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ABSTRAK

PENGARUH VARIASI TEPUNG WORTEL (Daucus carota L.) DAN BAYAM
MERAH (Amaranthus tricolor L.) TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN,
VITAMIN A, ORGANOLEPTIK, DAYA OLES DAN DAYA SIMPAN
MENTEGA SUSU SAPI

Tri Lestari
151434024
Universitas Sanata Dharma
Masyarakat banyak yang mengalami defisiensi vitamin A sehingga perlu
dilakukan inovasi dalam makanan. Salah satu olahan makanan yang dapat dilakukan
yaitu pada mentega. Namun, mentega juga memiliki sifat yang mudah teroksidasi
yang mengakibatkan daya simpan yang relatif singkat. Defisiensi vitamin A dan
proses oksidasi dapat dikurangi dengan memanfaatkan wortel dan bayam merah
karena mengandung betakaroten dan flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh variasi tepung wortel (Daucus carota L.) dan bayam merah
(Amaranthus tricolor L.) terhadap aktivitas antioksidan, vitamin A, organoleptik,
daya oles dan daya simpan mentega susu sapi.
Mentega dibuat dengan pemisahan krim susu selanjutnya dipasteurisasi kemudian
dikocok selama 45 menit. Pembuatan tepung dimulai dari wortel dan bayam merah
diiris lalu dioven dengan suhu 950C selama 2 jam menggunakan loyang. Setelah itu
diblender dan disaring. Mentega ditambah tepung wortel dan tepung bayam merah,
kemudian dibungkus dengan alumunium foil dan disimpan. Penelitian ini
menggunakan 3 perlakuan yaitu kontrol tanpa penambahan tepung (Ko), perlakuan 1
penambahan 6% tepung wortel (PW), perlakuan 2 penambahan 6% tepung bayam
merah (PB), perlakuan 3 penambahan 6% tepung wortel dan 6% tepung bayam merah
(PWB). Parameter yang diamati yaitu aktivitas antioksidan, vitamin A dan
organoleptik berdasarkan berhitungan uji anova one way factor.
Hasil penelitian menunjukan penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah
memberikan pengaruh nyata (p<0,00) terhadap aktivitas antioksidan dan vitamin A.
Perlakuan (PB) menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 52,9967%,
perlakuan (PWB) menghasilkan vitamin A tertinggi sebesar 11976,32 µg/100 g dan
perlakuan (PWB) adalah hasil organoleptik yang disukai panelis.
Kata kunci : Mentega, antioksidan, vitamin A, tepung wortel dan tepung bayam
merah
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ABSTRACT
THE EFFECT OF VARIATION CARROT FLOUR (Daucus carota L.) AND
RED SPINACH (Amaranthus tricolor L.) TO ANTIOXIDANT ACTIVITY,
VITAMIN A, ORGANOLEPTIC, TOPPING AND SHELF LIFE IN COW’S
MILK BUTTER

Tri Lestari
151434024
Universitas Sanata Dharma
Many people experience vitamin A deficiency so that innovation needs to be
done in food. One processed food that can be done is in butter. However, butter also
has properties that are easily oxidized that caused a relatively short storability. It can
be reduced by utilizing carrots and red spinach because they contains beta-carotene
and flavonoid. The purposes of this research were to analyze the effect of variations
of carrot flour (Daucus carota L.) and red spinach (Amaranthus tricolor L.) on
antioxidant activity, vitamin A, organoleptic, topping and the short storability of
cow's milk butter.
Butter was made by separating the milk cream then pasteurized and shaken
for 45 minutes. For making the carrot and red spinach’s flours, sliced carrot and red
spinach then baked with a temperature of 95°C for 2 hours using a baking sheet.
After that, it was blended and strained. Butter added with carrot flour and red
spinach flour, then wrapped in aluminum foil and stored. This study used 3
treatments, there were control without addition of flour (Ko), an addition of 6%
carrot flour (PW) as a treatment 1, an addition of 6% red spinach flour (PB) as a
treatment 2 and an additions 6% carrot flour and 6% red spinach flour (PWB) as a
treatment 3. The parameters observed were antioxidant activity, vitamin A and
organoleptic based on calculation of one way anova factor test.
The results showed that the addition of carrot flour and red spinach flour had
a significant effect (p <0.00) on antioxidant activity and vitamin A. Treatment (PB)
produced the highest antioxidant activity of 52.99%, and treatment (PWB) produced
vitamin A the highest was 11976.32 µg / 100 g and treatment (PWB) was the
organoleptic result favored by panelists.
Key Words : Butter, antioxidant, vitamin A, carrot flour and red spinach flour
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Mentega merupakan salah satu produk bahan makanan yang digemari oleh
masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat produk mentega bernama
Orchid Butter yang merupakan produk dari PT.Indofood. Mentega yang dibuat
dari PT.Indofood ada 2 macam yaitu mentega asin dan mentega tawar. Komposisi
mentega yang dijual di pasaran terdiri dari bahan dasar susu dan bahan campuran
seperti natrium klorida dan garam, sehingga kandungan nutrisi dalam mentega
minim mencukupi kebutuhan gizi. Kekurangan dari mentega yang terbuat dari
susu yaitu memiliki sifat yang mudah teroksidasi jika berinteraksi dengan udara,
sehingga tidak tahan pada suhu ruangan dan mudah meleleh.
Konsumsi mentega di Indonesia cukup tinggi dan setiap tahun meningkat
seiring dengan pertumbuhan industri makanan. Tingginya konsumsi mentega ini
tidak terlepas dari penggunaan mentega yang cukup luas, misalnya untuk
membuat roti dan kue bahkan untuk keperluan menumis ataupun menggoreng.
Rata-rata konsumsi roti perkotaan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang
signifikan dari 2.044 potong menjadi 52.143 potong. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS) pada tahun 2017 mengenai data statistik yang menggambarkan
peningkatan konsumsi roti setiap tahunnya meningkat secara signifikan dari
20.000 potong menjadi 50.000 potong dibandingkan dengan konsumsi nasi putih.
Tingginya konsumsi roti di daerah perkotaan tidak terlepas dari gaya hidup
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masyarakat perkotaan yang lebih sering mengonsumsi roti sebagai menu utama
untuk sarapan.
Jumlah impor mentega di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Impor Mentega di Indonesia
Komoditi

Tahun
Jumlah Impor US$
2012
147,6
2013
2.769,9
2014
9.906,5
Butter and Oil
2015
4.059,1
2016
12.174,9
Sumber : BPS diolah Kementerian Perindustrian (2016)

Salah satu permasalahan yang biasanya timbul di negara berkembang
adalah masalah kesehatan antara lain defisiensi vitamin A. Masalah gizi yang
berkaitan dengan defisiensi vitamin A dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah
satunya yaitu mengenai permasalahan kesulitan makan dan masih cenderung
memilih - milih makanan. Kesulitan makan ini memungkinkan tubuh kurang
mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Kondisi penurunan kesehatan mata dapat terjadi seiring dengan
bertambahnya usia. Rentan usia dari fase anak-anak hingga fase remaja dapat
mengalami penurunan kesehatan mata mencapai 0,03-0,06%. Memasuki fase
dewasa dapat mengalami penurunan kesehatan mata hingga mencapai 0,131,00%. Pada fase lanjut usia kesehatan mata dapat menurun secara drastis yaitu
dari 3,00-13,90%. Data yang menggambarkan mengenai masalah kesehatan mata
yang disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin A yang masuk ke dalam tubuh
menurut Kementerian Kesehatan yaitu :
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Tabel 1.2 Perhitungan Jumlah Penduduk Dengan Penurunan Kesehatan
Mata Tahun 2013
Jumlah
Penurunan
Kesehatan
Mata
5 – 14
48.024.776
0,03
14.407
15 – 24
42.612.927
0,06
25.568
25 – 34
43.002.751
0,13
55.904
35 – 44
36.617.212
0,30
109.852
45 – 54
26.763.141
1,00
267.631
55 – 64
15.164.793
3,00
454.944
65 – 74
8.519.877
7,60
647.511
75+
4.008.635
13,90
557.200
224.714.112
2.133.017
Jumlah
Sumber : Riskesdas 2013, diolah oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan.
Kelompok
Umur

Jumlah
Penduduk

% Penurunan
Kesehatan
Mata

Berdasarkan permasalahan di atas perlu inovasi baru pada mentega
sebagai alternatif untuk meningkatkan kesehatan mata. Inovasi yang dapat
dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan tambahan sayur yang banyak
mengandung vitamin A. Jenis sayuran yang mengandung vitamin A antara lain
wortel dan bayam merah. Pemilihan wortel dan bayam merah sebagai campuran
dalam pembuatan mentega karena wortel dan bayam merah mudah didapat di
pasaran serta memiliki harga yang relatif murah.
Wortel (Daucus carota L.) merupakan sayuran yang mempunyai banyak
khasiat. Kandungan vitamin A pada wortel sebesar 12.000 SI atau 93% bagian.
Selain itu, wortel memiliki kandungan antioksidan berupa betakaroten
(provitamin A) sebagai penangkal radikal bebas dan dapat menghambat proses
oksidasi pada mentega, sehingga mentega tidak mudah rusak atau berbau tengik
(Setiawan, 2010).
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Sayuran selain wortel yang memiliki kandungan vitamin A dan kadar
antioksidan yang tinggi salah satunya yaitu bayam merah (Amaranthus tricolor
L.). Namun, kandungan vitamin A yang terdapat pada bayam merah lebih sedikit
dibandingkan dengan bayam hijau yaitu sebesar 5,80 SI sedangkan kadar vitamin
A pada bayam hijau sebesar 6,09 SI. Flavonoid pada bayam merah lebih tinggi
dibanding dengan bayam hijau. Berdasarkan hasil penelitian dari Astutie (2011)
didapat hasil kadar antioksidan bayam merah yaitu sebesar 2450,51 ± 27,16 bpj.
Hal ini menunjukkan bahwa bayam merah memiliki aktivitas antioksidan yang
kuat.
Pengembangan produk mentega dengan tambahan tepung wortel dan
tepung bayam merah harus memenuhi kriteria mutu dan selera konsumen agar
layak diproduksi dan dikonsumsi. Oleh karena itu, pengembangan produk
mentega ini juga diikuti dengan berbagai pengujian sebagai jaminan kualitas
mentega. Pengujian yang akan dilakukan meliputi analisis kimia dan uji
organoleptik. Analisis kimia dimaksudkan untuk mengetahui kandungan vitamin
A dan antioksidan pada mentega. Sedangkan uji organoleptik merupakan salah
satu analisis subjektif yang langsung menggunakan panelis untuk menilai mentega
yang diproduksi. Analisis organoleptik yang dilakukan berupa warna, tekstur,
rasa, aroma, dan daya oles dari mentega yang dikembangkan agar dapat diterima
oleh masyarakat luas.
Rebeka (2016), dalam penelitiannya membuktikan bahwa penambahan
tepung wortel dan tepung bayam hijau sebanyak 6% dapat meningkatkan aktivitas
antioksidan sebesar 42,55%. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Azizah (2018)
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yang membuktikan bahwa penambahan tepung wortel dan tepung bayam hijau
dengan komposisi 2 gram tepung wotel dan 1 gram tepung bayam hijau pada
perlakuan 3 (P3) dapat meningkatkan kadar antioksidan sebanyak 70,8388%.
Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Variasi Tepung Wortel (Daucus carota L.)
dan Tepung Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) Terhadap Aktivitas
Antioksidan, Vitamin A, Organoleptik, Daya Oles dan Daya Simpan
Mentega Susu Sapi”

B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Jenis variasi tepung manakah yang memiliki kadar antioksidan yang
tertinggi ?
2. Jenis variasi tepung manakah yang memiliki kadar vitamin A yang
tertinggi ?
3. Pada komposisi berapa penambahan tepung wortel dan tepung bayam
merah yang paling disukai dalam uji organoleptik dan daya oles mentega ?
4. Pada komposisi berapa penambahan tepung wortel dan tepung bayam
merah yang memiliki daya simpan paling lama ?

C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui jenis variasi tepung yang dapat memberikan kadar antioksidan
tertinggi.
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2. Mengetahui jenis variasi tepung yang dapat memberikan kadar vitamin A
tertinggi.
3. Mengetahui komposisi penambahan jenis variasi tepung yang dapat
disukai masyarakat dalam uji organoleptik dan daya oles pada mentega.
4. Mengetahui komposisi tepung wortel dan tepung bayam merah yang
memiliki daya simpan paling lama.

D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti
Dapat mengetahui pengaruh penambahan tepung wortel dan tepung bayam
merah terhadap uji kadar antioksidan dan uji kadar vitamin A pada
mentega.
2. Bagi Masyarakat
a. Memberikan wawasan bagaimana prosedur pembuatan mentega
mengandung antioksidan alami karena berasal dari sayuransayuran
yang baik untuk tubuh.
b. Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk membantu
menumbuhkan minat masyarakat agar senang mengonsumsi wortel
dan bayam merah.
3. Bagi Guru
Dapat memberikan referensi bahwa tepung wortel dan tepung bayam
merah dapat dijadikan sebagai bahan campuran dalam pembuatan produk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

pangan pada praktikum bahan pengawet makanan dan hasil penelitian ini
dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan materi pembelajaran IPA biologi
di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya pada materi Zat
Aditif dan Zat Adiktif pada makanan.
4. Bagi Siswa
Penelitian ini dapat diaplikasikan oleh siswa dengan bentuk yang
sederhana

dalam

suatu

praktikum

khususnya

praktikum

penambahan zat aditif berupa antioksidan pada makanan.

tentang
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Susu
Susu

merupakan bahan makanan

yang bernilai

gizi

tinggi.

Mochammad, 2011 menyatakan bahwa secara kimiawi, susu tersusun atas
dua komponen utama yaitu air sekitar 72% dan bahan padat yang berjumlah
sekitar 28%. Bahan padat susu terdiri dari berbagai senyawa kimia antara lain
protein sebesar 3,5% dan lemak yang kira – kira sama banyaknya dengan
protein. Lemak sering dijadikan tolak ukur mutu susu. Gula dalam susu
disebut laktosa sekitar 5 – 8%. Laktosa memiliki tingkat kemanisan sangat
rendah yaitu 16% tingkat kemanisan sukrosa. Laktosa dibutuhkan dalam
pembentukan sel otak, khususnya bagi anak – anak usia di bawah 7 tahun.
Mineral yang banyak terdapat dalam susu adalah kalsium dan fosfor yang
penting bagi pertumbuhan tulang. Susu juga mengandung klorida,
magnesium, dan natrium yang terlarut dalam air. Vitamin yang terdapat
dalam susu adalah niasin dan riboflavin, namun riboflavin dalam susu cepat
rusak (Sutrisno, 2009).
Kualitas fisik dan kimia susu sapi segar dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu jenis sapi perah, pakan, sistem pemberian pakan, frekuensi
pemerahan, metode pemerahan, perubahan musim dan periode laktasi
(Lingathurai, dkk, 2009). Susu segar mempunyai sifat amphoter, artinya dapat

8
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bersifat asam dan basa sekaligus. Potensial ion hidrogen (pH) susu
segar terletak antara 6,5 – 6,7. Sebagian besar asam yang ada dalam susu
adalah asam laktat (Saleh, 2004). Persentase kandungan nutrisi dalam 100 ml
susu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :
Tabel 2.1. Persentase kandungan nutrisi dalam 100 ml susu
Komposisi

Isi rata – rata dalam
susu (%)

Energi (kkal)

61

Protein (g)

3,2

Lemak (g)

3,5

Karbohidrat (g)

4,3

Kalsium (mg)

143

Fosfor (mg)

60

Besi (mg)

1,7

Vitamin A (SI)

39

Vitamin B1 (mg)
Air
Sumber : Walstra (2006)

0,03
88,3

Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2000 telah menetapkan batas
maksimum cemaran mikroba dalam susu segar dan susu pasteurisasi, yaitu
pada susu segar 1 x 106 CFU per ml dan untuk susu pasteurisasi < 3 x 104
CFU per ml. Sedangkan total bakteri coliform pada susu segar 2 x 101 CFU
per ml dan pada susu pasteurisasi < 0,1 x 101 CFU per ml. Menurut Saleh
(2004) tujuan proses pengolahan susu adalah untuk memperoleh susu yang
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beraneka ragam, berkualitas tinggi, berkadar gizi tinggi, dan tahan simpan.
Proses pengolahan susu selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya
ilmu di bidang teknologi pangan. Banyak jenis bahan makanan yang dapat
dibuat dari bahan baku susu. Antara lain, jenis produk susu yang sudah
dikenal di kalangan masyarakat adalah es krim, susu bubuk, susu kental,
mentega, keju, yoghurt yang dihasilkan melalui proses homogenisasi,
sterilisasi, pasteurisasi dan fermentasi.
B. Mentega
1. Pengertian dan Kandungan Gizi Mentega
Mentega adalah produk minyak hewani yang dibuat dari cream
melalui proses “churning”. Cream tersebut diaduk dan dikocok, sehingga
menghancurkan lapisan membran yang menyelubungi butir – butir lemak
sehingga terbentuk dua fase yaitu fase lemak terdiri dari lemak mentega
dan fase air yang melarutkan berbagai zat yang terdapat dalam susu.
Gumpalan – gumpalan lemak susu dipisahkan bagian lain dan dicuci
dengan air dingin beberapa kali untuk menghilangkan airnya. Mentega
biasanya diberi garam, garam berfungsi untuk mengeluarkan air yang
tersisa dalam lemak susu (Koswara, 2009).
Mentega

mengandung

air

sebanyak

15%

yang

sebagian

teremulsifikasi. Tingginya kadar air dalam mentega menyebabkan
mentega mudah tengik. Mentega minimal memiliki kadar lemak 80%.
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Salah satu asam lemak yang dilepaskan adalah asam butirat, berantai
pendek, mudah menguap dan berbau tidak enak (Ahmentarius, 2011).
Karakteristik mentega biasanya berwarna kuning dan akan cepat meleleh
di dalam suhu ruang. Mentega memiliki aroma harum sehingga banyak
digunakan sebagai campuran bahan pembuatan kue (Reski, 2013).
Mentega merupakan sumber biokalori yang cukup tinggi yaitu sekitar
9 kkal per gram dan sumber vitamin A, D, E, dan K. Selain vitamin juga
terdapat zat besi, fosfor, natrium, kalium serta omega 3 dan omega 6.
Mentega mengandung lebih banyak lemak jenuh yakni 66% jika
dibandingkan dengan lemak tak jenuh yakni 34% (Astawan, 2008).
Mentega tergolong lemak yang siap dikonsumsi tanpa dimasak. Mentega
umum digunakan untuk meningkatkan daya terima makanan, membentuk
struktur dan memberikan cita rasa yang enak pada makanan.
2. Proses Pembuatan Mentega
Menurut Rihastuti (2004), dasar pembuatan mentega terdiri dari :
pemisahan krim susu, seleksi krim, netralisasi krim, pasteurisasi krim,
proses pematangan krim, pengocokan krim, pengepakan dan pemasaran.
Kualitas mentega tergantung pada mutu krim yang digunakan sebagai
bahan dasar. Mentega yang digarami biasanya memiliki flavor lebih
tajam daripada yang tidak diberi garam. Penambahan garam yang
diberikan sekitar 2,5%. Mentega yang tidak bergaram berasa manis,
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karena itu sering disebut sweetbutter. Sweetbutter dibuar dari krim yang
mengalami “churning”, dengan derajat keasaman 0,20 (Koswara, 2009).
Standar mutu yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI)
untuk makanan berbentuk padat lunak yang dibuat dari lemak (mentega)
dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :
Tabel 2.2 Syarat Mutu Mentega SNI 0137441995
Produk
Mentega

Parameter
Kadar Air
Lemak Susu
Asam Lemak Bebas (sebagai
asam butirat)
NaCL
BTM :

Cemaran Logam
Pb
Cu
Zn
Raksa
Timah
Fe
Cemaran Arsen
Sumber : SNI (1995)

Syarat Mutu
Maksimal 16%
Maksimal 18%
Maksimal 0,5%
Maksimal 4%
Sesuai dengan SNI 0102221995
dan permenkes 722 tahun 1988
Maksimal 0,1 mg/kg
Maksimal 0,1 mg/kg
Maksimal 40 mg/kg
Maksimal 0,03 mg/kg
Maksimal 1,5 mg/kg
Maksimal 0,1 mg/kg
Maksimal 0,1 mg/kg

C. Wortel
1. Klasifikasi Wortel
Wortel termasuk tanaman semusim yang memiliki morfologi berbentuk
rumput dan mempunyai umbi berwarna kuning sampai kemerah – merahan.
Hal ini disebabkan karena adanya kandungan carotene (bahan pembentuk
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vitamin A) yang sangat tinggi (Setiawan, 2010). Klasifikasi tanaman wortel
adalah sebagai berikut :
Dunia

: Plantae

Filum

: Spermatophita

Kelas

: Dicotyledoneae

Bangsa

: Umbelliflorae

Suku

: Umbelliferae

Marga

: Daucus

Jenis

: Daucus carota L. (Setiawan, 2010).

Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 2.1. Wortel Segar
2. Kandungan Gizi Pada Wortel
Kandungan gizi wortel dari 100 gram dengan persentase sekitar 88%
bagian yang dapat dimakan adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.3 Kandungan Gizi Pada Wortel
Kandungan gizi

Jumlah

Air

88,44

Kalori

42 kal

Protein

1,2 gr

Lemak

0,3 gr

Karbohidrat

9,3 gr

Vitamin A

12.000 SI

Vitamin B

0,06 mgr

Vitamin C

6 mgr

Ca

39 mgr

Pospor

37 mgr

Fe
0,8 mgr
Sumber : Setiawan, 2010

Menurut Datt (2012) wortel memiliki senyawa bioaktif seperti karotenoid
dan serat yang cukup untuk meningkatkan kesehatan secara signifikan.
Semakin tua warna wortel, maka semakin banyak kandungan βkarotennya.
βkaroten merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat
proses penuaan. Jika tubuh memerlukan vitamin A, maka betakaroten di hati
akan diubah menjadi vitamin A.
Betakaroten merupakan antioksidan yang dapat mencegah proses oksidasi
dalam sistem yang memiliki tekanan oksigen rendah (Indrati, 2010).
Betakaroten terbukti efektif mencegah oksidasi biomolekul dan membran
lipida, terutama pada tekanan oksigen yang rendah. Kemampuan beta karoten
sebagai antioksidan pada tekanan partial oksigen yang rendah ini ternyata
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sangat penting di dalam sistem biologis sebab biasanya sistem antioksidan
efektif pada tekanan oksigen yang relatif tinggi, padahal sifat antioksidan juga
diperlukan di tempat tertentu yang jauh dari sumber oksigen. Oleh karena itu,
beta karoten dapat merupakan komplemen terhadap antioksidan lain, seperti
vitamin C dan vitamin E yang efektif pada tekanan oksigen yang normal (Jin,
L, 2012).
Senyawa beta karoten jauh lebih aman dikonsumsi daripada Vitamin A
yang dibuat secara sintetis. Pendekatan yang terbaik untuk mencegah
defisiensi Vitamin A adalah dengan menghimbau agar suplementasi Beta
karoten dengan dosis yang seimbang. Tubuh manusia mempunyai
kemampuan mengubah sejumlah besar karoten menjadi Vitamin A (Retinol)
sehingga Karoten ini disebut Provitamin A (Camelia, 2010).
Kandungan minyak dalam ruang antarsel perisikel pada umbi wortel
mengandung minyak esensial yang menyebabkan aroma yang khas dari
wortel dan akar tunggangnya menyimpan gula dalam jumlah yang cukup
banyak. Gula yang terdapat pada wortel umumnya terdiri dari sukrosa,
glukosa, fruktosa dan maltosa. Kandungan gula dan asam amino pada wortel
tergantung dari jenis varietas wortel, lingkungan, dan penyimpanan (Astuty,
2015).
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Tabel 2.4 Kadar karotenoid beberapa jenis umbi umbian
Kadar karotenoid (mg/100 g bagian yang dapat dimakan)
Jenis Umbi
βkarote
αkaroten βkriptosantin lutein zeasantin Likopen
n
Wortel, besar
9,02
4,89
0,36



Wortel, medium
6,50
3,06
0,012
0,56


Wortel, muda
4,65
4,12
0,028
0,44
0,015

Kentang
0,005
0,003
0,10
0,010

Kohlrabi
0,009
0,003
0,12
0,003


Bawang merah
0,002
0,015




Sumber : Muller (1997)

Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Akan
tetapi memiliki sifat yang mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila
dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah
tengik. Sebagian besar sumber vitamin A adalah karoten yang banyak terdapat
dalam bahanbahan nabati. Tubuh manusia mempunyai kemampuan
mengubah sejumlah besar karoten menjadi vitamin A (Andriani,2013). Proses
pemasakan yang tepat tidak akan mengurangi kandungan Betakaroten di
dalam makanan (Amiruddin, 2013). Menurut Harikho (2013) mengemukakan
bahwa proses pemasakan dengan menggunakan microwave selama 5 menit
dan proses simmering selama 15-60 menit tidak akan merusak komponen
Betakaroten pada sayuran.
Satuan takaran untuk vitamin A menurut International Unit (IU) atau
Satuan International (SI) adalah RE (Retinol equivalent), dimana :


RE

1 µg retinol (3,33 IU)
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RE

6 µg βkaroten (10 IU)



RE

12 µg karotenoid (10 IU) (Winarno, 2004).

3. Tepung Wortel
Tepung wortel adalah salah satu produk olahan wortel segar yang
merupakan bahan setengah jadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Deviurianty (2011) bahwa tepung wortel memiliki daya simpan yang cukup
lama yaitu 6 – 8 bulan. Pembuatan tepung wortel akan meningkatkan
keanekaragaman pemanfaatan wortel dan yang lebih penting adalah untuk
menjadikannya sebagai sumber provitamin A dan pewarna pangan. Dalam
bentuk tepung daya simpannya lebih mudah dari pada dalam bentuk segar.
Sebagai sumber provitamin A dan pewarna pangan, tepung wortel dapat
ditambahkan antara lain pada makanan bayi, saus, dan sebagai bahan
pembuatan kue (Amiruddin, 2013).
D. Bayam Merah
1. Morfologi Bayam Merah
Tanaman ini memiliki tipe pertumbuhan tegak bercabang sedikit dengan
tinggi tanaman sekitar 20 – 25 cm. morfologi yang dimiliki bayam merah
yaitu memiliki bentuk batang bulat, kasar, bercabang banyak, beruas – ruas,
berwarna merah keunguan. Daun tunggal, duduk berhadapan. Disetiap ketiak
daun tumbuh tunas baru, helaian bentuk lonjong sampai lanset dengan
panjang 4 – 13 cm, lebar 2 – 5 cm, ujung dan pangkal runcing, tepi rata,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

pertulangan daun tegas, permukaan daun kasar berbulu, warna merah
keunguan. Bunga majemuk, bentuk bulir bulat, terletak di ketiak daun,
panjang tangkai 5 – 10 cm, tangkai kasar, berwarna ungu, hiasan bunga
bentuk bintang, ujung runcing, panjang bunga 5 – 10 cm, diameter 5 – 8 mm,
warna putih gading. Biji bentuk bulat, kecil warna hitam, dan memiliki akar
tunggang berwarna putih kecoklatan (Gembong, 2004).

Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 2.2. Bayam Merah
2. Klasifikasi Bayam Merah
Klasifikasi bayam merah menurut Musarofah (2015) sebagai berikut:
Dunia

: Plantae

Filum

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Bangsa

: Caryphyllales

Suku

: Amaranthaceae
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Marga

: Amaranthus

Jenis

: Amaranthus tricolor L.

3. Kandungan Gizi Pada Bayam Merah
Bayam banyak mengandung vitamin dan garam – garam mineral penting
yang dibutuhkan tubuh seperti dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5 Kandungan Gizi Pada Bayam Merah per 100 gram
Kandungan gizi

Bayam Hijau

Bayam Merah

Kalori

36 kal

51 kal

Protein

3,5 gr

5,6 gr

Hidrat Arang

6,5 gr

1 gr

Vitamin A

6,090 SI

5,800 SI

Vitamin B1

908 mgr

908 mgr

Vitamin C

80 mgr

80 mgr

Ca

267 mgr

368 mgr

Fosfor

67 mgr

11,1 mgr

Fe

3,9 mgr

2,2 mgr

Air
86,9 gr
82 gr
Sumber : Komposisi Pangan Indonesia (2009).

Tanaman yang bernama latin Amaranthus tricolor L. ini banyak
mengandung khasiat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Bayam
merah juga dipercayai dapat membersihkan darah setelah melahirkan,
memperkuat akar rambut, mengobati disentri dan anemia. Tetapi masyarakat
belum mengoptimalkan pemanfaatan bayam merah sebagai sumber makanan.
Padahal di dalam daun bayam merah mengandung senyawa flavonoid, tannin,
vitamin C dan antosianin yang dapat bermanfaat untuk antioksidan.
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Kandungan vitamin C dan senyawa flavonoid pada bayam merah lebih tinggi
dibandingkan dengan bayam hijau. Adanya kandungan senyawa metabolit
sekunder pada bayam merah dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan yang
dapat menghambat radikal bebas seperti penyakit kanker (Amrudin, 2007).
Bayam merah mengandung pigmen antosianin. Antosianin adalah pigmen
merah keunguan pada bayam merah berperan sebagai antioksidan (Lingga,
2010). Menurut Pradana (2016) di dalam daun bayam merah memiliki
kandungan zat aktif, diantaranya saponin,flavonoid dan tanin. Serta juga
terdapat potassium, sodium, kalsium, zat besi dan mengandung banyak
vitamin A, B, C, dan E yang tinggi.
4. Manfaat Bayam Merah
Kandungan antioksidan bagi kesehatan berperan dapat mencegah penyakit
hepatitis, kanker usus, stroke, diabetes, sangat esensial bagi fungsi otak dan
mengurangi pengaruh penuaan otak (Herani dan Rahardjo, 2005). Kandungan
zat besi yang sangat tinggi bermanfaat dalam absorbs penyaringan darah
dalam tubuh, sehingga bermanfaat bagi penurunan tekanan darah serta
pencegahan penyakit anemia. Kandungan antioksidan juga bermanfaat
menjaga stabilitas tubuh dan mempunyai kandungan senyawa Fe atau zat besi
serta kalsium yang tinggi (Sutoyo, 2002).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

E. Antioksidan
1. Pengertian Antioksidan
Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (electron donor) atau
reduktan. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat
reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat
reaktif. Senyawa antioksidan memiliki berat molekul kecil, tetapi mampu
menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan cara mencegah
terbentuknya radikal (Winarsi, 2005).
Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat, menunda, atau
mencegah terjadinya senyawa yang mudah teroksidasi (Santoso, 2016).
Menurut Syamsudin (2013), antioksidan merupakan suatu senyawa yang
dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal
bebas. Jadi antioksidan dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi tubuh dari
radikal bebas.
2. Pengertian Radikal Bebas
Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif, yang
secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki electron yang tidak
berpasangan. Secara umum suatu senyawa akan tetap stabil jika elektronnya
itu berpasangan, untuk mencapai kestabilannya radikal bebas akan mengambil
elektron dari sel lain, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel
tersebut dan berimbas pada kinerja sel, jaringan dan akhirnya pada proses
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metabolisme tubuh. Radikal bebas dapat berasal dari polusi udara,
penggunaan rokok, paparan sinar matahari (Ramadhan, 2015).
Menurut Anggraini (2011) antioksidan adalah senyawa yang melindungi
sel melawan radikal bebas, seperti superoksida, radikal peroksil, radikal
hidroksil, dan peroxynitrite. Antiokisdan menstabilkan radikal bebas dengan
melengkapi

kekurangan elektron

yang dimiliki

radikal bebas,

dan

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang
dapat menimbulkan stress oksidatif. Ketidakseimbangan antara antioksidan
dan hasil oksigen reaktif dalam stress oksidatif menyebabkan erusakan sel.
3. Jenis Antioksidan
Antioksidan dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya dan sumbernya.
a. Antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu : 1). Antioksidan
Primer, 2). Antioksidan Sekunder, dan 3). Antioksidan Tersier. Wortel
dan Bayam Merah termasuk ke dalam jenis antioksidan sekunder
karena antioksidan sekunder disebut juga antioksidan non–enzimatis.
Antioksidan non–enzimatis banyak ditemukan dalam sayuran dan
buah–buahan. Komponen yang bersifat antioksidan dalam sayuran dan
buah–buahan meliputi vitamin C, vitamin E, β–karoten, flavonoid,
isoflavon, flavon, antosianin, katekin, dan isokatekin. Sistem kerja
antioksidan non–enzimatis yaitu dengan cara memotong reaksi
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oksidasi berantai dari radikal bebas. Akibatnya, radikal bebas tidak
akan bereaksi dengan komponen seluler (Winarsih, 2005).
b. Antioksidan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:
Jenis antioksidan terdiri dari dua yaitu antioksidan alami dan
antioksidan sintetik. Antioksidan alami terdiri dari antioksidan mineral
yaitu kofaktor antioksidan enzim keberadaannya mempengaruhi
makromolekul komplek seperti karbohidrat. Lalu ada antioksidan
vitamin dibutuhkan untuk fungsi metabolisme tubuh contohnya
vitamin C, vitamin E dan vitamin B. Dan ada fitokimia yaitu senyawa
fenolik, yang bukan vitamin maupun mineral. Senyawa yang termasuk
ke dalam golongan fitokimia adalah senyawa flavonoid. Flavonoid
adalah senyawa fenolik yang memberi warna pada buah, biji – bijian,
daun, bunga, dan kulit. Bayam merupakan sayuran yang cukup banyak
mengandung flavonoid. Karotenoid adalah zat warna dalam buah –
buahan dan sayuran, βkaroten terdapat pada wortel dapat dikonversi
menjadi vitamin A, likopen banyak terdapat dalam tomat dan
zeaxantin banyak pada bayam (Hurrell, 1999). Dan yang termasuk
dalam antioksidan sintetik yaitu butyl hidroksilanisol (BHA), butyl
hidroksittoluen (BHT), propilgallat, dan etoksiquin (Cahyadi, 2006).
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4. Peran Antioksidan dalam Produk Makanan
Antioksidan dalam pangan berperan penting untuk mempertahankan mutu
produk, mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan
aroma, serta kerusakan fisik lain yang diakibatkan oleh reaksi oksidasi
(Widjaya, 2003). Menurut Wahyuni (2016) penambahan potongan wortel
sebagai antioksidan sebesar 10% memiliki daya simpan 66 jam pada produk
diversifikasi dadih. Pada penelitian Astuty (2015) disebutkan bahwa
penambahan ekstrak wortel dengan konsentrasi 1,0% dapat meningkatkan
aktivitas antioksidan pada minyak kacang tanah, sehingga ketengikan kacang
tanah akibat proses oksidasi dapat dihambat dan dapat meningkatkan daya
simpan minyak kacang tanah.
Fungsi utama antioksidan adalah menurunkan terjadinya proses oksidasi
dari lemak dan minyak, menurunkan terjadinya proses kerusakan dalam
makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industri makanan,
meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta
mencegah hilangnya kualitas sensori dan nutrisi (Apriandi, 2011). Sedangkan
menurut Kumalaningsih (2006), bahwa beberapa jenis antioksidan yang
dikombinasikan akan memberikan perlindungan dan hasil yang lebih baik
terhadap oksidasi dibanding dengan satu jenis antioksidan saja.
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5. Mekanisme Kerja Antioksidan
Menurut Kumalaningsih (2006) mekanisme kerja antioksidan secara
umum adalah menghambat oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga
tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi
pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu senyawa turunan asam lemak
yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya satu atom
hidrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya yaitu propagasi, radikal asam
lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi (reaksi 2).
Radikal peroksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan
hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (reaksi 3).
Inisiasi

: RH  R* + H* (1)

Propagasi : R* + O2  ROO* (2)
ROO* + RH  ROOH + R* (3)
Hidrokperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi
lebih lanjut menghasilkan senyawa  senyawa karbonil rantai pendek seperti
aldehida dan keton yang bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak.
Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan mengalami terminasi
melalui reaksi antar radikal bebas membentuk kompleks bukan radikal (4)
terminasi : ROO* + ROO*  non radikal (reaksi 4)
R* + ROO*  non radikal
R* + R*  non radikal.
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Saat ini penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi karena ternyata
dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa antioksidan sintetik dapat
meracuni binatang dan bersifat karsinogenik. Oleh karena itu industri
makanan dan obatobatan beralih mengembangkan antioksidan alami dan
mencari sumbersumber antioksidan alami baru (Arista, 2013).
6. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl)
Metode uji kadar antioksidan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode DPPH (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). DPPH merupakan
senyawa radikal bebas yang dapat bereaksi dengan senyawa yang dapat
mendonorkan atom hydrogen, dapat berguna untuk pengujian aktivitas
antioksidan komponen tertentu dalam suatu ekstrak. Nilai absorbansi
DPPH berkisaran antara 515-520 nm sedangkan nilai aktivitas peredaman
radikal

bebas

yaitu

dinyatakan

dengan

nilai

IC50

(Inhibitory

Concentration). Nilai IC50 didefinisikan sebagai besarnya konsentrasi
senyawa uji yang dapat meredam radikal bebas sebanyak 50%. Semakin
kecil nilai IC50 maka kadar antioksidan yang dihasilkan semakin tinggi.
Metode peredaman radikal bebas DPPH didasarkan pada reduksi dari
larutan methanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan
radikal bebas. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu dengan
bahan pendonor electron maka DPPH akan tereduksi, menyebabkan warna
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ungu akan memudar dan digantikan warna kuning yang berasal dari gugus
pikril. Prinsip kerja dari metode ini adalah adanya radikal bebas stabil
yaitu larutan DPPH yang dicampurkan dengan senyawa antioksidan yang
memiliki kemampuan mendonorkan hydrogen, sehingga radikal bebas
dapat diredam (Apriandi, 2011).
Tabel 2.6 Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH
Intensitas
Sangat kuat
Kuat
Sedang
Lemah
Sumber : Apriandi (2011).

