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ABSTRAK
PERBANDINGAN KARAKTERISTIK MINUMAN PROBIOTIK
SEMANGKA (Citrullus lanatus) DENGAN VARIASI JENIS SEMANGKA
MERAH DAN KUNING MENGGUNAKAN STARTER Lactobacillus casei
STRAIN SHIROTA
Maria Fetty Yuliana Sari
Universitas Sanata Dharma
2019
Buah semangka merupakan buah yang banyak mengandung air, rasanya
manis, dan renyah. Namun, harga jual yang rendah ketika masa panen raya dan
terbatasnya variasi olahan masih menjadi masalah. Alternatif yang dapat dipilih
yaitu dengan membuat produk minuman probiotik semangka. Buah semangka
mengandung gula yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi bakteri
Lactobacillus casei strain Shirota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
adanya pengaruh variasi jenis semangka merah dan kuning terhadap karakteristik
total BAL, total gula, dan pH minuman probiotik semangka; mengetahui jenis
semangka yang dapat menghasilkan karakteristik total BAL, total gula, dan pH
tertinggi; dan mengetahui jenis semangka untuk produk minuman probiotik
semangka yang paling disukai oleh panelis.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan
metode RAL. Perlakuan yang digunakan yaitu variasi jenis semangka merah (M)
dan kuning (K). Data uji karakteristik dan organoleptik dianalisis secara deskriptif
kuantitatif menggunakan uji Independent Sample T Test dengan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan variasi jenis semangka merah dan kuning
berpengaruh secara signifikan pada uji total BAL dan pH, tetapi tidak
berpengaruh secara signifikan pada uji total gula. Semangka merah menghasilkan
karakteristik tertinggi dengan rerata nilai total BAL 7,2x104 CFU/ml, total gula
12,63%Brix, dan pH 5,8. Minuman probiotik semangka merah paling disukai oleh
panelis dari aspek warna 4,19 (suka), sedangkan semangka kuning paling disukai
oleh panelis dari aspek aroma 3,59 (cukup suka) dan rasa 3,92 (cukup suka).
Kata kunci: semangka, minuman probiotik, uji karakteristik, dan uji organoleptik
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ABSTRACT
COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS OF WATERMELON
(Citrullus lanatus) PROBIOTIC DRINKS WITH VARIATIONS IN THE
TYPES OF RED AND YELLOW WATERMELON USING STARTER
Lactobacillus casei SHIROTA STRAIN
Maria Fetty Yuliana Sari
Sanata Dharma University
2019
Watermelon is a fruit that contains lots of water, tastes sweet, and
crunchy. However, the low selling price during the harvest period and the limited
variation in processing is still a problem. Alternative that can be chosen is by
making probiotic watermelon beverage products. Watermelon contains sugar
which can be used as a source of energy for the Lactobacillus casei Shirota strain
bacteria. The study aims to determine the effect of variations in the types of red
and yellow watermelon on the characteristics of total LAB, total sugar, and pH of
watermelon probiotic drinks; know the types of watermelon that can produce the
higest characteristics of total LAB, total sugar, dan pH; and knowing the types of
watermelons that can produce watermelon probiotic beverage products that are
favored by panelists.
The type of research was experimental research used CRD method. The
treatment of variations in the types of watermelons used were red (M) and yellow
(K) watermelon. Characteristic and organoleptic test data were analyzed
descriptively quantitatively using Independent Sample T Test with SPSS.
The results showed variations in the types of red and yellow watermelon
had a significant effect on the total LAB test and pH, but did not significantly
influence the total sugar test. Red watermelon produced the highest
characteristics with an average total value of LAB 7,2x104 CFU/ml, total sugar
12,63%Brix, and pH 5,8. Red watermelon probiotic beverage was favored by
panelists from the color aspect 4,19 (likes), while yellow watermelons probiotic
beverage were favored by panelists from the smell aspect 3,59 (like enough) and
taste 3,92 (quite like).
Keywords: watermelon, probiotic drink, characteristics test, and organoleptic test
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Buah semangka merupakan buah yang banyak mengandung air,
rasanya manis, dan renyah. Buah ini tumbuh di daerah tropis termasuk
Indonesia. Buah semangka tergolong buah yang populer karena dikenal dan
digemari oleh masyarakat karena kesegaran dari daging buahnya. Semangka
biasanya dapat dikonsumsi secara langsung atau dibuat menjadi suatu olahan.
Berdasarkan warna daging buahnya, ada dua jenis buah semangka yakni
semangka merah dan kuning. Buah semangka mudah dijumpai di toko buah
karena termasuk buah semusim. Menurut Agromedia (2007), tanaman
semangka bersifat semusim karena umur tanam hingga panennya hanya
memerlukan waktu 6 bulan.
Ketika masa panen raya tiba, harga jual buah semangka rendah di
pasaran. Menurut berita KR Jogja (2019), pada tanggal 27 Januari 2019 harga
jual buah semangka di Kebumen ketika musim kemarau Rp 4.000,00 per
kilogram, tetapi ketika musim penghujan terjadi penurunan harga menjadi Rp
2.000,00-2.500,00 per kilogram dari petani. Selain itu, variasi olahan dari
buah semangka masih terbatas seperti jus, sup buah, dan salad buah. Salah
satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengolah buah
semangka menjadi minuman probiotik. Pembuatan minuman probiotik pada
umumnya menggunakan bahan utama dari susu sapi yang harganya relatif
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lebih mahal. Oleh karena itu diperlukan alternatif bahan lain. Salah satu bahan
alternatif yang dapat dipilih yakni sari buah. Kelebihan sari buah diantaranya
bersifat rendah lemak, kaya serat pangan, kaya akan vitamin, dan memiliki
aroma yang menarik (Nurainy dkk., 2018).
Buah semangka merah dan kuning memiliki berbagai perbedaan
kandungan nutrisi. Berikut tabel perbandingan kandungan nutrisi buah
semangka merah dan kuning:
Tabel 1.1 Perbandingan Kandungan Nutrisi Semangka Merah dan Kuning
Semangka Merah
Semangka Kuning
Likopen
Beta-karoten
Protein
Citruline
Niasin
Asam amino
Fosfor
Likopen
Zat besi
Kalium
Magnesium
Vitamin A
Selenium
Vitamin C
Asam folat
Vitamin B6
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin K
Sumber: Mayasari dkk. (2018)
Persamaan dari semangka merah dan kuning yaitu sama-sama mengandung
serat dan gula. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai semangka merah
daripada kuning karena rasanya yang lebih manis (Pertiwi, 2017). Kandungan
gula pada semangka merah sebesar 114,5 mg/g. Sedangkan kandungan gula
pada semangka kuning sebesar 100 mg/g (Sarmin dkk., 2017). Adanya
perbedaan tersebut tentunya akan mempengaruhi karakteristik minuman
probiotik yang dihasilkan. Pembuatan minuman probiotik dari buah semangka
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diharapkan dapat menambah nilai jual dan meningkatkan variasi olahan dari
buah semangka.
Minuman probiotik merupakan minuman hasil fermentasi asam laktat
yang mengandung bakteri asam laktat hidup (Pranayanti dan Aji, 2015).
Bakteri yang terkandung dalam minuman probiotik menguntungkan bagi
saluran pencernaan. Minuman probiotik dapat menjaga keseimbangan
mikroflora usus dengan menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan di
usus (Utami, 2018). Minuman probiotik memiliki berbagai manfaat bagi
kesehatan. Pertama, mencegah lactose intolerance karena memperbaiki
pencernaan protein susu dan laktosa. Kedua, mengatasi diare karena dapat
menghambat pertumbuhan bakteri patogen di usus. Ketiga, menurunkan
kanker kolon dengan meningkatkan aktivitas peristaltik usus untuk
mengeluarkan material feses yang mengandung enzim dan karsinogen hasil
dari bakteri patogen. Keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan
memperbaiki mikroflora usus. Kelima, melindungi saluran pencernaan karena
mempertahankan keseimbangan mikroflora dalam usus agar tetap normal
(Widodo dan Tiyas, 2017).
Pembuatan minuman probiotik dari buah semangka memanfaatkan
bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus casei strain Shirota. Bakteri tersebut
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan probiotik hidup yang bermanfaat bagi
tubuh (Pranayanti dan Aji, 2015). Pertumbuhan bakteri asam laktat dalam
pembuatan minuman probiotik memerlukan perhatian khusus. Salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri yakni nutrisi. Nutrisi
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yang harus dipersiapkan yaitu sumber energi (gula). Kandungan gula yang
terdapat pada buah semangka merah dan kuning akan dimanfaatkan oleh
bakteri sebagai sumber karbon pada proses fermentasi sehingga terbentuk
asam laktat (Utami, 2018).
Berdasarkan Nurainy dkk. (2018) tentang minuman probiotik dari sari
buah jambu biji (Psidium guajava) menggunakan persentase penambahan
sukrosa 4% (w/v) dan waktu fermentasi 48 jam untuk menghasilkan
karakteristik terbaik. Berdasarkan penelitian Pranayanti dan Aji (2015) tentang
minuman probiotik dari air kelapa muda (Cocos nucifera L.) menggunakan
persentase tanpa penambahan sukrosa dan waktu fermentasi 48 jam untuk
menghasilkan karakteristik terbaik. Berdasarkan Utami (2018) tentang
minuman probiotik dari sari buah salak menggunakan persentase penambahan
susu 10% (v/v) dan waktu fermentasi 8 jam untuk menghasilkan karakteristik
terbaik. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu
bahan utama yang digunakan berupa buah semangka merah dan kuning.
Penelitian ini melibatkan satu faktor yaitu jenis semangka yang digunakan.
Perbedaan kadar gula pada buah semangka merah dan kuning akan
menghasilkan minuman probiotik dengan karakteristik yang berbeda.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan
penelitian berkaitan dengan pembuatan minuman probiotik semangka
(Citrullus lanatus) yang berjudul “Perbandingan Karakteristik Minuman
Probiotik Semangka (Citrullus lanatus) dengan Variasi Jenis Semangka
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Merah dan Kuning Menggunakan Starter Lactobacillus casei Strain
Shirota”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah ada pengaruh variasi jenis semangka merah dan kuning terhadap
karakteristik total BAL, total gula, dan pH minuman probiotik semangka?
2. Jenis semangka manakah yang dapat menghasilkan karakteristik BAL,
total gula, dan pH tertinggi dalam pembuatan minuman probiotik
semangka?
3. Jenis semangka manakah untuk produk minuman probiotik semangka
yang paling disukai oleh panelis?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai
adalah:
1. Mengetahui adanya pengaruh variasi jenis semangka merah dan kuning
terhadap karakteristik total BAL, total gula, dan pH minuman probiotik
semangka.
2. Mengetahui jenis semangka yang dapat menghasilkan karakteristik total
BAL, total gula, dan pH tertinggi dalam pembuatan minuman probiotik
semangka.
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3. Mengetahui jenis semangka untuk produk minuman probiotik semangka
yang paling disukai oleh panelis.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh bedasarkan tujuan di atas adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Peneliti
a. Menambah inovasi baru terutama bahan dalam pembuatan minuman
probiotik dari buah.
b. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang
bioteknologi

terutama

dalam

pembuatan

minuman

probiotik

semangka.
2. Bagi Pendidikan
a. Menambah referensi bahan ajar guru dalam pembelajaran biologi
khususnya materi bioteknologi di kelas XII SMA.
b. Menambah pengetahuan mengenai cara pembuatan minuman probiotik
dari buah semangka.
3. Bagi Masyarakat
a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai produk minuman
probiotik dari buah semangka merah dan kuning.
b. Menambah informasi bagi masyarakat mengenai cara mengolah buah
semangka sebagai bahan dasar pembuatan minuman probiotik yang
dapat meningkatkan diversifikasi produk semangka.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Semangka
1. Klasifikasi Semangka
Menurut Suharjono (2006) tanaman semangka termasuk ke dalam
klasifikasi berikut:
Kingdom

: Plantae

Division

: Spermatophyta

Class

: Dicotyledonae

Order

: Cucurbitales

Family

: Cucurbitaceae

Genus

: Citrullus

Species

: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Citrullus vulgaris Schard.

