades di dalam wadah tertutup selama 72 jam. Tujuan
dari proses perendaman ini adalah untuk skarifikasi. Skarifikasi merupakan cara
mematahkan dormansi untuk merubah kondisi biji dari impermeable menjadi
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permeable salah satunya dengan cara perendaman air dengan tujuan memudahkan
penyerapan air oleh biji. Selain itu, perendaman juga bertujuan untuk pencucian
biji sehingga biji terbebas dari patogen yang menghambat perkecambahan biji
(Hastuti dkk., 2015). Setelah biji direndam dalam akuades selama 72 jam, biji
sorgum ditiriskan dan disebar di atas kain lembab selama 36 jam. Selama 36 jam
tersebut biji sorgum akan berkecambah dan kemudian dicuci hingga bersih untuk
mengurangi rasa asam yang ditimbulkan akibat dari perendaman. Setelah itu, biji
sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan berlanjut ke proses
penepungan.
Berdasarkan proses penepungan yang dilakukan, kedua tepung sorgum ini
memiliki warna putih kusam. Namun jika dilihat lebih teliti lagi, tepung yang
berasal dari biji sorgum yang dikecambahkan memiliki warna yang sedikit lebih
gelap dibandingkan dengan tepung biji sorgum yang tidak dikecambahkan. Hal ini
terjadi karena adanya reaksi non-enzimatis, yaitu melalui pengeringan. Semakin
lama sorgum dikeringkan maka warna sorgum akan semakin coklat/gelap (Sutanti
dkk., 2013). Selain warna, hal yang bisa membedakan kedua tepung sorgum ini
adalah aromanya. Aroma tepung sorgum yang tidak dikecambahkan wangi dan
sama seperti sorgum saat masih dalam bentuk biji. Sedangkan tepung biji sorgum
yang dikecambahkan memiliki aroma yang agak asam dan apek. Untuk teksturnya,
kedua tepung ini memiliki tekstur yang cukup halus hampir seperti tepung terigu .
Selain snack bar, kedua macam tepung ini juga diuji kandungan zat besi dan
asam fitatnya. Berikut merupakan tabel hasil uji zat besi dan asam fitat dari tepung
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biji sorgum yang dikecambahkan dan tepung biji sorum yang tidak
dikecambahkan.
Tabel 4.1 Hasil uji zat besi tepung sorgum
Sampel

Ulangan 1

Ulangan 2

(ppm)

(ppm)

Rerata

Tepung sorgum yang
dikecambahkan

200,7193

201,8344

201,2768

191,1874

193,4105

192,2989

Tepung sorgum yang tidak
dikecambahkan

Keterangan:
*ppm = part per million. 1 ppm = 0,001 mg/mL
Tabel 4.2 Hasil uji asam fitat tepung sorgum
Sampel

Ulangan 1 (%)

Ulangan 2 (%)

Rerata

0,2836

0,2875

0,2855

0,5334

0,5373

0,5353

Tepung sorgum yang
dikecambahkan
Tepung sorgum yang tidak
dikecambahkan

Berdasarkan hasil uji zat besi yang terdapat pada Tabel 4.1, terlihat bahwa
terdapat perbedaan kandungan zat besi antara tepung sorgum yang dikecambahkan
dengan yang tidak dikecambahkan. Tepung yang berasal dari sorgum yang
dikecambahkan memiliki kandungan zat besi yang lebih tinggi yaitu dengan ratarata 201,2768 ppm dibandingkan dengan tepung biji sorgum yang tidak
dikecambahkan dengan rata-rata kandungan zat besi 192, 2989 ppm. Analisis data
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menggunakan uji ANNOVA untuk kandungan zat besi kedua tepung sorgum bisa
dilihat pada Lampiran 8. Dari Lampiran 8 diperoleh informasi bahwa data tidak
homogen, sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk uji ANNOVA karena syarat uji
ANNOVA adalah data harus berdistribusi normal dan homogen. Sehingga, analisis
data dilanjutkan melalui T-est. Berdasarkan uji T pada Lampiran 8, nilai
signifikansi 0.040 < alpha (0.050). Dengan demikian, terdapat beda nyata zat besi
tepung dari biji sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan.

Rerata Hasil uji zatbesi dalam tepung
sorgum

Kadar zat besi tepung sorgum dapat dilihat pada Gambar 4.1.

240
200

201,2768
192,2989

160
120
80
40
0

Rerata

Perlakuan
Tepung biji Sorgum Dikecambahkan
Tepung biji sorgum tidak dikecambahkan

Gambar 4.1 Rerata hasil uji zat besi tepung sorgum
Menurut Obizoba dalam Nauli (2013) mengenai nilai gizi kecambah jagung,
dengan suhu dan kelembaban tertentu, nilai-nilai gizi jagung meningkat pada
perkecambahan 24 jam. Karena jagung dan sorgum merupakan tanaman serealia,
maka kemungkinan nilai gizi meningkat pada perkecambahan 24 jam juga terjadi
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pada sorgum. Biji yang tidak berkecambah memiliki nilai zat besi asupan dan
serapan yang lebih rendah dari yang dikecambahkan. Sementara itu, manfaat
perkecambahan lebih besar pada masa perkecambahan 24 hingga 36 jam saja.
Oleh karena itu, terjadi beda nyata kandungan zat besi yang cukup signifikan
antara

tepung

biji

sorgum

yang

dikecambahkan

dengan

yang

tidak

dikecambahakan karena biji sorgum dikecambahkan pada masa perkecambahan
yang optimum untuk meningkatkan kandungan zat besi sorgum.
Sementara tepung yang berasal dari biji sorgum yang dikecambahkan
memiliki kandungan asam fitat yang lebih rendah dengan rata-rata kandungan
asam fitat 0,2855% dibandingkan dengan tepung yang berasal dari tepung biji
sorgum yang tidak dikecambahkan dengan rata-rata 0,5353%. Analisis data
menggunakan uji ANNOVA untuk kandungan asam fitat kedua tepung sorgum bisa
dilihat pada Lampiran 8. Dari Lampiran 8 diperoleh informasi bahwa data yang
dihasilkan tidak homogen sehingga tidak bisa dilanjutkan dengan uji ANOVA.
Analisis data dilanjutkan menggunakan uji T. Berdasarkan uji T pada Lampiran 8,
nilai signifikasi sebesar 0.000 < 0.050. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat beda nyata kandungan asam fitat tepung dari biji sorgum yang
dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan. Kadar asam fitat masing-masing
tepung sorgum dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Rerata hasil uji asam fitat tepung sorgum
Penurunan kadar asam dapat terjadi akibat dari proses perendaman yang
menyebabkan aktivitas fitase yang dihasilkan mikroba kontaminan seperti yeast
dan bakteri yang tumbuh selama perendaman sorgum, terlarutnya asam fitat ke
dalam air rendaman dan aktivitas fitase endogen sorgum (Sutardi, 1992). Fungsi
utama asam fitat bagi tumbuhan adalah menyediakan fosfor yang dibutuhkan
selama masa perkecambahan benih (Suwarto, 2011). Asam fitat dalam biji-bijian
berperan secara fisiologis untuk menyimpan nutrien terutama fosfor yang
kemudian akan dilepaskan dengan bantuan fitase endogenous saat perkecambahan
terjadi (Hidayat, 2016). Saat proses perkecambahan biji sorgum berlangsung,
maka asam fitat di dalamnya akan digunakan sebagai nutrien untuk berkecambah.
Sehingga, jumlah asam fitat pada biji sorgum yang telah berkecambah akan
berkurang. Dengan demikian, tepung biji sorgum yang dikecambahkan memiliki
kadar asam fitat yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung biji sorgum yang
tidak dikecambahkan.
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B. ANALISIS KANDUNGAN ZAT BESI DAN ASAM FITAT SNACK BAR
SORGUM
Setelah biji dan kecambah sorgum sudah menjadi tepung, tepung sorgum
kemudian diolah menjadi snack bar. Tepung sorgum baik yang dikecambahkan
maupun yang tidak dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya seperti tepung
maizena, kacang almond, chocolate chips dan kismis. Snack bar sorgum yang
dibuat ada enam macam, tiga macam terbuat dari tepung biji sorgum yang
dikecambahkan dengan lama waktu pemanggangan masing-masing 25 menit, 45
menit dan 35 menit pada suhu 150°C serta tiga macam lagi yang terbuat dari
tepung biji sorgum yang tidak dikecambahkan dengan lama waktu pemanggangan
yang juga masing-masing 25 menit, 45 menit dan 35 menit pada suhu 150°C.
Setelah selesai dipanggang, snack bar sorgum didiamkan selama 30 menit
kemudian dipotong dengan ukuran 9 cm x 3 cm. Sebanyak 25 gram snack bar
sorgum dari masing-masing sampel disiapkan untuk diuji kandungan zat besi dan
asam fitat di dalamnya. Berikut disajikan tabel hasil uji kandungan zat besi
masing-masing sampel snack bar sorgum
Tabel 4.3 Hasil uji zat besi snack bar sorgum
Perlakuan

Biji Sorgum yang
Dikecambahkan

Kode
Sampel

Ulangan
1 (ppm)

Ulangan
2 (ppm)

Rata-rata
(ppm)

Pemanggangan
25 menit

496

78,5313

77,4481

77,9897

Pemanggangan
35 menit

263

57,8008

57,2450

57,5229
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Biji Sorgum yang
Tidak
Dikecambahkan

Pemanggangan
45 menit

532

70,9243

71,4576

71,1910

Pemanggangan
25 menit

201

88,2565

88,8081

88,5323

Pemanggangan
35 menit

193

100,6243

101,1624

100,8934

Pemanggangan
45 menit

774

52,1754

51,0884

51,6319

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa kandungan zat besi
tertinggi dimiliki oleh sampel 193, yaitu snack bar sorgum dari tepung biji sorgum
yang tidak dikecambahkan yang dipanggang selama 35 menit. Sedangkan
kandungan zat besi yang paling rendah dimiliki oleh sampel 774 yaitu snack bar
sorgum yang juga berasal dari tepung biji sorgum yang tidak dikecambahkan
namun dengan lama waktu pemanggangan 45 menit. Analisis statistik snack bar
sorgum menunujukkan data tidak homogen sehingga data diolah menggunakan uji
T. Berdasarkan uji T yang dilakukan terhadap data kandungan zat besi snack bar
sorgum, nilai t hitung sebesar -1.133 < t tabel (1.8124). Sehingga dapat dikatakan
bahwa terdapat perbedaan nyata antara kandungan zat besi snack bar sorgum
berbahan

dasar

biji

sorgum

yang

dikecambahkan

dengan

yang

tidak

dikecambahkan. Analisis data statistik kandungan zat besi snack bar sorgum dapat
dilihat pada Lampiran 9. Kadar zat besi masing-masing snack bar sorgum dapat
dilihat pada Gambar 4.3
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Gambar 4.3 Rerata kadar zat besi snack bar sorgum
Jika hasil uji kandungan zat besi pada snack bar sorgum dibandingkan
dengan tepung sorgum, maka dapat dilihat bahwa kandungan zat besi pada kedua
tepung sorgum baik yang dikecambahkan maupun yang tidak dikecambahkan jauh
lebih tinggi daripada keenam sorgum yang dibuat. Untuk snack bar yang berasal
dari tepung biji sorgum yang tidak dikecambahkan, nilai Fe optimum berada pada
pemanggangan 35 menit. Sedangkan untuk snack bar yang dikecambahkan, nilai
Fe optimum berada pada pemanggangan 45 menit.
Sumber makanan yang mengandung zat besi dibagi menjadi dua, yakni zat
besi heme dan zat besi non heme. Sumber zat besi heme dapat ditemui pada
sumber makanan hewani seperti daging, hati ayam dan ikan. Sementara zat besi
non heme diperoleh dari sumber makanan nabati seperti polong-polongan, sayur
serta tanaman serealia seperti sorgum. Zat besi tidak rusak oleh adanya proses
pemanasan (kecuali pada zat besi heme), radiasi cahaya, oksigen maupun
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keasaman. Tetapi, zat besi dapat hilang oleh pemisahan secara fisik (Gumelar,
2009). Hasil penelitian yang didapatkan memang kurang sesuai dengan teori yang
ada. Jika zat besi tidak dapat hilang karena adanya pemanasan, maka jumlah zat
besi yang didapatkan seharusnya sama dengan kadar zat besi saat sorgum masih
dalam bentuk tepung. Ada kemungkinan yang menyebabkan ketidaksesuaian ini
terjadi. Kemungkinan tersebut ialah ketidamerataan tepung sorgum saat mengaduk
adonan snack bar. Karena adonan tidak merata saat diaduk, maka hal tersebut akan
memengaruhi jumlah tepung sorgum yang tersubtitusi dalam snack bar. Sehingga,
jumlah zat besi yang terbaca pun juga tidak sesuai.
Selain diuji kandungan zat besinya, snack bar sorgum juga diuji besar
kandungan asam fitatnya. Berikut merupakan tabel hasil uji kandungan asam fitat
dalam masing-masing snack bar sorgum.
Tabel 4.4 Hasil uji asam fitat snack bar sorgum
Perlakuan