Nilai IC50
< 50 µg/mL
50 – 100 µg/mL
101 – 150 µg/mL
> 150 µg/mL

F. Vitamin A
1. Pengertian Vitamin A
Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan
dalam jumlah sedikit dan dibutuhkan jumlah yang besar untuk fungsi
metabolisme yang normal. Vitamin dapat larut di dalam air dan lemak.
Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. sedangkan
vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C (Dorland, 2006).
Vitamin A stabil terhadap panas, asam, dan alkali tetapi sangat mudah
teroksidasi oleh udara dan akan rusak pada suhu tinggi (Soejarwo, 2002).
Vitamin A adalah salah satu zat gizi esensial yang tidak bisa diproduksi
sendiri oleh tubuh manusia. Untuk memperolehnya harus di ambil dari
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sumber diluar tubuh, seperti bahan sereal, umbi, bijibijian, sayuran,
buahbuahan, dan bahan olahan lainnya (Desi, 2009).
2. Sumber Vitamin A
Vitamin A dapat diperoleh dari ASI dan karoten yang terdapat secara
alami dalam buah dan sayur. Karoten dapat membantu sistem kekebalan
tubuh. Vitamin A juga terdapat dalam beta karoten serta karotenoid lainnya.
tubuh manusia dapat sintesa vitamin A dari karoten atau pro vitamin A yang
terdapat di sayuran dan buah  buahan yang berwarna seperti wortel, tomat,
apel, semangka, dan sebagainya (Kardjati, 2007). Menurut Shalini (2012)
bahwa sayuran yang terbaik dengan kandungan vitamin A yaitu wortel dan
bayam merah meskipun kadar vitamin A wortel lebih tinggi dibandingkan
bayam merah. Berikut bahanbahan yang diketahui mengandung bahan utama
pembentukan vitamin A, yaitu :
Tabel 2.7 Sumber Vitamin A Dari Makanan
Tinggi

Sedang

Rendah



Minyak ikan



Hati ayam



Roti



Minyak kelapa sawit



Ubi jalar



Daging sapi



Wortel



Kentang



Bayam



Ikan

Sumber : Desi (2009).
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G. Penelitian Yang Relevan
Rebeka (2016) dalam penelitian yang berjudul pengaruh penambahan tepung
wortel sebagai antioksidan terhadap kualitas sweet cream butter dengan perlakuan
penambahan tepung wortel sebanyak 0%, 2%, 4%, dan 6%. Penelitian yang dapat
memberikan hasil terbaik dengan kadar antioksidan tertinggi sebesar 42,55%
yaitu pada penambahan tepung wortel dengan konsentrasi 6%.
Penelitian lain dilakukan Azizah (2018), dengan judul penelitian pengaruh
penambahan komposisi tepung wortel dan bayam hijau terhadap kadar
antioksidan serta masa simpan mentega membuktikan bahwa penambahan tepung
bayam dan tepung wortel pada mentega sebanyak masingmasing 2 gram
menghasilkan mentega susu sapi dengan kadar antioksidan tertinggi sebesar
70,8388%.
Kerangka penelitian yang relevan dapat dilihat pada gambar 2.4.
H. Kerangka Berpikir
Penduduk Indonesia banyak yang mengalami defisiensi vitamin A sehingga
perlu dilakukan inovasi dalam makanan khususnya pada mentega karena mentega
salah satu produk bahan makanan yang digemari oleh masyarakat. Namun,
kandungan nutrisi dalam mentega yang minim akan kebutuhan gizi dan
kekurangan dari mentega yang terbuat dari susu yaitu memiliki sifat yang mudah
teroksidasi jika berinteraksi dengan udara, sehingga tidak tahan pada suhu
ruangan dan mudah berbau tengik.
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Berdasarkan permasalahan tersebut perlu inovasi baru pada mentega sebagai
solusi dalam permasalahan kesehatan mata. Solusi yang dapat diberikan yaitu
dengan penambahkan tepung wortel dan tepung bayam merah. Selain menjadi
solusi dalam permasalahan kesehatan mata pemberian sayuran dalam pembuatan
mentega ini juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat menghambat
oksidasi pada mentega sehingga mentega tidak cepat tengik.
Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir peneliti yang dapat dilihat pada
gambar 2.3 sebagai berikut:
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Penduduk Indonesia mengalami
permasalahan dalam kesehatan mata

Mentega banyak digemari oleh penduduk
Indonesia, akan tetapi mentega mudah rusak
apabila disimpan pada suhu ruang dan
kandungan gizi yang masih minim

Wortel (Daucus carota L.) dan Bayam Merah (
Amaranthus tricolor L.) mengandung vitamin A

dan antioksidan yang dapat meningkatkan
kesehatan mata dan memperlambat proses
oksidasi pada mentega (Rebeka, 2016)

Pembuatan mentega berbahan dasar susu sapi
dengan penambahan tepung wortel dan tepung
bayam merah guna menghambat terjadinya
oksidasi agar masa simpan mentega lebih lama
dan dapat meningkatkan kesehatan mata.

Melakukan berbagai pengujian
produk mentega yang diproduksi

Uji Hedonik untuk mengetahui tingkat
kesukaan mentega wortel dan mentega bayam
merah agar dapat diterima oleh konsumen

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir

terhadap

Uji Kimia untuk melihat kandungan gizi
dalam mentega wortel dan mentega bayam
merah khususnya kandungan aktivitas
antioksidan dan vitamin A
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Penelitian 1

Penelitian 2

Penelitian yang dilakukan oleh Rebeka

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah

Untuk mengetahui pengaruh pemberian
tepung wortel sebagai antioksidan
terhadap kualitas sweet cream butter.

Untuk mengetahui pengaruh penambahan
tepung wortel dan tepung bayam merah
terhadap meningkatnya kadar antioksidan
mentega.





Penambahan tepung wortel dengan
variasi konsentrasi 0%, 2%, 4%,
dan 6% untuk mendapatkan kadar
antioksidan yang optimal.
Bahan yang digunakan dengan
krim susu kambing

Berdasarkan hasil penelitian tersebut
tepung wortel dapat menghasilkan
kadar antioksidan terbaik pada
penambahan 6% dengan hasil sebesar
42,55%.





Perbandingan komposisi terdiri dari P1
(tepung wortel 1g:tepung bayam hijau
1g), P2 (tepung wortel 1g:tepung
bayam hijau 2g), P3 (tepung wortel 2g:
tepung bayam hijau 2g)
Proses churning menggunakan blender

Berdasarkan hasil penelitian tersebut
tepung wortel dan tepung bayam hijau
menghasilkan kadar antioksidan terbaik
pada penambahan 2 g tepung wortel dan 2
g tepung bayam hijau dengan hasil sebesar
70,8388%.

Pembaharuan Penelitian




Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan tepung
wortel dan tepung bayam merah
Bahan yang digunakan adalah krim susu yang diambil dari
susu sapi segar
Proses churning menggunakan mixer

Gambar 2.4 Kerangka penelitian yang relevan
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I.

Hipotesis
1. Tepung bayam merah pada perlakuan PB dapat memberikan kadar antioksidan
tertinggi pada mentega.
2. Tepung wortel dan bayam merah pada perlakuan PWB dapat memberikan kadar
vitamin A tertinggi pada mentega.
3. Kombinasi tepung wortel dan tepung bayam merah pada perlakuan PWB dapat
memberikan pengaruh terhadap tingkat sukaan masyarakat dalam uji organoleptik
dan daya oles mentega.
4. Penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah berpengaruh terhadap daya
simpan mentega.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis

penelitian

ini

merupakan

penelitian

eksperimental

laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 1
faktor yakni jenis tepung. Penelitian ini menggunakan dengan 2 variasi
perlakuan, masingmasing menggunakan 3 pengulangan, kemudian
dilanjutkan dengan uji kadar antioksidan, dan kadar vitamin A serta uji
organoleptik.

B. Batasan Penelitian
1. Susu sapi yang digunakan berasal dari Koperasi Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Bagian bayam merah yang digunakan adalah bagian tangkai dan helai
daun dari daun bagian ujung sampai daun baris ke 10.
3. Bagian wortel yang digunakan adalah daging buahnya.
4. Uji organoleptik pada penelitian ini merupakan uji kesukaan terhadap
warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya oles mentega.
5. Lama masa simpan mentega selama 14 hari.
6. Panelis dalam uji organoleptik merupakan panelis tidak terlatih
sebanyak 30 orang mahasiswa Pendidikan Biologi dengan Rentan Usia
20  23 Tahun Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

34
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C. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbedaan variasi tepung
dengan menggunakan 2 jenis tepung sayur yaitu tepung bayam merah
dan tepung wortel pada pembuatan mentega berbahan dasar susu sapi.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar antioksidan dan
kadar vitamin A yang terkandung dalam mentega serta hasil uji
organoleptik, daya oles dan daya simpan pada mentega yang
diproduksi. Parameter uji organoleptik berupa warna, rasa, aroma, dan
tekstur mentega.
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses
pengocokan selama 45 menit, suhu pasteurisasi 800C, suhu
penyimpanan 40C, suhu pengeringan bayam merah dan wortel 950C,
penyaringan tepung wortel dan bayam merah 100 mesh, masa simpan
mentega selama 14 hari dan wadah penyimpanan mentega.

D. Waktu dan Tempat Penelitian
Secara keseluruhan pembuatan dan uji organoleptik mentega
berbahan dasar susu sapi ini dilakukan di Laboratorium Biologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Untuk uji kadar antioksidan dan
kadar vitamin A dilakukan di Laboratorium Chem–Mix Pratama, Kretek,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan
dari tanggal 18 Maret sampai 8 April 2019.

E. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, talenan,
baskom, oven, blender, mixer, saringan, timbangan digital. Bahan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi, wortel, bayam merah, dan
alumunium foil.

F. Cara Kerja
1. Pembuatan tepung wortel
a. Wortel disiapkan kemudian dibersihkan kulit buahnya dan dicuci
menggunakan air bersih
b. Wortel dipotong tipis – tipis menggunakan pisau
c. Potongan wortel diletakkan dalam Loyang lalu dikeringanginkan
d. Potongan wortel dimasukkan ke dalam oven dan dioven dengan
suhu 950C dengan menggunakan loyang aluminium selama 2 jam
e. Wortel yang sudah kering dimasukkan ke dalam blender dan
diblender selama ± 15 menit sampai halus
f.

Tepung yang sudah terbentuk disaring dengan saringan yang
berukuran 100 mesh.

2. Pembuatan tepung bayam merah
a. Bayam merah disiapkan
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b. Bayam merah dipetik bagian tangkai dan helai daunnya sampai
daun ke 10 kemudian dicuci menggunakan air bersih.
c. Daun bayam merah dikeringanginkan terlebih dahulu
d. Daun bayam merah dimasukkan ke dalam oven dan dioven dengan
suhu 950C dengan menggunakan loyang aluminium selama 2 jam
e. Daun bayam merah yang sudah kering dimasukkan ke dalam
blender dan diblender selama ± 15 menit sampai halus
f.

Tepung yang sudah terbentuk disaring dengan saringan yang
berukuran 100 mesh

Tahapan pembuatan tepung wortel dan tepung bayam merah yang
dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Wortel dan Tepung Bayam Merah
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3. Pembuatan mentega susu sapi
a. Susu sapi sebanyak 8000 ml disiapkan untuk membuat mentega
pada sekali ulangan untuk diambil krim susu dengan metode
sentrifugasi.
b. Krim susu dipasteurisasi selama 30 menit dan didiamkan sampai
suhu 42450C.
c. Krim susu dimasukan ke dalam baskom dan dimixer untuk proses
pengocokan (churning) selama 45 menit.
d. Mentega yang sudah terbentuk disaring untuk membuang sisa air
yang masih ada
e. Mentega dicuci dengan air es beberapa kali untuk menghilangkan
sisa air susu dari mentega
f.

Mentega ditimbang sebanyak 50 gram setiap masing masing
perlakuan

g. Tepung

wortel

dan

tepung

bayam

merah

ditimbang

masingmasing sebanyak 6%
h. Mentega (50 gram) dan tepung wortel (6%) dicampur kemudian
diaduk sampai homogen (untuk perlakuan PW)
i.

Mentega (50 gram) dan tepung bayam merah (6%) dicampur
kemudian diaduk sampai homogen (untuk perlakuan PB)

j.

Mentega (50 gram), tepung wortel (6%) dan tepung bayam merah
(6%) dicampur kemudian diaduk sampai homogen (untuk
perlakuan PWB)
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Tahapan pembuatan mentega susu sapi dapat dilihat pada gambar 3.2
sebagai berikut:

5. Pasteurisasi krim susu

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Mentega Susu Sapi.
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Takaran penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah dalam
penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Penambahan Tepung Wortel dan Tepung Bayam Merah

Perlakuan

Mentega

Penambahan
tepung
wortel

Penambahan
tepung
bayam
merah
6%
6%

Pengulangan

Ko
50 gram
3
PW
50 gram
6%
3
PB
50 gram
3
PWB
50 gram
6%
3
Keterangan :
Ko
: Tanpa penambahan tepung wortel dan tepung bayam
merah 0%
PW : Penambahan tepung wortel sebanyak 6%
PB
: Penambahan tepung bayam merah sebanyak 6%
PWB : Penambahan tepung wortel sebanyak 6% dan tepung
bayam merah sebanyak

G. Metode Penyimpanan Mentega
Penyimpanan mentega dalam penelitian ini disimpan pada suhu
ruangan selama 14 hari. Tata letak dalam penyimpanan mentega dengan
undian secara acak untuk menentukan tata letak penyimpanan mentega
supaya objektif. Tata letak dalam penyimpanan mentega dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:
Tabel 3.2 Tata Letak Penyimpanan Mentega
PW1

PWB2

PB1

PWB3
PB3
PW2
PB2
PW3
PWB3
Keterangan :
Ko
= Kontrol (tanpa penambahan tepung wortel dan tepung bayam
merah)
PW = Penambahan tepung wortel sebanyak 6%
PB
= Penambahan tepung bayam merah sebanyak 6%
PWB = Penambahan Tepung wortel (6%) dan tepung bayam merah (6%)
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H. Uji Kadar Antioksidan
Metode uji kadar antioksidan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode DPPH (1.1- diphenyl -2- picrylhydrazyl). Prinsip kerja dari
metode ini adalah adanya radikal bebas stabil yaitu larutan DPPH yang
dicampurkan dengan senyawa antioksidan yang memiliki kemampuan
mendonorkan hidrogen, sehingga radikal bebas dapat diredam. Cara kerja
untuk uji antioksidan sebagai berikut :
a. Mentega diekstrak sebanyak 2 ml dan dicampurkan dengan 2 ml
larutan methanol yang mengandung 80 ppm DPPH.
b. Larutan diaduk dan didiamkan selama 30 menit di ruang gelap.
c. Nilai konsentrasi efektif merupakan bilangan yang menunjukan
konsentrasi ekstrak (microgram/milliliter) yang mampu menghambat
50% oksidasi. Perhitungan nilai konsentrasi efektif atau IC50
menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
Ac = Nilai absorbansi control
A = Nilai absorbansi sampel

Tabel 3.3 Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH
Intensitas
Sangat kuat
Kuat
Sedang
Lemah

Nilai IC50
< 50 µg/mL
50 – 100 µg/mL
101 – 150 µg/mL
> 150 µg/mL
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I. Uji Kadar Vitamin A
Metode uji kadar vitamin A yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode spektrofotometri. Cara kerja dari metode ini sebagai
berikut:
a. Mentega ditimbang sebanyak 2 gram
b. 10 ml KOH 30% ditambahkan dalam methanol dan 20 ml kloroform
c. Larutan dimasukan dalam waterbath selama 30 menit.
d. Pada menit ke 15 sampel divortex.
e. Setelah 30 menit ekstrak disaring dan ditampung dalam labu takar 25
ml.
f. Ekstrak diencerkan dengan khloroform sebanyak 1 ml
g. Ekstrak dimasukan ke dalam labu takar 10 ml diencerkan dengan
khloroform.
h. Absorbs pada spektofotometri dibaca dengan panjang gelombang 440
nm.

J. Uji Organoleptik
Pengujian organoleptik dilakukan oleh seseorang yang disebut panelis.
Panelis merupakan orang yang terlibat dalam penilaian organoleptik dari
berbagai kesan subjektif produk yang disajikan (Ayuningwarno,2014).
Jenis uji organoleptik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
hedonik yaitu panelis menyatakan suka atau tidak suka terhadap sampel.
Kisaran nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1-5 (skala
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Likert), dimana nilai 1: Sangat tidak suka, 2: tidak suka, 3: cukup suka, 4:
suka, 5: sangat suka.
a. Uji Kesukaan Terhadap Warna
1) Sampel mentega diambil sebanyak 1 sendok the dan di letakkan di
dalam cawan petri
2) Pengamatan dilakukan pada setiap sampel mentega, kemudian
diberi skor terhadap warna dari masingmasing perlakuan yang
diuji oleh 30 orang panelis
b. Uji Kesukaan Terhadap Aroma
1) Sampel mentega diambil sebanyak 1 sendok the dan di letakkan di
dalam cawan petri
2) Sampel mentega dicium pada jarak kira – kira ½ cm dari hidung,
kemudian diberi skor terhadap aroma dari masingmasing
perlakuan yang diuji oleh 30 orang panelis
c. Uji Kesukaan Terhadap Rasa
1) Sampel mentega diambil ± seujung sendok teh
2) Sampel mentega dirasakan dengan lidah, kemudian diberi skor
terhadap rasa dari masingmasing perlakuan yang diuji oleh 30
orang panelis
d. Uji Kesukaan Terhadap Tekstur
1) Sampel mentega diambil ± seujung sendok teh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

2) Sampel dirasakan dengan menggunakan tangan, kemudian diberi
skor terhadap tekstur dari masingmasing perlakuan yang diuji
oleh 30 orang panelis
e. Uji Kesukaan Terhadap Daya Oles
1) Sampel mentega diambil ± satu sendok makan
2) Sampel dioleskan dan diratakan pada permukaan roti tawar dengan
menggunakan sendok, kemudian diberi skor terhadap daya oles
dari masingmasing perlakukan yang diuji oleh 30 orang panelis

K. Metode Analisis Data
Penelitian ini terdiri dari 3 kelompok perlakuan yaitu PW dengan
penambahan tepung wortel sebanyak 6%, PB dengan penambahan tepung
bayam merah sebanyak 6%, PWB dengan penambahan tepung wortel
sebanyak 6% dan tepung bayam merah sebanyak 6%, serta 1 kontrol
(tanpa penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah) dengan
pengulangan 3 kali. Hasil yang diperoleh akan diolah menggunakan Uji
Anova dan apabila signifikan akan dilanjutkan menggunakan Uji Tukey.


Pengujian Hipotesis dan pengambilan keputusan

a. Hipotesis
Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua perlakuan.
Hi : terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua perlakuan.
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b. Pengambilan keputusan
Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan hasil
statistik.


Apabila Asymp. Sig > 0,05 maka Ho diterima. Artinya tidak ada
perbedaan yang signifikan dari kedua perlakuan.