2. Deskripsi Semangka
Semangka (Citrullus lanatus) merupakan tanaman buah semusim
yang tumbuh merambat dan berasal dari Afrika. Semangka dalam bahasa
Inggris disebut watermelon. Hal ini dikarenakan daging buahnya yang
banyak mengandung air. Tanaman semangka termasuk dalam keluarga
buah labu-labuan (Cucurbitaceae). Selain itu, tanaman ini masih sekerebat

7
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dengan melon (Cucumis melo) dan mentimun (Cucumis sativus) (Kandi,
2010).
Tanaman yang tumbuh merambat ini berkembang dari Afrika ke
daerah Timur Tengah dan Cina. Selanjutnya tanaman ini menyebar ke
seluruh dunia, baik di daerah subtropis maupun tropis (Suharjono, 2006).
Di Indonesia, sentra penanaman semangka terdapat di Jawa Tengah
(Kabupaten Magelang), Yogyakarta (Kabupaten Kulonprogo), Jawa Barat
(Indramayu dan Karawang), Jawa Timur (Banyuwangi dan Malang), dan
Lampung. Varietas semangka yang cocok dikembangkan di Indonesia
yaitu semangka lokal dan hibrida (Kandi, 2010).
Semangka memiliki rasa yang manis, segar, dan banyak
mengandung air sehingga menjadikan buah ini digemari oleh semua
lapisan masyarakat. Ciri khas dari tanaman semangka yaitu kulit buahnya
yang keras berwarna hijau dengan lari-larik hijau tua. Jika dipotong akan
terlihat daging buahnya yang berair dengan berwarna merah atau kuning
tergantung dari varietas dan kultivarnya (Kandi, 2010).
Tanaman semangka tumbuh baik di dataran rendah hingga tinggi
pada ketinggian 100-900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Buah
semangka termasuk tanaman semusim yang dapat dipanen pada umur 75100 hari setelah ditanam. Tanaman ini memerlukan sinar matahari penuh
untuk tumbuh dan tidak tahan terhadap hujan yang terus-menerus
(Agromedia, 2007).
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3. Morfologi Semangka
Menurut Rukmana (1994), Suharjono (2006), dan Argomedia
(2007) tanaman semangka memiliki ciri-ciri morfologi sebagai berikut:
a. Akar
Tanaman semangka memiliki akar tunggang dan akar samping dengan
jumlah yang sedikit. Sistem perakarannya menyebar ke samping dan
dangkal (lihat Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Akar Semangka
Sumber: Dokumentasi Pribadi
b. Daun
Tanaman semangka memiliki daun yang berwarna hijau, berbulu,
bertangkai panjang, tersusun berseberangan, dan bercangap menjari.
Bagian tepi dari daunnya berlekuk-lekuk (lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Daun Semangka
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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c. Batang
Batang tanaman semangka berbentuk bulat atau persegi dan berbulu
halus (lihat Gambar 2.3). Panjang batang dapat mencapai 3 meter.
Pertumbuhan batang dan cabang didahului oleh sulur sehingga dapat
memanjat.

Gambar 2.3 Batang Semangka
Sumber: Dokumentasi Pribadi
d. Bunga
Bunga tanaman semangka berwarna kuning dan berukuran kecil
(berdiameter 2 cm). Bunga ini tumbuh dari ketiak daun yang berbeda.
Bunga tanaman semangka termasuk bunga sempurna karena berumah
satu (andromonoecius monoklin). Pada satu tanaman terdapat dua jenis
bunga yaitu bunga jantan dan betina (lihat Gambar 2.4). Bunga jantan
hanya memiliki benang sari (stamen), bunga betina yang memiliki
putik (pistillum). Bunga betina dapat dikenali dengan adanya bakal
buah (ovarium) di bagian pangkal bunga yang berbentuk bulat. Proses
penyerbukan bunga semangka terjadi secara silang (cross compatible)
dengan bantuan manusia dan serangga pollinator yaitu lebah madu dan
lalat hijau. Tanaman semangka mulai berbunga pada umur 45-60 hari
setelah masa semai dan kemudian akan berbunga setiap saat.
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(a)

(b)

Gambar 2.4 Bunga Semangka: (a) Jantan dan (b) Betina
Sumber: Dokumentasi Pribadi
e. Buah
Buah semangka berukuran besar dan berbentuk bulat hingga oval. Satu
buah semangka dapat mencapai berat 2-5 kg. Kulit buah semangka
keras, permukaannya halus, dan berwarna hijau tua atau hijau muda
dengan larik-larik hijau tua (lihat Gambar 2.5). Daging buah semangka
berwarna merah atau kuning tergantung dari varietas dan kultivarnya
(lihat Gambar 2.6). Buah semangka yang siap panen memiliki ciri-ciri
bila buahnya diketuk dengan tangan akan bergema. Bila buah
semangka terlambat dipanen, maka akan menunjukkan gejala retak.

(a)

(b)

Gambar 2.5 Kulit Buah Semangka: (a) Merah dan (b) Kuning
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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(a)

(b)

Gambar 2.6 Daging Buah Semangka: (a) Merah dan (b) Kuning
Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Kandungan Buah Semangka
Buah semangka dikenal oleh masyarakat sebagai buah yang
mengandung banyak air. Kandungan air pada buah semangka dapat
mencapai 92,10% dalam tiap 100 gram buahnya. Meskipun mengandung
banyak air, namun buah semangka tetap memiliki kandungan zat gizi
lainnya. Berikut ini kandungan gizi dalam 100 gram buah semangka:
Tabel 2.1 Kandungan Zat Gizi Tiap 100 gram Buah Semangka
Jenis Zat Gizi
Jumlah
Air
92,10%
Energi
28,00 kalori
Protein
0,50 gram
Lemak
0,20 gram
Karbohidrat
6,90 gram
Vitamin A
590 SI
Vitamin C
6,00 mg
Niasin
0,20 gram
Riboflavin
0,05 mg
Thiamin
0,05 mg
Abu
0,30 mg
Kalsium (Ca)
7,00 mg
Besi (Fe)
0,20 mg
Fosfor (P)
12,00 mg
Sumber: Rukmana (1994)
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Selain kandungan zat gizi tersebut (Tabel 2.1), buah semangka juga
mengandung asam amino seperti sitrullin (C6H13N3O3), asam amino asetat,
asam malat, asam fosfat, arginin, betain, likopen, karoten, bromin,
natrium, kalium, silvit, lisin, fruktosa, glukosa, dan sukrosa (Agromedia,
2007).
Semangka merah memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan
semangka kuning. Menurut Sarmin dkk. (2017), berikut ini perbandingan
kandungan gula semangka merah dan kuning:
Tabel 2.2 Perbandingan Kandungan Gula Semangka Merah dan Kuning
Jenis
Fruktosa
Glukosa
Sukrosa
Total Gula
Semangka
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
Merah
50
29,5
35
114,5
Kuning
51
34
15
100

3. Manfaat Buah Semangka
Semangka memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia di
antaranya menurunkan darah tinggi, hepatitis, impotensi, migren, kencing
manis, heatstroke, demam, sembelit, sariawan, sakit tenggorokan,
mencegah kerontokan rambut, obat cacing, meningkatkan kesuburan pria,
menghilangkan noda maupun

flek hitam di wajah, menghilangkan

kerutan, kulit kasar, dan luka bakar (Agromedia, 2009). Kandungan
sitrulin dan arginin berperan dalam pembentukkan urea di hati dari
ammonia dan CO2 sehingga meningkatkan keluarnya urin (diuretic).
Kandungan kalium yang cukup tinggi pada buah semangka dapat
membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah. Likopen yang
terkandung berperan sebagai sumber antioksidan (Kandi, 2010).
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Kandungan beta-karoten dan vitamin A dapat menjaga kesehatan mata
(Mayasari dkk., 2018).

B. Minuman Probiotik
Minuman probiotik merupakan minuman yang mengandung bakteri
baik seperti bakteri asam laktat (BAL) yang menguntungkan bagi saluran
pencernaan. Bakteri tersebut dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora
usus karena dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan memiliki
kemampuan bertahan hidup dalam keasaman lambung (Rizal dkk., 2016).
Berikut ini beberapa minuman probiotik yang sudah dikenal masyarakat antara
lain yogurt, kefir, yakult, susu asidofilus, Bulgarian milk, dahi dari India, dan
hamao dari Asia Tengah (Utami, 2018).
Minuman probiotik baik dikonsumsi karena memiliki manfaat bagi
kesehatan diantaranya:
1.

Mencegah lactose intolerance karena memperbaiki pencernaan protein
susu dan laktosa.

2. Mengatasi diare karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen
di usus.
3. Menurunkan kanker kolon dengan meningkatkan aktivitas peristaltik usus
untuk mengeluarkan material feses yang mengandung enzim dan
karsinogen hasil dari bakteri patogen.
4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan memperbaiki mikroflora
usus.
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5. Melindungi saluran pencernaan karena mempertahankan keseimbangan
mikroflora dalam usus agar tetap normal (Widodo dan Tiyas, 2017).

C. Bakteri Asam Laktat dalam Pembuatan Minuman Probiotik
Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri gram positif yang tidak
membentuk spora, katalase negatif, tahan terhadap kondisi asam, dan bersifat
fakultatif anaerob. Sebagian besar bakteri ini termasuk bakteri nonpatogen dan
berstatus sebagai Generally Recognized as Safe (GRAS). Bakteri asam laktat
berkontribusi besar pada proses fermentasi dalam industri fermentasi pangan.
Bakteri asam laktat mampu memproduksi asam laktat dari sumber karbon
yang tersedia dan mengasamkan bahan pangan dengan cepat sehingga dapat
dijadikan salah satu metode pengawetan produk pangan. Terdapat 12 genus
utama BAL yang berkaitan dengan pangan. Genus tersebut antara lain
Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus,
Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus,
Vagococcus, dan Weisella (Widodo dan Tiyas, 2017).
Pada abad ke 20, Minoru Shirota seorang ahli mikrobiologi
Universitas Kyoto menemukan bahwa beberapa bakteri termasuk flora saluran
cerna mempunyai kontribusi dalam melawan serangan bakteri patogen.
Berdasarkan hasil penelitian Minoru Shirota ditemukan bakteri Lactobacillus
casei strain Shirota yang sampai kini digunakan dalam produksi minuman
probiotik Yakult. Yakult mulai diproduksi pada tahun 1935 di Jepang dan
sudah menyebar ke seluruh dunia (Lestari dan Siti, 2015). Menurut Widodo
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dan Tiyas (2017), spesies bakteri Lactobacillus memiliki bentuk sel yang
bervariasi dari batang pendek hingga panjang dapat berbentuk sel tunggal atau
rantai pendek hingga panjang. Banyak dari spesies bakteri ini yang
memanfaatkan laktosa, sukrosa, fruktosa, atau galaktosa sebagai sumber
energi untuk pertumbuhan.

Gambar 2.7 Bakteri Lactobacillus casei Strain Shirota
Sumber: https://amp.kaskus.co.id

D. Pengendalian Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan bakteri
Lactobacillus casei:
1. Suhu
Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah 3740oC (Ayuti dkk., 2016).
2. Sumber energi
Sumber energi yang diperlukan oleh bakteri untuk dapat tumbuh salah
satunya berasal dari gula. Gula akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat
sebagai sumber karbon selama fermentasi berlangsung sehingga terbentuk
asam laktat yang merupakan hasil metabolit (Sopandi dan Wardah, 2014).
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3. pH
Nilai pH akan turun setelah proses fermentasi akibat bakteri memproduksi
asam. Nilai pH optimal untuk produksi asam laktat adalah antara 5,0-7,0
(Hasruddin dan Nanda, 2015). Rentang pH yang tidak menghambat
pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah 3,0-6,0 (Nurainy dkk.,
2018).

E. Fermentasi Minuman Probiotik
Bakteri asam laktat dapat dibedakan menjadi 2 kategori berdasarkan
produk akhir metabolisme yaitu homofermentatif dan heterofermentatif.
Bakteri asam laktat yang termasuk homofermentatif mampu menghasilkan
asam laktat sebagai produk akhir utama melalui jalur EMP (Embden
Meyerhof-Parnas).

Sedangkan

bakteri

asam

laktat

yang

termasuk

heterofermentatif mampu menghasilkan asam asetat, etanol, dan CO2 selain
asam laktat melalui jalur fosfoketolase. Beberapa bakteri asam laktat juga
mampu menghasilkan metabolit sampingan yaitu aroma seperti diasetil dan
asetoin atau bakteriosin (Hasruddin dan Nanda, 2015). Menurut Widodo dan
Tiyas (2017), bakteriosin disintesis oleh banyak spesies bakteri asam laktat
yang bertujuan untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri lain.
Genus bakteri asam laktat yang termasuk homofermentatif yaitu
Pediococcus, Streptococcus, beberapa strain dari genus Lactococcus, dan
beberapa strain dari genus Lactobacillus. Sedangkan genus bakteri asam laktat
yang termasuk heterofermentatif yaitu Weisella, Leuconostoc, dan beberapa
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strain dari genus Lactobacillus (Widodo dan Tiyas, 2017). Berikut ini jalur
fermentasi

glukosa

heterofermentatif.

oleh

bakteri

asam

laktat

homofermentatif

dan
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Glukosa

Homofermentatif

Heterofermentatif

Glukosa-6-fosfat

Glukosa-6-fosfat

Fruktosa-6-fosfat

6 fosfoglukonat

Ribonulosa-5-fosfat

Fruktosa-1,6-difosfat

Xilulosa-5-fosfat

Gliseraldehid-3-fosfat  Dihidroksiaseton-fosfat

2 Piruvat

2 Laktat

Gliseraldehid-3-fosfat

Asetil fosfat

Piruvat

Asetaldehid

Laktat

Etanol

Gambar 2.8 Fermentasi Glukosa oleh Bakteri Asam Laktat Homofermentatif dan
Heterofermentatif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

F. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu:
1. Pranayanti dan Aji (2015) dalam penelitiannya dengan judul “Pembuatan
Minuman Probiotik Air Kelapa Muda (Cocos nucifera L.) dengan Starter
Lactobaciluus casei strain Shirota”. Penelitian yang dilakukan bertujuan
untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi sukrosa dan lama
fermentasi yang berbeda terhadap sifat mikrobiologi, fisik, kimia, dan
organoleptik minuman probiotik air kelapa muda. Berdasarkan hasil
penelitian, perlakuan terbaik yaitu pada penambahan konsentrasi sukrosa
0% dan lama fermentasi 48 jam dengan nilai parameter total BAL
4,00x108 CFU/ml; total gula 1,93%; total asam 0,15%; pH 3,83; dan total
padatan terlarut 4,30. Hasil uji organoleptik menunjukkan minuman
probiotik air kelapa muda yang paling disukai panelis adalah pada
penambahan konsentrasi sukrosa 15% dan lama fermentasi 48 jam.
2. Nurainy dkk. (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Karakterisasi
Minuman Probiotik Jambu Biji (Psidium guajava) pada Berbagai Variasi
Penambahan Sukrosa dan Susu Skim”. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan susu skim, sukrosa,
dan interaksi keduanya terhadap karakteristik minuman probiotik jambu
biji, serta menentukan perlakuan terbaik. Berdasarkan hasil penelitian,
perlakuan terbaik yaitu pada penambahan sukrosa 4% dan tanpa susu skim
(S2M0) dengan nilai parameter total BAL 1,50x1010 koloni/ml; total asam
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0,87%; pH 3,82; dan stabilitas 100%. Hasil uji organoleptik menunjukkan
minuman probiotik jambu biji yang paling disukai panelis adalah S2M0.
3. Utami (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Karakteristik Minuman
Probiotik Fermentasi Lactobacillus casei dari Sari Buah Salak”. Penelitian
yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan susu
dan waktu fermentasi terhadap karakteristik minuman probiotik fermentasi
L. casei dari sari buah salak serta kombinasi terbaik penambahan susu dan
waktu fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kombinasi perlakuan
terbaik yaitu pada penambahan susu 10% (v/v) dan waktu fermentasi 8
jam (T2L4) dengan karakteristik viskositas 12,90 cps; pH 4,82; dan kadar
gula 7,43%. Hasil uji organoleptik menunjukkan minuman probiotik salak
yang paling disukai panelis adalah T2L4.
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Penelitian 1

Penelitian 2

Penelitian 3

Penelitian yang dilakukan oleh
Pranayanti dan Aji (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh
Nurainy dkk. (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh
Utami (2018)

Untuk
mengetahui
pengaruh
penambahan
konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi yang
berbeda terhadap sifat mikrobiologi, fisik, kimia, dan
organoleptik minuman probiotik air kelapa muda.
 Penambahan sukrosa 0%, 5%, 10%, dan 15%
(w/v)
 Lama fermentasi 36 dan 48 jam
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan terbaik yaitu
pada penambahan konsentrasi sukrosa 0% dan lama
fermentasi 48 jam dengan nilai parameter total BAL
4,00x108 CFU/ml; total gula 1,93%; total asam
0,15%; pH 3,83; dan total padatan terlarut 4,30.
Perlakuan terbaik berdasarkan sifat organoleptik
yaitu perlakuan konsentrasi sukrosa 15% dan lama
fermentasi 48 jam.

Untuk
mengetahui
pengaruh
penambahan susu skim, sukrosa, dan
interaksi keduanya terhadap karakteristik
minuman probiotik jambu biji, serta
menentukan perlakuan terbaik.
 Konsentrasi sukrosa 0%, 2%, 4%, dan
6% (w/v)
 Konsentrasi susu skim 0%, 2%, 4%,
dan 6% (w/v)
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan
terbaik yaitu pada penambahan sukrosa
4% dan tanpa susu skim dengan nilai
parameter
total
BAL
1,50x1010
koloni/ml; total asam 0,87%; pH 3,82.

Untuk mengetahui pengaruh penambahan susu
dan waktu fermentasi terhadap karakteristik
minuman probiotik fermentasi L. casei dari sari
buah salak serta kombinasi terbaik penambahan
susu dan waktu fermentasi.
 Konsentrasi susu 5% dan 10% (v/v)
 Konsentrasi susu skim 2, 4, 6, 8, dan 10 jam
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan terbaik
yaitu pada penambahan susu 10% (v/v) dan
waktu fermentasi 8 jam (T2L4) dengan
karakteristik viskositas 12,90 cps; pH 4,82; dan
kadar gula 7,43%. Hasil uji organoleptik
menunjukkan minuman probiotik salak yang
paling disukai panelis adalah T2L4.

Kebaruan Penelitian
 Bahan utama yang digunakan yaitu semangka.
 Penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variasi jenis semangka merah dan kuning terhadap karakteristik minuman probiotik
semangka, mengetahui jenis semangka yang dapat menghasilkan karakteristik tertinggi, dan mengetahui jenis semangka yang dapat
menghasilkan produk minuman probiotik semangka yang paling disukai oleh panelis.
 Variasi jenis semangka yang digunakan adalah semangka merah dan semangka kuning.
 Konsentrasi penambahan sukrosa yang digunakan adalah 4% (w/v) dengan lama fermentasi 8 jam.
Gambar 2.9 Kerangka Penelitian yang Relevan
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G. Kerangka Berpikir
Buah semangka merupakan buah yang banyak mengandung air,
rasanya manis, dan renyah. Buah ini tumbuh di daerah tropis termasuk
Indonesia. Buah semangka digemari oleh masyarakat karena kesegaran dari
daging buahnya. Semangka biasanya dapat dikonsumsi secara langsung atau
dibuat menjadi suatu olahan. Ketika masa panen raya tiba, harga jual dari buah
semangka rendah di pasaran dan variasi olahan olahan dari buah semangka
masih terbatas seperti jus, sup buah, dan salad buah. Salah satu cara untuk
mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengolah buah semangka
menjadi minuman probiotik.
Pembuatan minuman probiotik pada umumnya menggunakan bahan
utama dari susu sapi yang harganya relatif lebih mahal. Oleh karena itu
diperlukan adanya alternatif bahan lain. Salah satu bahan alternatif yang dapat
dipilih yakni sari buah yang memiliki kelebihan di antaranya bersifat rendah
lemak, kaya serat pangan, kayak akan vitamin, dan memiliki aroma yang
menarik (Nurainy dkk., 2018). Berikut ini merupakan diagram kerangka
berpikir yang dibuat berdasarkan uraian di atas:
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Buah semangka (Citrullus lanatus) merupakan buah yang
banyak mengandung air (92,10%) dan dikenal oleh masyarakat

Ketika masa panen raya tiba harga jual semangka rendah
dan variasi olahan terbatas

Meningkatkan nilai jual dan menambah variasi
olahan dengan mengolahnya menjadi minuman
probiotik semangka

Membuat minuman probiotik
semangka merah dengan
starter Lactobacillus casei
strain Shirota

Membuat minuman
probiotik semangka kuning
dengan starter Lactobacillus
casei strain Shirota

Membandingkan minuman probiotik semangka yang
menghasilkan karakteristik tertinggi berdasarkan uji






Uji:
Total BAL (Bakteri Asam Laktat)
Total gula
pH
Uji organoleptik (warna, aroma, dan rasa)

Perbandingan Karakteristik Minuman Probiotik Semangka (Citrullus lanatus)
dengan Variasi Jenis Semangka Merah dan Kuning Menggunakan Starter
Lactobacillus casei strain Shirota
Gambar 2.10 Kerangka Berpikir
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H. Hipotesis
1. Pembuatan minuman probiotik dengan variasi jenis semangka merah dan
kuning akan berpengaruh terhadap karakteristik minuman probiotik
semangka.
2. Semangka merah adalah jenis semangka yang dapat menghasilkan
karakteristik tertinggi dalam pembuatan minuman probiotik semangka.
3. Semangka merah adalah jenis semangka yang dapat menghasilkan produk
minuman probiotik semangka yang paling disukai oleh panelis.
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BAB III
METODOLOGI

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor perlakuan
yaitu variasi jenis semangka yang terdiri dari semangka merah dan kuning.
Perbedaan jenis semangka digunakan untuk mengetahui perbandingan
karakteristik dari minuman probiotik semangka yang dihasilkan. Pengulangan
dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap jenis semangka sehingga diperoleh 6
kali percobaan. Tidak ada perlakuan kontrol dalam penelitian ini. Adapun
faktor perlakuan sebagai berikut:
1. Semangka merah (M):
M1

= pengulangan 1

M2

= pengulangan 2

M3

= pengulangan 3

2. Semangka kuning (K):
K1

= pengulangan 1

K2

= pengulangan 2

K3

= pengulangan 3

26
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B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variasi jenis buah semangka
yang terdiri dari semangka merah dan kuning.
2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu total BAL (Bakteri Asam
Laktat), total gula, pH, dan uji organoleptik (warna, aroma, dan rasa).
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu volume botol fermentasi 500
ml, sukrosa 4% (w/v), jenis bakteri asam laktat Lactobacillus casei strain
Shirota (dari minuman probiotik Yakult), jumlah starter bakteri 4% (v/v),
suhu ruangan fermentasi 37oC, dan lama waktu fermentasi 8 jam.
Pemilihan konsentrasi sukrosa, jenis bakteri, jumlah starter, suhu ruangan,
dan lama fermentasi berdasarkan perpaduan dari penelitian Nurainy dkk.
(2018), Pranayanti dan Aji (2015), serta Utami (2018).

C. Batasan Penelitian
Batasan masalah dalam suatu penelitian perlu disusun agar masalah
dalam penelitian tetap terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Jenis semangka yang digunakan dalam penelitian yaitu semangka merah
dan kuning yang dibeli di Carrefour dan Giant.
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2. Starter yang digunakan adalah Lactobacillus casei strain Shirota dari
minuman probiotik Yakult yang dibeli di Toko Semi.
3. Gula pasir putih merk Gulaku yang dibeli di Toko Prayogo.
4. Uji organoleptik dalam penelitian ini melibatkan 25 orang panelis semi
terlatih dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
angkatan 2015.
5. Uji organoleptik berkaitan dengan kesukaan terhadap warna, aroma, dan
rasa produk minuman probiotik semangka yang dihasilkan.

D. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2019.
Pembuatan minuman probiotik semangka dilakukan di Rumah Penulis yang
beralamat di Krompakan RT 02/RW 29, Sendangmulyo, Minggir, Sleman,
Yogyakarta dikarenakan keterbatasan tempat dan waktu. Uji organoleptik
dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Kampus III Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Uji total bakteri asam laktat (BAL) dilakukan di
Laboratorium CV. Che-Mix Pratama yang beralamat di Kretek, Jambidan,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

E. Alat dan Bahan
1. Alat
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan minuman probiotik semangka
yaitu pisau, blender, baskom, sendok, panci, talenan, saringan santan, kain
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saring, botol kaca, timbangan kue, gelas corong ukur, gelas plastik kecil,
gelas minum, gelas beker, pipet tetes, termometer, kulkas, pH meter digital
(merk Hanna), refraktometer digital (merk Hanna), autoklaf, kompor gas,
alat tulis, dan kamera.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman probiotik semangka
yaitu semangka merah, semangka kuning, starter Lactobacillus casei strain
Shirota (dari minuman probiotik Yakult), gula pasir (sebagai sukrosa),
alkohol 70%, tisu, kertas payung, karet, plastik bening dan akuades.

F. Cara Kerja
1. Persiapan dan Proses Sterilisasi Alat
a. Peralatan seperti pisau, blender, baskom, sendok, panci, saringan, dan
gelas corong ukur dicuci menggunakan sabun hingga bersih.
b. Botol kaca untuk fermentasi direbus dengan air mendidih yang diberi
sedikit sabun untuk proses detox.
c. Botol kaca diangkat dan didiamkan hingga dingin.
d. Botol kaca dicuci kembali dengan air hingga bersih dan dikeringkan.
e. Botol kaca dan tutup botol yang sudah kering dibungkus dengan kertas
payung yang diikat dengan karet kemudian dibungkus dengan plastik.
f. Botol kaca dan tutup botol dimasukkan ke dalam autoklaf dan
disterilisasi hingga mencapai suhu 121oC dengan tekanan 1 atm selama
15 menit.
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2. Pembuatan Sari Buah Semangka
a. Buah semangka merah maupun kuning dipotong dengan ukuran 3 cm
menggunakan pisau dalam baskom yang berbeda.
b. Buah semangka merah maupun kuning ditimbang sebanyak 1.350
gram menggunakan timbangan kue.
c. Buah semangka merah maupun kuning diblender selama 3 menit tanpa
ditambah air hingga halus menjadi jus.
d. Jus buah semangka merah maupun kuning disaring menggunakan
saringan santan sebanyak 2 kali dan kain saring sebanyak 1 kali
sehingga diperoleh sari buah semangka merah dan kuning yang
ditampung di panci.
e. Sari

buah

semangka

merah

maupun

kuning

diukur

tingkat

kemanisannya menggunakan refraktometer digital (merk Hanna) dan
nilai pH menggunakan pH meter digital (merk Hanna).

3. Pembuatan Minuman Probiotik Semangka
a. Sari buah semangka merah maupun kuning dalam panci bervolume 2
liter diberi tambahan gula dengan konsentrasi 4% (w/v) kemudian
dipasteurisasi pada suhu 70oC selama ± 10 menit menggunakan
kompor gas sambil dihomogenkan dengan diaduk.
b. Sari buah semangka merah maupun kuning yang telah dipasteurisasi
dimasukkan ke dalam botol kaca steril dengan volume masing-masing
400 ml kemudian ditutup tidak terlalu rapat.
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c. Sari buah semangka merah maupun kuning didinginkan sampai suhu
31-32oC.
d. Sari buah semangka merah maupun kuning diinokulasi dengan starter
Lactobacillus casei strain Shirota (dari minuman probiotik Yakult)
sebanyak 4% (v/v) dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 8 jam.
e. Botol fermentasi diletakkan sesuai tata letak yang telah ditentukan:
Tabel 3.1 Tata Letak Botol Fermentasi
M1
K1
M3
K2
K3
M2

f. Minuman probiotik semangka merah dan kuning yang telah
difermentasi dihentikan prosesnya dengan dimasukkan ke dalam
kulkas.