Kode
Sampel

Ulangan 1
(%)

Ulangan 2
(%)

Ratarata
(%)

Biji Sorgum
Pemanggangan
yang
25 menit
Dikecambahkan
Pemanggangan
35 menit

496

0,0400

0,0413

0,0407

263

0,0585

0,0578

0,0582

Pemanggangan
45 menit

532

0,0486

0,0486

0,0486

Biji Sorgum
Pemanggangan
yang Tidak
25 menit
Dikecambahkan

201

0,1021

0,1051

0,1036
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Pemanggangan
35 menit

193

0,1125

0,1138

0,1132

Pemanggangan
45 menit

774

0,1064

0,1083

0,1074

Keenam snack bari sorgum di atas memiliki kandungan asam fitat yang
lebih rendah daripada tepung sorgum sendiri. Dari tabel tersebut dapat juga terlihat
bahwa snack bar yang berasal dari biji sorgum yang dikecambahkan memiliki
kandungan asam fitat yang lebih rendah dibandingkan dengan snack bar yang
berasal dari biji sorgum yang tidak dikecambahkan. Produk snack bar dengan
kandungan asam fitat terendah dimiliki oleh sampel 496 dengan pemanggangan 25
menit saja. Analisis data menggunakan uji ANNOVA untuk kandungan asam fitat
keenam snack bar sorgum bisa dilihat pada Lampiran 9. Berdasarkan Lampiran 9
diperoleh informasi nilai siginifikansi sebesar 0.001 < alpha (0.050). Sehingga,
kandungan asam fitat snack bar sorgum yang dikecambahkan berbeda nyata antara
yang satu dengan yang lainnya pada taraf signifikan 5%. Kandungan asam fitat
dalam snack bar sorgum dapat dilihat pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Rerata hasil uji asam fitat snack bar sorgum
Melalui Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa kandungan asam fitat terendah
dimiliki oleh snack bar 201. Sedangkat di urutan kedua dan ketiga secara
berurutan ditempati oleh snack bar 532 san 263. Kemudian urutan ke 4 dan 5
secara berurutan ditempati oleh snack bar 774 dan 263. Sedangkan kandungan
snack bar tertinggi dimiliki oleh snack bar 201. Dapat terlihat pola yang unik dari
kandungan asam fitat dari snack bar sorgum baik dari biji sorgum yang
dikecambahkan

maupun

yang

tidak.

Pada

masing-masing

perlakuan

perkecambahan biji sorgum, snack bar dengan lama pemanggangan 25 menit
memiliki kadar asam fitat terendah, diikuti dengan pemanggangan 45 menit dan
yang terakhir 35 menit. Hal ini dapat terjadi karena kurang meratanya tepung
sorgum baik yang dikecambah maupun yang tidak saat pembuatan adonan sorgum.
Urutan pemanggangan saat panulis melakukan penelitian adalah 25 menit, 45
menit dan 35 menit. Pada saat adonan 35 menit akan dituang ke dalam loyang,
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penulis menjumpai adanya tepung yang belum tercampur. Sehingga subtitusi
tepung sorgum pada snack bar dengan lama pemanggangan 35 menit lebih banyak
karena adanya penambahan dari tepung sorgum yang belum tercampur rata.
Dengan demikian, kandungan asam fitat pada snack bar dengan lama pemanggan
35 menit lebih tinggi dari yang lain karena jumlah tepung sorgumnya juga lebih
banyak.
Telah dikatakan sebelumnya bahwa asam fitat relatif tahan terhadap
pemanasan, sehingga perlakuan pemanasan terhadap sorgum tidak efektif bila
digunakan untuk menurunkan kadar asam fitat. Namun bukan berarti kadar asam
fitat dalam snack bar sorgum tidak bisa menurun akibat dari pemanasan. Suhu
optimum bagi aktivitas fitat bervariasi tergantung pada sumbernya, namun
tampaknya berlangsung pada suhu yang relatif tinggi, yakni berkisar 45-60°C.
Suhu optimal yang tinggi bagi aktivitas fitat menyebabkan diperlukannya suhu
yang tinggi untuk menghentikannya seperti pengeringan dan pemanggangan
(Rukmini dkk., 1992).
Meskipun kandungan zat besi pada snack bar sorgum yang berasal dari
tepunng biji sorgum yang dikecambahkan sedikit lebih rendah dibandingkan
dengan yang tidak dikecambahkan, snack bar dari biji sorgum yang
dikecambahkan lebih baik untuk dikonsumsi. Sebab, kandungan asam fitatnya
lebih rendah dan kemungkinan mineral terutama zat besi diikat oleh asam fitat di
dalam saluran pencernaan akan lebih sedikit. Apabila adonan snack bar dari biji
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sorgum yang dikecambahkan bisa diaduk lebih merata lagi, ada kemungkinan
bahwa nilai zat besi juga bisa bertambah.
C. HASIL UJI PEMBEDA SEDERHANA SNACK BAR SORGUM
Analisis organoleptik dengan menggunakan metode uji pembeda sederhana
efektif digunakan untuk membedakan karakteristik sensori antar sampel.
Pengolahan data uji pembeda sederhana dilakukan dengan menggunakan program
komputer SPSS dengan metode penghitungan chi-square. Pada tahap ini, uji
pembeda sederhana dilakukan untuk membedakan keenam sampel snack bar
sorgum berdasarkan atribut sensorinya, yakni rasa, aroma, warna dan tekstur.
Sebanyak 36 mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta diminta untuk membandingkan keenam sampel kemudian menilai
apakah keenam sampel snack bar sorgum sama atau berbeda. Jika panelis
menemukan adanya perbedaan antara keenam sampel, panelis diminta untuk
memberikan informasi mengenai atribut sensori mana yang menyebabkan adanya
perbedaan antara keenam sampel snack bar yang disajikan. Kuesioner uji pembeda
sederhana dapat dilihat pada Lampiran 4. Pengolahan data menggunakan analisis
chi-square dapat dilihat pada Lampiran 10.
Pada Lampiran 16 diperoleh informasi bahwa keenam snack bar berbeda
nyata pada taraf signifikansi 5%. Seluruh panelis yang menerima keenam sampel
snack bar ini menilai bahwa keenam snack bar berbeda dan menyatakan bahwa
keenam sampel berbeda pada atribut rasa, warna dan tekstur. Sedangkan untuk
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atribut sensori aroma, hampir seluruh panelis menyatakan bahwa keenam sampel
memiliki

aroma

yang

sama.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

perlakuan

perkecambahan biji sorgum memberikan perbedaan yang signifikan pada atribut
sensori snack bar sorgum.
Biji sorgum yang direndam selama 72 jam akan menyebabkan biji sorgum
terfermentasi oleh bakteri kontaminan dan yeast selama perendaman. Biji sorgum
yang terfermentasi tersebut akan mengalami beberapa perubahan, meliputi tekstur,
karakteristik

organoleptik

seperti

rasa,

aroma,

penampilan,

konsistensi,

peningkatan kualitas dan eliminasi antinutrisi sebagaian atau seluruhnya
(Yanuartono dkk., 2017). Menurut Suarni dan Firmansyah (2013), perkecambahan
biji sorgum berpengaruh negatif terhadap rasa dan aroma pangan yang diperoleh
dari pengolahan primer tepung secara sederhana. Selain itu, penggunaan suhu dan
lama pemanggangan dapat memengaruhi karakteristik dan tingkat kematangan
produk yang dihasilkan. Pemanggangan yang terlalu lama dapat menyebabkan
bahan pangan menjadi keras (Kasim dkk., 2018). Melalui uji pembeda sederhana
ini, dapat ditarik hasil bahwa H0 pada hipotesis 1 ditolak, sehingga terdapat
perbedaan hasil uji organoleptik antara snack bar berbasis tepung maizena dengan
tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan yang tidak dikecambahkan.
D. HASIL UJI RANKING SEDERHANA SNACK BAR SORGUM
Untuk melihat pengaruh perlakuan perkecambahan biji sorgum terhadap
tingkat kesukaan snack bar sorgum, dilakukan uji ranking sederhana dan uji mutu
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hedonik pada keenam snack bar sorgum. Uji ranking sederhana merupakan uji
organoleptik yang digunakan untuk mengurutkan (meranking) sampel berdasarkan
tingkat suatu atribut sensori tertentu pada sampel (Septianingrum, 2009). Dari uji
ranking sederhana ini diperoleh urutan (ranking) snack bar sorgum berdasarkan
keseluruhan atribut sensori (rasa, warna, tekstur dan aroma) dari yang paling tinggi
hingga yang paling rendah. Kuesioner uji ranking sederhana dapat dilihat pada
Lampiran 5. Data hasil uji Friedman dapat dilihat pada Lampiran 11.
Berdasarkan uji Friedman pada Lampiran 17, tabel ”mean rank” yang
muncul berdasarkan pengolahan data menggunakan uji Friedman memberikan
informasi bahwa keenam sampel memiliki perbedaan tingkat atribut sensori yang
signifikan pada taraf signifikansi 5%. Urutan (ranking) snack bar sorgum dari
yang tertinggi hingga yang terendah adalah sampel 496 (berasal dari biji sorgum
yang dikecambahkan dengan lama pemanggangan 25 menit), 201 (berasal dari biji
sorgum yang tidak dikecambahkan dengan lama pemanggangan 25 menit), 193
(berasal dari biji sorgum yang tidak dikecambahkan dengan lama pemanggangan
35 menit), 263 (berasal dari biji sorgum yang dikecambahkan dengan lama
pemanggangan 35 menit), 774 (berasal dari biji sorgum yang tidak dikecambahkan
dengan lama pemanggangan 45 menit), dan 532 (berasal dari biji sorgum yang
dikecambahkan dengan lama pemanggangan 45 menit).
Sampel 496 menempati peringkat pertama dari keseluruhan atribut sensori.
Snack bar 496 terbuat dari tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan lama
waktu pemanggangan 25 menit. Dengan adanya proses perendaman dan
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perkecambahan seharusnya membuat sampel ini memiliki bau langu dan rasa yang
agak sepat. Akan tetapi, dengan lama waktu pemanggangan yang tepat maka cita
rasa dari bahan pangan dapat diperbaiki dan meningkatkan sifat sensori makanan
(Sitoresmi, 2012). Sampel 201 menempati urutan kedua setelah sampel 496.
Keduanya memiliki lama waktu pemanggangan yang sama, yakni 25 menit. Akan
tetapi sampel 201 berasal dari tepung biji sorum yang tidak dikecambahkan.
Berdasarkan catatan yang diberikan panelis, sampel 201 memliki rasa yang terlalu
manis serta tekstur yang agak lembek. Hal ini dapat terjadi karena sampel 201
yang terlalu tebal. Sehingga saat dipanggang dengan waktu 25 menit, bagian
dalam snack bar kurang matang dan menyebabkan rasanya terlalu manis serta
teksturnya menjadi lembek. Ketebalan bahan pangan sangat mepengaruhi tingkat
kematangan produk. Semakin tebal produk yang dipanggang maka penguapan
airnya sedikit. Sedangkan bila bahan yang dipanggang tipis, maka penguapan
airnya banyak dan bahan pangan menjadi cepat matang (Kasim dkk., 2018).
Sampel 193 menempati urutan ketiga dengan bahan dasar tepung biji sorgum yang
tidak dikecambahkan dan lama pemanggangan 35 menit. Dengan lama
pemanggangan 35 menit menyebabkan snack bar sampel 193 memiliki tekstur
yang agak kering. Kemudian di urutan keempat ditempati oleh sampel 263.
Sampel 263 berasal dari tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan lama
waktu pemanggangan 35 menit. Dengan lama waktu pemanggangan 35 menit juga
menyebabkan sampel 263 memiliki tekstur yang agak kering seperti sampel 193.
Kemudian, adonan snack bar karena adonan snack bar diaduk secara manual
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sehingga menyebabkan tepung sorgum tidak tercampur rata. Hal ini yang
memungkinkan rasa dari snack bar sampel 263 agak terasa sepat. Sampel 774
menempati urutan kelima. Sampel 774 berbahan dasar tepung sorgum yang tidak
dikecambahkan dengan lama waktu pemanggangan 45 menit. Pemanggangan
selama 45 menit tersebut menyebabkan tekstur snack bar ini menjadi sangat
kering, warnanya menjadi sangat kecoklatan dan rasanya menjadi agak pahit.
Sedangkan di urutan terakhir yaitu sampel 532 dengan bahan dasar tepung biji
sorgum yang dikecambahkan dan lama waktu pemanggangan 45 menit. Sama
dengan sampel 263, adonan sampel 532 juga tidak tercampur secara merata.
Sehingga, snack bar memiliki rasa yang agak sepat dan pahit, warna sangat coklat
dan teksturnya sangat kering karena dipanggang terlalu lama.
E. HASIL UJI MUTU HEDONIK SNACK BAR SORGUM
Uji mutu hedonik merupakan uji organoleptik yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat kesukaan terhadap suatu produk pangan. Tingkat kesukaan yang
diukur dapat merupakan kesukaan terhadap suatu atribut tertentu maupun
kesukaan terhadap produk pangan secara keseluruhan (Septianingrum, 2009).
Keenam sampel snack bar disajikan bersama-sama dalam satu kali penyajian.
Panelis diminta untuk mencicipi sampel satu per satu, kemudian menilai tiap
sampel snack bar sesuai dengan atribut sensori yang diminta untuk dinilai.
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1. Atribut Rasa
Hasil uji rating hedonik terhadap atribut rasa snack bar sorgum dapat