Apabila Asymp. Sig < 0,05 maka Ho ditolak. Artinya terdapat
perbedaan yang signifikan dari kedua perlakuan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Uji Organoleptik
1. Uji Kesukaan Terhadap Warna
Warna mentega dari setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.1 di
bawah ini :

Gambar 4.1 Warna mentega pada setiap perlakuan
Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa setiap perlakuan
diperoleh warna yang berbeda-beda. Pada perlakuan kontrol warna yang
dihasilkan adalah kuning keputihan. Perlakuan PW memiliki warna jingga
kekuningan karena ditambahkan tepung wortel. Warna jingga pada
perlakuan PW diperoleh dari kandungan betakaroten yang terdapat pada
wortel, sedangkan warna kekuningan diperoleh dari warna mentega itu
sendiri. Pada perlakuan PB memiliki warna merah keunguan karena
ditambahkan tepung bayam merah. Menurut Lingga (2010), warna merah
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pada bayam merah menunjukan adanya antosianin yaitu pigmen yang
berwarna merah keunguan. Pada perlakuan PB menghasilkan mentega
dengan warna merah keunguan. Pada perlakuan PWB memiliki warna
ungu kekuningan karena ditambahkan tepung wortel dan tepung bayam
merah. Hasil penilaian panelis terhadap warna dari mentega susu sapi
dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini:

4
Rerata Warna

3.5

3.36

3.65

3.62
2.95

3
2.5
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1.5
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3
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4
PWB

Perlakuan
Gambar 4.2 Rata – rata uji kesukaan warna mentega dengan penambahan
tepung wortel (PW), tepung bayam merah (PB) serta tepung wortel dan
tepung bayam merah (PWB).
Berdasarkan gambar 4.2 perlakuan PWB memiliki rata-rata yang
paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya yaitu 3.65,
sehingga perlakuan PWB paling banyak disukai oleh panelis. Perlakuan
PB memiliki rerata yang paling rendah yaitu 2.95 (tidak disukai).
Perlakuan PW memiliki rerata yang tidak jauh berbeda dari perlakuan
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PWB yaitu 3.62 (cukup suka) begitu juga pada perlakuan Ko yaitu 3.36
(cukup suka). Hal ini terjadi karena pada perlakuan Ko dan PW warna
mentega yang dihasilkan sedikit pucat, sedangkan pada perlakuan PB
warna yang dihasilkan terlalu merah keunguan atau terlalu mencolok
sehingga kurang menarik konsumen. Warna mentega yang dihasilkan pada
perlakuan PWB adalah yang paling pas yaitu tidak terlalu pucat dan tidak
terlalu pekat atau mencolok.
Seperti yang dikemukakan Fitriani (2011), bahwa warna memiliki
peran penting dalam penerimaan makanan, selain itu warna juga
digunakan sebagai indikator baik tidaknya cara pencampuran atau cara
pengolahan yang ditandai dengan adanya warna yang seragam atau merata
dan secara umum warna pada suatu produk makanan dapat mempengaruhi
daya tarik konsumen dan umumnya konsumen lebih menyukai warna
yang tidak terlalu mencolok.
Berdasarkan uji Anova one way factor pada (Lampiran 1) diperoleh
hasil 0,026 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa
penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah terdapat perbedaan
yang signifikan dari setiap perlakuan.
2. Uji Rasa
Hasil rasa mentega dari setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.3
di bawah ini :
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Gambar 4.3 Rata – rata uji kesukaan rasa mentega dengan
penambahan tepung wortel (PW), tepung bayam merah (PB) serta
tepung wortel dan tepung bayam merah (PWB).
Berdasarkan gambar 4.3 pada perlakuan PWB memiliki rata–rata yang
paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya yaitu memiliki
rerata 3.73. Hal ini menunjukan bahwa PWB memiliki rasa yang lebih
disukai oleh panelis. Untuk perlakuan Ko memiliki rata–rata yang paling
rendah yaitu 2.84 (kurang disukai). Perlakuan PW memiliki rerata yang
tidak jauh berbeda dari perlakuan PWB yaitu 3.67 (cukup disukai). Begitu
juga pada perlakuan PB yaitu 3.57 (cukup disukai). Hal ini dikarenakan
pada perlakuan PW mengandung wortel. Wortel diketahui memiliki rasa
manis, sebab di dalam wortel terdapat kandungan gula berupa sukrosa,
fruktosa, dan maltosa, sedangkan pada perlakuan PB mengandung bayam
merah. Bayam merah sendiri tidak memiliki rasa atau hambar tetapi
memiliki cita rasa yang khas seperti dedaunan sehingga dapat menarik
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tingkat kesukaan panelis. Perlakuan PWB mengandung wortel dan bayam
merah menghasilkan rasa yang berbeda dari perlakuan yang lain yaitu rasa
manis bercampur dengan rasa dedaunan. Pada perlakuan Ko tidak
ditambahkan tepung wortel maupun tepung bayam merah sehingga pada
perlakuan ini hanya terasa gurih. Selain itu, hasil antara PW, PB dan PWB
penilaian panelis menunjukan perbedaan yang sangat tipis. Hal ini
dikarenakan variasi penambahan konsentrasi tepung wortel maupun
tepung bayam merah sama, yaitu sama-sama penambahan sebanyak 6%
pada setiap perlakuannya. Sehingga rasa yang dihasilkan relative sama.
Berdasarkan uji Anova one way factor pada lampiran 2 diperoleh hasil
0,118 > 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukan bahwa
penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah tidak terdapat
perbedaan yang signifikan dari setiap perlakuan.
3. Uji Aroma
Hasil penilaian terhadap rasa mentega dapat dilihat pada gambar 4.4 di
bawah ini :
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Gambar 4.4 Rata – rata uji kesukaan aroma mentega dengan
penambahan tepung wortel (PW), tepung bayam merah (PB) serta
tepung wortel dan tepung bayam merah (PWB).
Berdasarkan data perhitungan pada gambar 4.4 (cukup suka) diperoleh
hasil yang tertinggi adalah pada perlakuan PWB yaitu 3.53 (cukup
disukai). Untuk perlakuan Ko memiliki rerata yang paling rendah yaitu
2.75 (tidak disukai). Perlakuan PW memiliki rerata yang tidak jauh
berbeda dari perlakuan PWB yaitu 3.38 (cukup disukai). Begitu juga pada
perlakuan PB yaitu 3.13 (cukup disukai).
Penambahan tepung wortel menimbulkan aroma langu pada mentega
karena wortel memiliki aroma yang khas dari adanya kandungan minyak
esensial (Astuty, 2015) dan aroma gurih manis yang berasal dari krim susu
dimana aroma gurih manis pada krim susu dikarenakan adanya kandungan
laktosa pada krim susu tersebut. Pada perlakuan PB diberi penambahan
tepung bayam merah sehingga pada perlakuan PB aroma yang terasa
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adalah aroma khas bayam merah dan aroma gurih manis yang berasal dari
krim susu. Pada perlakuan PWB diberikan penambahan tepung wortel
dan tepung bayam merah. Sehingga aroma yang terasa adalah aroma
perpaduan antara wortel, bayam merah dan aroma krim susu yang khas.
Dengan adanya interaksi antara ketiga bahan tersebut menyebabkan
mentega susu sapi pada perlakuan PWB menjadi semakin disukai oleh
panelis. Pada perlakuan kontrol aroma dari krim susu sangat terasa. Hal
ini disebabkan oleh bahan yang digunakan dalam pembuatan mentega
susu sapi adalah susu segar yang mempunyai aroma yang sangat gurih dan
manis.
Berdasarkan uji Anova one way factor lampiran 3 diperoleh hasil
0,025 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa penambahan
tepung wortel dan tepung bayam merah terdapat perbedaan yang
signifikan dari setiap perlakuan atau diperoleh hasil yang berbeda nyata,
yang berarti penambahan konsentrasi tepung wortel maupun tepung
bayam merah berpengaruh terhadap penilaian panelis.
4. Uji Tekstur
Hasil penilaian terhadap rasa mentega dari setiap perlakuan dapat
dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini :
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Gambar 4.5 Rata – rata uji kesukaan tekstur mentega dengan penambahan
6% tepung wortel (PW), 6% tepung bayam merah (PB) serta 6% tepung
wortel dan 6% tepung bayam merah (PWB).
Berdasarkan gambar 4.5 pada perlakuan PW memiliki rata-rata yang
paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya yaitu memiliki
rerata 3.14. Kemudian untuk perlakuan PWB memiliki tekstur yang paling
rendah yaitu 2.92. Pada perlakuan Ko memiliki rerata sebesar 3.00
Sedangkan untuk perlakuan PB memiliki rerata yang tidak jauh berbeda
dari perlakuan PW yaitu 3.13. Hal ini dikarenakan pada perlakuan PW dan
PB memiliki takaran antara tepung wortel maupun tepung bayam merah
yang pas. Sehingga mentega yang dihasilkan tidak terlalu kental dan
memiliki partikel yang tidak terlalu banyak. Pada perlakuan Ko memiliki
tekstur yang cukup disukai oleh panelis. Hal ini dikarenakan pada
perlakuan Ko tidak ditambahkan tepung wortel maupun tepung bayam
merah. Sehingga mentega yang dihasilkan bertekstur lembut sedangkan
untuk PWB memiliki tekstur yang tidak disukai oleh panelis. Hal ini
dikarenakan semakin banyak takaran tepung yang ditambahkan dalam
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mentega maka akan semakin banyak serbuk halus sehingga mentega
menjadi lebih tidak lembut dan lebih terasa kental.
Berdasarkan uji Anova one way factor pada lampiran 4 diperoleh hasil
0,104 > 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukan bahwa
penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah tidak terdapat
perbedaan yang signifikan dari setiap perlakuan atau diperoleh hasil yang
tidak berbeda nyata, yang berarti penambahan konsentrasi tepung wortel
maupun tepung bayam merah tidak berpengaruh terhadap penilaian
panelis. Hal ini disebabkan karena penambahan konsentrasi tepung wortel
dan tepung bayam merah yang sama, yaitu sebesar 6% pada setiap
perlakuannya
5. Uji Daya Oles
Hasil penilaian panelis terhadap daya oles mentega susu sapi dapat

Rerata Daya Oles

dilihat pada gambar 4.6 sebagai berikut :
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Gambar 4.6 Rata – rata uji kesukaan daya oles mentega dengan
penambahan tepung wortel (PW), tepung bayam merah (PB) serta tepung
wortel dan tepung bayam merah (PWB).
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Berdasarkan gambar 4.6 diketahui bahwa pada perlakuan PB memiliki
rerata yang paling tinggi yaitu 3.45. Hal ini menunjukan bahwa PB
memiliki daya oles yang banyak disukai oleh panelis. Perlakuan PWB
memiliki rerata yang paling rendah yaitu 3.25. Hal tersebut berarti
perlakuan PWB memiliki daya oles yang tidak disukai oleh panelis.
Sedangkan untuk perlakuan PW dan Ko memiliki rerata yang tidak jauh
berbeda dari PB yaitu 3.41 dan 3.30. Hal ini menunjukan bahwa pada
perlakuan PW dan Ko memiliki daya oles yang cukup disukai oleh
panelis.
Daya oles merupakan kemampuan mentega untuk dioleskan secara
merata pada roti. Jika mentega yang dihasilkan tidak memiliki daya oles
yang sama dengan mentega pada umumnya (terlalu encer atau terlalu
padat) maka produk tersebut akan kurang diterima konsumen (Kataren,
2009). Daya oles sangat erat kaitannya dengan tekstur, tekstur yang padat
atau terlalu encer akan sulit dioleskan secara merata. Semakin banyak
tepung wortel maupun tepung bayam merah yang ditambahkan akan
membuat mentega menjadi padat. Pada perlakuan PWB diduga tepung
wortel dan tepung bayam merah yang ditambahkan terlalu banyak
sehingga daya oles yang dihasilkan kurang baik. Sedangkan pada
perlakuan Ko karena tidak terdapat penambahan tepung wortel maupun
tepung bayam merah sehingga tekstur yang dihasilkan sedikit encer
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sehingga sulit dioleskan. Untuk perlakuan PW dan PB diduga tepung
wortel maupun tepung bayam merah yang ditambahkan cukup sehingga
daya oles yang dihasilkan disukai oleh panelis
Berdasarkan uji Anova one way pada lampiran 5 dengan perolehan
hasil 0,470 > 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukan bahwa
penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah tidak terdapat
perbedaan yang signifikan dari setiap perlakuan atau diperoleh hasil yang
tidak berbeda nyata, yang berarti penambahan konsentrasi tepung wortel
maupun tepung bayam merah tidak berpengaruh terhadap penilaian
panelis.

B. Uji Aktivitas Antioksidan
Hasil aktivitas antioksidan pada mentega dengan penambahan tepung
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wortel dan tepung bayam merah adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.7 Rata – rata uji aktivitas antioksidan mentega dengan penambahan
tepung wortel (PW), tepung bayam merah (PB) serta tepung wortel dan
tepung bayam merah (PWB).
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Berdasarkan gambar 4.7 di atas diketahui bahwa perlakuan yang memiliki
rerata yang paling tinggi adalah perlakuan PB yaitu 52.99%. Perlakuan PWB
memiliki nilai rerata 42.14%. Perlakuan PW memiliki nilai rerata 32.66% dan
perlakuan Ko memiliki nilai rerata terendah yaitu 2.74%. Adapun hasil uji
Anova one way factor terhadap aktivitas antioksidan pada mentega dapat
dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :
Berdasarkan uji Anova one way factor pada lampiran 6 diperoleh hasil
0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa penambahan
tepung wortel dan tepung bayam merah memiliki perbedaan yang signifikan
dari setiap perlakuan atau diperoleh hasil yang berbeda nyata, yang berarti
penambahan konsentrasi tepung wortel maupun tepung bayam merah
berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan.
Peningkatan aktivitas antioksidan pada perlakuan PB dikarenakan pada
daun bayam merah mengandung senyawa flavonoid yang berperan sebagai
antioksidan. Seperti yang dikemukakan oleh Amrudin (2007) bahwa di dalam
daun bayam merah mengandung senyawa flavonoid, tannin, vitamin C dan
antosianin yang berperan terhadap pembentukan antioksidan. Adanya
kandungan senyawa metabolit sekunder pada bayam merah dapat dijadikan
sebagai sumber antioksidan. Adapun menurut Lingga (2010) antosianin
adalah pigmen merah keunguan yang berperan sebagai antioksidan. Semakin
tua warna bayam merah maka semakin tinggi kandungan antioksidannya.
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Selain itu, meningkatnya

kadar antioksidan pada mentega dengan

penambahan tepung bayam merah sebanyak 6% juga disebabkan oleh adanya
vitamin C yang tinggi di dalam bayam merah. Seperti yang dinyatakan
Pradana (2016) bahwa daun bayam merah memiliki kandungan zat aktif yaitu
saponin, flavonoid, tannin dan mengandung banyak vitamin A, B, C, dan E
yang tinggi.
Berdasarkan pernyataan di atas hasil perlakuan dengan penambahan
tepung bayam merah menghasilkan aktivitas antioksidan yang tertinggi,
semakin banyak kandungan zat aktif yang dapat berperan sebagai antioksidan
maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Hal

ini

sesuai dengan pernyataan Kumalaningsih (2006), bahwa beberapa jenis
antioksidan yang dikombinasikan akan memberikan perlindungan dan hasil
yang lebih baik terhadap oksidasi dan aktivitas antioksidan dibanding dengan
satu jenis antioksidan saja.
Pada perlakuan PWB yaitu perpaduan antara tepung wortel dan tepung
bayam merah masing-masing sebanyak 6% justru menghasilkan aktivitas
antioksidan tertinggi kedua setelah perlakuan PB yaitu sebesar 42.14%.
Seharusnya semakin banyak jenis antioksidan yang dikombinasikan seperti
karotenoid yang terkandung dalam wortel dan flavonoid yang terkandung
dalam bayam merah akan menghasilkan aktivitas antioksidan yang tertinggi.
Namun pada faktanya perlakuan ini justru menghasilkan aktivitas antioksidan
tertinggi kedua setelah perlakuan PB. Hal ini dapat terjadi kemungkinan
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karena flavonoid bersifat polar sehingga dapat menyebabkan flavonoid
tersebut lebih mudah larut dalam air sehingga ketika dilakukan proses
pengujian ada sebagian kandungan antioksidan yang ikut terbuang bersama
air. Purwatresna (2012), menyatakan bahwa flavonoid dapat bersifat polar
karena adanya gula yang terikat padanya, hal ini menyebabkan flavonoid lebih
mudah larut dalam air sehingga dapat menurunkan kandungan aktivitas
antioksidan.
Selain sifat flavonoid faktor yang dapat memengaruhi aktivitas
antioksidan antara lain proses pengeringan bahan. Pada proses pembuatan
tepung wortel dan tepung bayam merah dilakukan pengeringan selama 2 jam,
sehingga kestabilan aktivitas antioksidan menurun selama proses pembuatan
tepung wortel maupun tepung bayam merah. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Chang (2002), dimana proses pemanasan dapat membuat kadar
flavonoid berkurang sebesar 15-78%. Adapun menurut Riyawan (2015),
perlakuan pemanasan dapat mempercepat oksidasi terhadap antioksidan yang
terkandung dalam sistem bahan alam dan akan mengakibatkan penurunan
aktivitas antioksidan dengan tingkat yang berbeda. Serta menurut Liyana
(2005), ada hubungan antara suhu dan senyawa antioksidan, kandungan
antioksidan menurun seiring dengan peningkatan suhu yang lebih tinggi, hal
ini disebabkan dekomposisi senyawa fenolik. Faktor lain mempengaruhi
menurunnya aktivitas antioksidan antara lain tingkat kekeruhan. Ketika
sampel keruh maka aktivitas antioksidan pada sampel tidak dapat dilihat,
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untuk mengantisipasi adanya kekeruhan maka sampel harus diencerkan
dengan aquades. Selain tingkat kekeruhan, faktor yang dapat mempengaruhi
yaitu proses pengenceran dan penyaringan. Saat proses pengenceran aquades
yang ditambahkan terlalu banyak, sehingga dapat mengurangi aktivitas
antioksidan pada mentega dan saat penyaringan masih terdapat sisa kekeruhan
sehingga memengaruhi adanya aktivitas antioksidan.
Faktor lain yang dapat menyebabkan pada perlakuan PWB menghasilkan
aktivitas antioksidan terendah dari perlakuan PB dikarenakan adanya sifat
epistasis-hipostasis pada senyawa betakaroten dan flavonoid. Pada kasus ini
senyawa betakaroten berperan sebagai epistasis yaitu senyawa yang menutupi
aktivitas antioksidan pada flavonoid sedangkan senyawa flavonoid berperan
sebagai hipostasis yaitu senyawa yang aktivitas antioksidannya ditutupi oleh
senyawa betakaroten. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang sudah
dilakukan, dimana hasil yang diperoleh dari perlakuan kombinasi antara
tepung wortel yang mengandung senyawa betakaroten dan tepung bayam
merah yang mengandung senyawa flavonoid tidak dapat menghasilkan
aktivitas antioksidan yang optimal dari perlakuan PB.
Meningkatnya aktivitas antioksidan pada perlakuan penambahan tepung
wortel sebanyak 6% (PW) yang menghasilkan aktivitas antioksidan sebesar
32,66% disebabkan oleh kandungan karotenoid yaitu β karoten yang tinggi
dalam wortel, yang bertindak sebagai antioksidan. Seperti yang dikemukakan
oleh Datt (2012) yang mengatakan bahwa wortel memiliki senyawa bioaktif
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seperti karotenoid berupa βkaroten dan semakin tua warna wortel, maka
semakin banyak kandungan βkarotennya. βkaroten merupakan antioksidan
yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan.
Disamping karena βkaroten, meningkatnya antioksidan pada mentega
dengan penambahan tepung wortel juga disebabkan oleh adanya vitamin C
dan vitamin E yang tinggi di dalam wortel. Seperti yang dinyatakan Cahyono
(2002) bahwa warna jingga pada wortel berasal dari pigmen warna karoten
yang mengandung sejumlah βkaroten, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C.
Adapun menurut Jin. L (2012) beta karoten merupakan komplemen terhadap
antioksidan lain, seperti vitamin C dan vitamin E yang efektif pada tekanan
oksigen yang normal.
Rendahnya aktivitas antioksidan pada perlakuan Ko disebabkan pada
perlakuan Ko tidak ditambahkan tepung wortel maupun tepung bayam merah
ke dalam mentega, sehingga tidak ada karotenoid, flavonoid, tannin, vitamin
C, dan vitamin E yang bertindak sebagai antioksidan untuk meningkatkan
aktivitas antioksidan di dalam mentega. Sehingga aktivitas antioksidan pada
perlakuan Ko menghasilkan aktivitas antioksidan yang paling rendah.