4. Pengujian Sampel Minuman Probiotik Semangka
a. Pengujian Total BAL (Bakteri Asam Laktat)
Pengujian total bakteri asam laktat dilakukan di Laboratorium CV.
Che-Mix Pratama yang beralamat di Kretek, Jambidan, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta. Metode yang digunakan yaitu Total Plate
Counting (TPC) dengan cara:
1) Media berupa Plate Count Agar (PCa) dilarutkan sebanyak 17,5
gram pada 1.000 ml akuades kemudian dipanaskan sampai
mendidih.
2) Media yang sudah larut disterilisasi dengan menggunakan autoklaf
pada suhu 121oC dengan tekanan 1 atm selama 15 menit.
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3) Media

dituang

pada

cawan

petri

kemudian

disterilisasi

menggunakan autoklaf pada suhu 121oC dengan tekanan 1 atm
selama 15 menit.
4) Larutan pengencer disiapkan yang digunakan untuk mengurangi
jumlah mikroba pada larutan sampel sehingga mempermudah
penghitungan koloni.
5) Pengenceran dilakukan pada setiap sampel dengan cara larutan
sampel dihomogenkan kemudian diambil 1 ml dan dimasukkan ke
dalam 9 ml larutan pengencer kemudian divortex sehingga
diperoleh pengenceran tingkat 1. Pengenceran dilakukan hingga
tingkat yang diinginkan.
6) Proses inokulasi bakteri dilakukan dengan metode pour plate atau
metode sebar dengan steril.
7) Proses

penghitungan

koloni

menggunakan

colony

counter

(Raharjo, 2017).

b. Pengujian Total Gula
Pengujian total gula dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan menggunakan alat
refraktometer digital (merk Hanna). Berikut ini cara penggunaan alat
refraktometer digital:
1) Refraktometer digital dinyalakan dengan menekan tombol On pada
alat.
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2) Tombol Range ditekan untuk mengatur pengaturan brix hingga
muncul %Brix.
3) Alat dikalibrasi terlebih dahulu dengan membersihkan tempat alat
ukur menggunakan tisu, kemudian akuades diteteskan sebanyak
satu tetes pada alat ukur menggunakan pipet tetes, dan alat ukur
dikeringkan menggunakan tisu.
4) Tombol Zero pada alat ditekan hingga muncul 0.0, maka alat telah
dikalibrasi.
5) Sampel yang akan diuji kadar gulanya dihomogenkan dengan
diaduk, kemudian diambil dengan pipet tetes, dan diteteskan
sebanyak satu tetes pada alat ukur.
6) Tombol Read ditekan agar kadar gula yang terkandung pada
sampel dapat terbaca dan hasilnya akan ditampilkan.
7) Sampel pada alat ukur dibersihkan dengan tisu, kemudian langkah
kalibrasi diulang kembali untuk pengujian sampel lainnya.

c. Pengujian pH
Pengujian pH dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan menggunakan alat pH
meter (merk Hanna). Berikut cara kerja pH meter:
1) Sampel minuman probiotik semangka dihomogenkan dan dituang
ke dalam gelas beker.
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2) pH meter yang telah dikalibrasi dicelupkan ke dalam sampel
selama 1 menit.
3) Nilai pH dapat dilihat pada pH meter.

d. Pengujian Organoleptik
Pengujian organoleptik tingkat kesukaan dilakukan oleh 25 orang
panelis. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuisioner
penilaian berskala hedonik pada setiap panelis. Pengujian organoleptik
dalam penelitian ini antara lain:
1) Uji Warna
Sampel minuman probiotik semangka dituang sebanyak 15 ml ke
dalam gelas plastik kecil dan diletakkan di atas kertas putih.
Sampel minuman probiotik semangka merah dan kuning diamati
warnanya oleh panelis. Panelis kemudian memberikan skor untuk
warna dari minuman probiotik semangka merah dan kuning.
2) Uji Aroma
Sampel minuman probiotik semangkan dituang sebanyak 15 ml ke
dalam gelas plastik kecil dan dicium aromanya dengan jarak 3 cm
oleh panelis. Panelis kemudian memberikan skor untuk aroma dari
minuman probiotik semangka merah dan kuning.
3) Uji Rasa
Sampel minuman probiotik semangka dituang sebanyak 15 ml ke
dalam gelas plastik kecil dan diminum oleh panelis untuk
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mengetahui rasa dari minuman probiotik semangka merah dan
kuning. Panelis kemudian memberikan skor untuk rasa dari
minuman probiotik semangka merah dan kuning.

G. Pengambilan Data
Pengambilan data untuk uji organoleptik dilakukan oleh 25 orang panelis
semi terlatih. Setelah melakukan uji organoleptik, panelis akan memberikan
penilaian sesuai skala hedonik yang disediakan secara obyektif. Penilaian
dilakukan dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat kesukaan seperti pada tabel
3.2.
Tabel 3.2 Skala Uji Organoleptik
Skala Numerik
Kriteria
5
Sangat Suka
4
Suka
3
Cukup Suka
2
Tidak Suka
1
Sangat Tidak Suka

H. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif
kuantitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Shapiro-Wilk
untuk mengetahui normalitasnya. Uji selanjutnya yaitu uji Levene untuk
mengetahui homogenitasnya. Jika data normal, maka dilanjutkan dengan uji
Independent Sample T Test. Jika data tidak normal, maka dilanjutkan uji
nonparametrik Man-Whitney U. Analisis data dilakukan menggunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

aplikasi SPSS versi 20.0 (Priyatno, 2012). Pengujian hipotesis dan
pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Hipotesis:
a. H0 = tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang
diberikan.
b. H1 = terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang
diberikan.
2. Pengambilan Keputusan Uji Normalitas:
a. Jika nilai signifikansi p<0,05, maka H0 diterima sehingga data tidak
berdistribusi normal.
b. Jika nilai signifikansi p>0,05, maka H0 ditolak sehingga data
berdistribusi normal.
3. Pengambilan Keputusan Uji Homogenitas:
a. Jika nilai signifikansi p<0,05, maka H0 diterima sehingga data tidak
homogen.
b. Jika nilai signifikansi p>0,05, maka H0 ditolak sehingga data homogen.
4. Pengambilan Keputusan Uji Independent Sample T Test dan Man-Whitney
U:
a. Jika nilai signifikansi p<0,05, maka H0 ditolak sehingga terdapat
perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
b. Jika nilai signifikansi p>0,05, maka H0 diterima sehingga tidak
terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
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I. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi praktikum
pada mata pelajaran Biologi kelas XII SMA pada materi Bioteknologi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman probiotik semangka merupakan produk pangan yang dihasilkan
dari fermentasi buah semangka dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei
strain Shirota. Variasi jenis semangka yang digunakan yaitu semangka merah dan
kuning. Produk minuman probiotik semangka merah dan kuning disajikan pada
Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Minuman Probiotik Semangka Merah dan Kuning
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4.1 menunjukkan perbandingan hasil fermentasi dari minuman
probiotik semangka merah dan kuning yang telah difermentasi selama 8 jam.
Minuman probiotik semangka merah maupun kuning memiliki warna yang khas
sesuai dengan bahan baku yang digunakan yaitu semangka merah dan kuning.
Aroma yang dihasilkan juga khas seperti bahan baku. Selain itu dari segi rasa
terasa manis dan sedikit asam. Baik warna, aroma, maupun rasa berkaitan dengan
aktivitas bakteri Lactobacillus casei strain Shirota selama proses fermentasi. Uji
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karakteristik (total BAL, total gula, dan pH) dan uji organoleptik (warna, aroma,
dan rasa) terhadap produk minuman probiotik semangka (Citrullus lanatus)
digunakan sebagai parameter untuk menentukan perlakuan yang terbaik. Berikut
ini merupakan hasil analisis dan pembahasan dari uji karakteristik dan uji
organoleptik yang dapat disajikan.

A. Hasil dan Pembahasan Uji Karakteristik Minuman Probiotik Semangka
(Citrullus lanatus)
Proses fermentasi yang terjadi pada produk minuman probiotik
semangka berpengaruh terhadap total bakteri asam laktat (BAL), total gula,
dan pH. Perubahan yang terjadi dikarenakan adanya aktivitas metabolisme
bakteri Lactobacillus casei strain Shirota yang memanfaatkan nutrisi dalam
medium. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perubahan total BAL, total
gula, dan pH yang disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Uji Karakteristik Minuman Probiotik Semangka
Sebelum
Setelah Fermentasi
Awal
Fermentasi
(Akhir)
Total
Jenis
BAL
Total
Total
Total
Semangka
Total
Total
Total
(CFU/ml)
Gula
Gula
Gula
pH
pH
pH
(%Brix)
(%Brix)
(%Brix)
M
7,2x104
8,23
5,2
13,10
5,9
12,63
5,8
4
K
4,6x10
7,57
4,9
13,00
5,0
11,67
4,6
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning
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Rerata Total BAL (104 CFU/ml)

1. Total Bakteri Asam Laktat (BAL)
8

7.2

7
6
4.6

5
4

Jumlah bakteri asam
laktat

3
2
1
0
M

K

Perlakuan (Jenis Semangka)

Gambar 4.2 Grafik Rerata Total BAL pada Minuman Probiotik Semangka
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning

Gambar 4.2 menunjukkan perbandingan rerata jumlah bakteri asam
laktat pada produk minuman probiotik semangka merah dan kuning.
Minuman probiotik semangka merah menghasilkan jumlah bakteri asam
laktat yang lebih tinggi (7,2x104 CFU/ml) dibandingkan dengan minuman
probiotik semangka kuning (4,6x104 CFU/ml). Jumlah bakteri asam laktat
yang tumbuh pada minuman probiotik semangka (Citrullus lanatus) dapat
dipengaruhi oleh ketersediaan substrat dalam medium misalnya sukrosa.
Jika sukrosa yang terdapat dalam medium optimal, maka proses
perombakan

substrat

yang

akan

menghasilkan

energi

untuk

perkembangbiakan sel akan semakin tinggi (Pranayanti dkk., 2015).
Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat
yaitu suhu fermentasi dan pH. Menurut Ayuti dkk. (2016), suhu optimum
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untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah 30-37oC. Menurut
Nurainy dkk. (2018), rentang pH yang tidak menghambat pertumbuhan
bakteri Lactobacillus casei adalah 3,0-6,0.
Bakteri Lactobacillus casei strain Shirota yang digunakan dalam
penelitian diambil dari botol kemasan Yakult yang sama dan dilakukan
homogenisasi sebelum diinokulasikan pada medium semangka. Proses
inokulasi dilakukan tanpa melalui proses kultur. Satu botol Yakult
mengandung bakteri Lactobacillus casei strain Shirota yang hidup
sebanyak lebih dari 6,5 milyar atau 6,5x109 CFU/ml (Kaskus, 2013).
Bakteri asam laktat terbukti mampu hidup dalam medium berbahan
buah seperti semangka dan buah lainnya, namun belum ada SNI yang
diterbitkan mengenai minuman fermentasi buah nonsusu. SNI yang telah
ada yaitu tentang Yoghurt dan Minuman Susu Fermentasi Berperisa. SNI
10-2981-2009 menyatakan syarat minuman yoghurt yaitu mengandung
total BAL minimal 1,0x107 CFU/ml. SNI 7552-2009 menyatakan syarat
minuman susu fermentasi berperisa yaitu mengandung total BAL minimal
1,0x106 CFU/ml. Berdasarkan kedua SNI tersebut, minuman probiotik
semangka belum memenuhi SNI dikarenakan pengencerannya yang
berbeda. Namun, bakteri asam laktat tetap dapat tumbuh pada medium
buah semangka tanpa diberi tambahan susu. Jika pengenceran ditambah
sesuai dengan kedua SNI tersebut, logikanya bakteri asam laktat masih
tetap dapat tumbuh. Hal mendasar yang membedakan dari kedua produk
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ber-SNI tersebut yaitu minuman probiotik semangka tidak mengandung
susu sehingga disebut sebagai minuman fermentasi buah nonsusu.
Bakteri Lactobacillus casei merupakan salah satu bakteri asam
laktat yang dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan minuman
probiotik dari sari buah. Bakteri ini memiliki kemampuan bertahan hidup
terhadap asam lambung dan garam empedu dalam sistem pencernaan
manusia (Nurainy, dkk., 2018). Bakteri tersebut akan memanfaatkan gula
yang terkandung dalam buah sebagai sumber energi selama proses
fermentasi sehingga dihasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat tetap akan
dapat tumbuh pada medium meskipun tanpa diberi penambahan gula
karena sari buah semangka mengandung karbohidrat berupa sukrosa.
Sukrosa yang merupakan disakarida akan dipecah oleh bakteri
Lactobacillus casei strain Shirota menggunakan enzim ekstraseluler
amilase menjadi monosakarida seperti glukosa dan fruktosa (Nurainy dkk.,
2018). Menurut Anwar dan Usman (2018), Lactobacillus casei mampu
memecah glukosa menjadi asam laktat maupun gula-gula lainnya seperti
laktosa, galaktosa, fruktosa, maltose, dan sukrosa. Oleh karena itu,
berbagai gula dapat dimanfaatkan dengan baik oleh bakteri Lactobacillus
casei sebagai sumber karbon. Unsur karbon yang terkandung dalam gula
dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk menyusun makromolekul
seluler dalam proses perkembangbiakannya.
Pertumbuhan bakteri asam laktat akan semakin cepat jika dalam
medium mengandung laktosa dari susu. Menurut Ayuti dkk. (2016),
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semakin tinggi kandungan laktosa pada produk fermentasi maka semakin
cepat pertumbuhan bakteri asam laktat. Namun dalam penelitian ini, tidak
diberi tambahan susu karena untuk melihat karakteristik minuman
probiotik semangka sebagai minuman fermentasi buah nonsusu. Penelitian
yang serupa pada pembuatan minuman probiotik air kelapa muda
(Pranayanti dan Aji, 2015).
Mekanisme bakteri Lactobacillus casei dalam menggunakan
laktosa berbeda dengan sukrosa. Bakteri Lactobacillus casei mampu
memberikan enzim laktase yang diperlukan dalam usus halus. Mekanisme
penggunaan laktosa oleh bakteri akan dipecah menjadi menjadi
monosakarida berupa glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Namun,
ketika dalam suatu medium mengandung gula lain, bakteri Lactobacillus
casei tetap dapat memecah gula tersebut menjadi monosakarida
dikarenakan adanya enzim ekstraseluler amilase misalnya dalam memecah
sukrosa menjadi monosakarida berupa glukoksa dan fruktosa. Baik laktosa
maupun sukrosa memiliki monosakarida berupa glukosa yang dapat
digunakan oleh bakteri sebagai sumber energi dalam metabolisme.
Jika medium mengandung semakin banyak sukrosa, maka semakin
banyak substrat yang dapat dirombak oleh bakteri asam laktat menjadi
asam piruvat yang selanjutnya dapat diubah menjadi asam-asam organik
seperti asam laktat (Elsaputra dkk., 2016). Total bakteri asam laktat sejalan
dengan jumlah asam laktat yang dihasilkan. Semakin banyak substrat yang
tersedia menyebabkan jumlah bakteri asam laktat yang tumbuh semakin
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banyak. Semangka merah dikenal memiliki rasa yang lebih manis
dibandingkan semangka kuning. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran
kadar gula awal (lihat Tabel 4.1) yang terkandung dalam semangka merah
sebesar 8,23%Brix dan pada semangka kuning 7,57%Brix. Oleh karena
itu, minuman probiotik semangka merah menghasilkan jumlah bakteri
asam laktat yang lebih tinggi (7,2x104 CFU/ml) dibandingkan minuman
probiotik semangka kuning (4,6x104 CFU/ml).
Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam
mengkonsumsi minuman probiotik. Jika terlalu berlebihan, maka dapat
menimbulkan masalah pencernaan seperti mual, muntah, hingga diare
dikarenakan bakteri baik yang tumbuh merangsang metabolisme terlalu
cepat. Bagi seseorang yang memiliki alergi terhadap produk olahan susu,
minuman probiotik yang mengandung susu dapat menimbulkan alergi.
Analisis statistik dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk (Lampiran 8) diperoleh
nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk perlakuan M sebesar
0,016 (p<0,05) dan K sebesar 0,000 (p<0,05), maka H0 diterima sehingga
data tidak berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji homogenitasnya
menggunakan uji Levene dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji
Levene sebesar 0,018 (p<0,05), maka H0 diterima sehingga data tidak
homogen.
Jika data tidak normal, maka dilanjutnya uji Man-Whitney U dan
diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji Mann-Whitney U sebesar 0,046
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(p<0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan
dari perlakuan yang diberikan. Jenis semangka yang digunakan
berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah bakteri asam laktat pada
minuman probiotik semangka.