Rerata hasil uji mutu hedonik
atribut rasa

dilihat pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Skor rata-rata tingkat kesukaan terhadap atribut rasa snack bar
sorgum
Gambar 4.5 diperoleh informasi bahwa snack bar 496 memiliki skor
rata-rata paling tinggi yaitu 4,92. Dengan skor rata-rata demikian, snack bar
496 mendekati kategori “manis” karena skor rata-ratanya mendekati 5 yang
merupakan kategori “manis”. Setelah snack bar 496, di urutan kedua snack bar
201 juga memiliki skor rata-rata yang cukup tinggi yakni 4,79 yang juga
mendekati kategori “manis”. Setelah itu, diurutan ketiga ditempati oleh snack
bar 193 dan snack bar 263. Keduanya mendapat skor rata-rata yang sama yaitu
4,23. Dengan skor rata-rata yang demikian, kedua sampel snack bar ini masuk
dalam kategori “agak manis”. Di posisi selanjutnya ditempati oleh snack bar
774 dengan skor rata-rata 3,96 yang mendekati kategori “agak manis” sebab
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skor rata-ratanya mendekati skor 4 yang merupakan kategori “agak manis”. Di
posisi terakhir ditempati oleh snack bar 532 dengan skor rata-rata 3,49 yang
masuk dalam kategori “agak pahit”. Berdasarkan catatan panelis yang diberikan
kepada peneliti, panelis lebih menyukai rasa snack bar yang manis seperti
snack bar 496 dan 201. Dari Gambar 4.5 juga dapat diperoleh informasi bahwa
seluruh snack bar berada pada angka 3,49 sampai 4,92 untuk atribut rasa. Nilai
ini memiliki kisaran agak pahit hingga mendekati manis. Dengan demikian,
rasa snack bar sorgum yang disukai panelis berdasarkan uji mutu hedonik
adalah manis. Kuesioner untuk uji mutu hedonik atribut rasa dapat dilihat pada
Lampiran 6.
Hasil penghitungan statistik yang dilakukan terhadap uji mutu hedonik
atribut rasa, data yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria uji ANNOVA dan
dilanjutkan dengan Uji T. Melalui Uji T, diketahui bahwa nilai t hitung yaitu 0.236 < t tabel (2.1318). Sehingga, H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa
terdapat beda nyata kesukaan panelis terhadap rasa snack bar dari tepung biji
sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan. Pengujian secara
statistik uji mutu hedonik atribut rasa dapat dilihat pada Lampiran 12.
2. Atribut Tekstur
Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut tekstur snack bar sorgum dapat
dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Skor rata-rata tingkat kesukaan terhadap atribut tekstur snack bar
sorgum
Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa snack bar 532
memiliki skor rata-rata paling tinggi yaitu 4,75. Dengan demikian, snack bar
496 memiliki tekstur mendekati kategori “padat” karena skor rata-ratanya
mendekati 5 yang merupakan kategori “padat”. Di urutan kedua snack bar 774
memiliki skor rata-rata yang cukup tinggi yakni 4,71 yang juga mendekati
kategori “padat”. Setelah itu, diurutan ketiga ditempati oleh snack bar 193
dengan skor rata-rata 4,53. Dengan skor rata-rata yang demikian, sampel 193
berada di tengah-tengah antara tekstur “agak padat” dan “padat”. Kemudian di
urutan eempat ditepati oleh snack bar 263 dengan skor rata-rata 3,59, agak jauh
dari tiga snack bar sebelumnya yang berada pada skala 4. Dengan skor rata-rata
3,59, sampel 263 juga berada di tengah-tengah antara kategori “agak lembek”
dan “agak padat”. Namun karena angkanya lebih besar dari 3,50, maka snack
bar 263 lebih condong ke dalam kategori “agak padat”. Di posisi kelima
ditempati oleh snack bar 496 dengan skor rata-rata 3,27 yang mendekati
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kategori “lembek” sebab skor rata-ratanya mendekati skor 3 yang merupakan
kategori “lembek”. Di posisi terakhir ditempati oleh snack bar 201 dengan skor
rata-rata 3,26, hanya berbeda 0,01 dari snack bar 496. Dengan demikian snack
bar 201 yang masuk dalam kategori “lembek”. Dari Gambar 4.6 juga dapat
diperoleh informasi bahwa seluruh snack bar berada pada angka 3,26 sampai
4,75 untuk atribut tekstur. Nilai ini memiliki kisaran agak lembek hingga
mendekati padat.

Dengan demikian, tekstur snack bar sorgum yang disukai

panelis berdasarkan uji mutu hedonik adalah padat. Kuesioner untuk uji mutu
hedonik atribut tekstur dapat dilihat pada Lampiran 6.
Melalui penghitungan statistik yang dilakukan terhadap uji mutu hedonik
atribut tekstur menggunakan uji ANOVA menunjukkan bahwa sampel snack bar
tidak menunjukkan beda nyata terhadap tingkat kesukaan snack bar dalam hal
atribut tekstur sehingga dilakukan uji T. Berdasarkan uji T yang dilakukan pada
data uji hedonik atribut tekstur, nilai t hitung sebesar -0.463 < t tabel (2.1318).
Dengan demikian, H1 diterima dan terdapat beda nyata kesukaan panelis
terhadap snack bar sorgum dari biji sorgum yang dikecambahkan dan yang
tidak dikecambahkan. Pengujian secara statistik uji mutu hedonik atribut tekstur
dapat dilihat pada Lampiran 12.
3. Atribut Warna
Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut warna snack bar sorgum dapat
dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7. Skor rata-rata tingkat kesukaan terhadap atribut warna snack
bar sorgum
Gambar 4.7 menunjukkan bahwa snack bar 532 menempati urutan
pertama dengan skor rata-rata paling tinggi yaitu 5,58. Dengan demikian, snack
bar 532 memiliki warna yang condong ke dalam kategori “sangat coklat”
karena skor rata-ratanya mendekati 6 yang merupakan kategori “sangat coklat”.
Di urutan kedua snack bar 774 memiliki skor rata-rata yang juga tinggi yakni
5,25 yang masuk ke dalam kategori warna “coklat”. Setelah itu, di urutan ketiga
ditempati oleh snack bar 193 dengan skor rata-rata 4,78. Dengan skor rata-rata
yang demikian, sampel 193 lebih condong masuk ke dalam kategori warna
sampel “coklat”, namun tidak lebih coklat dari sampel 774 karena skor rata-rata
sampel 193 masih di bawah 5. Kemudian diurutan keempat ditepati oleh snack
bar 263 dengan skor rata-rata 3,8, yang juga agak jauh dari tiga snack bar
sebelumnya yang berada pada skala 4 dan 5. Dengan skor rata-rata tersebut,
sampel 263 lebih condong ke dalam kategori warna “agak coklat”. Di posisi
kelima ditempati oleh snack bar 201 dengan skor rata-rata 3,74 yang juga
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mendekati kategori warna “agak coklat” sebab skor rata-ratanya mendekati skor
4 yang merupakan kategori “agak coklat”. Di posisi terakhir ditempati oleh
snack bar 496 dengan skor rata-rata 3,19. Dengan demikian snack bar 496 yang
masuk dalam kategori warna “agak pucat”. Dari Gambar 4.7 juga dapat
diperoleh informasi bahwa seluruh snack bar berada pada angka 3,19 sampai
5,58 untuk atribut warna. Nilai ini memiliki kisaran agak pucat hingga
mendekati sangat coklat. Dengan demikian, tekstur snack bar sorgum yang
disukai panelis berdasarkan uji mutu hedonik adalah sangat coklat. Kuesioner
untuk uji mutu hedonik atribut warna dapat dilihat pada Lampiran 6.
Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa lama pemanggangan
sangat memengaruhi warna yang dihasilkan oleh snack bar sorgum. Snack bar
532 dan 774 memiliki warna yang paling coklat karena dipanggang dengan
waktu yang paling lama, yakni 45 menit. Snack bar 193 dan 263 memiliki
kisaran warna dari agak coklat ke coklat karena dipanggang dengan waktu yang
cukup lama yakni 35 menit. Sedangkan snack bar 201 dan 496 memiliki warna
yang paling pucat karena dipanggang dengan waktu yang paling sebentar yakni
25 menit. Sama seperti dua uji mutu hedonik sebelumnya, penghitungan
statistik yang dilakukan terhadap uji mutu hedonik atribut warna menggunakan
uji ANNOVA menunjukkan bahwa sampel snack bar tidak menunjukkan beda
nyata terhadap tingkat kesukaan snack bar dalam hal atribut warna. Namun
berdasarkan hasil uji T, nilai t hitung -0.474 < t tabel (2.1318) sehingga cukup
bukti untuk menolak H0. Dengan demikian terdapat beda nyata kesukaan
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panelis terhadap warna snack bar berbasis tepung biji sorgum yang
dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan. Pengujian secara statistik uji
mutu hedonik atribut warna dapat dilihat pada Lampiran 12.
4. Atribut Aroma
Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut aroma snack bar sorgum dapat
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Gambar 4.8 Skor rata-rata tingkat kesukaan terhadap atribut aroma snack bar
sorgum
Gambar 4.8 menunjukkan bahwa snack bar 193 menempati urutan
pertama dengan skor rata-rata paling tinggi yaitu 4,69. Dengan demikian, snack
bar 193 memiliki aroma yang condong ke dalam kategori “harum”. Diurutan
kedua, snack bar 201 memiliki skor rata-rata 4,59 yang juga lebih condong
untuk masuk ke dalam kategori aroma “harum”. Setelah itu, diurutan ketiga
ditempati oleh snack bar 263 dengan skor rata-rata 4,57. Dengan skor rata-rata
yang hanya berbeda 0,02 dari skor rata-rata snack bar 201, sampel 263 juga
lebih condong masuk ke dalam kategori aroma sampel yang “harum”.
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Kemudian diurutan keempat ditepati oleh snack bar 774 dan 532 sebab kedua
snack bar memperoleh skor rata-rata yang sama yakni 4,52. Dengan jumlah
skor rata-rata tersebut, snack bar 774 dan snack bar 532 berada di antara
kategori aroma yang “agak harum” dan “harum”. Di urutan terakhir ditempati
oleh snack bar 496 dengan skor rata-rata 4,3. Dengan demikian snack bar 496
yang masuk dalam kategori aroma “agak harum”. Dari Gambar 4.7 juga dapat
diperoleh informasi bahwa seluruh snack bar berada pada angka 4,3 sampai
4,69 untuk atribut aroma. Nilai ini memiliki kisaran agak harum hingga
mendekati harum. Dengan demikian, aroma snack bar sorgum yang disukai
panelis berdasarkan uji mutu hedonik adalah aroma yang harum. Kuesioner
untuk uji mutu hedonik atribut aroma dapat dilihat pada Lampiran 6.
Melalui Gambar 4.8 dapat dilihat juga jika lama pemanggangan 35 menit
memberikan aroma yang paling harum baik snack bar dari tepung biji sorgum
yang dikecambahkan maupun yang tidak dikecambahkan. Meskipun keenam
snack bar berada di angka skor rata-rata 4 hingga menuju 5 (kategori agak
harum menuju harum), namun ada kemungkinan bahwa aroma semakin lama
pemanggangan, maka aroma khas bahan dasar snack bar akan semakin
menghilang karena senyawa volatil yang menghilang. Selama pemanggangan,
senyawa-senyawa volatil menguap sehingga aroma bahan dasar hilang akibat
pemasakkan (Istinganah dkk., 2017). Perbedaan aroma juga dapat disebabkan
karena adanya proses karamelisasi gula dan adanya reaksi maillard. Reaksi
mailard merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena
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adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amina bebas dari asam
amino atau protein (Catrien dkk., 2008). Reaksi ini paling cepat berlangsung
pada kelembabab rendah dan pada suhu di atas 130°C. Produk awal dari reaksi
mailard adalah molekul yang mudah menguap yang memicu aroma muncul
dari bahan makanan yang dipanggang (Arifah, 2016). Perubahan aroma ini juga
dapat ditentukan oleh komposisi bahan dan mekanisme terjadinya reaksi
tersebut. Sehingga, aroma yang dihasilkan merupakan degradasi gula
(Wulandari, 2018).
Sama seperti uji mutu hedonik yang lainnya, penghitungan statistik yang
dilakukan terhadap uji mutu hedonik atribut aroma menggunakan uji ANNOVA
menunjukkan bahwa sampel snack bar tidak menunjukkan beda nyata terhadap
tingkat kesukaan snack bar dalam hal atribut aroma sehingga dilanjutkan
dengan uji T. Berdasarkan hasil uji T terhadap skor uji hedonic atribut aroma,
nilai t hitung yang diperoleh -1.416 < t tabel (2.1318). Dengan demikian H1
diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat beda nyata kesukaan panelis
terhadap aroma snack bar sorgum berbasis tepung biji sorgum yang
dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan. Pengujian secara statistik uji
mutu hedonik atribut aroma dapat dilihat pada Lampiran 12.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