C. Uji Vitamin A
Hasil kadar vitamin A pada mentega dengan penambahan tepung wortel
dan tepung bayam merah sebagai berikut :
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Gambar 4.8 Rata – rata uji vitamin A pada mentega dengan penambahan
tepung wortel (PW), tepung bayam merah (PB) serta tepung wortel dan
tepung bayam merah (PWB).
Berdasarkan gambar 4.8 diatas hasil analisis kadar vitamin A dari
beberapa sampel mentega diketahui kadar vitamin A yang tertinggi diperoleh
pada perlakuan PWB yang mengandung vitamin A sebesar 11976.32 µg/100
g, dengan komposisi bahan yang digunakan pada perlakuan ini adalah
kombinasi antara tepung wortel sebanyak 6% dan tepung bayam merah
sebanyak 6%. Urutan kedua pada perlakuan PW yang mengandung vitamin A
sebesar 6370.89 µg/100 g, dengan komposisi bahan yang digunakan pada
perlakuan ini yaitu 6% tepung wortel dari volume total mentega. Urutan
ketiga pada perlakuan PB yang mengandung vitamin A sebesar 3899.26
µg/100 g, dengan komposisi bahan yang digunakan pada perlakuan ini adalah
6% tepung bayam merah dari volume total mentega, dan urutan terendah pada
perlakuan Ko yang mengandung vitamin A sebesar 583.87 µg/100 g, dengan
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komposisi bahan yang digunakan susu segar sebanyak 800 ml tanpa tambahan
tepung wortel maupun tepung bayam merah.
Berdasarkan uji Anova one way factor pada lampiran 7 diperoleh hasil
0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa penambahan
tepung wortel dan tepung bayam merah terdapat perbedaan yang signifikan
dari setiap perlakuan atau diperoleh hasil yang berbeda nyata, yang berarti
penambahan konsentrasi tepung wortel maupun tepung bayam merah
berpengaruh terhadap kadar vitamin A.
Tingginya kandungan vitamin A mentega susu sapi pada perlakuan PW
dikarenakan komposisi wortel yang mendominasi karena wortel mengandung
vitamin A sebesar 12.000 SI dalam 100 gr. Seperti yang dikatakan Setiawan
(2010) bahwa wortel sangat kaya vitamin A yakni sebanyak 12.000 SI yang
diperlukan untuk menjaga kesehatan mata dan jaringan epitel, yakni jaringan
yang ada di permukaan kulit.
Di samping adanya kandungan vitamin A yang tinggi pada wortel,
meningkatnya kadar vitamin A pada perlakuan ini dikarenakan adanya
kandungan karoten. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Andriani (2013)
bahwa sebagian besar sumber vitamin A adalah karoten yang banyak terdapat
dalam bahanbahan nabati. Oleh karena itu, semakin dominan tepung wortel
yang digunakan maka semakin besar kandungan karoten, sehingga semakin
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besar kandungan karoten yang digunakan maka dapat meningkatkan
kandungan vitamin A dalam produk mentega susu sapi.
Pada perlakuan PWB menghasilkan kadar vitamin A tertinggi dengan
hasil yang diperoleh sebanyak 11976.32 µg/100 g. Hal ini dapat terjadi karena
adanya kombinasi antara vitamin A yang terkandung di dalam wortel dengan
vitamin A yang terkandung di dalam bayam merah, sehingga semakin banyak
tepung yang ditambahkan maka akan semakin menghasilkan kadar vitamin A
yang tinggi. Selain itu, meningkatnya kadar vitamin A pada perlakuan ini
sepadan dengan meningkatnya penambahan jumlah tepung wortel dan tepung
bayam yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh kandungan karoten yang
tinggi dalam wortel yang bertindak sebagai sumber vitamin A. seperti yang
dikemukakan oleh Andriani (2013) yang mengatakan bahwa sebagian besar
sumber vitamin A adalah karoten yang banyak terdapat dalam bahanbahan
nabati. Demikian juga menurut Shalini (2012) bahwa sayuran yang terbaik
dengan kandungan vitamin A yaitu wortel dan bayam merah meskipun kadar
vitamin A wortel lebih tinggi dibandingkan bayam merah. Pada perlakuan ini
semakin meningkatnya penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah
maka semakin meningkat pula kandungan karoten dan vitamin A dalam
mentega, sehingga kadar vitamin A pada mentega dapat meningkat.
Pada perlakuan PB menghasilkan kandungan vitamin A sebesar 3899.26
µg/100 g. hasil kadar vitamin A pada perlakuan ini lebih kecil dibandingkan
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dengan perlakuan PW dan PWB. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin A
pada bayam merah lebih sedikit dibandingkan dengan kandungan vitamin A
pada wortel yaitu hanya sebesar 5.800 SI per 100 gr seperti yang tercantum
pada tabel 2.5 tentang kandungan gizi pada bayam merah yang diolah oleh
Komposisi Pangan Indonesia (KPI) pada tahun 2009.
Selain kandungan vitamin A yang lebih sedikit, penyebab lain karena
pada bayam merah tidak mengandung zat warna berupa betakaroten,
melainkan mengandung zat warna berupa antosianin. Sedangkan kita tahu
bahwa sumber vitamin A salah satunya adalah karoten. Seperti yang dikatakan
Andriani (2013) bahwa sebagian besar sumber vitamin A adalah karoten yang
banyak terdapat dalam bahanbahan nabati. Karena bayam merah tidak
mengandung zat warna berupa betakaroten inilah yang menyebabkan pada
perlakuan PB menghasilkan kadar vitamin A lebih sedikit dibandingkan
dengan perlakuan PW dan PWB yaitu hanya sebesar 3899.26 µg/100 g.
Pada perlakuan Ko dihasilkan kadar vitamin A yang paling rendah yaitu
sebesar 583.87 µg/100 g. Rendahnya kadar vitamin A pada perlakuan kontrol
(Ko) disebabkan karena pada perlakuan ini tidak ditambahkan tepung wortel
maupun tepung bayam merah ke dalam mentega. Sehingga tidak ada
karotenoid yang bertindak sebagai sumber vitamin A untuk meningkatkan
kadar vitamin A di dalam mentega. Akibatnya, peningkatan kadar vitamin A
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yang terbentuk dalam mentega tidak banyak dan kadar vitamin A pada
perlakuan kontrol paling sedikit dibandingkan dengan perlakuan yang lain.
D. Daya Simpan
Dalam

penelitian

ini

peneliti

membatasi

waktu

dalam

proses

penyimpanan mentega, peneliti hanya melakukan daya simpan selama 14 hari
dan melakukan pengamatan 1 kali selama 1 minggu. Pada pengamatan
minggu pertama tanggal 1 April 2019 kondisi mentega masih sama dengan
mentega pada awal pembuatan yaitu tidak mengalami tanda-tanda kerusakan
pada mentega. Mentega pada perlakuan PW yaitu dengan penambahan 6%
tepung wortel masih memiliki kondisi warna mentega masih dominan ke
warna jingga, aroma yang dimiliki pada perlakuan PW masih tercium aroma
khas susu dan sedikit aroma wortel. Selain warna dan aroma pada perlakuan
PW memiliki tekstur yang masih bagus yaitu tidak terlalu lembek atau
mencair. Secara keseluruhan mentega dengan perlakuan PW masih dalam
keadaan baik. Mentega pada perlakuan PB dengan penambahan 6% tepung
bayam merah dapat diketahui warna mentega masih cenderung ke warna
merah keunguan. Aroma yang dimiliki pada perlakuan PB aroma khas susu
kurang tercium melainkan lebih dominan aroma bayam merah. Untuk tekstur
yang dimiliki masih bagus yaitu tidak terlalu lembek. Mentega pada perlakuan
PWB dengan penambahan 6% tepung wortel dan 6% tepung bayam merah
dari hasil pengamatan memiliki warna cokelat. Hal ini disebabkan oleh
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perbandingan yang sama pada pemberian tepung wortel dan tepung bayam
merah.
Aroma yang dimiliki pada perlakuan PWB sedikit tercium aroma khas
susu tetapi lebih banyak tercium aroma bayam merah. Untuk tekstur masih
sama dengan perlakuan PW dan PB sedangkan mentega pada perlakuan
kontrol diketahui warna yang dimiliki berwarna kuning pucat atau kuning
sedikit keputihan. Pada perlakuan kontrol aroma yang dimiliki masih sangat
tercium aroma khas susu yang sangat menyengat. Hal ini terjadi karena bahan
pembuatan mentega dibuat dengan bahan susu sapi segar. Secara keseluruhan
kondisi mentega pada perlakuan kontrol masih terlihat baik.
Pada pengamatan minggu kedua diperoleh hasil pengamatan pada kondisi
mentega agak berubah dari kondisi pada pengamatan minggu pertama.
Mentega pada perlakuan PW tidak mengalami perubahan yaitu warna
mentega masih berwarna jingga dengan aroma yang dimiliki masih tercium
aroma khas susu dan sedikit aroma wortel. Begitu pula dengan mentega pada
perlakuan PB dengan penambahan 6% tepung bayam merah belum
mengalami perubahan. Warna mentega yang dimiliki masih berwarna merah
keunguan dengan aroma lebih dominan aroma bayam merah. Pada kondisi
mentega pada perlakuan PWB dengan penambahan 6% tepung wortel dan 6%
tepung bayam merah memiliki kondisi yang masih baik yang ditandai dengan
warna mentega masih memiliki warna yang sama pada pengamatan
sebelumnya yaitu masih berwarna coklat. Aroma yang tercium lebih
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cenderung aroma bayam merah dan aroma khas susu kurang tercium. Untuk
kondisi pada mentega dengan perlakuan kontrol yaitu tanpa penambahan
tepung wortel maupun bayam merah dapat diketahui warna mentega masih
terlihat berwarna kuning keputihan, aroma pada mentega di perlakuan kontrol
sedikit tercium aroma tengik tetapi tidak ditumbuhi jamur pada permukaan
mentega.
Berikut ini kondisi daya simpan mentega selama 14 hari pada perlakuan
Ko (tanpa penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah), PW
(penambahan 6% tepung wortel), PB (penambahan 6% tepung bayam merah),
PWB (penambahan 6% tepung wortel dan 6% tepung bayam merah).

Gambar 4.9 Kondisi mentega selama 14 hari penyimpanan.
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Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan dapat diketahui
bahwa daya simpan mentega yang paling rendah diperoleh pada perlakuan
kontrol yang tidak diberi tambahan tepung wortel maupun tepung bayam
merah. Hal ini terjadi karena pada perlakuan kontrol tidak mengandung
senyawa antioksidan sehingga dapat menyebabkan adanya proses oksidasi.
Oleh karena itu, pada perlakuan kontrol mengalami kerusakan berupa
munculnya aroma tengik. Ketengikan dapat terjadi karena proses oksidasi
oleh oksigen di udara terhadap asam lemak tidak jenuh dalam mentega, lalu
radikal bebas dengan O2 membentuk peroksida aktif yang dapat membentuk
hidroperoksida yang bersifat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa
dengan rantai karbon yang lebih pendek dari radiasi energi panas atau enzim
(Kumalaningsih, 2006).
Faktor lain yang dapat mempengaruhi proses ketengikan pada mentega
yaitu pada saat proses pemisahan antara lemak susu yang merupakan lemak
mentega dan air susu yang kurang bersih. Hal ini sesuai dengan pernyataan
(Wardhana, 2012), Tingginya kadar air dalam mentega menyebabkan mentega
mudah menjadi tengik dimana salah satu asam lemak yang dilepaskan adalah
asam butyrat, berantai pendek yang mudah menguap dan berbau tidak enak.
Selain proses pemisahan yang kurang sempurna faktor yang dapat
menyebabkan ketengikan pada mentega juga dapat dikarenakan pada proses
pasteurisasi yang tidak tepat. Seperti yang dikemukakan oleh (Muhandri,
2009), Pasteurisasi adalah proses pemberian panas untuk menghancurkan
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sebagian besar mikroba dan enzim yang terdapat dalam krim susu yang dapat
menyebabkan kerusakan pada mentega. Meskipun bakteri patogen sudah
dimusnahkan, tetapi bakteri non patogen masih hidup, sehingga bakteri
tersebut dapat menyebabkan proses pembusukan pada mentega yang ditandai
dengan terciumnya aroma tengik.
Untuk hasil pengamatan daya simpan pada perlakuan PW, PB, dan PWB
dapat dikatakan mampu memperpanjang daya simpan mentega. Hal ini dapat
terjadi karena dari ketiga perlakuan tersebut mengandung antioksidan yang
terbukti dapat menghambat proses oksidasi sehingga pada ketiga perlakuan
dengan penambahan tepung wortel maupun tepung bayam merah memiliki
daya simpan lebih lama dibandingkan dengan perlakuan kontrol yaitu tanpa
penambahan tepung wortel maupun tepung bayam merah.
E. Kendala, Hambatan dan Keterbatasan Peneliti
Dalam proses penelitian ini, kendala, hambatan dan keterbatasan yang
dihadapi oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Pada saat pembuatan mentega peneliti sulit membedakan fase dimana
mentega sudah terbentuk
2. Pada penelitian ini tidak mengukur IC50 bilangan yang menunjukan
konsentrasi tepung wortel maupun tepung bayam merah yang mampu
menghambat aktivitas antioksidan
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3. Dalam penelitian ini tidak melakukan uji flavonoid, tannin dan uji fenol,
sehingga dalam penelitian ini hanya dapat menunjukan kadar berdasarkan
literatur.
4. Dalam penelitian ini bahan utama yang digunakan berasal dari susu segar
sehingga produk yang dihasilkan masih tercium aroma susu yang masih
menyengat.
5. Dalam penelitian ini interval waktu pengamatan mentega dilakukan 1
minggu sekali, sehingga tidak diketahui kapan mentega mengalami
kerusakan secara pasti.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Hasil penelitian tentang “Pengaruh Variasi Tepung Wortel (Daucus carota
L.) dan Tepung Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) Terhadap Aktivitas
Antioksidan, Vitamin A, Organoleptik, Daya Oles dan Daya Simpan Mentega
Susu Sapi” dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru dan dapat dijadikan
sebagai sumber referensi tambahan dalam pembelajaran. Rancangan penerapan hasil
penelitian dalam pembelajaran ini akan digunakan sebagai bahan praktikum pada
materi zat aditif pada makanan dan zat adiktif psikotropika kelas XI semester 2
Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran ini dirancang agar peserta didik dapat
secara langsung membuat percobaan pembuatan mentega yang mengandung bahan
pengawet dan bahan pewarna yang berasal dari bahan alami seperti sayuran serta
memiliki tambahan kandungan gizi yang baik dari sayuran tersebut.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait dengan
penelitian ini yaitu mengacu pada kurikulum 2013. Berikut Kompetensi Dasar (KD)
dan Indikator yang digunakan:
A. Kompetensi Dasar (KD)
3.7 Mendeskripsikan zat aditif alami dan buatan dalam produk makanan dan
minuman dalam kemasan dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya
terhadap kesehatan
4.7 Menyajikan data, informasi dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan
minuman serta zat adiktif psikotropika.
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B. Indikator Pembelajaran :
3.7.1 Menyebutkan contoh bahan aditif pada makanan dan minuman
3.7.2 Menjelaskan fungsi penggunaan bahan aditif dalam makanan dan minuman
3.7.3 Memecahkan solusi pengganti bahan aditif
3.7.4 Menjelaskan macam dan dampak penggunaan bahan aditif bagi kesehatan
3.7.5 Menjelaskan pengaruh psikotropika terhadap kesehatan
4.7.1 Menyajikan informasi jenis bahan aditif yang dipakai pada suatu produk
makanan dan minuman
4.7.2 Merancang ide dalam pemecahan masalah tentang peredaran zat adiktif
psikotropika di Indonesia.
4.7.3 Mengusulkan ide dan membuat percobaan tentang praktikum sebuah produk
menggunakan bahan aditif tertentu yang lebih aman bagi kesehatan
4.7.4

Membuat

laporan

hasil

percobaan

menggunakan bahan aditif tertentu

praktikum

pembuatan

produk
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Jenis variasi tepung yang dapat memberikan hasil aktivitas antioksidan
tertinggi dalam pembuatan mentega adalah jenis variasi tepung bayam
merah pada perlakuan PB dengan perolehan hasil sebesar 52.99%.
2. Jenis variasi tepung yang dapat memberikan hasil kadar vitamin A
tertinggi dalam pembuatan mentega adalah jenis variasi tepung wortel dan
tepung bayam merah pada perlakuan PWB dengan perolehan hasil sebesar
11976.32 µg/ 100 g.
3. Komposisi penambahan jenis tepung yang paling disukai oleh masyarakat
adalah komposisi penambahan jenis tepung wortel dan tepung bayam
merah pada perlakuan PWB.
4. Kadar antioksidan yang tinggi pada mentega terbukti mampu membuat
mentega pada perlakuan PW, PB, dan PWB memiliki daya simpan yang
lebih lama dibandingkan mentega tanpa penambahan tepung wortel dan
tepung bayam merah.
B. Saran
1. Apabila ingin melakukan penelitian tentang mentega sebaiknya lebih
banyak membaca referensi dari berbagai sumber. Supaya dapat
membedakan fase pembentukan mentega dengan tepat
2. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengukuran IC50 yaitu bilangan yang
menunjukan konsentrasi tepung wortel maupun tepung bayam merah yang
mampu menghambat aktivitas antioksidan. Sehingga apabila ingin
melanjutkan penelitian ini perlu melakukan pengukuran IC50 supaya dapat
mengetahui konsentrasi tepung mana yang mampu menghambat aktivitas
antioksidan.
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3. Apabila akan melanjutkan penelitian ini, dianjurkan untuk melakukan uji
flavonoid, tannin dan fenol pada mentega agar dapat diketahui kandungan
yang berfungsi sebagai antioksidan.
4. Apabila akan melanjutkan penelitian ini, dianjurkan untuk menggunakan
krim susu siap pakai yang tidak terlalu memiliki aroma amis yang tajam.
5. Apabila akan melanjutkan penelitian ini, dianjurkan untuk melakukan
pengamatan terhadap daya simpan mentega dilakukan setiap hari, supaya
dapat mengetahui secara pasti kapan kondisi mentega mulai berubah.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap warna mentega
A. Uji Warna
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.33595725

Absolute

.139

Positive

.139

Negative

-.123

Kolmogorov-Smirnov Z

.482

Asymp. Sig. (2-tailed)

.974

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Rerata
Levene Statistic
2.281

df1

df2
3

Sig.
8

.156

3. Anova

Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.836

3

.279

Within Groups

.415

8

.052

1.251

11

Total

F
5.365

Sig.
.026
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Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap rasa mentega
B. Uji Rasa
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.43230461

Absolute

.162

Positive

.109

Negative

-.162

Kolmogorov-Smirnov Z

.563

Asymp. Sig. (2-tailed)