2. Total Gula
Pengujian kadar gula dilakukan menggunakan alat refraktometer
(merk Hanna). Berdasarkan pengukuran diperoleh data kadar gula sebelum
dan sesudah fermentasi yang disajikan pada Gambar 4.3.

Rerata Total Gula (%Brix)

13.50
13.10
13.00

13
12.63

12.50
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Sesudah fermentasi
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K

Perlakuan (Jenis Semangka)

Gambar 4.3 Grafik Rerata Total Gula pada Minuman Probiotik Semangka
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning

Gambar 4.3 menunjukkan adanya penurunan kadar gula pada
minuman probiotik semangka sebelum dan sesudah fermentasi. Sebelum
ditambahkan gula, rerata kadar gula awal yang terkandung dalam
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semangka merah sebesar 8,23%Brix. Sedangkan pada semangka kuning
7,57%Brix (lihat Tabel 4.2). Semangka merah dikenal memiliki rasa yang
lebih manis dibandingkan semangka kuning. Sari buah semangka
kemudian ditambahkan gula yang diatur sama yaitu 4% (w/v). Rerata
kadar gula dalam sari buah semangka mengalami peningkatan setelah
ditambahkan gula yaitu pada semangka merah menjadi 13,10%Brix.
Sedangkan pada semangka kuning menjadi 13,00%Brix. Sesudah proses
fermentasi selama 8 jam, rerata kadar gula dalam minuman probiotik
semangka merah mengalami penurunan menjadi 12,63%Brix. Sedangkan
pada minuman probiotik semangka kuning menjadi 11,67%Brix.
Persentase peningkatan dan penurunan kadar gula disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 4.2 Persentase Peningkatan dan Penurunan Kadar Gula
Peningkatan
Penurunan
Total
Total Gula
Total Gula
Jenis
Gula
%
Sebelum
Setelah
Semangka
Awal
1
2
Fermentasi
Fermentasi
(%Brix)
(%Brix)
(%Brix)
M
8,23
13,10
4,87 59,17
12,63
0,47
K
7,57
13,00
5,43 71,73
11,67
1,33
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning
1 = Total gula sebelum fermentasi – Total gula awal
2 = Total gula sebelum fermentasi – Total gula setelah fermentasi

Penurunan rerata kadar gula dikarenakan pada proses fermentasi
terjadi metabolisme bakteri yang menggunakan sukrosa sebagai nutrisi
pertumbuhannya. Menurut Sarmin dkk. (2017), semangka mengandung
gula berupa sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Semua gula dapat

%

3,59
10,23
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dimanfaatkan oleh Lactobacillus casei sebagai sumber energi. Sukrosa
merupakan salah satu jenis gula yang dapat dimetabolisme oleh bakteri
asam laktat menjadi asam laktat selama proses fermentasi (Elsaputra dkk.,
2016). Sukrosa yang merupakan disakarida dari karbohidrat akan dipecah
terlebih dahulu oleh bakteri Lactobacillus casei menjadi monosakarida
menggunakan enzim ekstraseluler amilase penyusunnya yaitu glukosa dan
fruktosa (Nurainy dkk., 2018). Glukosa akan dimanfaatkan oleh bakteri
Lactobacillus

casei

sebagai

sumber

energi

melalui

fermentasi

homofermentatif. Menurut Utami (2018), bakteri Lactobacillus casei
termasuk bakteri homofermentatif.
Berdasarkan produk akhir metabolisme, bakteri asam laktat dibagi
menjadi 2 kategori yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri
Lactobacillus casei yang termasuk dalam bakteri homofermentatif mampu
menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir utama, sedangkan bakteri
asam laktat yang termasuk bakteri heterofermentatif menghasilkan asam
asetat, etanol, dan CO2 selain asam laktat (Hasruddin dan Nanda, 2015).
Semakin banyak jumlah bakteri asam laktat yang tumbuh, maka
sukrosa yang digunakan untuk metabolisme semakin banyak. Ketersediaan
sukrosa dalam medium memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah
total gula (Pranayanti dkk., 2015). Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil
penelitian.

Berdasarkan

Tabel

4.1,

semangka

merah

memang

menghasilkan rerata jumlah bakteri asam laktat yang lebih banyak
(7,2x104 CFU/ml) dibandingkan semangka kuning (4,6x104 CFU/ml).
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Namun, penurunan kadar gula pada semangka kuning setelah proses
fermentasi lebih besar yaitu 10,23% dibandingkan semangka merah
3,59%. Penurunan kadar gula pada semangka kuning yang lebih besar
menunjukkan bahwa ketersediaan gula dalam medium semakin menurun.
Menurut Pranayanti dkk. (2015), ketika ketersediaan substrat menurun
menyebabkan bakteri asam laktat tidak aktif untuk memperbanyak diri.
Selain itu, penurunan jumlah sel bakteri dapat terjadi akibat dihasilkannya
metabolit sampingan seperti hidrogen peroksida yang dalam akumulasi
tertentu dapat menghambat pertumbuhan bakteri itu sendiri.
Analisis statistik dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk (Lampiran 9) diperoleh
nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk perlakuan M sebesar
0,537 (p>0,05) dan K sebesar 0,510 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga
data berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji homogenitasnya
menggunakan uji Levene dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji
Levene sebesar 0,114 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
Jika data normal, maka dilanjutnya uji Independent Sample T Test
dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,125 (p>0,05) dan 0,171 (p>0,05), maka H0 diterima sehingga
tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
Jenis semangka yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kadar gula setelah proses fermentasi pada minuman probiotik
semangka. Meskipun tidak berpengaruh secara signifikan, rerata kadar
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gula cenderung mengalami penurunan baik pada minuman probiotik
semangka merah maupun pada minuman probiotik semangka kuning.

3. pH
Pengujian pH dilakukan menggunakan alat pH meter (merk
Hanna). Rerata pH minuman probiotik semangka disajikan pada Gambar
4.4.
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Gambar 4.4 Grafik Rerata pH pada Minuman Probiotik Semangka
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning

Gambar 4.4 menunjukkan selama proses fermentasi pada
pembuatan minuman probiotik semangka terjadi perubahan pH. Nilai pH
sebelum dan sesudah fermentasi berkaitan dengan aktivitas bakteri. Rerata
nilai pH awal yang dimiliki oleh buah semangka merah yaitu 5,2.
Sedangkan pada buah semangka kuning yaitu 4,6 (lihat Tabel 4.3).
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Sebelum difermentasi, sari buah semangka diberi tambahan gula yang
diatur sama sebanyak 4% (w/v). Penambahan gula menyebabkan nilai pH
meningkat. Pada sari buah semangka merah rerata nilai pH menjadi 5,9.
Sedangkan pada sari buah semangka kuning nilai pH menjadi 5,0. Setelah
dilakukan fermentasi selama 8 jam dengan menggunakan bakteri
Lactobacillus casei strain Shirota, terjadi penurunan nilai pH pada
minuman probiotik semangka. Rerata nilai pH untuk minuman probiotik
semangka merah

yaitu 5,8. Sedangkan untuk minuman probiotik

semangka kuning yaitu 4,6. Menurut Nurainy dkk. (2018), rentang pH
yang tidak menghambat pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah
3,0-6,0. Menurut Hasruddin dan Nanda (2015), pH optimal untuk produksi
asam laktat adalah 5,0-7,0. Persentase peningkatan dan penurunan kadar
gula disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.3 Persentase Peningkatan dan Penurunan Nilai pH
Peningkatan
Penurunan
Jenis
pH
pH
%
pH Setelah
Semangka Awal
Sebelum
1
2
Fermentasi
Fermentasi
M
5,2
5,9
0,7
13,46
5,8
0,1
K
4,6
5,0
0,4
8,70
4,6
0,4
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning
1 = pH sebelum fermentasi – pH awal
2 = pH sebelum fermentasi – pH setelah fermentasi

%
1,70
8,00

Berdasarkan Tabel 4.3, penurunan nilai pH pada minuman
probiotik semangka kuning lebih besar yaitu 8,00%. Sedangkan pada
minuman probiotik semangka merah sebesar 1,70%. Penurunan nilai pH
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berkaitan dengan penurunan kadar gula setelah fermentasi. Minuman
probiotik semangka kuning mengalami penurunan kadar gula yang lebih
besar yaitu 10,23% dibandingkan minuman probiotik semangka merah
sebesar 3,59% (lihat Tabel 4.2). Penurunan kadar gula akibat aktivitas
metabolisme oleh bakteri asam laktat menyebabkan nilai pH menurun.
Meskipun penurunan kadar gula pada minuman probiotik semangka
kuning lebih besar, namun pertumbuhan bakteri asam laktat cenderung
lebih sedikit (lihat Tabel 4.1) akibat dihasilkannya metabolit sampingan
yang menghambat pertumbuhan bakteri.
Penurunan nilai pH dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sukrosa
dalam medium. Semakin banyak sukrosa yang tersedia, maka jumlah
bakteri asam laktat yang tumbuh juga semakin banyak. Total bakteri asam
laktat sejalan dengan jumlah asam laktat yang dihasilkan. Jika jumlah
bakteri asam laktat semakin banyak, maka jumlah asam laktat yang
dihasilkan akan semakin banyak. Bakteri asam laktat akan menghasilkan
asam laktat yang menyebabkan pH cenderung semakin menurun. Menurut
Hasruddin dan Nanda (2015), penurunan pH merupakan salah satu akibat
dari proses fermentasi yang terjadi karena adanya akumulasi asam laktat
sebagai produk utama dari bakteri homofermentatif melalui jalur EMP
(Embden Meyerhof-Parnas). Glukosa akan dipecah menjadi asam piruvat
melalui jalur EMP menjadi asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan
disekresikan keluar dari sel bakteri, kemudian terakumulasi dalam medium
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fermentasi sehingga nilai pH produk minuman probiotik semangka
menjadi menurun.
Analisis statistik dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk (Lampiran 10) diperoleh
nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk perlakuan M sebesar
1,000 (p>0,05) dan K sebesar 0,637 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga
data berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji homogenitasnya
menggunakan uji Levene dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji
Levene sebesar 0,442 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
Jika data normal, maka dilanjutnya uji Independent Sample T Test
dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,000 (p<0,05) dan 0,001 (p<0,05), maka H0 ditolak sehingga
terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan. Jenis
semangka yang digunakan berpengaruh nyata terhadap nilai pH setelah
proses fermentasi pada minuman probiotik semangka.