63

F. KETERBATASAN DAN KENDALA PENELITIAN
Selama melakukan penelitian ini, peneliti tentunya menjumpai beberapa
keterbatasan dan kendala penelitian yang membuat peneliti sedikit terhambat
dalam melakukan penelitian. Keterbatasan dan kendala tersebut antara lain:
1. Selama penelitian, peneliti kekurangan sorgum putih sebagai bahan untuk
pembuatan tepung sorgum baik yang dikecambahkan dan yang tidak
dikecambahkan. Karena keterbatasan jumlah sorgum putih ini, maka dalam
penelitian ini tidak terdapat pengulangan karena pemanggangan snack bar sorgum
tidak bisa dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing suhu dan perlakuan.
2. Dalam penelitian ini, peneliti kesulitan mencari oven listrik untuk memanggang
snack bar sorgum. Sehingga peneliti harus membeli oven listrik dan mengeluarkan
biaya lebih untuk membeli oven.
3. Peneliti merasa memakan waktu paling lama pada saat memisahkan biji sorgum
dari tangkai malainya. Karena malai sorgum berbeda dengan padi, maka untuk
memisahkan biji sorgum dari tangkai malainya dilakukan secara manual.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI
Hasil penelitian mengenai perbedaan uji organoleptik antara snack bar sorgum
berbasis tepung maizena dan tepung biji sorgum yang dikecambahkan dengan yang
tidak dikecambahkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran serta referensi
untuk melakukan praktikum di sekolah. Materi pembelajaran terkait dengan
penelitian ini adalah Makanan dan Sistem Pencernaan Makanan untuk Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas XI semester II. Di dalam penerapan Kurikulum 2013,
Kompetensi Inti dan Kompetesi Dasar yang digunakan adalah sebagai berikut:
A. KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
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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.
3. 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.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang ruang lingkup, objek dan permasalahan Biologi menurut agama
yang dianutnya
2.1 Berperilaku ilmiah (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramahlingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif dalam melakukan percobaan dan diskusi di dalam kelas maupun di
luar kelas.
3.7 Menganalisis (C4) hubungan antara struktur penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia.
4.7 Menyajikan (KA- 6) laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam
berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap
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kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan
keamanan pangan.
Pada materi Makanan dan Sistem Pencernaan Makanan, terdapat kegiatan
praktikum yakni membuat produk makanan sehat dengan bahan pangan lokal yang
unik seperti sorgum. Kegiatan praktikum ini merupakan bentuk pembelajaran
lanjutan dar sub bab Nutrisi dan Energi dalam materi Makanan dan Sistem
Pencernaan Makanan. Melalui kegiatan praktikum pembuatan produk makanan sehat,
siswa mendapat pengalaman secara langsung untuk menemukan bahan pangan baru
yang jarang digunakan orang pada umumnya serta membuat produk makanan yang
bergizi. Pelaksanaan praktikum ini dilakukan di jam pelajaran Biologi pada
pertemuan yang kedua.
Kegiatan praktikum ini merupakan metode discovery learning dan project
based learning karena siswa dituntun untuk menemukan bahan pangan yang tidak
umum namun tetap memiliki gizi yang tinggi serta diminta untuk membuat produk
makanan sehat dari bahan tersebut. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) serta Instrumen Penilaian dapat
dilihat pada Lampiran 1, 2 dan 3.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Hasil uji organoleptik snack bar sorgum berbasis tepung biji sorgum yang
dikecambahkan dengan yang tidak dikecambahkan berbeda nyata. Snack
bar yang paling disukai oleh panelis adalah snack bar dengan berbahan
dasar dari tepung biji sorgum yang dikecambahkan.
2. Terdapat beda nyata kandungan zat besi dan asam fitat snack bar berbasis
tepung biji sorgum yang dikecambahkan dan yang tidak dikecambahkan.
Snack bar dari tepung biji sorgum yang dikecambahkan lebih baik untuk
dikonsumsi.
B. SARAN
1. Jumlah pengulangan pada tiap perlakuan minimal 3 pengulangan sehingga
menghasilkan taksiran yang lebih baik.
2. Perlu dilakukan pengujian kadar asam fitat antara sorgum putih dan sorgum
coklat sehingga ketika keduanya dikecambahkan dapat terlihat sorgum mana
yang mengalami penurunan kadar asam fitat lebih banyak.
3. Tidak perlu dilakukan penambahan subtitusi tepung maizena pada penelitian
selanjutnya.
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Lampiran 1
SILABUS

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XI

Program/Peminatan

: MIPA

Kompetensi Inti (KI):
KI 1
Spiritual
KI 2 Sosial

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

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, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada
Pengetahuan tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. seni,
d. budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri, f.
Keterampilan kolaboratif, g. komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
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No.
1

Kompetensi
Dasar (KD)
3.7

Alokasi
IPK

3.7.1 Mengelompokkan
Menganalisis
(C3) sumber
(C4)
makanan dengan
hubungan
kandungan nutrisi
antara
yang dimiliki
struktur
makanan serta
penyusun
fungsi nutrisi bagi
organ pada
tubuh.
sistem
3.7.2 Menjelaskan (C2)
pencernaan
saluran, organ dan
dalam
enzim pencernaan
kaitannya
serta fungsi
dengan
masing-masing
nutrisi,
organ pencernaan
bioproses
pada manusia.
dan
3.7.3 Mengaitkan (C4)
gangguan
struktur saluran
fungsi yang
dan organ
dapat terjadi
pencernaan
pada sistem
manusia dengan
pencernaan
fungsi organ
manusia.
penceranaan.
.
3.7.4 Mengurutkan
(C3) proses
pencernaan pada

Materi Pokok
Makanan dan 
Sistem
Pencernaan
Makanan









Pembelajaran

Menganalisis
makanan sumber
nutrisi dengan
manfaatnya di
dalam tubuh
Nutrisi
 Mendiskusikan,
dan Energi
menjelaskan dan
Organ
mengaitkan proses
Pencernaa
pencernaan pada
n
pada
manusia dengan
manusia
fungsi organ
Enzim
pencernaan dan
yang
mempresentasikann
berperan
ya
dalam
 Menganalisis
proses
penyebab dan
pencernaa
akibat dari
n makanan
gangguan pada
Proses
sistem pencernaan
pencernaa
manusia.
n makanan  Membuat dan
pada
menyajikan produk
manusia
makanan sehat dan
Gangguan
membuat laporan
pada
terkait produk
sistem

Penilaian
Tes tulis Penilaian
Harian (PH)

Waktu
9JP x
45
menit

Sumber Belajar
1. Aryulina, Dyah,
Choirul Muslim
dan Syalfinaf
Manaf. 2010.
Biology 2B for
Senior
High
School Grade
XI Semester 2.
Jakarta: Esis.
2. Imaningtyas,
Sri Ayu. 2010.
Biologi untuk
SMA/MA Kelas
XI.
Jakarta:
Erlangga
3. Permana, Agus
D. dkk. 2010.
Biologi untuk
SMA
edisi
keempat.
Bandung: Tim
Olimpiade
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manusia serta
enzim yang
bekerja dalam
proses pencernaan
3.7.5 Menganalisis
(C4) gangguan
pada sistem
pencernaan
melalui gejala
yang terjadi.
4.7Menyajikan
(KA- 6)
laporan
hasil uji zat
makanan
yang
terkandung
dalam
berbagai
jenis bahan
makanan
dikaitkan
dengan
kebutuhan
energi
setiap
kebutuhan
energi

4.7.1 Melakukan
pengamatan
(KA-1) melalui
media infromasi
mengenai
makanan sehat
bergizi
seimbang.
4.7.2 Merancang (KA6) kreasi
makanan yang
memiliki
kandungan salah
satu/lebih nutrisi
sebagai sumber
nutrisi tersebut.
4.7.3 Membuat (KA-6)

pencernaa
n manusia

makanan tersebut.

Biologi
Indonesia.

Penugasan/laporan
Penilaian
unjuk
kerja
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setiap
individu
serta
teknologi
pengolahan
pangan dan
keamanan
pangan.

kreasi makanan
sehat dari bahan
pangan lokal
yang kaya akan
nutrisi
4.7.4Mempresentasikan
(KA-5) hasil
kreasi makanan
yang telah
dibuat.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XI/Ganjil

Materi Pokok

: Makanan dan Sistem Pencernaan
Manusia

A. Kompetensi Inti

Alokasi Waktu

: 3 kali pertemuan (9x45 menit)

Tahun Ajaran

: 2019/2020

:

KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

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
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memecahkan masalah.
KI 4

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

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.7

Menganalisis (C4) hubungan antara 4.7

Menyajikan (KA- 6) laporan hasil uji zat

struktur penyusun organ pada sistem

makanan

pencernaan dalam kaitannya dengan

berbagai jenis bahan makanan dikaitkan

nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi

dengan

yang

kebutuhan energi setiap individu serta

dapat

terjadi

pada

sistem

pencernaan manusia.

teknologi

yang

terkandung

kebutuhan

pengolahan

energi

pangan

dalam

setiap

dan

keamanan pangan.
Indikator Pencapaian Komptensi
( IPK )
3.7.1 Pertemuan I

4.7.1

Mengelompokkan

(C3)

sumber

makanan dengan kandungan nutrisi

Melakukan pengamatan (KA-1) melalui
media infromasi mengenai makanan
sehat bergizi seimbang.

yang dimiliki makanan serta fungsi
nutrisi bagi tubuh.
3.7.2 Menjelaskan (C2) saluran, organ dan 4.7.2
enzim

pencernaan

masing-masing

organ

serta

fungsi

pencernaan

Merancang (KA-6) kreasi makanan yang
memiliki kandungan salah satu/lebih
nutrisi sebagai sumber nutrisi tersebut.

pada manusia.
3.7.3 Mengaitkan (C4) struktur saluran dan 4.7.3

Pertemuan II
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organ pencernaan manusia dengan

Membuat (KA-6) kreasi makanan sehat

fungsi organ penceranaan.

dari bahan pangan lokal yang kaya akan
nutrisi

3.7.4 Mengurutkan (C3) proses pencernaan 4.7.4
pada manusia serta enzim yang

Mempresentasikan (KA-5) hasil kreasi
makanan yang telah dibuat.

bekerja dalam proses pencernaan
manusia.
3.7.5 Pertemuan III
Menganalisis (C4) gangguan pada
sistem pencernaan melalui gejala
yang terjadi.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan
model pembelajaran discovery learning dan poject based learning peserta didik
kelas XI SMA dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
dalam mempelajari organ dan enzim pada sistem pencernaan makanan manusia,
struktur organ dan fungsi sistem pencernaan manusia, proses pencernaan makanan
pada manusia, makanan sehat, bergizi dan seimbang dan gangguan pada sistem
pencernaan manusia, terampil dalam membuat dan menyajikan hasil kreasi
makanan sehat, bergizi dan seimbang dengan menunjukan perilaku perilaku
disiplin, tanggung jawab, dan peduli pada lingkungan.

D. Materi Pembelajaran
1. Faktual:
a. Gangguan pada sistem pencernaan manusia
2. Konseptual:
a. Nutrisi dan energi
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b. Organ-organ sistem pencernaan
c. Enzim yang bekerja dalam sistem pencernaan manusia
3. Prosedural:
Proses pencernaan makanan pada manusia
4. Metakognitif:
Bentuk pencegahan terhadap gangguan sistem pencernaan

E. Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model pembelajaran

: Discovery Based Learning dan Project Based
Learning

Metode pembelajaran

: Ceramah, diskusi dalam kelompok, pengamatan
secara langsung, praktikum

F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media

: LCD, Laptop, LKPD, papan tulis, kartu konsep, kartu
jigsaw

Video

: tentang proses pencernaan makanan pada manusia.