.909

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Rerata
Levene Statistic
3.897

df1

df2
3

Sig.
8

.055

3. Anova
ANOVA
Rerata
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

1.529

3

.510

Within Groups

1.520

8

.190

Total

3.049

11

F
2.682

Sig.
.118
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Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap aroma mentega
C. UJI Aroma
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.28594447

Absolute

.155

Positive

.153

Negative

-.155

Kolmogorov-Smirnov Z

.535

Asymp. Sig. (2-tailed)

.937

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Rerata
Levene Statistic
6.551

df1

df2
3

Sig.
8

.115

3. Anova
ANOVA
Rerata
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

1.037

3

.346

.511

8

.064

1.548

11

F
5.409

Sig.
.025
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Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap tekstur mentega
D. Uji Tekstur
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.16045673

Absolute

.309

Positive

.125

Negative

-.309

Kolmogorov-Smirnov Z

1.072

Asymp. Sig. (2-tailed)

.201

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Rerata
Levene Statistic
4.849

df1

df2
3

Sig.
8

.233

3. Anova
ANOVA
Rerata
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.269

3

.090

Within Groups

.251

8

.031

Total

.520

11

F
2.860

Sig.
.104
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Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap daya oles mentega
E. Uji Daya Oles
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.19782683

Absolute

.182

Positive

.174

Negative

-.182

Kolmogorov-Smirnov Z

.632

Asymp. Sig. (2-tailed)

.819

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Rerata
Levene Statistic
5.216

df1

df2
3

Sig.
8

.128

3. Anova
ANOVA
Rerata
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.147

3

.049

Within Groups

.422

8

.053

Total

.570

11

F

Sig.
.929

.470
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Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap aktivitas antioksidan
mentega
F. Uji Aktivitas Antioksidan
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

11.03673335

Absolute

.282

Positive

.282

Negative

-.206

Kolmogorov-Smirnov Z

.978

Asymp. Sig. (2-tailed)

.295

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Aktivitas Antioksidan
Levene Statistic
1.626

df1

df2
3

Sig.
8

.259

3. Anova
ANOVA
Aktivitas Antioksidan
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

4195.354

3

1398.451

22.721

8

2.840

4218.074

11

F
492.400

Sig.
.000
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Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Statistik Uji Organoleptik terhadap kadar vitamin A
mentega
G. Uji Vitamin A
1. Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

3195.32789194

Absolute

.252

Positive

.252

Negative

-.174

Kolmogorov-Smirnov Z

.874

Asymp. Sig. (2-tailed)

.429

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

2. Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Vitamin A
Levene Statistic
1.542

df1

df2
3

Sig.
8

.277

3. Anova
ANOVA
Vitamin A
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

207778140.135

3

69259380.045

1597609.860

8

199701.233

209375749.995

11

F
346.815

Sig.
.000
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Lampiran 8 : Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan mentega
Tabel 1. Alat Yang Digunakan Untuk Pembuatan Mentega
ALAT

Blender Susu

Baskom

Blender Tepung

Spatula

Loyang Aluminium

Mixer

Timbangan Digital

Solet

Saringan
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Timbangan

Tabel 2. Bahan Yang Digunakan Untuk Pembuatan Mentega
BAHAN

Wortel

Bayam Merah

Alumunium foil

Susu Segar
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LAMPIRAN 9 : Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Dari Laboratorium Chem-mixPratama
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LAMPIRAN 10 : Hasil Uji Kadar Vitamin A Dari Laboratorium Chem-mixPratama
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Lampiran 11: Perangkat Pembelajaran

SILABUS
Sekolah
Kelas

: SMA N Yogyakarta
XI

Semester

: Genap/II

Mata Pelajaran

: Biologi

Tema

: Zat Aditif Pada Makanan dan Zat Adiktif Psikotropika

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit (3 x Pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi,
damai), santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagian bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagian cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradapan terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan mintanya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.
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Materi
Pokok/Pembelajaran

Kompetensi Dasar

1.1 Mengagumi dan
 Pengertian zat aditif
 Macammacam zat memahami
keteraturan
dan
aditif
kompleksitas
 Fungsi dari zat aditif
Tuhan
 Solusi
pengganti ciptaan
tentang
proses–
bahan zat aditif yang
aman
untuk proses yang terjadi
pada tubuh makhluk
dikonsumsi
ditingkat
 Dampak
yang hidup
seluler
dan
menjaga
ditimbulkan dari zat
keteraturan tersebut
aditif bagi kesehatan
tindakan
 Pengertian zat adiktif sebagai
pengalaman
 Macammacam zat
menurut agama yang
adiktif
dianutnya
 Dampak
yang
1.2 Berpikir ilmiah :
ditimbulkan dari zat
teliti, tekun, jujur
adiktif
bagi
sesuai data dan fakta,
kesehatan
disiplin,
tanggung
jawab, dan peduli
dalam observasi dan
eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan
pertanyaan
dan
beragumentasi,
peduli
lingkungan,
gotong
royong,
bekerja sama, cinta

Indikator
3.7.1
Menyebutkan
contoh

bahan

aditif

pada

makanan

dan

minuman
3.7.2
Menjelaskan
fungsi
penggunaan
bahan

aditif

dalam makanan
dan minuman
3.7.3
Menjelaskan
macam

dan

dampak
penggunaan
bahan aditif bagi

Kegiatan
Pembelajaran
Stimulation

Peserta
didik
mencermati
gambar 2 kue yang
berbeda yaitu 1
kue
memiliki
warna dan 1 kue
yang lain tidak
memiliki
warna
kemudian diberi
pertanyaan.
Mengapa
kue
rainbow
lebih
menarik daripada
kue tart yang tidak
berwarna ?

Guru
menampilkan
gambar
tentang
produk mentega.
peserta
didik
diminta
untuk
memperhatikan
gambar
yang
ditampilkan

Alokasi
Waktu

Penilaian

6 x 45
Kognitif : Tes
dan Non tes menit
(Laporan
praktikum)
Afektif
Lembar
Observasi
Psikomotorik :
Kinerja

:

Sumber Belajar
 Maniam,Subra.
2016. Biologi
untuk SMA/MA
Kelas
XI.
Bandung
:
Grafindo Media
Pratama
 LKS
 Buku Panduan
Praktikum
 Internet
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damai, berpendapat
secara ilmiah dan
kritis, responsif dan
proaktif dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan
dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium.
3.7 Mendeskripsikan
zat aditif alami dan
buatan dalam produk
makanan
dan
minuman
dalam
kemasan dan zat
adiktif psikotropika
serta
pengaruhnya
terhadap kesehatan
4.7 menyajikan data,
informasi
dan
mengusulkan
ide
pemecahan masalah
untuk menghindari
terjadinya
penyalahgunaan zat
aditif dalam makanan
dan minuman serta
zat
adiktif
psikotropika.

kesehatan
3.7.4
Memecahkan
solusi pengganti
bahan aditif
3.7.5
Menjelaskan
pengaruh
psikotropika
terhadap
kesehatan
4.7.1 Merancang
ide

dalam

pemecahan
masalah tentang
peredaran

zat

adiktif
psikotropika

di

Indonesia.
4.7.2
Menciptakan ide
dan

membuat

percobaan

Peserta didik
mencermati
gambar kopi dan
rokok sebagai
salah satu contoh
zat adiktif Lalu
guru menanyakan
kepada siswa.
Menurut kalian zat
apa yang terdapat
di dalam kopi dan
rokok ?
Problem Statement
 Peserta
didik
berdiskusi dengan
teman
kelompok
untuk
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan
oleh
guru
dan
melakukan
pengamatan
tentang
produk
mentega
sesuai
dengan
langkah
kerja
dalam
kegiatan praktikum
Data Collection
 Peserta
didik
mengumpulkan
data
berupa
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tentang
praktikum
sebuah

produk

menggunakan
bahan

aditif

tertentu

yang

lebih aman bagi
kesehatan
4.7.3 Membuat
laporan
hasil
percobaan
praktikum
pembuatan
produk
menggunakan
bahan
aditif
tertentu

jawaban
dari
pertanyaan
yang
diajukan oleh guru
mengenai zat aditif
yang ditambahkan
dalam
produk
makanan maupun
minuman

Peserta
didik
mengumpulkan
data
berupa
pengamatan
mengenai
penambahan
zat
aditif yang biasa
ditambahkan
di
dalam
mentega
sehingga mentega
lebih menarik dan
tahan lama
 Peserta
didik
mengumpulkan
data
berupa
pengamatan
mengenai
peredaran
zat
adiktif
psikotropika
di
Indonesia
Data Processing
 Peserta
didik
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menuliskan hasil
diskusinya
pada
lembar kerja yang
sudah disediakan
 Peserta
didik
menuliskan hasil
pengamatannya
pada tabel yang
sudah disediakan
serta
menggambarkan
hasil
pengematannya
Verification
 Peserta
didik
bersama
teman
kelompok
menjawab
pertanyaan
dan
mempresentasikan
hasil diskusinya
Generalization
 Peserta
didik
bersama
teman
kelompok
menyusun
kesimpulan
berdasarkan hasil
pengamatannya
dan tujuan dari
indikator
pencapaian.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA N YOGYAKARTA

Mata Pelajaran

: IPA (BIOLOGI)

Kelas

XI

Semester

: Genap/II

Materi

: Zat Aditif pada makanan dan zat Adiktif Psikotropika

Alokasi waktu

: 6 x 45 menit (3 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti :
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif, dan proaktif,
dan menunjukkan sikap sebagian bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagian cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
procedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradapan terkait penyebab
fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan mintanya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan ranah
abstrak dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri
serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator
KOMPETENSI DASAR
3.7 Mendeskripsikan zat aditif alami dan

4.7

Menyajikan

data,

informasi

dan

buatan dalam produk makanan dan minuman mengusulkan ide pemecahan masalah untuk
dalam kemasan dan zat adiktif psikotropika menghindari terjadinya penyalahgunaan zat
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serta pengaruhnya terhadap kesehatan

aditif dalam makanan dan minuman serta zat
adiktif psikotropika.
INDIKATOR

3.7.1 Menyebutkan contoh bahan aditif pada

4.7.1

makanan dan minuman

masalah

3.7.2 Menjelaskan fungsi penggunaan bahan

psikotropika di Indonesia.

aditif dalam makanan dan minuman

4.7.2 Menciptakan ide dan membuat percobaan

3.7.3

Menjelaskan

macam

dan

dampak

Merancang

tentang

tentang

ide

dalam

peredaran

praktikum

pemecahan
zat

sebuah

adiktif

produk

penggunaan bahan aditif bagi kesehatan

menggunakan bahan aditif tertentu yang lebih

3.7.4 Memecahkan solusi pengganti bahan

aman bagi kesehatan

aditif

4.7.3

3.7.5

Menjelaskan

pengaruh

terhadap kesehatan

Membuat laporan hasil percobaan

psikotropika praktikum pembuatan produk menggunakan
bahan aditif tertentu

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran berbasis eksperimen model Discovery Learning dan Cooperative
Learning, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam
mempelajari materi zat aditif dan zat adiktif, dapat menyebutkan contoh bahan aditif pada
makanan dan minuman, dapat menjelaskan fungsi penggunaan bahan aditif dalam makanan dan
minuman, dapat menjelaskan macam dan dampak penggunaan bahan aditif bagi kesehatan, dapat
memecahkan solusi pengganti bahan aditif, dapat menjelaskan pengaruh psikotropika terhadap
kesehatan, dapat merancang ide dalam pemecahan masalah tentang peredaran zat adiktif
psikotropika di Indonesia, dapat mengusulkan ide dan membuat percobaan tentang praktikum
sebuah produk menggunakan bahan aditif tertentu yang lebih aman bagi kesehatan, serta dapat
membuat laporan hasil percobaan praktikum pembuatan produk menggunakan bahan aditif
tertentu, penuh kejujuran, teliti, disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan menerima pendapat
orang lain.
D. Materi Pembelajaran
Zat aditif pada makanan dan zat adiktif psikotropika :
 Faktual

: Peran zat aditif dan zat adiktif psikotropika
Manfaat dan bahaya zat aditif dan zat adiktif psikotropika
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 Konseptual

: Pengertian zat aditif dan zat adiktif psikotropika
Jenis-jenis zat aditif dan zat adiktif psikotropika

 Prosedural

: Pembuatan produk mentega menggunakan bahan aditif alami

 Metakognitif

: Menyajikan data hasil pembuatan produk mentega
Menganalisis hasil percobaan

E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan Pembelajaran
 Kontekstual
 Saintifik
2. Model Pembelajaran
 Cooperative Learning
 Discovery Learning
3. Metode Pembelajaran
 Diskusi
 Game “Talking Stick”
 Game “Make a Match”
 Tanya jawab
 Praktikum
F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media Pembelajaran
 Gambar / foto materi Zat Aditif pada makanan dan zat Adiktif Psikotropika
 LKS (Lembar Kerja Siswa)
 Papan tulis
 LCD
 Laptop
2. Sumber Belajar
 BSE Biologi (Lestari, Endang Sri. 2009. Biologi Makhluk hidup dan Lingkungannya
SMA/MA Kelas XI. Jakarta : Yudistira.
 Media elektronik (Internet)
 Buku siswa :
Maniam,Subra. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Bandung : Grafindo
Media Pratama
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama ( 2 X 45 Menit)
Kompetensi Dasar :
3.7 Mendeskripsikan zat aditif alami dan buatan dalam produk makanan dan minuman
dalam kemasan dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan
Indikator
:
3.7.1 Dapat menyebutkan contoh bahan aditif pada makanan dan minuman
3.7.2 Menjelaskan fungsi penggunaan bahan aditif dalam makanan dan minuman
Materi Pembelajaran
Zat Aditif pada Makanan

:

Model Pembelajaran
:
Cooperative Learning tipe Picture and Picture
Metode Pembelajaran
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Game “Make a match tipe Picture and Picture”
Langkah –langkah Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan






Guru mengecek kesiapan fisik kelas
sebelum belajar (misalnya kebersihan
kelas, kerapian berpakaian, posisi
tempat duduk berkelompok, dll)
mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin doa
sebelum
kegiatan
pembelajaran
dimulai.
Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar,
dll)
Guru mendata kehadiran peserta didik

Alokasi
Waktu
(menit)
15’
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Apersepsi

Ditanyakan materi yang telah dipelajari
sebelumnya,


Motivasi

Inti



Orientasi



Menyampaikan
tujuan dan
memotivasi
siswa














Menyajikan
informasi

Mengorganisasi
siswa ke dalam
kelompok
belajar
Membimbing







misalnya : sebelumnya kalian telah
mempelajari materi apa ?
Memberi motivasi peserta didik dengan
menampilkan berbagai jenis gambar
makanan.
Mengingatkan tugas/ PR membaca
buku/ sumber terkait materi yang akan
dibahas
Menjelaskan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
Guru menampilkan 2 kue yang berbeda
kepada siswa
Siswa dipandu untuk memunculkan
pertanyaan terkait gambar yang diamati
Guru mengajukan pertanyaan :
Tahukah kalian apa perbedaan antara
kedua kue tersebut ?
Mengapa kue rainbow lebih menarik
daripada kue tart yang tidak berwarna ?
Siswa menjawab tentang penambahan
zat
pada
kue
rainbow
yang
menyebabkan kue rainbow dapat
menarik selera untuk memakannya dan
menyampaikan materi secara singkat,
kemudian memberi waktu kepada
siswa untuk saling berdiskusi dan
memahami
materi
yang
telah
disampaikan
Guru membagikan LKS dan kartu
konsep
bergambar
pada
masingmasing kelompok
Siswa diminta untuk membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 orang.

Guru menyampaikan langkah-langkah

60’
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kelompok
belajar
dan
bekerja



Evaluasi







Memberikan
penghargaan





Penutup

Merangkum

Refleksi dan
Evaluasi
Arahan/Tindak
lanjut







game “Make a Match”
Siswa berdiskusi mengisi LKS
Siswa diminta untuk mengamati kartu
bergambar, kartu konsep dan LKS
yang telah dibagikan
Guru meminta salah satu perwakilan
kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusinya di depan kelas.
Siswa menyimpulkan hasil diskusinya
Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan
pada hasil presentasi yang sudah benar
Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang dirasa belum
jelas
Guru membimbing siswa merangkum
hasil
pembelajaran
yang
telah
dilakukan
Guru melakukan refleksi sekaligus
memberi
evaluasi
terhadap
pembelajaran
Guru
meminta
siswa
untuk
mempelajari tentang zat aditif alami
dan buatan yang akan dibahas minggu
depan

15’

Pertemuan Kedua (2 X 45 Menit)
Kompetensi Dasar

:

4.7 Menyajikan data, informasi dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari
terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif psikotropika.
Indikator

:

4.7.1 Merancang ide dalam pemecahan masalah tentang peredaran zat adiktif psikotropika di
Indonesia.
4.7.2 Mengusulkan ide dan membuat percobaan tentang praktikum sebuah produk menggunakan
bahan aditif tertentu yang lebih aman bagi kesehatan
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4.7.3 Membuat laporan hasil percobaan praktikum pembuatan produk menggunakan bahan aditif
tertentu

Materi Pembelajaran

:

1. Zat Aditif Alami dan Buatan pada Makanan
Model Pembelajaran

:

Discovery Learning
Metode Pembelajaran
1. Praktikum
2. Diskusi
Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan
Guru mengecek kesiapan fisik ruang
praktikum
sebelum
praktikum
(misalnya kebersihan
ruangan,
kerapian berpakaian (jas laboratorium)
, posisi tempat duduk berkelompok,
alat dan bahan praktikum, dll)
mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin doa
sebelum
kegiatan
pembelajaran
dimulai.

Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar,
dll)

Guru mengecek kehadiran peserta
didik

Melakukan Pretest
Ditanyakan mengenai produk mentega,

Alokasi
Waktu
(menit)



Pendahuluan

Apersepsi



misalnya : Apakah mentega merupakan
produk makanan atau produk bahan
makanan ?