B. Hasil dan Pembahasan Uji Organoleptik Minuman Probiotik Semangka
(Citrullus lanatus)
Uji organoleptik dilakukan terhadap 25 orang panelis semi terlatih
mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma angkatan 2015
pada tanggal 4 April 2019. Analisis organoleptik dilakukan menggunakan uji
penerimaan produk dari segi kesukaan warna, aroma, dan rasa dengan metode
Hedonic Scalling Scoring.
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1. Kesukaan Warna
Minuman probiotik semangka merah dan kuning menghasilkan
warna yang sesuai dengan bahan baku. Minuman probiotik semangka
merah berwarna merah. Sedangkan minuman probiotik semangka kuning
berwarna kuning. Pengujian terhadap kesukaan warna dilakukan oleh
panelis dengan mengamati warna minuman probiotik semangka merah dan
kuning menggunakan indra penglihatan yaitu mata. Panelis kemudian
memberikan skor dengan skala tertentu yang terdapat pada kuisioner.
Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna minuman probiotik
semangka disajikan pada Gambar 4.5.

Rerata Kesukaan Warna
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Gambar 4.5 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna
Minuman Probiotik Semangka
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning

Gambar 4.5 menunjukkan panelis lebih menyukai warna minuman
probiotik semangka merah dibandingkan minuman probiotik semangka
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kuning. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna minuman
probiotik semangka merah sebesar 4,19 (suka), sedangkan terhadap warna
minuman probiotik semangka kuning sebesar 3,72 (cukup suka). Panelis
lebih menyukai minuman probiotik semangka merah

dibandingkan

minuman probiotik semangka kuning karena buah semangka merah
warnanya lebih menarik. Menurut CNN (2015), makanan yang berwarna
merah akan meningkatkan selera makan seseorang. Mata akan mengirim
sinyal ke otak untuk menilai suatu makanan bahkan sebelum
mencicipinya. Menurut Elsaputra dkk. (2016), warna merupakan
karakteristik utama dari sebuah bahan makanan atau minuman karena
warna menjadi kesan pertama yang diterima oleh konsumen terhadap suatu
produk.
Warna yang dihasilkan pada minuman probiotik semangka dapat
dipengaruhi oleh komponen penyusun dalam bahan (Utami, 2018).
Semangka merah memiliki daging buah berwarna merah yang berasal dari
senyawa pigmen likopen. Sedangkan semangka kuning memiliki daging
buah berwarna kuning yang berasal dari senyawa pigmen beta-karoten
(Mayasari dkk., 2018). Likopen maupun beta-karoten termasuk senyawa
karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen alami dan dikenal secara luas
dari warnanya terutama warna kuning, orange, dan merah (Elsaputra dkk.,
2016). Selain itu, likopen dan beta-karoten merupakan antioksidan yang
dapat mencegah kanker dan menjaga kesehatan mata (Witjaksono, 2019).
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Analisis statistik dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk (Lampiran 11) diperoleh
nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk perlakuan M sebesar
0,463 (p>0,05) dan K sebesar 0,363 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga
data berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji homogenitasnya
menggunakan uji Levene dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji
Levene sebesar 0,587 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
Jika data normal, maka dilanjutnya uji Independent Sample T Test
dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,004 (p<0,05) dan 0,005 (p<0,05), maka H0 ditolak sehingga
terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan. Jenis
semangka yang digunakan berpengaruh secara signifikan pada tingkat
kesukaan panelis terhadap warna minuman probiotik semangka.
Penambahan

sukrosa

pada

minuman

probiotik

semangka

tidak

mempengaruhi warna dari produk akhir karena sukrosa akan berwarna
bening jika larut dalam suatu cairan. Sukrosa hanya dimanfaatkan oleh
bakteri Lactobacillus casei sebagai sumber energi pada saat fermentasi.

2. Kesukaan Aroma
Minuman probiotik semangka merah dan kuning menghasilkan
aroma yang khas sesuai dengan bahan baku. Namun, aroma minuman
semangka merah lebih tajam dibandingkan minuman semangka kuning.
Pengujian terhadap kesukaan aroma dilakukan oleh panelis dengan
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mencium aroma minuman probiotik semangka merah dan kuning pada
jarak 3 cm menggunakan indra penciuman yaitu hidung. Panelis kemudian
memberikan skor dengan skala tertentu yang terdapat pada kuisioner.
Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma minuman probiotik
semangka disajikan pada Gambar 4.6.

Rerata Kesukaan Aroma

3.7
3.59

3.6
3.5
3.4
3.3

3.25
Kesukaan Aroma

3.2
3.1
3
M

K

Perlakuan (Jenis Semangka)

Gambar 4.6 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma
Minuman Probiotik Semangka
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning

Gambar 4.6 menunjukkan panelis lebih menyukai aroma minuman
probiotik semangka kuning dibandingkan minuman probiotik semangka
merah. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma minuman probiotik
semangka kuning sebesar 3,59 (cukup suka), sedangkan terhadap aroma
minuman probiotik semangka merah sebesar 3,25 (cukup suka). Aroma
dan rasa dari suatu produk berpengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis.
Panelis tidak boleh melakukan uji organoleptik ketika dalam kondisi flu
karena kuncup-kuncup pengecap pada lidah akan tertutup.
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Panelis lebih menyukai aroma minuman probiotik semangka
kuning dikarenakan aromanya yang tidak terlalu menyengat. Perbedaan
aroma yang dihasilkan pada kedua produk minuman probiotik semangka
dipengaruhi oleh jumlah bakteri asam laktat. Jumlah bakteri asam laktat
pada minuman probiotik semangka kuning lebih sedikit dibandingkan
dengan minuman probiotik semangka merah (Gambar 4.2). Hal tersebut
menyebabkan asam laktat yang dihasilkan pada minuman probiotik
semangka kuning semakin sedikit sehingga aromanya tidak terlalu
menyengat dan disukai oleh panelis. Asam laktat dapat menyebabkan pH
dari minuman probiotik cenderung semakin menurun. Nilai pH dari
minuman probiotik semangka kuning lebih rendah (4,6) dari minuman
probiotik semangka merah (5,8) (lihat Gambar 4.4). Kadar gula yang
semakin menurun juga menyebabkan nilai pH menjadi menurun.
Menurut Pranayanti, dkk. (2015), aroma khas produk probiotik
diperoleh juga dari asam laktat sebagai hasil metabolisme bakteri yang
dapat memberikan ketajaman rasa. Bakteri asam laktat memiliki fungsi
utama dalam produk fermentasi yaitu menghasilkan asam laktat yang
memberi rasa asam dan menurunkan pH pada titik dimana bakteri
penghasil aroma memproduksi asam volatil secara maksimum. Senyawa
volatil dapat meningkatkan kesukaan aroma minuman probiotik semangka.
Menurut Pino dkk. (2003), senyawa volatil yang terdapat dalam semangka
yaitu ethyl acetate, acetaldehyde, tetradecanoic acid, dan methyl acetate.
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Analisis statistik dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk (Lampiran 12) diperoleh
nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk perlakuan M sebesar
0,463 (p>0,05) dan K sebesar 0,463 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga
data berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji homogenitasnya
menggunakan uji Levene dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji
Levene sebesar 0,224 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
Jika data normal, maka dilanjutnya uji Independent Sample T Test
dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,036 (p<0,05) dan 0,055 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga
terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan. Jenis
semangka yang digunakan berpengaruh secara signifikan pada tingkat
kesukaan panelis terhadap minuman probiotik semangka. Aroma minuman
probiotik semangka merah maupun kuning masih dapat dikatakan normal
karena memiliki aroma yang menyesuaikan dengan bahan baku yang
digunakan. Daya terima konsumen terhadap suatu makanan atau minuman
juga ditentukan dari aromanya.

3. Kesukaan Rasa
Minuman probiotik semangka merah dan kuning menghasilkan
rasa yang khas yaitu manis dan agak asam. Namun, tingkat kemanisan dari
kedua minuman tersebut berbeda (Gambar 4.3). Pengujian terhadap
kesukaan rasa dilakukan oleh panelis dengan mencicipi rasa minuman

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

probiotik semangka merah dan kuning menggunakan indra perasa yaitu
lidah. Panelis kemudian memberikan skor dengan skala tertentu yang
terdapat pada kuisioner. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa
minuman probiotik semangka disajikan pada Gambar 4.7.

Rerata Kesukaan Rasa

4

3.92

3.9
3.8
3.7
3.6
3.5

3.48
Kesukaan Rasa

3.4
3.3
3.2
M

K

Perlakuan (Jenis Semangka)

Gambar 4.7 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa
Minuman Probiotik Semangka
Keterangan:
M = Semangka merah
K = Semangka kuning

Gambar 4.7 menunjukkan panelis lebih menyukai rasa minuman
probiotik semangka kuning dibandingkan minuman probiotik semangka
merah. Rasa minuman probiotik semangka kuning tidak terlalu manis
sehingga disukai oleh panelis. Selain itu, tingkat kesukaan rasa juga
sejalan dengan tingkat kesukaan aroma. Panelis lebih menyukai minuman
probiotik semangka kuning dari aspek aroma (lihat Gambar 4.6). Panelis
tidak boleh melakukan uji organoleptik ketika dalam kondisi flu karena
kuncup-kuncup pengecap pada lidah akan tertutup.
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Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa minuman probiotik
semangka kuning sebesar 3,92 (cukup suka), sedangkan terhadap rasa
minuman probiotik semangka merah sebesar 3,48 (cukup suka). Menurut
Utami (2018), selama fermentasi terjadi pembentukan asam laktat yang
secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan pH dan akan
memberikan cita rasa khas pada produk fermentasi.
Menurut Elsaputra dkk. (2016), rasa merupakan sensasi yang
terbentuk dari hasil perpaduan bahan penyusun dan komposisi suatu
produk makanan atau minuman yang ditangkap oleh indra pengecap. Rasa
suatu produk makanan atau minuman sangat dipengaruhi oleh komposisi
bahan penyusunnya. Konsumen dapat menerima suatu produk jika
memiliki rasa yang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, kebiasaan
makan dan sehari-hari pada seseorang dapat berpengaruh terhadap
penilaian rasa suatu produk.
Analisis statistik dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.
Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk (Lampiran 13) diperoleh
nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk perlakuan M sebesar
0,000 (p<0,05) dan K sebesar 0,000 (p<0,05), maka H0 diterima sehingga
data tidak berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji homogenitasnya
menggunakan uji Levene dan diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji
Levene sebesar 0,329 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
Jika data tidak normal, maka dilanjutnya uji Man-Whitney dan
diperoleh nilai signifikansi (p) pada uji Mann-Whitney U sebesar 0,043

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

(p<0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan
dari perlakuan yang diberikan. Jenis semangka yang digunakan
berpengaruh secara signifikan pada tingkat kesukaan panelis terhadap rasa
minuman probiotik semangka.

C. Penentuan Perlakuan Terbaik
Minuman probiotik semangka yang terbaik berdasarkan uji karakteristik
yang meliputi uji total BAL, total gula, dan pH adalah minuman probiotik
semangka merah dengan nilai total BAL 7,2x104 CFU/ml, total gula
12,63%Brix, dan pH 5,8. Sedangkan minuman probiotik semangka yang
terbaik berdasarkan uji organoleptik aspek kesukaan warna adalah minuman
probiotik semangka merah dengan perolehan rerata untuk kesukaan warna
4,19 (suka). Untuk aspek aroma dan rasa adalah minuman probiotik semangka
kuning dengan perolehan rerata untuk kesukaan aroma 3,59 (cukup suka) dan
kesukaan rasa 3,92 (cukup suka).

D. Kendala dan Keterbatasan Penelitian
Selama proses penelitian terdapat beberapa kendala dan keterbatasan yang
dihadapi sebagai berikut:
1. Uji total bakteri asam laktat (BAL) tidak dilakukan sendiri oleh peneliti.
2. Uji total BAL sebelum fermentasi untuk mengetahui jumlah pertumbuhan
bakteri tidak dilakukan oleh peneliti.
3. Penentuan waktu fermentasi hanya dilakukan selama 8 jam.
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4. Belum ditambahkan susu skim.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perbandingan
Karakteristik Minuman Probiotik Semangka (Citrullus Lanatus) dengan
Variasi Jenis Semangka Merah dan Kuning Menggunakan Starter
Lactobacillus casei Strain Shirota” dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan
baru dan sebagai referensi dalam dunia pendidikan. Materi pembelajaran yang
relevan dengan penelitian yaitu materi Bioteknologi SMA kelas XII semester 2.
Aplikasi hasil penelitian dalam materi bioteknologi sub bab bioteknologi
konvensional dapat dijadikan sebagai referensi kegiatan praktikum. Pembelajaran
dirancang agar peserta didik dapat secara langsung membuat produk minuman
fermentasi buah khususnya dari buah semangka sehingga menambah pengetahuan
peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai artikel yang
bermanfaat sebagai literatur bagi peserta didik maupun masyarakat.
Kurikulum yang digunakan dalam pembelajran terkait penelitian yang
dilakukan yaitu kurikulum 2013. Berikut ini Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan sebagai berikut:
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
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permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami,

menerapkan,

dan

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait 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
1.1

Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang prinsipprinsip bioteknologi.