2. Sumber Belajar

:

a. Aryulina, Dyah, Choirul Muslim dan Syalfinaf Manaf. 2010. Biology 2B for
Senior High School Grade XI Semester 2. Jakarta: Esis.
b. Imaningtyas, Sri Ayu. 2010. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga
c. Permana, Agus D. 2010. Biologi untuk SMA edisi keempat. Bandung: Tim
Olimpiade Biologi Indonesia.
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : 3x 45 menit
No

Alokasi

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Waktu
15’

Pendahuluan
1

a. Orientasi
Guru memberikan salam, meminta salah satu siswa
memimpin doa, mengecek kebersihan kelas, guru
meminta siswa membuang sampah ke tempat sampah
jika terdapat sampah di sekitar meja siswa dilanjutkan
dengan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.
b. Apersepsi
Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan
dengan materi sebelumnya yaitu “Sistem Peredaran
Darah”.
Guru mengingatkan kembali materi prasyarat dengan
bertanya.
Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi
yang akan disampaikan.
c. Motivasi
Guru mengecek kesiapan mental siswa dan memberikan
motivasi menanyakan, “Salah satu fungsi darah ialah
mengedarkan sari-sari makanan. Bagaimana darah dapat
memperoleh sari-sari makanan yang akan diedarkan
tersebut?”

’
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d. Pemberian acuan
Guru

menyampaikan

kompetensi

dasar

yaitu

menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ
pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada
sistem pencernaan manusia serta menyajikan laporan
hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi
setiap kebutuhan energi setiap individu serta teknologi
pengolahan pangan dan keamanan pangan. Tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran
yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik menggunakan model pembelajaran discovery
learning dan project based learning peserta didik kelas
XI SMA dapat menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya dalam mempelajari organ dan
enzim pada sistem pencernaan makanan manusia, struktur
organ dan fungsi sistem pencernaan manusia, proses
pencernaan makanan pada manusia, makanan sehat,
bergizi dan seimbang dan gangguan pada sistem
pencernaan manusia, terampil dalam membuat dan
menyajikan hasil kreasi makanan sehat, bergizi dan
seimbang dengan menunjukan perilaku perilaku disiplin,
tanggung jawab, dan peduli pada lingkungan.
Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari

tentang nutrisi

dan energi,

organ-organ

pencernaan, enzim yang bekerja dalam pencernaan
manusia, proses pencernaan manusia serta gangguan pada
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sistem pencernaan manusia.
Kegiatan Inti
2

a. Stimulation
Siswa dibentuk kelompok oleh guru dengan anggota
masing-masing kelompok empat orang. Masing-masing
kelompok dibagikan 8 kartu oleh guru. Kartu tersebut ada
yang berisi keterangan nutrisi pada makanan dan kartu
gambar makanan sumber nutrisi. Kelompok yang
mendapat kartu keterangan nutrisi (protein, karbohidrat,
lemak, vitamin C, viamin A, Zat Besi (Fe), Kalsium (Ca)
dan fosfor (P)) diarahkan oleh guru untuk menempelkan
kartu tersebut di papan tulis secara berurutan. Setelah
kartu keterangan nutrisi tertempel di papan, siswa dimita
untuk menempelkan kartu bergambar makanan di bawah
kartu keterangan nutrisi sesuai dengan sumber nutrisi
yang dimiliki makanan tersebut secara beergantian antar
kelompok. Setelah semua kartu sudah tertempel, guru dan
siswa bersama-sama mengoreksi apakah kartu bergambar
makanan letaknya sudah sesuai dengan sumber nutrisi
yang dimiliki oleh makanan.
b. Problem statement
Siswa diberi pertanyaan seperti untuk apa nutrisi-nutrisi
tersebut bagi tubuh? Bagaimana makanan-makanan
tersebut dicerna oleh tubuh?
c. Data Collecting
Siswa dibagi dalam delapan kelompok sehingga satu
kelompok terdiri dari 4 orang. Dalam kelompok, siswa

110’
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mencoba berdiskusi dan mencari jawaban dari pertanyaan
yang ada di dalam LKPD mengenai fungsi nutrisi bagi
tubuh serta proses pencernaan pada manusia (termasuk
organ dan enzim pencernaan).
d. Data Processing
Peserta didik mencari jawaban dari tiap pertanyaan
melalui media internet (tidak wordpress, blogspot dan
wikipedia) menuliskan hasil ia dapat di dalam LKPD.
e. Verification
Siswa menyampaikan hasil diskusi secara bertahap
mulai dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir
secara bergantian. Guru memberikan klarifikasi setelah
satu pertanyaan selesai disampaikan oleh siswa.
f. Generalization
Siswa menyampaikan kesimpulan tentang yang mereka
bahas hari ini dengan dipandu oleh guru.
10’

Kegiatan Penutup
3

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasilhasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama
menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; siswa
diminta mencoba menyimpulkan/ menyebutkan hal apa
saja yang ia dapat dari pembelajaran hari ini. Setelah itu
siswa diminta menyebutkan manfaat belajar nutrisi pada
makanan serta proses pencernaan pada makanan atau
mengungkapkan

perasaannya

pembelajaran hari ini.

setelah

mengikuti
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b.

Peserta

didik

mengingatkan

diberi

tugas

teman/kerabat

oleh

mereka

guru
agar

untuk
makan

makanan bergizi yang menjadi sumber nutrisi seperti
protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.
c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran; yaitu menanyakan hal terkait dengan
materi nutrisi dan proses pencernaan manusia yang telah
disampaikan hari ini untuk menguji pemahaman siswa.
d. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian tugas kelompok berupa merancang produk
makanan sehat dengan bahan pangan lokal sebagai bahan
dasar. Rancangan berisi mengenai bahan yang digunakan,
cara pengolahan, nutrisi yang terkandung dalam bahan
pangan serta manfaat dari produk makanan yang dibuat.
Produk makanan harus bisa dibuat dalam waktu kurang
lebih 75 menit.
e. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya yaitu membuat produk
makanan sehat yang telah dirancang oleh siswa secara
berkelompok.
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Pertemuan Kedua
No

: 3 x 45 menit
Alokasi

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Waktu
15’

Pendahuluan
1

a. Orientasi
Guru memberikan salam, meminta salah satu siswa
memimpin doa, mengecek kebersihan kelas, guru
meminta siswa membuang sampah ke tempat sampah
jika

terdapat

sampah

di

sekitar

meja

siswa

dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek kehadiran
siswa.
b. Motivasi
Guru mengecek kesiapan mental dengan mengulas
kembali materi yang telah diajarkan minggu lalu
mengenai nutrisi dan proses pencernaan manusia.
c. Pemberian acuan
Guru

menyampaikan

kompetensi

dasar

yaitu

menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ
pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada
sistem pencernaan manusia serta menyajikan laporan
hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi
setiap kebutuhan energi setiap individu serta teknologi
pengolahan pangan dan keamanan pangan. Tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran
yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan
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saintifik menggunakan model pembelajaran discovery
learning dan project based learning peserta didik kelas
XI SMA dapat menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya dalam mempelajari organ dan
enzim pada sistem pencernaan makanan manusia, struktur
organ dan fungsi sistem pencernaan manusia, proses
pencernaan makanan pada manusia, makanan sehat,
bergizi dan seimbang dan gangguan pada sistem
pencernaan manusia, terampil dalam membuat dan
menyajikan hasil kreasi makanan sehat, bergizi dan
seimbang dengan menunjukan perilaku perilaku disiplin,
tanggung jawab, dan peduli pada lingkungan.
Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang nutrisi dan energi, organ-organ
pencernaan, enzim yang bekerja dalam pencernaan
manusia, proses pencernaan manusia serta gangguan pada
sistem pencernaan manusia.
110’

Kegiatan Inti
2

a. Verification
Siswa dalam kelompok membuat produk makanan sehat
dengan bahan pangan lokal sebagai bahan dasarnya.
Produk makanan tersebut harus siap dalam waktu 75
menit. Setelah produk makanan siap, masing-masing
kelompok

mempresentasikan

produk

makanannya

mengenai nama produk, bahan dasar, kandungan nutrisi
serta manfaat produk makanan. Setelah semua kelompok
presentasi, guru mempersilahkan siswa untuk saling
mencoba hasil produk makanan antar kelompok.
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b. Generalization
Setelah semua siswa presentasi, guru memberikan
klarifikasi apabila ada presentasi siswa yang belum tepat
dan memberikan memberikan sedikit tambahan materi
apabila diperlukan.

10’

Kegiatan Penutup
3

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasilhasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama
menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; siswa
diminta mencoba menyimpulkan/ menyebutkan hal apa
saja yang ia dapat dari pembelajaran hari ini.
b. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian
selanjutnya

tugas,

berupa

mengenai

mempelajari

“Gangguan

Pada

sub

bab

Sistem

Pencernaan”.
c. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya yaitu penilaian harian untuk
materi “ Makanan dan Sistem Pencernaan”.
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Pertemuan Ketiga
No

: 3 x 45 menit
Alokasi

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Waktu
15’

Pendahuluan
1

’

a. Orientasi
Guru memberikan salam, meminta salah satu siswa
memimpin doa, mengecek kebersihan kelas, guru
meminta siswa membuang sampah ke tempat sampah
jika terdapat sampah di sekitar meja siswa dilanjutkan
dengan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.
b. Motivasi
Guru mengecek kesiapan mental siswa dan memberikan
motivasi dengan menayangkan video mengenai salah satu
gangguan pada sistem pencernaan yaitu diare.
c. Pemberian acuan
Guru

menyampaikan

kompetensi

dasar

yaitu

menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ
pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada
sistem pencernaan manusia serta menyajikan laporan
hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi
setiap kebutuhan energi setiap individu serta teknologi
pengolahan pangan dan keamanan pangan. Tujuan
pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran
yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik menggunakan model pembelajaran discovery
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learning dan project based learning peserta didik kelas
XI SMA dapat menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya dalam mempelajari organ dan
enzim pada sistem pencernaan makanan manusia, struktur
organ dan fungsi sistem pencernaan manusia, proses
pencernaan makanan pada manusia, makanan sehat,
bergizi dan seimbang dan gangguan pada sistem
pencernaan manusia, terampil dalam membuat dan
menyajikan hasil kreasi makanan sehat, bergizi dan
seimbang dengan menunjukan perilaku perilaku disiplin,
tanggung jawab, dan peduli pada lingkungan.
Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari

tentang nutrisi

dan energi,

organ-organ

pencernaan, enzim yang bekerja dalam pencernaan
manusia, proses pencernaan manusia serta gangguan pada
sistem pencernaan manusia.
Kegiatan Inti
2

b. Problem statement
Siswa diberi pertanyaan seperti apa saja bentuk-bentuk
gangguan pada sistem pencernaan manusia?
c. Data Collecting
a. Stimulation
Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan 1
kelompok berisi 4 anggota. Kemudian guru membagikan
kartu kepada masing masing kelompok. 1 kelompok
mendapatkan empat kartu dengan empat macam warna
yang berbeda. Guru menamai kelompok-kelompok ini

110’
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adalah kelompok asal. Kemudian guru menginstruksikan
agar semua siswa membentuk kelompok baru berdasarkan
warna kartu yang sama yang dipegang oleh siswa.
Kelompok baru ini akan dinamai kelompok ahli. Setelah
siswa berkumpul berdasarkan warna kartu yang sama,
siswa diminta berdiskusi dalam kelompok ahli untuk
menjawab pertanyaan dalam kartu berwarna tersebut.
d. Data Processing
Peserta didik mencari jawaban dari tiap pertanyaan
melalui media internet (tidak wordpress, blogspot dan
wikipedia).
e. Verification
Siswa kembali ke dalam kelompok asal. Kemudian di
dalam kelompok asal, siswa membagikan jawaban dari
hasil diskusi dalam kelompok ahli ke kelompok asalnya
secara bergiliran. Siswa yang lain diminta untuk
menyimak ketika teman dalam kelompoknya sedang
menyampaikan hasil diskusinya. Setelah itu, guru
menanyakan kepada siswa secara acak salah satu
pertanyaan dalam kartu yang dibagikan untuk melihat
apakah siswa saling memperhatikan temannya atau tidak.
f. Generalization
Guru memberikan klarifikasi apabila ada jawaban siswa
yang belum tepat.
g. Penilaian pemahaman siswa melalui soal penilaian
harian yang diberikan oleh guru.
Kegiatan Penutup

10’
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3

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasilhasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama
menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; siswa
diminta mencoba menyimpulkan/ menyebutkan hal apa
saja yang ia dapat dari pembelajaran hari ini. Setelah itu
siswa diminta menyebutkan manfaat belajar gangguan
pada sistem pencernaan manusia atau mengungkapkan
perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini.
b.