15’
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran
Motivasi

Deskripsi
Kegiatan




Alokasi
Waktu
(menit)

Memberi motivasi peserta didik dengan
menampilkan berbagai
gambar
mentega dan margarin.
Menyampaikan tujuan praktikum

Stimulation


Problem
Statement

Data
Collecting

Inti

Data
Processing















Verification

Penutup

Generalization





Guru menampilkan gambar tentang
produk mentega
Guru mengajukan pertanyaan: apakah
kalian mengetahui zat aditif yang biasa
ditambahkan di dalam mentega supaya
mentega dapat memiliki warna yang
menarik dan memiliki masa simpan
yang lebih lama dan tidak cepat berbau
tengik ?
Siswa menjawab tentang penambahan
zat aditif yang biasa ditambahkan di
dalam mentega sehingga mentega lebih
menarik dan tahan lama
Guru menampilkan dan menjelaskan
tujuan praktikum, alat dan bahan, serta
langkah kerja praktikum pembuatan
mentega dengan tambahan tepung
wortel dan tepung bayam merah
Guru meminta siswa untuk memulai
praktikum dengan kondusif
Guru
berkeliling
membantu
mengarahkan siswa selama proses
praktikum berlangsung
Siswa
diminta
untuk
mempresentasikan kegiatan dan hasil
praktikum yang telah dilakukan
Guru bertanya tentang hal-hal yang
belum diketahui oleh siswa
Guru memberikan umpan balik positif

65’

Guru membimbing siswa merangkum
hasil pembelajaran terkait praktikum

10’
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan





Alokasi
Waktu
(menit)

pembuatan
mentega
dengan
penambahan tepung wortel dan tepung
bayam merah
Guru melakukan refleksi sekaligus
memberi evaluasi terhadap praktikum
yang telah dilaksanakan
Guru menjelaskan pengerjaan laporan
dan batas pengumpulan praktikum

Pertemuan Ketiga (2 X 45 Menit)
Kompetensi Dasar

:

3.7 Mendeskripsikan zat aditif alami dan buatan dalam produk makanan dan minuman dalam
kemasan dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan
4.7 Menyajikan data, informasi dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari
terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif psikotropika.
Indikator

:

3.7.5 Menjelaskan pengaruh psikotropika terhadap kesehatan
4.7.4 Merancang ide dalam pemecahan masalah tentang peredaran zat adiktif psikotropika di
Indonesia.
Materi Pembelajaran

:

1. Zat Adiktif Psikotropika
Model Pembelajaran
Cooperatif Learning
Metode Pembelajaran
1. Diskusi
2. Tanya jawab

:
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3. Game “Talking Stick”
Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Pendahuluan

Deskripsi
Kegiatan







Apersepsi



Motivasi



Inti

Orientasi



Menyampaikan
tujuan





Menyampaikan
informasi

Guru mengecek kesiapan fisik kelas
sebelum belajar (misalnya kebersihan
kelas, kerapian berpakaian, posisi
tempat duduk berkelompok, dll)
mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin doa
sebelum
kegiatan
pembelajaran
dimulai.
Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar,
dll)
Guru mendata kehadiran peserta didik
Memberi apersepsi peserta didik
dengan mengajukan pertanyaan
apakah di antara kalian pernah
menjumpai orang yang merasa pusing
atau tidak enak badan ketika satu hari
saja tidak minum kopi atau merokok ?
Memberi motivasi peserta didik
dengan menampilkan gambar kopi dan
rokok sebagai salah satu contoh zat
adiktif
Lalu guru menanyakan kepada siswa
misalnya : menurut kalian zat apa yang
terdapat di dalam kopi dan rokok ?
Mengingatkan tugas/ PR membaca
buku/ sumber terkait materi yang akan
dibahas
Menjelaskan tujuan pembelajaran

Guru menampilkan video kondisi
peredaran zat adiktif psikotropika di

Alokasi
Waktu
(menit)
15’

60’
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Mengorganisasi
siswa ke dalam
kelompok
belajar
Membimbing
kelompok
belajar dan
bekerja















Evaluasi







Penutup

Merangkum

Refleksi dan
Evaluasi





Indonesia lalu membagikan LKS siswa
Siswa diminta untuk membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 orang.

Guru meminta siswa untuk mengamati
video kondisi peredaran zat adiktif di
Indonesia yang ditampilkan.
Guru membimbing siswa untuk
merumuskan pertanyaan tentang solusi
untuk mencegah peredaran zat adiktif
psikotropika di indonesia
Guru menjawab pertanyaan siswa dan
menyampaikan
materi
secara
singkat,kemudian memberi waktu
kepada siswa untuk saling berdiskusi
dan memahami materi yang telah
disampaikan
Guru menyampaikan langkah-langkah
game “Talking stick”
Guru menggunakan lagu anak-anak
dalam permainan game
Siswa menyanyikan lagu, sambil
menggeser stick yang dipegang, jika
lagu berhenti, siswa yang terakhir
memegang
stick
akan
diberi
pertanyaan oleh guru
Guru bertanya tentang hal-hal yang
belum diketahui oleh siswa.
Guru memberi klarifikasi bila ada
yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi yang
sudah benar
Siswa diminta untuk menyimpulkan
hasil diskusinya
Guru membimbing siswa merangkum
hasil pembelajaran
Guru melakukan refleksi sekaligus
memberi
evaluasi
terhadap
pembelajaran

15’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108


Arahan/ Tindak
lanjut
H.

Guru
meminta
siswa
untuk
mempelajari tentang materi zat aditif
pada makanan dan zat adiktif
psikotropika karena akan diadakan
ulangan harian.

Penilaian
Aspek
 Kognitif

: Tes tertulis (Pretest), Non tes (Laporan praktikum)

 Afektif

: Lembar observasi (penilaian sikap dan presentasi)

 Psikomotorik

: Kinerja

Bentuk Instrumen
 Lembar Kerja Siswa (LKS)
 Rubrik Penilaian
 Pedoman Skoring
Yogyakarta, 20 Juni 2019
Guru Biologi

Tri Lestari
151434024
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Nama Kelompok :
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
A. Tujuan
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian zat aditif pada makanan
2. Siswa mampu mengidentifikasi macammacam zat aditif pada makanan
3. Siswa mampu menyebutkan contoh bahan zat aditif yang ada pada produk makanan
4. Siswa mampu membedakan antara jenis zat aditif alami dan zat aditif sintetis
B.

Alat dan Bahan
1. Kartu konsep
2. Kartu bergambar
3. Double tipe
C. Cara Kerja
1. Siswa berkumpul dalam kelompok (34 orang siswa)!
2. Buka amplop yang berisikan kartu konsep dan kartu bergambar!
3. Cermati kartu konsep dan kartu bergambar berbagai jenis produk yang telah
diterima!
4. Diskusikan kartu konsep sesuai dengan kode pada kartu bergambar serta menjawab
pertanyaan yang terdapat di LKS!
5. Tempelkan kartu konsep dan kartu bergambar di papan tulis!
6. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya!
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Tabel Diskusi
No

Nama Bahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kartu bergambar

Jenis Zat Aditif

Kegunaan
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Kartu konsep
Pemanis Buatan

Pemanis Alami

Pewarna Alami

Pewarna Buatan

Pengawet Buatan

Pengawet Alami

Penyedap Alami

Penyedap Buatan

D. Pertanyaan Diskusi
1. Jelaskan perbedaan antara zat aditif alami dengan zat aditif buatan !
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.

Sebut dan jelaskan macammacam zat aditif ?
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan zat aditif buatan terhadap
kesehatan !
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Nama Kelompok :
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
A. Acara Praktikum
1. Judul

: Praktikum pembuatan mentega dengan penambahan tepung

wortel dan tepung bayam merah sebagai bahan pengawet dan bahan pewarna alami
2. Hari, tanggal

:

3. Waktu

:

4. Tempat

:

B. Tujuan
1. Siswa mampu membuat inovasi baru bahan zat aditif dalam penambahan pembuatan
mentega.
2. Siswa mampu menjelaskan zat aditif dari pemberian tepung wortel dan tepung bayam
merah mampu menghambat proses oksidasi dan memberikan warna yang menarik
pada mentega
C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam pembuatan mentega antara lain, talenan, pisau,
blender, mixer, baskom, oven pengering, timbangan digital, saringan, dan lemari
pendingin. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu susu segar, wortel, dan bayam merah.
D. Cara Kerja
1. Pembuatan Tepung Wortel
a. Siapkan wortel
b. Bersihkan wortel dari kulit buahnya kemudian dicuci menggunakan air bersih
c. Potonglah wortel secara tipis – tipis menggunakan pisau
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d. Keringkan potongan wortel dengan cara dijemur tetapi jangan terkena sinar
matahari secara langsung.
e. Haluskan wortel yang sudah kering dengan menggunakan blender selama ± 15
menit atau sampai halus
f. Saringlah tepung wortel yang sudah halus dengan menggunakan saringan teh
2. Pembuatan Tepung Bayam Merah
a. Siapkan bayam merah
b. Petik bayam merah pada bagian tangkai dan helai daunnya sampai baris ke 10
kemudian dicuci menggunakan air bersih.
c. Keringkan bayam merah yang sudah dipetik dengan cara dijemur tetapi jangan
terkena sinar matahari secara langsung.
d. Haluskan bayam merah yang sudah kering dengan menggunakan blender selama
± 15 menit atau sampai halus
e. Saringlah tepung bayam merah yang sudah halus dengan menggunakan saringan
teh
3. Pembuatan Mentega Susu Sapi
a. Siapkan susu sapi sebanyak 8000 ml susu untuk membuat mentega pada sekali
ulangan untuk diambil krim susu
b. Sterilkan krim susu dengan cara dipasteurisasi selama 30 menit dengan suhu 700C
dan didiamkan sampai suhu 420450C.
c. Masukkan krim susu ke dalam baskom untuk proses pengocokan (churning)
dengan menggunakan mixer selama 45 menit.
d. Saringlah mentega yang sudah terbentuk untuk membuang sisa air yang masih
ada
e. Bersihkan mentega dengan menggunakan air es dan diulang beberapa kali untuk
menghilangkan sisa air dari mentega
f. Timbang mentega sebanyak 50 gram setiap masingmasing perlakuan
g. Timbang tepung wortel dan tepung bayam merah masingmasing sebanyak 6%
h. Campurkan mentega (50gram) dan tepung wortel (6%) kemudian diaduk sampai
homogen (untuk perlakuan PW)
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i. Campurkan mentega (50gram) dan tepung bayam merah (6%) kemudian diaduk
sampai homogen (untuk perlakuan PB)
j. Campurkan mentega (50gram) dan tepung wortel (6%) dan tepung bayam merah
(6%) kemudian diaduk sampai homogen (untuk perlakuan PWB)

E. Hasil Percobaan
Amatilah warna mentega yang dihasilkan dari setiap perlakuan dan tuliskan pada kolom
hasil di bawah ini!
Perlakuan

Hasil

Ko (Kontrol)

PW

PB

PWB

Pertanyaan Diskusi :
1. Sebut dan jelaskan macam-macam zat aditif !
2. Bagaimana mekanisme kerja antioksidan ?
3. Jelaskan fungsi dari antioksidan dan vitamin A dalam pembuatan mentega !
4. Jelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pembuatan mentega
dengan penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah !
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F. Pembahasan
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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G. Kesimpulan
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
H. Daftar Pustaka
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Anggot Kelompok :
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3
A. Tujuan
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dari zat adiktif psikotropika
2. Siswa mampu menjelaskan berbagai macam jenis zat adiktif psikotropika
3. Siswa mampu menjelaskan dampak pemakaian zat adiktif psikotropika bagi
kesehatan
4. Siswa mampu menjelaskan solusi untuk mengatasi penyebaran zat adiktif
psikotropika di indonesia
B. Alat dan Bahan
1. Alat tulis
2. Video mengenai zat adiktif psikotropika
C. Cara Kerja
1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang!
2. Perhatikan video yang ditayangkan oleh guru!
3. Catat hal-hal yang penting dari video tersebut!
4. Diskusikan soal yang terdapat di LKS!
5. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya!
D. Pertanyaan Diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif psikotropika ?
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Sebut dan jelaskan jenisjenis zat adiktif psikotropika !

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118

Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.

Apa yang dimaksud dengan kafein ?
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.

Apa yang dimaksud dengan nikotin ?
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
5. Bagaimana pengaruh zat nikotin dan kafein bagi kesehatan jika dikonsumsi secara
rutin ?
Jawaban:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF
Kelas

XI

Materi

: Zat Aditif pada makanan dan Zat Adiktif Psikotropika

Lembar observasi

: Penilaian Sikap

Tabel 1. Pengamatan Perilaku Ilmiah
No

Aspek yang dinilai

1

Rasa ingin tahu

2

Ketelitian dalam tugas kelompok

3

4

1

2

3

Keterangan

Ketekunan dan tanggung jawab dalam
bekerja secara individu maupun kelompok
Keterampilan saat berkomunikasi dalam
diskusi kelompok

Rubrik Penilaian Perilaku
No

Aspek yang dinilai
Menunjukan rasa ingin tahu

1

Rubrik
1. Memenuhi 3 aspek yang ditentukan

 Bertanya

2. Memenuhi 2 aspek dari 3 aspek yang ditentukan

 Membaca sumber

3. Memenuhi 1 aspek dari 3 aspek yang ditentukan

 Mencari

jawaban

sendiri
Ketelitian dan

berhatihati

dalam kerja kelompok
 Melakukan pekerjaan
2

dengan berhatihati
 Bekerja sesuai dengan
prosedur
 Hasil percobaan sesuai

1. Memenuhi 3 aspek yang ditentukan
2. Memenuhi 2 aspek dari 3 aspek yang ditentukan
3. Memenuhi 1 aspek dari 3 aspek yang ditentukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

dengan prosedur
Ketekunan dan bertanggung

1. Memenuhi 3 aspek yang ditentukan

jawab dalam bekerja secara

2. Memenuhi 2 aspek dari 3 aspek yang ditentukan

individu maupun kelompok

3. Memenuhi 1 aspek dari 3 aspek yang ditentukan

 Bersungguh-sungguh
dalam

3

mengerjakan

tugas
 Menyelesaikan

tugas

dengan tepat waktu
 Mau membantu teman
yang membutuhkan
Keterampilan

4

saat

1. Memenuhi 3 aspek yang ditentukan

berkomunikasi dalam diskusi

2. Memenuhi 2 aspek dari 3 aspek yang ditentukan

kelompok

3. Memenuhi 1 aspek dari 3 aspek yang ditentukan



Langkah benar dan
urut
 Mantap/ tidak raguragu
 Suara jelas

Instrumen Penilian Afektif
Hari / Tanggal
:
KD
:
Kegiatan
: Praktikum

NAMA
No PESERTA
DIDIK
1
2
3
4
dst

KEGIATAN YANG DIAMATI
Melaksanakan
Aktif dalam
Terlibat dalam
praktikum sesuai
kegiatan
diskusi pemecahan
prosedur
praktikumi
masalah

NILAI
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Kriteria:
5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang

Kriteria Penilaian
Jumlah Skor

Nilai

13  15

95

10  12

90

79

85

46

80

13

75

Lembar Penilaian Perilaku Ilmiah

Siswa

1
2
3
4

Aspek yang dinilai

Nama

No

dst

1

2

3

Jumlah
4

5

Skor

Nilai
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF NON TES
FORMAT LAPORAN

A. Acara Praktikum (3)
Judul :
Hari/Tanggal Praktikum :

Nilai :

Waktu :
Tempat Praktikum :
B. Tujuan (10) :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
C. Landasan Teori (15)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
D. Alat dan Bahan (5) :
Alat

Bahan

E. Cara Kerja (5) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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F. Hasil Pengamatan (20)
Gambar

Keterangan

G. Pembahasan (30)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
H. Kesimpulan (8)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
I. Daftar Pustaka (4)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................
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Rubrik Pedoman Penilaian
Aspek yang dinilai

Kriteria Penilaian
Siswa hanya menulis judul praktikum
Siswa hanya menuliskan judul, waktu dan

Acara Praktikum

tempat praktikum tetapi kurang lengkap
Siswa menuliskan aspek yang dinilai pada acara
praktikum dengan lengkap dan benar
Siswa tidak menuliskan tujuan praktikum

Skor
1
2

3
1

Siswa menuliskan tujuan praktikum tetapi tidak
sesuai dengan praktikum yang dilakukan dan
Tujuan Praktikum

bahasa yang digunakan kurang tepat.
Siswa menuliskan tujuan praktikum tetapi
kurang tepat
Siswa menuliskan tujuan praktikum dengan
tepat dan jelas
Siswa tidak menuliskan landasan teori
Siswa menuliskan landasan teori tetapi tidak
sesuai dengan praktikum
Landasan Teori

Siswa menuliskan landasan teori tetapi tidak
lengkap dengan sumber referensinya
Siswa menuliskan landasan teori secara lengkap
dan sumber referensi yang jelas
Siswa tidak menuliskan alat, bahan, dan cara
kerja

Alat, Bahan, dan Cara Kerja

Siswa hanya menuliskan alat dan bahan saja
Siswa menuliskan alat, bahan, dan cara kerja
secara lengkap dan benar
Siswa tidak menuliskan hasil pengamatan

Hasil Pengamatan

4

Siswa menuliskan hasil pengamatan tetapi tabel
hasil pengamatan tidak diberikan judul

8

10
1
5

10

15

1
6
10
1
15
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Siswa menuliskan hasil pengamatan secara
lengkap dan benar
Siswa tidak menuliskan pembahasan

20
1

Siswa menuliskan pembahasan tetapi kurang
lengkap

dan

sesuai

dengan

ketentuan

10

pembahasan yang diberikan oleh guru
Pembahasan

Siswa menuliskan pembahasan sesuai dengan
ketentuan yang disampaikan oleh guru tetapi

25

jawaban yang diberikan tidak lengkap dan jelas
Siswa menuliskan pembahasan sesuai dengan
ketentuan dan jawaban yang diberikan secara

30

lengkap dan jelas
Siswa tidak menuliskan kesimpulan
Siswa menuliskan kesimpulan tetapi tidak
menjawab tujuan yang ada
Kesimpulan

Siswa menuliskan kesimpulan dan menjawab
tujuan tetapi kurang lengkap
Siswa menuliskan kesimpulan dan menjawab
tujuan secara lengkap dan jelas
Siswa tidak menuliskan daftar pustaka

1
2

5

8
1

Siswa menuliskan daftar pustaka tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh
Daftar Pustaka

3

guru
Siswa menuliskan daftar pustaka sesuai dengan
ketentuan yang diberikan oleh guru secara
lengkap dan benar

Pedoman Penilaian Laporan Praktikum
Nilai =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
10

X 10 = 100

4
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
TES TERTULIS (Pretest)
Kriteria Soal

Indikator

C1

C2

C3

C4

Jumlah
C5

C6

Soal

3.7.1 Menyebutkan contoh zat aditif dan
bahan aditif pada makanan dan

1

1

minuman
3.7.2 Menjelaskan fungsi penggunaan bahan
aditif dalam makanan dan minuman

2

1

3.7.3 Menjelaskan dampak penggunakan zat

3

aditif bagi kesehatan tubuh manusia

1

4.7.1 Menggali informasi jenis zat aditif
yang dipakai

pada suatu produk

4

1

makanan
4.7.2Merancang

ide

dan

membuat

percobaan tentang praktikum sebuah
5

produk menggunakan bahan aditif

1

tertentu yang lebih aman bagi
kesehatan
Skor total

5

1. Sebutkan dan jelaskan contoh zat aditif pada makanan ! (10)
2. Jelaskan fungsi penambahan bahan aditif pada makanan ! (10)
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan zat aditif buatan pada kesehatan
tubuh ! (25)
4. Sebutkan dan jelaskan jenis zat aditif buatan yang biasa digunakan pada makanan ? (25)
5. Buatlah salah satu solusi yang tepat untuk inovasi baru dalam menciptakan bahan zat
aditif pada makanan yang aman untuk dikonsumsi ! (30)
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Rubrik Pedoman Penilaian Preetest
No
1

Jumlah Skor Poin

Kunci Jawaban

20

10

Bahan Pewarna

Siswa mampu

Siswa mampu

Siswa

Siswa tidak

Contohnya: daun

menjawab

menjawab

menjawab

menjawab

pandan, daun jati, buah

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

naga dll

dengan benar

dengan benar

tatapi

atau siswa

Bahan Pemanis

dan

tetapi

jawaban

menjawab

Contohnya: gula, tebu,

penjelasannya

penjelasannya

yang

pertanyaan

madu

lengkap

tidak lengkap

diberikan

tetapi

kurang jelas

pertanyaan

Bahan Penyedap

5

0

Contohnya: kunyit,

yang dijawab

kayu manis, lengkuas,

salah

bawang putih dan lada
Bahan Pengawet
Contohnya: garam,
antioksidan seperti
vitamin A, vitamin C
dan Vitamin E
2