2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan
santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan
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dalam

melakukan

pengamatan

dan

percobaan

di

dalam

kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium.
3.10 Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai
upaya peningkatan kesejahteraan manusia.
4.10 Menyajikan

laporan

hasil

percobaan

penerapan

Bioteknologi konvensional berdasakan scientific method.

prinsip-prinsip
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Variasi jenis semangka merah dan kuning yang digunakan dalam
penelitian

terhadap

karakteristik

minuman

probiotik

semangka

berpengaruh secara signifikan pada uji total BAL (0,046 (p<0,05)) dan uji
pH (0,000 (p<0,05) dan 0,001 (p<0,05)), tetapi tidak berpengaruh secara
signifikan pada uji total gula (0,125 (p>0,05) dan 0,171 (p>0,05)).
2. Jenis semangka merah dapat menghasilkan karakteristik tertinggi dalam
pembuatan minuman probiotik semangka dengan rerata nilai total BAL 7,2
x 104 CFU/ml, total gula 12,63%Brix, dan pH 5,8.
3. Jenis semangka untuk produk minuman probiotik semangka yang paling
disukai oleh panelis yaitu semangka merah dari aspek kesukaan warna
4,19 (suka), sedangkan semangka kuning dari aspek kesukaan aroma 3,59
(cukup suka) dan kesukaan rasa 3,92 (cukup suka).

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa
saran dari peneliti sebagai berikut:
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1. Perlu dilakukan uji total bakteri asam laktat (BAL) secara mandiri oleh
peneliti untuk meminimalkan terjadinya kesalahan.
2. Perlu dilakukan uji total BAL sebelum fermentasi untuk mengetahui
jumlah pertumbuhan bakteri.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan variasi lama waktu fermentasi agar
menghasilkan produk minuman probiotik semangka yang optimal.
4. Perlu dilakukan penelitian dengan penambahan susu skim agar
menghasilkan produk minuman probiotik semangka yang optimal.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian
1. Proses Sterilisasi Alat

Proses detox botol

Proses sterilisasi dengan autoklaf

2. Pembuatan Sari Buah Semangka

Semangka merah dipotong 3 cm

Semangka kuning dipotong 3 cm

Semangka
merah
ditimbang

Semangka
kuning
ditimbang

Semangka
merah
diblender

Semangka
kuning
diblender

71

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

Semangka merah disaring

Kadar gula dan pH awal
semangka merah diukur

Semangka kuning disaring

Kadar gula dan pH awal
semangka kuning diukur

3. Pembuatan Minuman Probiotik Semangka

Sari buah semangka merah
ditambahkan gula kemudian
dipasteurisasi

Sari buah semangka kuning
ditambahkan gula kemudian
dipasteurisasi
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Pendinginan
sari buah
semangka
merah

Pendinginan
sari buah
semangka
kuning

Sari buah
semangka
merah
sebelum
diberi bakteri

Sari buah
semangka
kuning
sebelum
diberi bakteri

Pemberian
bakteri

Pemberian
bakteri

Setelah
diberi
bakteri

Setelah
diberi
bakteri

Tata letak
botol
fermentasi
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Setelah
difermentasi
8 jam

Setelah
difermentasi
8 jam

Setelah
dihomogenkan

Setelah
dihomogenkan

Penyimpanan di kulkas

4. Pengujian Total Gula dan pH

Uji total gula dengan
refraktrometer digital

Uji pH dengan pH
meter digital
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5. Pengujian Organoleptik

Uji organoleptik meliputi warna, aroma,
dan rasa oleh panelis
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Lampiran 2. Tabel Hasil Uji Total BAL dan Data Mentah Uji Total BAL
Semangka Merah
Semangka Kuning
Rata-rata
Rata-rata
M1
M2
M3
K1
K2
K3
(CFU/ml)
(CFU/ml)
(CFU/ml) (CFU/ml) (CFU/ml)
(CFU/ml) (CFU/ml) (CFU/ml)
Jumlah
BAL

3,8x104

14,5x104

3,9x104

7,2x104

3,2x104

2,8x104

3,2x104

4,6x104
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Lampiran 3. Tabel Hasil Uji Total Gula
Semangka Merah
Semangka Kuning
RataRatarata
rata
M1
M2
M3
K1
K2
K3
(%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix)
Gula
dalam
buah
Sebelum
fermentasi
Setelah
fermentasi

8,30

8,20

8,20

8,23

7,80

7,60

7,30

7,57

13,40

13,10

12,80

13,10

12,80

12,50

12,60

12,63

13,30

13,10

12,60

13,00

12,00

10,40

12,60

11,67

Semangka Kuning
K1
K2
K3

Ratarata

Lampiran 4. Tabel Hasil Uji pH
Semangka Merah
M1
M2
M3
pH dalam
buah
Sebelum
fermentasi
Setelah
fermentasi

Ratarata

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

4,6

4,6

4,6

5,9

5,9

5,8

5,9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,9

5,8

5,7

5,8

4,8

4,6

4,5

4,6
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Lampiran 5. Tabel Hasil Uji Organoleptik Kesukaan Warna
Panelis
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
Jumlah
Rata-rata

Semangka Merah
M1
M2
M3
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
4
3
3
3
3
4
4
4
5
107
103
104
4,28
4,12
4,16

Semangka Kuning
K1
K2
K3
4
4
4
3
2
3
5
5
5
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
5
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
5
4
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
5
3
3
3
3
3
3
4
4
3
90
94
95
3,6
3,76
3,8
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Lampiran 6. Tabel Hasil Uji Organoleptik Kesukaan Aroma
Panelis
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
Jumlah
Rata-rata

Semangka Merah
M1
M2
M3
4
4
4
5
4
3
3
3
3
4
4
4
2
2
1
4
4
4
4
3
4
3
4
4
1
1
2
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
2
2
2
3
1
3
3
3
5
5
5
3
3
3
2
2
2
4
3
3
3
4
4
3
3
3
5
3
5
3
3
4
2
3
3
4
3
4
83
79
82
3,32 3,16 3,28

Semangka Kuning
K1
K2
K3
4
4
4
3
4
3
3
5
5
3
3
3
2
2
4
4
3
3
4
5
4
3
4
4
2
3
3
5
4
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
4
3
4
3
3
3
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
3
4
4
3
4
3
2
5
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
85
93
91
3,4
3,72
3,64
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Lampiran 7. Tabel Hasil Uji Organoleptik Kesukaan Rasa
Panelis
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
Jumlah
Rata-rata

Semangka Merah
M1
M2
M3
4
4
3
5
3
4
3
3
3
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
3
4
5
1
3
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
5
5
5
3
3
4
4
4
4
5
4
4
3
4
4
2
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
4
4
3
5
84
84
93
3,36 3,36 3,72

Semangka Kuning
K1
K2
K3
4
3
2
4
4
5
5
5
5
4
3
4
2
3
3
4
5
4
4
5
4
3
4
5
3
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
3
3
5
5
2
3
2
3
4
4
4
4
5
94
100 100
3,76 4,00 4,00
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Lampiran 8. Hasil Statistik Uji Total BAL
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk
perlakuan M sebesar 0,016 (p<0,05) dan K sebesar 0,000 (p<0,05), maka H0
diterima sehingga data tidak berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Levene

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Levene sebesar 0,018
(p<0,05), maka H0 diterima sehingga data tidak homogen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

Uji Mann-Whitney U

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Mann-Whitney U sebesar
0,046 (p<0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dari
perlakuan yang diberikan.
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Lampiran 9. Hasil Statistik Uji Total Gula
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk
perlakuan M sebesar 0,537 (p>0,05) dan K sebesar 0,510 (p>0,05), maka H0
ditolak sehingga data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Levene

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Levene sebesar 0,114
(p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
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Uji Independent Sample T Test

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,125 (p>0,05) dan 0,171 (p>0,05), maka H0 diterima sehingga tidak
terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
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Lampiran 10. Hasil Statistik Uji pH
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk
perlakuan M sebesar 1,000 (p>0,05) dan K sebesar 0,637 (p>0,05), maka H0
ditolak sehingga data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Levene

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Levene sebesar 0,442
(p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
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Uji Independent Sample T Test

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,000 (p<0,05) dan 0,001 (p<0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat
perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
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Lampiran 11. Hasil Statistik Uji Organoleptik Kesukaan Warna
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk
perlakuan M sebesar 0,463 (p>0,05) dan K sebesar 0,363 (p>0,05), maka H0
ditolak sehingga data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Levene

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Levene sebesar 0,587
(p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
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Uji Independent Sample T Test

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,004 (p<0,05) dan 0,005 (p<0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat
perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
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Lampiran 12. Hasil Statistik Uji Organoleptik Kesukaan Aroma
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk
perlakuan M sebesar 0,463 (p>0,05) dan K sebesar 0,463 (p>0,05), maka H0
ditolak sehingga data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Levene

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Levene sebesar 0,224
(p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
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Uji Independent Sample T Test

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Independent Sample T Test
sebesar 0,036 (p<0,05) dan 0,055 (p>0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat
perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
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Lampiran 13. Hasil Statistik Uji Organoleptik Kesukaan Rasa
Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Shapiro-Wilk untuk
perlakuan M sebesar 0,000 (p<0,05) dan K sebesar 0,000 (p<0,05), maka H0
diterima sehingga data tidak berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Levene

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Levene sebesar 0,329
(p>0,05), maka H0 ditolak sehingga data homogen.
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Uji Mann-Whitney U

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p) pada uji Mann-Whitney U sebesar
0,043 (p<0,05), maka H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dari
perlakuan yang diberikan.
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Lampiran 14. Silabus
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA ……………………….

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII MIA/2

Alokasi Waktu

: 6 JP x 45 menit (3 kali pertemuan)

Kompetensi Inti:
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

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

Kompetensi Dasar
1.1

2.1

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Bioteknologi
Mengagumi keteraturan Bioteknologi
Mengamati
dan kompleksitas
 Konsep
dasar  Mengamati produk
ciptaan Tuhan tentang
bioteknologi
bioteknologi secara
prinsip-prinsip
langsung dan melalui
 Jenis-jenis
bioteknologi.
gambar
bioteknologi
Berperilaku ilmiah:

Mengkaji referensi
 Bioteknologi
teliti, tekun, jujur
tentang produk
konvensional
sesuai data dan fakta,
bioteknologi
 Produk
disiplin, tanggung
bioteknologi
jawab, dan peduli
Menanya
konvensional
dalam observasi dan
 Apa itu bioteknologi?
 Bioteknologi
eksperimen, berani dan
 Bagaimana produk
modern
santun dalam
tersebut dapat
 Produk
mengajukan pertanyaan
dihasilkan?
bioteknologi
dan berargumentasi,
 Apakah perbedaan dari
modern
peduli lingkungan,
bioteknologi
 Dampak
gotong royong, bekerja
konvensional dan
pemanfaatan
sama, cinta damai,
modern?
produk
berpendapat secara
bioteknologi
di

Penilaian
Tes tertulis:
 Kuis (pilihan
ganda dan
uraian)
Portofolio:
 Laporan
praktikum
Observasi:
 Lembar
observasi sikap
 Lembar
observasi
kinerja
praktikum

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

6 JP x 45
 Buku paket
menit (3
peserta didik
kali
kelas XII
pertemuan)
Semester 2
 Referensi dari
berbagai
sumber
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ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan
dan dalam melakukan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium.
3.10 Menganalisis prinsipprinsip Bioteknologi
dan penerapannya
sebagai upaya
peningkatan
kesejahteraan manusia.
4.10 Menyajikan laporan
hasil percobaan
penerapan prinsipprinsip Bioteknologi
konvensional
berdasakan scientific
method.

masyarakat

Mengumpulkan Data
 Mengkaji referensi
dari buku maupun
internet tentang
pengertian
bioteknologi
konvensional dan
modern
 Melaksanakan
praktikum pembuatan
minuman probiotik
 Mengkaji literatur
tentang dampak positif
dan negatif yang akan
ditimbulkan dari
penerapan
bioteknologi
Mengasosiasi
 Menyimpulkan tentang
prinsip bioteknologi
 Membuat laporan
praktikum tentang
pembuatan minuman
probiotik yang sudah
dilakukan bersama
kelompok
 Menyimpulkan tentang
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contoh produk
bioteknologi dan
dampaknya bagi
kehidupan
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan
hasil diskusi yang
telah dikerjakan
 Mempresentasikan
hasil diskusi tentang
praktikum pembuatan
minuman probiotik
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Lampiran 15. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII MIA/2

Materi

: Bioteknologi

Sub Materi

: Bioteknologi Konvensional

Alokasi Waktu

: 6 JP x 45 menit (3 kali pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI
KI 3

: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4

: Mencoba,

mengolah,

dan

menyaji

dalam

ranah

konkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
3.10

3.10.1
3.10.2

3.10.3

Kompetensi Dasar
Menganalisis prinsip-prinsip
4.10 Menyajikan laporan hasil
bioteknologi dan penerapannya
percobaan penerapan prinsipsebagai upaya peningkatan
prinsip bioteknologi
kesejahteraan manusia.
konvensional berdasarkan
scientific method.
Indikator
Menguraikan tentang konsep
4.10.1 Melakukan kegiatan
dasar bioteknologi.
praktikum pembuatan
Membandingkan prinsip
minuman probiotik
bioteknologi konvensional dan
berdasarkan prinsip
modern.
bioteknologi konvensional.
Mengelompokkan contoh
4.10.2 Menyajikan data hasil
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3.10.4

produk bioteknologi
kovensional dan modern
berdasarkan kehidupan seharihari.
Menjelaskan dampak positif
dan negatif pemanfaatan
prinsip bioteknologi bagi
lingkungan dan masyarakat.

praktikum dalam bentuk
laporan praktikum.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui

kegiatan

pembelajaran

pembelajaran kooperatif,

dengan

pendekatan

saintifik,

model

metode kajian literatur, diskusi kelompok,

praktikum, dan presentasi, peserta didik dapat menguraikan tentang konsep
dasar

bioteknologi

melalui

kajian

literatur,

membandingkan

prinsip

bioteknologi konvensional dan modern melalui kegiatan diskusi kelompok,
mengelompokkan contoh produk bioteknologi kovensional dan modern
berdasarkan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi kelompok,
menjelaskan dampak positif dan negatif pemanfaatan prinsip bioteknologi
bagi lingkungan dan masyarakat melalui kegiatan diskusi kelompok,
melakukan kegiatan praktikum pembuatan minuman probiotik berdasarkan
prinsip bioteknologi konvensional melalui diskusi kelompok, dan menyajikan
data hasil praktikum dalam bentuk laporan praktikum setelah melaksanakan
praktikum secara sistematis menunjukkan sikap kerjasama, jujur, disiplin, dan
percaya diri selama pembelajaran.