Peserta

didik

diberi

tugas

oleh

mengingatkan teman/kerabat mereka

guru

untuk

agar menjaga

kesehatan sistem pencernaan mereka.
c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran; yaitu menanyakan hal terkait dengan
materi gangguan pada sistem pencernaan manusia.
d. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian tugas, berupa mempelajari bab selanjutnya
yaitu “Sistem Pernapasan”
e. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya pembelajaran dengan materi
“Sistem Pernapasan”
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Lampiran 3

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I
“SISTEM PENCERNAAN MANUSIA”

Nama

:

Kelas/ no. presensi

:

Tujuan :
1. Siswa mampu mencontohkan makanan sehat, bergizi dan seimbang.
2. Siswa mampu menjelaskan organ dan enzim pencernaan serta fungsi masingmasing organ pencernaan pada manusia.
3. Siswa mampu mengaitkan struktur organ pencernaan manusia dengan fungsi
organ penceranaan.
4. Siswa mampu mengurutkan proses pencernaan pada manusia serta enzim yang
bekerja dalam proses pencernaan manusia.

Kegiatan I
I. Kelompokkanlah makanan-makanan di bawah ini berdasarkan kandungan
nutrisi yang dimilikinya. Kemudian, tuliskanlah fungsi masing-masing nutrisi
bagi tubuh pada kolom yang disediakan!
Telur
Nasi

Daging
sapi

Ikan

Gandum

Susu

Bayam

Wortel

Ubi jalar

Sorgum

Pepaya

Jeruk
Karbohidrat

Protein

Fungsi bagi tubuh:

Fungsi bagi tubuh:

Sumber makanan:

Sumber makanan:
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Lemak

Vitamin A

Fungsi bagi tubuh:

Fungsi bagi tubuh:

Sumber makanan:

Sumber makanan:

Vitamin C

Zat Besi

Fungsi bagi tubuh:

Fungsi bagi tubuh:

Sumber makanan:

Sumber makanan:

II. Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan gambar proses pencernaan pada
manusia!

1
2

5
6

3
4
7

8

10

9
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No Nama Organ

Fungsi Organ

Enzim yang Terdapat
pada Organ

Fungsi Enzim

96
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KISI-KISI SOAL PENILAIAN HARIAN
“MAKANAN DAN SISTEM PENCERNAAN MANUSIA”

No IPK
1

2

3.7.1

3.7.2

Materi
Nutrisi dan
Energi

Saluran,
Organ dan
Enzim
Pencernaan

Indikator Soal
Disajikan data tentang
sumber makanan
bernutrisi peserta didik
dapat:
a. menentukan
kandungan nutrisi
yang terdapat pada
makanan
b. mengelompokkan
makanan
berdasarkan
kandungan
nutrisinya.
c. Menyebutkan
fungsi nutrisi bagi
tubuh
Diberikan gambar organ
pencernaan manusia
peserta didik dapat:
a. menentukan nama
saluran atau organ
pencernaan.
b. menyebutkan
fungsi saluran atau
organ pencernaan
c. menyebutkan
enzim pencernaan
yang terdapat
dalam saluran atau
organ pencernaan.
d. menyebutkan
fungsi enzim
pencernaan.

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Ranah
Kognitif

PG

1

C3

PG

2

PG

3

Uraian

11

PG

4

C3

PG

5

C2

PG

6

C2

Uraian

12

C2

C3

C2
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3

4

5

3.7.3

3.7.4

3.7.5

Struktur
Saluran dan
Organ
Pencernaan
Manusia

Proses
Pencernaan
Makanan
Manusia

Gangguan
pada Sistem
Pencernaan
Manusia

Diberikan data
mengenai struktur
saluran dan organ
pencernaan manusia,
peserta didik dapat:
a. mengaitkan struktur
PG
saluran dan organ
pencernaan dengan
fungsinya dalam
Uraian
proses pencernaan.

Diberikan data
mengenai proses
pencernaan makanan
pada manusia, peserta
didik dapat:
a. mengurutkan
proses pencernaan
manusia dari awal
hingga akhir.
b. menjelaskan
pencernaan
makanan secara
mekanik, kimiawi
dan biologi.

Diberikan data
mengenai gangguan
pada sistem pencernaan
manusia, peserta didik
dapat:
a. menganalisis
gangguan
pencernaan pada
manusia
berdasarkan gejala
yang terjadi.
b. Menganalisis
penyebab, gejala
serta cara

7

C4

13

PG

8

C3

PG

9

C2

Uraian

14

PG

10

C4

Uraian

15

C4
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mencegah
gangguan pada
sistem pencernaan
manusia
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SOAL PENILAIAN HARIAN
“MAKANAN DAN SISTEM PENCERNAAN MANUSIA”

Nama

:

No. presensi

:

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, d atau e yang menurut anda
merupakan jawaban yang paling tepat!
1.Buah jeruk seringkali digunakan

3. Sumber energi yang utama bagi

untuk

tubuh merupakan fungsi utama dari ...

mengobati

sariawan

karena

jeruk benyak mengandung ...

a. karbohidrat

a. Protein

b. protein

b. Lemak

c. lemak

c. vitamin C

d. vitamin A

d. vitamin K

e. natrium

e. fosfor

4. Perhatikan gambar di bawah ini!

2. Berikut ini merupakan kelompok
makanan yang dapat dijadikan sebagai
sumber zat besi, kecuali ...
a. sorgum, bayam, hati

X

b. telur, bayam, hati
c. sorgum, ikan, kacang polong
d. ikan, daging sapi, telur
e. ikan, wortel, jeruk

Y
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Nama saluran atau organ pencernaan

dengan

yang ditunjuk dengan huruf X dan Y

berfungsi untuk ...

secara berturut–urut adalah ...

jonjot

usus

(vili).

a. memperluas daerah penyerapan

a. kerongkongan dan hati

sari-sari makanan

b. lambung dan usus besar

b. karbohidrat dicerna oleh enzim

c. kerongkongan dan pankreas

maltase

d. pankreas dan hati

c. menyerap air

e. usus halus dan pankreas

d. memberi warna pada feses
e. mengubah

5. Fungsi dari rektum dalam sistem

sebelum

dikeluarkan dari tubuh
c. membusukkan makanan dengan

8. Urutan saluran pencernaan manusia
yang tepat dari awal hingga akhir
adalah ...

bantuan E.coli

a. mulut, esofagus, lambung, usus

d. mengunyah makanan
e. menyalurkan

menjadi

f. mengabsorpsi lemak

a. menyerap sari-sari makanan
feses

maltosa

glukosa

pencernaan manusia adalah ...

b. menampung

Vili

makanan

besar, usus halus, rektum, anus
dari

b. mulut, esofagus, lambung, usus

mulut menuju lambung

halus, usus besar, rektum, anus
c. mulut, lambung, esofagus, usus

6. Enzim yang dihasilkan oleh dinding

besar, usus halus, rektum, anus

usus halus adalah ...

d. mulut, esofagus, lambung, usus
a. renin, lipase, sukrase

halus, usus besar, anus, rektum

b. peptidase, nuklease, HCl

e. mulut, usus halus, usus besar,

c. nuklease, tripsin, amilase

esofagus, lambung, anus, rektum

d. laktase, lipase, peptidase

9.

e. HCl, renin, tripsin

ditemukan

struktur

dalam

usus

halus

terjadi

pencernaan secara kimiawi karena ...

7. Di dalam usus halus (tepatnya di
Ileum)

Di

yang

bentuknya seperti jari yang disebut

a. makanan

dibusukkan

bakteri E.coli

oleh

-
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b. terjadi perubahan ukuran pada

c. makanan dipotong dan ditelan

makanan menjadi lebih kecil
d. sari-sari makanan diserap oleh
jonjot usus
e. sari-sari makanan diserap oleh
jonjot usus
10. Perhatikan gejala-gejala gangguan

Gejala-gejala

pada sistem pencernaan berikut!

gejala dari salah satu gangguan pada

1) Mual

merupakan

sistem pencernaan manusia yaitu ...

2) Muntah-

a. diare

3) Nyeri yang hebat di perut kanan

b. sembelit

bagian bawah

tersebut

c. gastritis
d. apendisitis
e. flatus

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
11. Susu merupakan minuman yang kaya akan kandungan gizi yang sangat
diperlukan bagi tubuh. Sebutkan 3 macam nutrisi yang terkandung dalam susu
serta fungsi nutrisi tersebut bagi tubuh! (skor 6)
12. Sebut dan jelaskan fungsi tiga macam enzim yang terdapat pada lambung! (skor
5)
13. Berdasarkan bentuknya, jelaskan macam-macam gigi! (skor 9)
14. Jelaskan perbedaan pencernaan makanan secara mekanik, kimiawi dan biologis
serta berikan contoh! (skor 9)
15. Jelaskan penyebab, gejala serta cara mengatasi gangguan pencernaan diare!
(skor 6).
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PEDOMAN PENYEKORAN PENILAIAN HARIAN
“MAKANAN DAN SISTEM PENCERNAAN MANUSIA”

I. Soal Pilihan Ganda
No

Kunci
Jawaban

Skor
Benar

Salah

1

C

1

0

2

E

1

0

3

A

1

0

4

C

1

0

5

B

1

0

6

D

1

0

7

A

1

0

8

B

1

0

9

E

1

0

10

D

1

0

10

0

Total Skor Pilihan
Ganda
II. Soal uraian
No
1

Uraian Jawaban

Indikator

Kandungan nutrisi dalam

Jika siswa menjawab 3 jenis

susu:

nutrisi dan fungsinya dengan

1. Protein

tepat

Skor
6
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2. Lemak

Jika siswa menjawab 3 jenis

3. Zat Besi

nutrisi namun ada satu

4. Fosfor

penjelasan fungsi nutrisi yang

5. Kalsium

tidak tepat

Fungsi nutrisi:

Jika siswa menjawab 2 jenis

1. Protein ; protein

nutrisi dan fungsinya dengan

berfungsi sebagai

tepat

sumber energi bagi

Jika siswa menjawab 3 jenis

tubuh, menjaga sistem

nutrisi namun ada dua

imun tubuh dan

penjelasan fungsi nutrisi yang

membentuk enzim serta

tidak tepat

5

4

3

hormon bagi tubuh.
2. Lemak ; lemak berfungsi

Jika siswa menjawab 1 jenis

sebagai cadangan energi

nutrisi dan fungsinya dengan

dalam tubuh,

tepat

2

3. Zat besi ; zat besi
berfungsi untuk

Jika siswa menjawab 2 jenis

membantu

nutrisi namun ada satu

pembentukkan

penjelasan fungsi nutrisi yang

hemoglobin dalam sel

tidak tepat.

darah merah.
4. Fosfor ; fosfor berfungsi
untuk pembentukkan
tulang dan gigi
5. Kalsium ; kalsium
berperan dalam menjaga
kesehatan tulang dan
gigi, diperlukan untuk

1
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proses pembekuan darah
2.

3 macam enzim dalam

Jika siswa menjawab dengan 3

lambung :

jenis enzim pada lambung dan

Enzim pepsin, yaitu enzim

fungsinya secara tepat.

yang mengubah protein

Jika siswa menjawab dengan 3

menjadi molekul-molekul

jenis enzim pada lambung

peptidak (pepton).

namun ada satu penjelasan

Enizim renin, yaitu enzim

fungsinya tidak tepat.

yang mengubah protein

- Jika siswa menjawab dengan

menjadi kasein (protein

2 jenis enzim pada lambung

susu).

dan fungsinya secara tepat.

Enzim lipase, yaitu enzim

-

5

4

3

Jika siswa menjawab dengan

yang menhhidrolisis

3 jenis enzim pada lambung

trigliserida menjadi asam

namun hanya satu penjelasan

lemak dan gliserol.

fungsinya yang tepat.
- Jika siswa menjawab dengan
2 jenis enzim pada lambung
namun hanya satu penjelasan
fungsinya yang tepat.
- Jika siswa menjawab dengan
1 jenis enzim pada lambung
dan fungsinya secara tepat.
- Jika siswa hanya menyebut
tiga nama enzim tanpa
menjelaskan fungsinya

2
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- Jika siswa hanya

1

menyebutkan 1 dari 3 jenis
enzim dan penjelasan yang
diberikan tidak tepat.
- Jika siswa hanya menyebut
dua nama enzim tanpa
menjelaskan fungsinya
3

1. Gigi seri; gigi seri

Jika siswa menyebutkan macam-

9

berjumlah 8, 4 di gigi

macam gigi dengan benar dan

bagian atas dan 4 di

terdapat seluruh kata kunci

bagian bawah. Terletak

dalam penjelasannya

di bagian tengah gigi.