Fungsi dari zat aditif

Siswa mampu

Siswa mampu

Siswa

Siswa tidak

antara lain :

menjawab

menjawab

mampu

menjawab

Meningkatkan

pertanyaan

pertanyaan

menjawab

pertanyaan

kandungan gizi

dengan benar

tetapi tidak

pertanyaan

atau siswa

Menjaga

dan lengkap

lengkap

tetapi

menjawab

penjelasannya

kurang jelas

pertanyaan




kualitas dan



tekstur pada

tetapi

makanan

pertanyaan

Membuat

yang dijawab

makanan

salah

menjadi lebih
tahan lama
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Memberikan
warna sehingga
terlihat lebih
menarik



Memberikan
citarasa sedap
pada makanan



Memberikan
aroma yang
sedap pada
makanan

3

Secara keseluruhan zat

Siswa

Siswa mampu

Siswa

Siswa tidak

aditif buatan yang

mamapu

menjawab

mampu

menjawab

dicampur ke dalam

menjawab

pertanyaan

menjawab

pertanyaan

makanan atau minuman

pertanyaan

tetapi tidak

pertanyaan

atau siswa

meskipun warna yang

dengan benar

lengkap

tetapi

menjawab

dihasilkan sesuai

dan lengkap

penjelasannya

kurang jelas

pertanyaan

dengan yang diharapkan

tetapi

namun dampaknya

pertanyaan

sangat berbahaya bagi

yang dijawab

kesehatan tubuh.

salah

Penyebab penyakit
kanker, dan gangguan
penyakit lainnya
4

Bahan pewarna :

Siswa

Siswa mampu

Siswa

Siswa tidak

Tartrazin, Kamoizin,

mamapu

menjawab

mampu

menjawab

Erotrosin, Yellow CFC

menjawab

pertanyaan

menjawab

pertanyaan

Bahan pemanis :

pertanyaan

tetapi tidak

pertanyaan

atau siswa

Sakarin, siklamat

dengan benar

lengkap

tetapi

menjawab

aspartame

dan lengkap

penjelasannya

kurang jelas

pertanyaan

Bahan penyedap :

tetapi
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MSG, garam guaniat

pertanyaan

Bahan pengawet :

yang dijawab

Formalin, Boraks,

salah

Butylated
Hydroxyanisole, dan
Butylated
Hydroxytoulene
5

Salah satu ide yang

Siswa

Siswa mampu

Siswa

Siswa tidak

dapat dijadikan sebagai

mamapu

menjawab

mampu

menjawab

solusi untuk

menjawab

pertanyaan

menjawab

pertanyaan

menciptakan bahan zat

pertanyaan

tetapi tidak

pertanyaan

atau siswa

aditif yang aman bagi

dengan benar

lengkap

tetapi

menjawab

tubuh yaitu dengan

dan lengkap

penjelasannya

kurang jelas

pertanyaan

menggunakan sayur dan

tetapi

buah sebagai pengganti

pertanyaan

antioksidan sintetik

yang dijawab
salah

Perhitungan Penilaian
Nilai =

Jumalh Skor yang diperoleh
100

X 100 = 100
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Lembar Penilaian Presentasi
Kelas

XI

Materi

: Zat Aditif Pada Makanan dan Zat Adiktif Psikotropika

Lembar Observasi

: Penilaian Presentasi
Aspek yang dinilai

No

Percaya diri ketika

Mampu

Mampu

presentasi di depan

menghargai

bekerjasama

kelas

pendapat

dengan

teman dengan

kelompok

cara

ketika

mendengarkan

menjawab

ketika

pertanyaan

presentasi

yang

Nama Siswa

diajukan
1
2
3
dst

Kriteria Penilaian Sikap Ketika Presentasi
Jumlah aspek yang terpenuhi

Kriteria

Semua aspek yang terpenuhi

Baik sekali

2 dari 3 aspek yang terpenuhi

Baik

1 dari 3 aspek yang terpenuhi

Cukup

Tidak ada aspek yang terpenuhi

Kurang

Jumlah
aspek yang
dinilai
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INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK
Kelas

XI

Kelompok

:

Penilaian

: Lembar Penilaian Kinerja Praktikum

No

Aspek yang dinilai

1

Tahap

Kegiatan yang dinilai


persiapan

praktikum

Membawa dan menyiapkan alat dan
bahan untuk praktikum

pembuatan mentega
2

Tahap

pelaksanaan

praktikum



Langkah kerja pembuatan mentega



Pengambilan data (Pengamatan uji

pembuatan mentega
3

organoleptik)


Tahap kegiatan akhir
praktikum

Membersihkan alat dan menyimpan
kembali alat pada tempatnya



pembuatan mentega

Mengumpulkan laporan tepat waktu

Total Skor
Nilai

Pedoman Penilaian Kinerja
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
15

𝑥 100

Skor yang dinilai
1

2

3
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Rubrik Penilaian Kinerja Praktikum
Aspek Penilaian
No.

Kegiatan yang dinilai

Skor
3

1

2

1

Tahap Persiapan Praktikum

Semua alat dan

Bahan disiapkan

Hanya alat saja

Pembuatan Mentega

bahan disiapkan

secara lengkap

yang disiapkan

secara lengkap

tetapi alat yang
disiapkan masih
kurang

2

Tahap Pelaksanaan Praktikum

Pembuatan

Pembuatan

Pembuatan

Pembuatan Mentega

mentega sudah

mentega sudah

mentega tidak

sesuai dengan

sesuai dengan

sesuai dengan

cara kerja dan

cara kerja namun

cara kerja yang

dilakukan

dilakukan

telah ditentukan

dengan benar

dengan kurang
tepat

3

Tahap Akhir Praktikum

Membersihkan

Membersihkan

Alat yang

Pembuatan Mentega

alat dan

alat tetapi tidak

digunakan tidak

menyimpan

menyimpan

dibersihkan

dan menyimpan

kembali pada

kembali pada

kembali

kembali alat pada

tempatnya

tempatnya

Mengumpulkan

Mengumpulkan

Tidak

laporan sesuai

laporan tetapi

mengumpulkan

dengan waktu

tidak sesuai

laporan

yang ditentukan

dengan waktu

a. Membersihkan alat

tempatnya
b. Mengumpulkan
laporan

yang telah
ditentukan
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KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN BAB 9
ZAT ADITIF DAN ZAT ADIKTIF PSIKOTROPIKA PADA MAKANAN

Sekolah
: SMA N Yogyakarta
Mata pelajaran : Biologi
Penyusun
: Tri Lestari

Jumlah Soal
Bentuk Soal / tes

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

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

1.1 Mengagumi dan
memahami keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang proses–proses yang
terjadi pada tubuh makhluk
hidup ditingkat seluler dan
menjaga keteraturan tersebut
sebagai tindakan pengalaman
menurut agama yang
dianutnya
1.2 Berpikir ilmiah : teliti,
tekun, jujur sesuai data dan
fakta, disiplin, tanggung jawab,
dan peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan
dan beragumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,

: 20
: Pilihan Ganda & Uraian

Kelas
/Smt
XI / II

Materi Pokok

Indikator Soal

Pengertian zat aditif

Siswa dapat menjelaskan
pengertian zat aditif pada
makanan
Bahan pewarna buatan
Siswa dapat menyebutkan
pada makanan
bahan pewarna buatan pada
makanan
Bahan penyedap pada
Siswa dapat menentukan
makanan
bahan penyedap yang sering
digunakan pada makanan
Fungsi bahan alami Siswa dapat mengetahui
sebagai
indikator fungsi bahan alami sebagai
pengujian
bahan indikator uji bahan makanan
makanan
Bahan pengawet alami
Siswa dapat menyebutkan
bahan pengawet alami pada
produk makanan
Bahan pengawet buatan Siswa dapat menyebutkan
pada makanan dan bahan pengawet buatan
minuman
pada makanan dan minuman

Nomor
Soal
1

2

3

4

5

6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya
untuk
memecahkan
masalah.

bekerja sama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dan
kritis, responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan dan
dalam melakukan pengamatan
dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium.
3.7 Mendeskripsikan zat aditif
alami dan buatan dalam produk
makanan dan minuman dalam
kemasan dan zat adiktif
psikotropika serta pengaruhnya
terhadap kesehatan
4.7 menyajikan data, informasi
dan mengusulkan ide
pemecahan masalah untuk
menghindari terjadinya
penyalahgunaan zat aditif
dalam makanan dan minuman
serta zat adiktif psikotropika.

Kelas
/Smt

Materi Pokok

Indikator Soal

zat
dapat
Dampak
aditif Siswa
dampak
buatan
terhadap mengidentifikasi
penyakit yang disebabkan
kesehatan
oleh zat aditif buatan
Zat pewarna alami pada Siswa dapat menjelaskan
makanan
bahan pewarna alami yang
aman dikonsumsi
Macam – macam zat
Siswa dapat menyebutkan
adiktif psikotropika
macam – macam zat adiktif
psikotropika
Dampak dari zat adiktif

Nomor
Soal
7

8

9

Siswa
dapat
mengidentifikasi
dampak
yang ditimbulkan dari zat
adiktif
Siswa dapat menyebutkan
berbagai macam zat adiktif
dan psikotropika

10

Fungsi zat adiktif dan Siswa dapat menjelaskan
Psikotropika
secara fungsi zat adiktif dan
medis
psikotropika dalam ilmu
kedokteran
Dampak zat adiktif dan Siswa dapat menunjukan
psikotropika terhadap gambar
sesuai
dengan
kesehatan
dampak yang dapat
ditimbulkan
Siswa dapat menyebutkan
Macam – macam zat
berbagai macam zat adiktif
adiktif psikotropika
dan psikotropika

12

Macam – macam zat
adiktif psikotropika

11

13

14
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Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Kelas
/Smt

Materi Pokok

Indikator Soal

Upaya
dalam Siswa dapat menjelaskan
menangani zat adiktif cara menghilangkan rasa
dan psikotropika
ketergantungan terhadap zat
adiktif dan psikotropika
Macam-macam
zat Siswa dapat menjelaskan
aditif pada makanan
dan menyebutkan macammacam zat aditif pada
makanan
Tujuan penambahan zat Siwa dapat menjelaskan
aditif pada makanan
tujuan dari penambahan zat
aditif pada makanan

Nomor
Soal
15

16

17

dan Siswa dapat menjelaskan
zat kelebihan dan kekurangan
dari zat aditif pada makanan

18

Upaya dalam pengatasi Siswa dapat menjelaskan
peredaran narkoba di upaya
mengurangi
Indonesia
peredaran narkoba di
Indonesia
Macam – macam zat
Siswa dapat menjelaskan
adiktif psikotropika
dan menyebutkan zat adiktif
dan
psikotropika
berdasarkan
penggolongannya

19

Kelebihan
kekurangan
aditif

dari

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136

EVALUASI KOMPETENSI BAB 9
KELAS XI
TAHUN AJARAN 2019/2020

A. PILIHAN GANDA
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat!
1. Bahan tambahan pada makanan yang diberikan dengan tujuan menarik perhatian
konsumen, menambah kelezatan, meningkatkan kualitas produk, dan membuat produk
lebih tahan lama, disebut....
a. Zat Adiktif
d. Penyedap
b. Zat Aditif
e. Pewarna
c. Psikotropika
2. Perhatikan beberapa bahan pewarna makanan berikut!
1) Sunset yellow FCF
2) Tartrazin
3) Indigocarmine
4) Brilliant blue FCF
Bahan makanan yang menghasilkan warna biru adalah……
a. 1) dan 2)
b. 3) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 1) dan 3)
3. Zat berikut yang digunakan sebagai penyedap rasa adalah…
a. Natrium Benzoat
c. MSG
e. Aspartam
b. Sakarin
d. Asam Nitrat
4. Kunyit merupakan indikator alami berbagai uji yang dapat dengan mudah ditemukan dan
digunakan, salah satunya uji boraks. Penyebab utama perubahan warna positif pada uji
boraks terjadi karena boraks...
a. Bersifat asam
c. Bersifat netral
e. Bersifat pasif
b. Bersifat basa
d. Bersifat aktif
5. Untuk mencegah bau tengik pada mentega digunakan…..
a. Pewarna
c. Penyedap
e. Pemanis
b. Pengasaman
d. Antioksidan
6. Dalam minuman berkarbonasi dan saus sering digunakan pengawet…
a. Siklamat
c. Sakarin
e. Aspartam
b. Benzoat
d. Sorbat
7. Aditif pada makanan merupakan bahan kimia yang ditambahkan dari luar dan dapat
menimbulkan bahaya, karena...
a. Mengurangi nilai gizi
c. Mengubah rasa
b. Beberapa di antaranya dapat
d. Makanan jadi cepat rusak
menimbulkan penyakit
e. Mengubah Warna
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8. Aditif alamiah yang digunakan untuk memberikan warna merah adalah. . .
a. Daun pisang
d. Kunyit
b. Daun bayam merah
e. Daun pandan
c. Daun Suji
9. Contoh zat adiktif psikotropika yaitu...
a. Teh
c. Nikotin
e. LSD
b. Opium
d. Kafein
10. Nikotin bekerja dengan jalan . . .
a. Merusak fungsi organ tubuh
d. Mengusir oksigen
b. Mempengaruhi pertumbuhan sel
e. Mengikat karbondioksida dalam
tertentu
darah
c. Menaikkan tekanan darah
11. Berikut ini yang bukan merupakan zat adiktif dan psikotropika adalah...
a. Alkohol
c. MSG
e. Nikotin
b. PCP
d. Opium
12. Salah satu fungsi morfin secara medis adalah untuk …
a. Mengurangi rasa sakit pada pembedahan
b. Obat flu
c. Mengurangi rasa kantuk
d. Mengurangi rasa lapar
e. Sebagai obat bius
perhatikan gambar berikut!

13. Tanaman tersebut dapat membahayakan kesehatan seperti di bawah ini, kecuali...
a. Kehilangan
c. Sakit jiwa
e. Meningkatkan
kendali
d. Menggangu
kekebalan
b. Menggangu
fungsi paru tubuh
system
paru
reproduksi
14. Zat – zat berikut ini tergolong dalam narkotika, kecuali...
a. Morfin
c. Heroin
e. Opium
b. Kokain
d. Amfetamin
15. Upaya penghilangan obat pada pecandu disebut....
a. Otopsi
d. Verifikasi
b. Operasi
e. Klasifikasi
c. Detoksifikasi
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B. ESSAY
1. Sebut dan jelaskan pengertian zat aditif pada makanan berdasarkan sumbernya!
2. Jelaskan tujuan dari penambahan zat aditif!
3. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari pemberian zat aditif pada makanan!
4. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi menggunaan bahan sintetis!
5. Sebut dan jelaskan macam – macam zat adiktif berdasarkan penggolongannya!
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KUNCI JAWABAN EVALUASI KOMPETENSI BAB 9
KELAS XI
TAHUN AJARAN 2019/2020

A. PILIHAN GANDA
1.
B
2.
B
3.
A
4.
A
5.
D
6.
B
7.
B
8.
B
9.
E
10. C
11. C
12. A
13. E
14. D
15. C

B. ESSAY
1. Sebut dan jelaskan pengertian zat aditif pada makanan berdasarkan sumbernya!
Jawaban : Zat aditif : bahan yang ditambahkan pada makanan
Zat aditif berdasarkan sumbernya :
a. Zat aditif alami : wortel, gulajawa , antioksidan
b. Zat aditif sintetis : sakarin, Tartrazin, MSG
2. Jelaskan tujuan dari penambahan zat aditif!
Jawaban : Tujuan penambahan zat aditif :
- mempertahankan nilai gizi
- makanan lebih menarik
- makanan lebih tahan lama
3. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari pemberian zat aditif pada makanan!
Jawaban :
 Keuntungan penggunaan : makanan lebih menarik,awet,tahan lama
 Kerugian : pemakaian berlebihan menyebakan timbulnya penyakit kanker
4. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi menggunaan bahan sintetis!
Jawaban : usaha yang dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat
mengenai bahan alami yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan buatan yang
mengganggu kesehatan.
5. Sebut dan jelaskan macam – macam zat adiktif berdasarkan penggolongannya!
Jawaban :
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 Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh opium, kokain, ganja dan heroin
 Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan
terakhir untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi pengobatan, contoh
morfin dan petidin
 Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan
dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contoh kodein dan etil morfin
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Anggot Kelompok :
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3
A. Acara Praktikum
1. Judul

: Pengamatan Organoleptik Mentega

2. Tanggal Praktikum

:

3. Tanggal Selesai Pengamatan

:

4. Waktu

:

5. Tempat

:

B. Tujuan
Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberian tepung wortel dan tepung
bayam merah terhadap uji organoleptik mentega
C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam kegiatan pengamatan mentega antara lain, piring dan sendok.
Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu mentega yang sudah dibuat pada kegiatan
praktikum sebelumnya.

D. Cara Kerja
Uji Warna
 Ambil sampel mentega sebanyak 1 sendok teh
 Letakkan sampel kedalam cawan petri
 Lakukan pengamatan pada setiap sampel mentega, kemudian diberi skor terhadap
warna dari masingmasing perlakuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139

Uji Aroma
 Ambil sampel mentega sebanyak 1 sendok teh
 Letakkan sampel kedalam cawan petri
 Hirum aroma sampel mentega pada jarak kira – kira ½ cm dari hidung, kemudian
diberi skor terhadap aroma dari masingmasing perlakuan
Uji Rasa
 Ambil sampel mentega ± seujung sendok teh
 Rasakan sampel mentega dengan lidah, kemudian diberi skor terhadap rasa dari
masingmasing perlakuan
Uji Tekstur
 Ambil sampel mentega ± seujung sendok teh
 Rasakan sampel mentega dengan menggunakan tangan, kemudian diberi skor
terhadap tekstur dari masingmasing perlakuan
Uji Daya Oles
 Ambil sampel mentega ± satu sendok makan
 Oleskan dan ratakan sampel pada permukaan roti tawar dengan menggunakan
sendok, kemudian diberi skor terhadap daya oles dari masingmasing perlakukan

E. Hasil Pengamatan
Tabel 1. Pengamatan Uji Organoleptik Mentega Dengan Penambahan Tepung
Wortel Dan Tepung Bayam Merah
No.

Pernyataa Ulanga
n

n
1

1

Warna

2
3
1

2

Rasa

2
2

3

Aroma

1

PW
1

2 3 4 5 1

PB
2

3

PWB
4 5

1

2

3

4

5
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2
3
1
4

Tekstur

2
3

Catatan Panelis :

Tabel 2. Skala Uji Organoleptik
Untuk uji organoleptik rasa memakai skala hedonik :
Sangat suka

:5

Cukup suka

:3

Suka

:4

Kurang suka

:2

Tidak suka

:1

Untuk uji organoleptik warna memakai skala hedonik :
Sangat suka

:5

Cukup suka

:3

Suka

:4

Kurang suka

:2

Tidak suka

:1

Untuk uji organoleptik aroma memakai skala hedonik :
Sangat suka

:5

Cukup suka

:3

Suka

:4

Kurang suka

:2

Tidak suka

:1

Untuk uji organoleptik tekstur memakai skala hedonik :
Sangat suka

:5

Cukup suka

Suka

:4

Kurang suka : 2
Tidak suka

:3

:1

F. Pertanyaan Diskusi
1. Jelaskan fungsi penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah pada produk
mentega !
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2. Jelaskan pengaruh penambahan tepung wortel dan tepung bayam merah terhadap
hasil uji organoleptik !
3. Jelaskan pengaruh penambahan zat aditif bagi kesehatan !

G. Pembahasan
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142

H. Kesimpulan
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
I. Daftar Pustaka