Jika siswa menyebutkan macam-

Gigi seri berfungsi

macam gigi dengan benar dan

(tergantu-

untuk menggigit atau

kurang 3 kata kunci dalam

ng jumlah

memotong makanan.

penjelasannya

2. Gigi taring; gigi taring
berjumlah 4, 2 di gigi

7-8

kata
kunci)

- Jika siswa menyebutkan

5-6

bagian atas dan 2 di

hanya dua macam-macam

(tergantu-

bagian bawah. Gigi

gigi dengan benar dan

ng jumlah

taring terletak di

terdapat seluruh kata kunci

kata

samping kanan dan

dalam penjelasannya sesuai

kunci)

kiri gigi seri. Gigi taring

dengan macam-macam gigi

berfungsi untuk

yang dijawab siswa.

merobek makanan.
3. Gigi geraham ; gigi

- Jika siswa menyebutkan
macam-macam gigi dengan

geraham berjumlah 20,

benar dan kurang 5 kata

10 gigi di bagian atas

kunci dalam penjelasannya
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dan 10 gigi di bagian

- Jika siswa menyebutkan

3-4

bawah. Gigi geraham

hanya satu macam gigi

terletak di bagian gigi

dengan benar dan terdapat

tung

paling belakang dan

seluruh kata kunci dalam

jumlah

tiap sudutnya berjumlah

penjelasannya sesuai dengan

5. Gigi geraham terbagi

macam gigi yang dijawab

menjadi dua yaitu

siswa.

geraham depan yang

macam-macam gigi dengan

geraham belakang

benar namun hanya terdapat

yang berjumlah 3. Gigi

3-4 kata kunci dalam

geraham berfungsi

penjelasannya.

mengunyah makanan

kata
kunci)

- Jika siswa menyebutkan

berjumlah dua dan

untuk menggilas atau

(tergan-

- Jika siswa hanya

1-2

menyebutkan satu macam

(tergan-

gigi dengan benar namun

tung

hanya terdapat 1-2 kata kunci
dalam penjelasannya.

jumlah
kata
kunci)

4

1. Pencernaan mekanik

Jika siswa memberi penjelasan

merupakan pencernaan

dan terdapat semua kata kunci di

dengan menghancurkan

dalamnya serta memberikan

makanan dari yang

masing-masing satu contoh.

ukurannya besar mejadi

- Jika siswa memberi

potongan-potongan kecil.

penjelasan dan terdapat

Saluran atau organ

semua kata kunci di

pencernaan yang

dalamnya namun

melakukan pencernaan

memberikan contoh hanya

secara mekanik adalah

untuk dua macam

9

7-8
(tergantung
jumlah
kata
kunci)
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gigi dan lambung.
Contohnya adalah gerakan

pencernaan.
- Jika siswa memberi

mengunyah makanan oleh

penjelasan dengan kata kunci

gigi agar ukuran makanan

hanya 4-5 namun tetap

menjadi lebih kecil atau

memberi satu contoh untuk

gerakan meremas makanan

masing-masing macam

oleh otot-otot lambung.

pencernaan.

2. Pencernaan kimiawi

- Jika siswa memberi

5-6

merupakan proses

penjelasan dan terdapat

(tergantu-

pencernaan yang dibantu

semua kata kunci di

ng jumlah

dengan senyawa kimiawi

dalamnya namun

(enzim dan hormon) yang

memberikan contoh hanya

dihasilkan saluran atau

untuk satu macam

organ pencernaan. Saluran

pencernaan.

atau organ pencernaan

- Jika siswa memberi

yang melakukan

penjelasan dengan kata kunci

pencernaan kimiawi

hanya 2-3 namun tetap

adalah mulut, lambung,

memberi satu contoh untuk

usus halus hati, empedu

masing-masing macam

dan pankreas. Contohnya

pencernaan.

adalah enzim pepsin yang

- Jika siswa menyebutkan

dihasilkan oleh lambung

seluruh kata kunci namun

untuk mengubah protein

tanpa diberi contoh.

kata
kunci)
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menjadi pepton, dsb.

- Jika siswa hanya 4-5 kata

3. Pencernaan biologis

kunci namun tanpa diberi

merupakan proses

contoh.

pencernaan yang dibantu

- Jika siswa memberi

oleh makhluk hidup.

penjelasan dengan kata kunci

Saluran pencernaan yang

hanya 1 namun tetap

melakukan pencernaan

memberi satu contoh untuk

kimiawi adalah usus

masing-masing macam

besar yaitu pembusukkan

pencernaan.

makanan dengan bantuan
bakteri E.coli.

3-4

- Jika siswa hanya 2-3 kata

2

kunci namun tanpa diberi
contoh.
- Jika siswa hanya 1 kata kunci

1

namun tanpa diberi contoh.
5

Gangguan pencernaan diare Jika siswa menjawab dengan
dapat disebabkan oleh

menyebutkan 6 kata kunci dalam

infeksi virus atau racun

jawaban

bakteri jenis Bacillus.

Jika siswa menjawab dengan

Gejala yang dialami

menyebutkan 5 kata kunci dalam

penderita gangguan

jawaban

pencernaan diare antara

Jika siswa menjawab dengan

lain mengalami

menyebutkan 4 kata kunci dalam

rangsangan terus-

jawaban

menerus untuk buang air

Jika siswa menjawab dengan

besar dan fesesnya masih

menyebutkan 3 kata kunci dalam

mengandung air yang

jawaban

berlebihan. Untuk

Jika siswa menjawab dengan

mengatasi diare, cukup

menyebutkan 2 kata kunci dalam

6

5

4

3

2
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dengan mengonsumsi air

jawaban

yang cukup dan
menambahkan garam

Jika siswa menjawab hanya

elektrolit pada air yang

menyebutkan 1 kata kunci dalam

diminum.

jawaban

Total Skor Soal Uraian
Skor maksimal = skor pilihan ganda + skor uraian
= 10 + 35
= 45
Perolehan Nilai =

skor perolehan
x 100
skor maksimal

1

35
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LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI PRODUK MAKANAN KELOMPOK

Materi

: ...............................................................

Kelas / Semester

: ...............................................................

Hari/tanggal

: ...............................................................
Kesesuaian

Cara

Kreativitas

Konsep

Penyampaian

Produk

Urutan
Kelompok

Makanan
1

Perolehan Nilai

2

3

:

1

2

3

skor perolehan
 100
skor maksimal

1

2

3

Jumlah
Skor

Nilai
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KRITERIA PENILAIAN PRESENTASI PRODUK MAKANAN SEHAT

No Aspek

Indikator

Skor

Penilaian
1

Kesesuaian

Konsep dikatakan sesuai apabila bahan pangan yang 3

konsep

digunakan

dengan

penjelasan

siswa

mengenai

kandungan nutrisi di dalamnya itu benar, ketepatan
penjelasan mengenai bahan baku dan tidak terjadi
miskonsepsi.

2

Konsep yang sesuai hanya terpenuhi dua kriteria

2

Konsep yang sesuai hanya terpenuhi satu kriteria.

1

Cara

Siswa presentasi dengan suara lantang, jelas dan 3

penyampaian

percaya diri
Siswa menyampaikan presentasi dengan 2 kriteria 2
saja.
Siswa menyampaikan presentasi hanya memenuhi 1 1
kriteria.

3

Kreatifitas

Produk makanan dibuat dari bahan baku yang unik 3

Produk

dan disajikan secara menarik.

Makanan

- Produk makanan dibuat dari bahan baku yang 2
biasa namun disajikan secara menarik.
- Produk makanan dibuat dari bahan baku yang
unik namun penyajian makanan tidak menarik.
Produk makanan dibuat dari bahan baku yang biasa 1
dan penyajian makanan tidak menarik.
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FORMAT PENILAIAN ANTAR ANGGOTA KELOMPOK

Nama

:

No. presensi

:

Kelompok

:

Nama Anggota
(no. presensi)

Komponen Penilaian (beri skor 1-5)
Keterlibatan
dalam kelompok

Perolehan Nilai

:

Tanggung jawab

Inisiatif

Disiplin dalam

Total skor

bekerja

skor perolehan
100
20

114
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RUBRIK PENILAIAN PENDIDIKAN BERKARAKTER
Sikap

Kreatif

3

2

1

(Baik )

(Cukup)

(Kurang)

Mampu melihat

Mampu melihat

Tidak mampu

beberapa

beberapa

melihat beberapa

kemungkinan dan

kemungkinan dan

kemungkinan dan

dugaan serta

dugaan namun

dugaan serta tidak

menemukan cara dan

tidak menemukan

menemukan cara dan

strategi baru

cara dan strategi

strategi baru

dalam dalam

baru

dalam dalam

memecahkan suatu

dalam dalam

memecahkan suatu

masalah.

memecahkan suatu

masalah.

masalah.

Aktif

Mau

Mau

Mau mengungkapkan

mengungkapkan

mengungkapkan

pendapat harus

pendapat tanpa harus

pendapat tanpa

ditunjuk oleh guru

ditunjuk oleh guru

harus ditunjuk oleh

terlebih dahulu, tidak

terlebih dahulu, aktif guru terlebih
dalam bertanya.

aktif dalam bertanya.

dahulu, kurang
aktif dalam
bertanya.

Peduli

Rajin membersihkan

Lingkungan

kelas ketika pelajaran membersihkan

kelas ketika pelajaran

dimulai. Kondisi

kelas ketika

dimulai. Kondisi

meja dari awal

pelajaran dimulai.

meja kadang kotor.

hingga akhir

Kondisi meja

pelajaran bersih.

kadang kotor.

Perolehan Nilai

:

Rajin

skor perolehan
 100
skor maksimal

Malas membersihkan
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FORMAT PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM KELOMPOK
“PRODUK MAKANAN SEHAT”

A. Halaman Judul (skor 8)
1. Judul laporan (skor 2)
2. Logo sekolah (skor 2)
3. Nama-nama anggota kelompok dan nomor presensi (skor 2)
4. Tahun ajaran (skor 2)
B. Bab I : Pendahuluan (skor 20)
1. Latar Belakang (skor 14)
a. Penjelasan kondisi yang seharusnya (skor 4)
b. Permasalahan yang sedang terjadi (skor 4)
c. Penjelasan singkat produk makanan yang dibuat (skor 3)
d. Alasan pemilihan bahan (skor 3)
2. Tujuan praktikum
a. Minimal menyebutkan tiga tujuan praktikum (skor 3)
3. Manfaat praktikum
a. Menyebutkan minimal 3 manfaat (skor 3)
C. Bab II : Landasan teori (skor 18)
1. Penjelasan mengenai bahan baku (taksonomi dan morfologinya) (skor 5)
2. Penjelasan mengenai kandungan nutrisi dalam bahan baku (pengertian,
manfaat bagi tubuh) (skor 5)
3. Penjelasan mengenai prospek produk makanan (skor 5)
4. Sitasi (minimal 3) (skor 3)
D. Bab III : Pembahasan (skor 15)
1. Alat dan bahan yang digunakan (5)
2. Proses pembuatan (5)
3. Kendala yang dihadapi saat proses pembuatan (5)
E. Bab IV : Kesimpulan
1. Kesiimpulan melihat dari tujuan (skor 4)
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F. Lampiran
1. Foto-foto proses pembuatan produk makanan dan penyajiannya (skor 5)
Total skor maksimal = 70

Perolehan Nilai

:

skor perolehan
100
70
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Lampiran 4
UJI PEMBEDA SEDERHANA

Nama :

Tanggal :

Produk : Snack bar sorgum
Instruksi :
6. Dihadapan anda terdapat enam buah sampel snack bar sorgum. Cicipi sampel secara berurutan
mulai dari sampel sebelah kiri sampai dengan sampel sebelah kanan.
7. Pencicipan hanya dapat dilakukan SATU kali dan tidak diperkenankan mengulang pencicipan.
8. Netralkan indera pencicip anda dengan air mineral setelah mencicipi sampel pertama, kemudian
istirahatkan indera pengecap selama + 3 menit sebelum melakukan pencicipan terhadap sampel
selanjutnya.
9. Identifikasi apakah ada perbedaan keselurihan mutu sensori diantara keenam sampel.
10.

Beri penilaian dengan memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah ini.

Keenam sampel sama
Keenam sampel berbeda

Pertanyaan tambahan :
Jika kedua sampel berbeda, pada atribut sensori mana anda rasakan terdapat perbedaan pada
sampel? Beri tanda centang (√) pada kolom di bawah ini.

Atribut

Warna

Aroma

Rasa

Tekstur

Komentar
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Lampiran 5
UJI RANKING SEDERHANA
Nama :

Tanggal:

Produk : Snack bar sorgum

Instruksi:
Urutkan sampel-sampel snack bar sorgum menurut tingkat kesukaan anda berdasarkan
keseluruhan aspek sensori (rasa, aroma, tekstur dan warna). Tulis angka 1 (satu) di bawah kolom
ranking pada snack bar yang paling anda sukai sampai dengan angka 6 (enam) di bawah kolom
ranking pada snack bar yang kurang anda sukai. Ujilah masing-masing sampel, kemudian
netralkan mulut anda dengan tahu putih dan air mineral sebelum melakukan pengujian pada
sampel selanjutnya. Beri ranking pada sampel setelah melakukan pencicipan terhadap seluruh
sampel.

Kode Sampel

Ranking

Komentar :
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Lampiran 6
UJI HEDONIK
Nama :

Tanggal :

Produk : Snack bar sorgum

Pengujian : Rasa

Dihadapan anda disediakan 2 (dua) sampel snack bar sorgum dengan
pengolahan biji sorgum yang berbeda. Anda diminta untuk memberikan tanda pada
garis yang telah disediakan untuk setiap sampel berdasarkan atribut sensori rasa.
Sebelum anda mencicipi sampel, tulis kode sampel terlebih dahulu pada tempat yang
telah disediakan. Skala nilai 1 hingga 6 menunjukkan parameter rasa dengan
keterangan sebagai berikut :
1. Sangat sepat

4. Agak manis

2. Sepat

5. Manis

3. Agak sepat

6. Sangat manis

Kode sampel :

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1
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Kode sampel

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1

Kode sampel

1

Kode sampel

1
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UJI HEDONIK
Nama :

Tanggal :

Produk : Snack bar sorgum

Pengujian : Tekstur

Dihadapan anda disediakan 6 (enam) sampel snack bar sorgum dengan
pengolahan biji sorgum yang berbeda. Anda diminta untuk memberikan tanda pada
garis yang telah disediakan untuk setiap sampel berdasarkan atribut sensori tekstur.
Sebelum anda meraba sampel, tulis kode sampel terlebih dahulu pada tempat yang
telah disediakan. Skala nilai 1 hingga 6 menunjukkan parameter rasa dengan
keterangan sebagai berikut :
1. Sangat lembek

4. Agak padat

2. Lembek

5. Padat

3. Agak lembek

6. Sangat padat

Kode sampel :

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1
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Kode sampel

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1

Kode sampel

1

Kode sampel

1
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UJI HEDONIK
Nama :

Tanggal :

Produk : Snack bar sorgum

Pengujian : Warna

Dihadapan anda disediakan 6 (enam) sampel snack bar sorgum dengan
pengolahan biji sorgum yang berbeda. Anda diminta untuk memberikan tanda pada
garis yang telah disediakan untuk setiap sampel berdasarkan atribut sensori warna.
Sebelum anda mengamati sampel, tulis kode sampel terlebih dahulu pada tempat
yang telah disediakan. Skala nilai 1 hingga 6 menunjukkan parameter rasa dengan
keterangan sebagai berikut :
1. Sangat pucat

4. Agak coklat

2. Pucat

5. Coklat

3. Agak pucat

6. Terlalu coklat

Kode sampel :

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1
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Kode sampel

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1

Kode sampel

1

Kode sampel

1
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UJI HEDONIK
Nama :

Tanggal :

Produk : Snack bar sorgum

Pengujian : Aroma

Dihadapan anda disediakan 6 (enam) sampel snack bar sorgum dengan
pengolahan biji sorgum yang berbeda. Anda diminta untuk memberikan tanda pada
garis yang telah disediakan untuk setiap sampel berdasarkan atribut sensori aroma.
Sebelum anda membau sampel, tulis kode sampel terlebih dahulu pada tempat yang
telah disediakan. Skala nilai 1 hingga 6 menunjukkan parameter rasa dengan
keterangan sebagai berikut :
1. Sangat apek

4. Agak harum

2. Apek

5. Harum

3. Agak Apek

6. Sangat harum

Kode sampel :

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1
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Kode sampel

1

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

2

3

4

5

6
4

Kode sampel

1

Kode sampel

1

Kode sampel

1
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Lampiran 7
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Lampiran 8
UJI STATISTIK ZAT BESI DAN ASAM FITAT TEPUNG SORGUM
A. Zat besi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

4
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

1,01535065

Absolute

,209

Positive

,209

Negative

-,209

Kolmogorov-Smirnov Z

,417

Asymp. Sig. (2-tailed)

,995

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

Test of Homogeneity of Variances
Kadar Zat Besi
Levene Statistic
.

df1

df2
1

Sig.
.

.
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ANOVA
Kadar Zat Besi
Sum of Squares
Between Groups

Mean Square

80,603

1

80,603

3,093

2

1,546

83,695

3

Within Groups
Total

df

F
52,123

Sig.
,019

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

Equal
variances

.

. 7.220

2

.019 8.9779000 1.2435455 3.6273556 14.3284444

7.220 1.473

.040 8.9779000 1.2435455 1.3025877 16.6532123

assumed
Pengulangan
Equal
variances
not assumed
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B. Asam Fitat
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

4
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

,00225167

Absolute

,307

Positive

,307

Negative

-,307

Kolmogorov-Smirnov Z

,614

Asymp. Sig. (2-tailed)

,846

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

Test of Homogeneity of Variances
Kadar Asam Fitat
Levene Statistic
.

df1

df2
1

Sig.
.

.
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ANOVA
Kadar Asam Fitat
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

,062

1

,062

Within Groups

,000

2

,000

Total

,062

3

F
8205,133

Sig.
,000

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence

tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances

.

.

-90.582

2

.000

-.2498000

.0027577 -.2616655 -.2379345

-90.582

2.000

.000

-.2498000

.0027577 -.2616655 -.2379345

assumed
Pengulangan
Equal
variances not
assumed
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Lampiran 9
UJI STATISTIK ZAT BESI DAN ASAM FITAT SNACK BAR SORGUM

A. Zat Besi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

18,67778971

Absolute

,132

Positive

,132

Negative

-,108

Kolmogorov-Smirnov Z

,457

Asymp. Sig. (2-tailed)

,985

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

Test of Homogeneity of Variances
Nilai Zat Besi
Levene Statistic
7.728

df1

df2
1

Sig.
10

.019
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ANOVA
Nilai Zat Besi
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

393.399

1

393.399

Within Groups

3063.807

10

306.381

Total

3457.206

11

F
1.284

Sig.
.284

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of

tailed)

Difference

Difference

the Difference
Lower

Upper

Equal
variances
Nilai Zat
Besi

7.728

.019

-1.133

10

.284 -11.4513333

10.1057855 -33.9684267

11.0657600

-1.133

6.613

.297 -11.4513333

10.1057855 -35.6343954

12.7317288

assumed
Equal
variances not
assumed
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B. Asam Fitat
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

,01995195

Absolute

,146

Positive

,146

Negative

-,146

Kolmogorov-Smirnov Z

,505

Asymp. Sig. (2-tailed)

,961

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

Test of Homogeneity of Variances
Nilai Asam Fitat
Levene Statistic
.719

df1

df2
1

Sig.
4

.444
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ANOVA
Nilai Asam Fitat
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.005

1

.005

Within Groups

.000

4

.000

Total

.005

5

F
103.893

Sig.
.001
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Lampiran 10
CROSSTAB CHI-SQUARE UJI PEMBEDA SEDERHANA

Jawaban * Skor Crosstabulation
Count
Skor
4

Total

8

28

32

Sama

3

0

1

0

4

Berbeda

0

1

0

3

4

3

1

1

3

8

Jawaban

Total

Chi-Square Tests
Value

Df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square

8,000

a

3

,046

Likelihood Ratio

11,090

3

,011

2,605

1

,107

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

8

a. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,50.
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Lampiran 11
UJI FRIEDMAN UNTUK UJI RANKING SEDERHANA

Friedman Test
Ranks
Mean Rank
201

3,19

774

4,00

193

3,22

496

2,54

532

4,60

263

3,44

a

Test Statistics
N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

a. Friedman Test

36
26,207
5
,000
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Lampiran 12
UJI STATISTIK UNTUK UJI MUTU HEDONIK

A. Atribut Rasa
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

6
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.52561076

Absolute

.154

Positive

.154

Negative

-.144

Kolmogorov-Smirnov Z

.377

Asymp. Sig. (2-tailed)

.999

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Test of Homogeneity of Variances
Rerata Skor
Levene Statistic
.454

df1

df2
1

Sig.
4

.538
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ANOVA
Rerata Skor
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

F

.019

1

.019

Within Groups

1.381

4

.345

Total

1.401

5

Sig.
.056

.825

Independent Samples Test

Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence

tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances
Rerata
Skor

.454

.538

-.236

4

.825

-.11333

.47981

-1.44551

1.21885

-.236

3.248

.827

-.11333

.47981

-1.57632

1.34966

assumed
Equal
variances not
assumed
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B. Atribut Tekstur
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

6
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.70172169

Absolute

.198

Positive

.155

Negative

-.198

Kolmogorov-Smirnov Z

.484

Asymp. Sig. (2-tailed)

.973

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Test of Homogeneity of Variances
Rerata Skor
Levene Statistic
.006

df1

df2
1

Sig.
4

.944

ANOVA
Rerata Skor
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.132

1

.132

Within Groups

2.462

4

.616

Total

2.594

5

F

Sig.
.214

.667
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Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence

tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference

Equal variances
assumed

.006

.944

Lower

Upper

-.463

4

.667

-.29667

.64058

-2.07521

1.48187

-.463

3.999

.667

-.29667

.64058

-2.07536

1.48203

Rerata
Skor

Equal variances
not assumed

C. Atribut Warna
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

6
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.92502973

Absolute

.163

Positive

.163

Negative

-.140

Kolmogorov-Smirnov Z

.400

Asymp. Sig. (2-tailed)

.997

a. Test distribution is Normal.
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Test of Homogeneity of Variances
Rerata Skor
Levene Statistic

df1

1.052

df2

Sig.

1

4

.363

ANOVA
Rerata Skor
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

F

.240

1

.240

Within Groups

4.278

4

1.070

Total

4.518

5

Sig.
.224

.660

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence

tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances
Rerata
Skor

assumed
Equal variances
not assumed

1.052

.363

Upper

-.474

4

.660

-.40000

.84443

-2.74452 1.94452

-.474

3.347

.665

-.40000

.84443

-2.93647 2.13647
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D. Atribut Aroma

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

6
Mean

Normal Parameters

0E-7

a,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.10570399

Absolute

.204

Positive

.156

Negative

-.204

Kolmogorov-Smirnov Z

.500

Asymp. Sig. (2-tailed)

.964

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

Test of Homogeneity of Variances
Rerata Skor
Levene Statistic
1.510

df1

df2
1

Sig.
4

.286
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ANOVA
Rerata Skor
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Between Groups

.028

1

.028

Within Groups

.056

4

.014

Total

.084

5

Sig.

2.006

.230

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference

Equal variances
Rerata
Skor

assumed
Equal variances
not assumed

1.510

.286

-1.416

Lower

Upper

4

.230

-.13667

.09649

-.40458

.13124

-1.416 3.258

.245

-.13667

.09649

-.43046

.15712
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Lampiran 13
DOKUMENTASI
A. Beberapa Alat dan Bahan Penelitian

Tampah

Oven

Sotil/pengaduk adonan

Baskom

Saringan

Timbangan kue
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Loyang

Sorgum putih

Tepung maizena

Akuades

Kismis

Kacang almond

Chocolate chips
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Telur

Mentega

Gula pasir

Garam

Bubuk kayu manis

Baking powder

Gula palem
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B. Proses Pembuatan Tepung Sorgum

Pemisahan biji dengan
malai sorgum

Biji sorgum yang sudah
direndam akuades selama
72 jam.

Biji sorgum yang
dikecambahkan di atas
kain basah selama 36 jam.

Biji sorgum yang sudah
dikecambah dan dicuci
kemudian dikeringkan.

Biji sorgum diblender
untuk menggiling biji
sorgum.

Tepung sorgum diayak
agar ukurannya sama.
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Tepung Sorgum
(Kiri: yang dikecambahkan,
kanan: tidak dikecambahkan)
C. Proses Pembuatan Snack Bar Sorgum

Pencampuran bahan kering
seperti tepung sorgum,
tepung maizena, kacang
almond, kismis. chocolate
chips.

Mentega cair, telur, gula
palem dan gula pasir yang
dicampurkan.

Adonan snack bar yang
sudah dimasukkan dalam
loyang.
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Pemanggangan snack bar

Produk sanck bar (Atas dari kiri : snack bar 201, 774
dan 193. Bawah dari kiri : snack bar 496, 532 dan 263)

D. Uji Organoleptik

Pelaksanaan uji organoleptik tanggal 28 Maret 2019