D. MATERI PEMBELAJARAN


Faktual:
1. Peranan bioteknologi di berbagai bidang
2. Dampak positif dan negatif penerapan bioteknologi bagi kehidupan



Konseptual:
1. Konsep dasar bioteknologi
2. Jenis-jenis bioteknologi
3. Pengertian bioteknologi konvensional dan modern
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4. Produk bioteknologi konvensional dan modern


Prosedural:
Melakukan kegiatan praktikum bioteknologi konvensional tentang
pembuatan produk minuman probiotik



Metakognitif:
Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum melalui laporan tertulis

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan Pembelajaran : Saintifik
Model Pembelajaran

: Pembelajaran kooperatif

Metode Pembelajaran

: Kajian literatur, diskusi kelompok, praktikum, dan
presentasi

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR
Media

: Contoh produk bioteknologi, gambar, video, LKPD, dan
PPT (Power Point)

Alat/Bahan

: Laptop, LCD, Whiteboard, spidol, penghapus, dan alat
tulis

Sumber

: Buku paket peserta didik kelas XII Semester 2, buku
pegangan guru, dan internet
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G. LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

b. Motivasi

c. Orientasi

d. Mengorganisasi

Kegiatan Inti (60 menit)

Kegiatan Pembelajaran
 Guru membawa salah satu contoh
produk bioteknologi konvensional
kemudian meminta peserta didik
untuk menyebutkan nama produk dan
bahan baku dari produk tersebut.
 Guru menayangkan gambar-gambar
produk bioteknologi modern.
 Guru mengajukan pertanyaan:
- Pernahkah kalian menjumpai
produk tersebut?
- Apakah perbedaan dari
bioteknologi konvensional dan
modern?
Present Goals and Set
 Hari ini kita akan membahas tentang
konsep dan prinsip dasar bioteknologi
konvensional dan modern.
 Guru menayangkan tujuan/ruang
lingkup materi yang akan dibahas.
Organize Students Into Learning Teams
 Peserta didik diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
 Peserta didik diminta untuk
mengamati video yang ditampilkan di
depan mengenai konsep dan prinsip
dasar bioteknologi konvensional dan
modern.
 Peserta didik dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait
video yang diamati (Critical thinking)
 Guru mengajukan pertanyaan:
Apa perbedaan dari bioteknologi
konvensional dan modern?
Assist Team Work and Study
 Peserta didik berkumpul sesuai
dengan kelompoknya.
 Guru memberikan tugas dalam bentuk
LKPD.
 Peserta didik berdiskusi untuk

Proses
Saintifik

Mengamati

Mengamati

Menanya

Menalar
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menjawab pertanyaan pada LKPD
selama 15 menit. (Critical thinking,
Collaboration)
Test On The Materials
 Setelah waktu diskusi habis, peserta
didik diminta untuk
mempresentasikan hasil diskusi,
kelompok lain menanggapi.
(Communicative)
Provide Recognition
 Guru memberikan klarifikasi bila ada
yang belum tempat dan memberikan
penguatan pada hasil presentasi yang
sudah benar dengan memberikan
tepuk tangan.
 Peserta didik diberi kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang dirasa
belum jelas. (Communicative)
Penutup (15 menit)
a. Merangkum

b. Evaluasi

c. Refleksi

d. Arahan/Tindak
lanjut

 Peserta didik diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari. (Critical
thingking, Creative)
 Peserta didik menjawab pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas
dalam bentuk tanya jawab.
 Peserta didik diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi konsep dan
prinsip dasar bioteknologi. (Creative,
Communicative)
 Peserta didik diminta membaca
buku/sumber lain tentang pembuatan
contoh produk bioteknologi
konvensional dan dampaknya bagi
lingkungan dan masyarakat pada
pertemuan berikutnya.

Mengkomuni
kasikan

Mencoba

Menanya
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2. Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

b. Motivasi

c. Orientasi

d. Mengorganisasi

Kegiatan Inti (60 menit)

Kegiatan Pembelajaran
 Guru membawa salah satu contoh
produk bioteknologi dan meminta
peserta didik untuk menyebutkan
bahan baku dari produk tersebut.
 Guru menayangkan produk
bioteknologi lainnya.
 Guru mengajukan pertanyaan:
- Pernahkah kalian menjumpai
produk tersebut?
- Bagaimana cara pembuatan produk
tersebut?
Present Goals and Set
 Hari ini kita akan membahas tentang
contoh produk bioteknologi
konvensional dan dampak
pemanfaatan bioteknologi.
 Guru menayangkan tujuan/ruang
lingkup materi yang akan dibahas.
Organize Students Into Learning Teams
 Peserta didik diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
 Peserta didik dibagikan produk
bioteknologi konvensional yang biasa
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
 Peserta didik dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait
produk yang diamati (Critical
thinking)
 Guru mengajukan pertanyaan:
Apa bahan dasar dari produk tersebut?
Assist Team Work and Study
 Peserta didik berkumpul sesuai
dengan kelompoknya.
 Guru memberikan tugas dalam bentuk
LKPD tentang contoh bioteknologi
konvensional dan dampak
pemanfaatan prinsip bioteknologi bagi
lingkungan dan masyarakat.
 Peserta didik berdiskusi untuk
menjawab pertanyaan pada LKPD
selama 15 menit. (Critical thinking,

Proses
Saintifik

Mengamati

Mengamati

Menanya

Menalar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

Collaboration)
Test On The Materials
 Setelah waktu diskusi habis, peserta
didik diminta untuk
mempresentasikan hasil diskusi,
kelompok lain menanggapi.
(Communicative)
Provide Recognition
 Guru memberikan klarifikasi bila ada
yang belum tempat dan memberikan
penguatan pada hasil presentasi yang
sudah benar dengan memberikan
tepuk tangan.
 Peserta didik diberi kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang dirasa
belum jelas. (Communicative)
Penutup (15 menit)
a. Merangkum

b. Evaluasi

c. Refleksi

d. Arahan/Tindak
lanjut

 Peserta didik diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari. (Critical
thingking, Creative)
 Peserta didik menjawab pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas
dalam bentuk tanya jawab.
 Peserta didik diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi konsep dan
prinsip dasar bioteknologi. (Creative,
Communicative)
 Peserta didik secara berkelompok
diminta membaca buku/sumber lain
tentang pembuatan minuman
probiotik dari buah. Setiap kelompok
diminta untuk membawa alat dan
bahan untuk kegiatan praktikum pada
pertemuan berikutnya.

Mengkomuni
kasikan

Mencoba

Menanya
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3. Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

b. Motivasi

c. Orientasi

d. Mengorganisasi

Kegiatan Inti (60 menit)

Kegiatan Pembelajaran
 Guru menanyakan kepada peserta
didik apakah sudah membawa alat dan
bahan yang akan digunakan untuk
praktikum pembuatan minuman
probiotik buah.
 Guru memperlihatkan produk
minuman probiotik semangka.
 Guru mengajukan pertanyaan:
- Pernahkah kalian menjumpai
produk tersebut?
- Apakah perbedaan dari produk
tersebut dengan produk minuman
probiotik lain yang sering kalian
jumpai?
Present Goals and Set
 Hari ini kita akan praktikum tentang
pembuatan minuman probiotik
semangka di laboratorium.
Organize Students Into Learning Teams
 Guru mengarahkan peserta didik
untuk menyiapkan alat dan bahan
serta memakai jas laboratorium
sebelum memulai praktikum.
 Peserta didik membaca prosedur
pembuatan minuman probiotik
semangka pada LKPD yang
dibagikan.
 Peserta didik dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait
prosedur pembuatannya (Critical
thinking)
 Guru mengajukan pertanyaan:
Bakteri apa yang akan digunakan?
Assist Team Work and Study
 Peserta didik membuat minuman
probiotik semangka.
 Peserta didik diminta mengaitkan
langkah-langkah dalam praktikum
dengan materi bioteknologi
konvensional pembuatan minuman
fermentasi.

Proses
Saintifik

Mengamati

Mengamati

Menanya

Menalar
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 Setelah selesai praktikum, peserta
didik berdiskusi untuk menjawab
pertanyaan pada LKPD selama 15
menit. (Critical thinking,
Collaboration)
Test On The Materials
 Setelah waktu diskusi habis, peserta
didik diminta untuk
mempresentasikan hasil diskusi dan
kendala yang dihadapi selama
praktikum, kelompok lain
menanggapi. (Communicative)
Provide Recognition
 Guru memberikan klarifikasi bila ada
yang belum tempat dan memberikan
penguatan pada hasil presentasi yang
sudah benar dengan memberikan
tepuk tangan.
 Peserta didik diberi kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang dirasa
belum jelas. (Communicative)
Penutup (15 menit)
a. Merangkum

b. Evaluasi

c. Refleksi

d. Arahan/Tindak
lanjut

 Peserta didik diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari. (Critical
thingking, Creative)
 Peserta didik menjawab pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas
dalam bentuk tanya jawab.
 Peserta didik diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh setelah
melaksanakan praktikum pembuatan
minuman probiotik semangka.
(Creative, Communicative)
 Peserta didik diminta membaca
buku/sumber lain tentang materi
berikutnya dan mempersiapkan diri
untuk penilaian harian materi
bioteknologi.

Mengkomuni
kasikan

Mencoba

Menanya
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H. PENILAIAN
Aspek

Teknik

Sikap (Afektif)

Observasi

Pengetahuan (Kognitif)

Non Tes
Tes

Keterampilan (Psikomotorik)

Observasi

Instrumen
 Lembar Observasi Diskusi
Kelompok
 Penilaian Teman Sejawat
 Portofolio dan Laporan
Praktikum
 Tes PG dan Uraian
Lembar Observasi Kinerja

I. LAMPIRAN
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian
3. Kisi-kisi

Yogyakarta, …………………..
Guru Biologi

………………………..
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Lampiran 16. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD)

Nama Anggota Kelompok/Kelompok:
1. ………………………………

4. ……………………………

2. ………………………………

5. ……………………………

3. ………………………………
A. Judul Kegiatan
Perbedaan Bioteknologi Konvensional dan Modern

B. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar bioteknologi konvensional
dan modern melalui diskusi kelompok.
2. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi konvensional
dan modern melalui diskusi kelompok.

C. Cara Kerja
1. Amatilah gambar yang terdapat pada LKPD!
2. Jawablah pertanyaan dengan singkat!

D. Pertanyaan
1. Jelaskan pengertian dari bioteknologi konvensional dan modern!
2. Jelaskan prinsip dasar dari bioteknologi konvensional dan modern!
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3. Perhatikan gambar berikut! Manakah yang termasuk produk bioteknologi
konvensional dan modern? Sebutkan perbedaan dari bioteknologi
konvensional dan modern!

A

B

E. Kesimpulan
Apa yang dapat kalian simpulkan?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD)

Nama Anggota Kelompok/Kelompok:
1. ………………………………

4. ……………………………

2. ………………………………

5. ……………………………

3. ………………………………
A. Judul Kegiatan
Contoh Bioteknologi Konvensional dan Manfaatnya

B. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu mengidentifikasi produk bioteknologi konvensional
melalui diskusi kelompok.
2. Peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif produk
bioteknologi terhadap lingkungan dan masyarakat melalui diskusi
kelompok.

C. Cara Kerja
1. Amatilah produk bioteknologi yang diperoleh!
2. Jawablah pertanyaan dengan singkat!

D. Pertanyaan
1. Tentukan bahan dasar dan mikroorganisme yang berperan dalam
pembuatan produk tersebut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Produk

Bahan Dasar

Mikroorganisme
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2. Sebutkan dampak positif dan negatif pemanfaatan bioteknologi dalam
bidang pangan dan pertanian!

E. Kesimpulan
Apa yang dapat kalian simpulkan?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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Lembar Kerja Peserta Didik 3 (LKPD)

Nama Anggota Kelompok/Kelompok:
1. ………………………………

4. ……………………………

2. ………………………………

5. ……………………………

3. ………………………………
A. Judul Kegiatan
Praktikum Pembuatan Minuman Probiotik Semangka

B. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan proses pembuatan minuman probiotik
semangka melalui praktikum.
2. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh jenis semangka terhadap
produk minuman probiotik semangka melalui praktikum.

C. Alat dan Bahan
Alat:
-

Pisau

- Gelas corong ukur

- Talenan

- Autoklaf

-

Blender

- Saringan santan

- Gelas beker - pH meter digital

-

Baskom

- Kain saring

- Pipet tetes

-

Sendok

- Botol kaca

- Termometer - Kompor gas

-

Panci

- Timbangan kue

- Kulkas

- Refraktometer

Bahan:
-

Semangka merah

- Alkohol 70%

- Plastik bening

-

Semangka kuning

- Tisu

- Akuades

-

Gula pasir putih

- Kertas payung

-

Yakult

- Karet
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D. Cara Kerja
1. Buah semangka merah maupun kuning dipotong dengan ukuran 3 cm.
2. Buah semangka ditimbang kemudian diblender hingga halus.
3. Sari buah semangka disaring. Tingkat kemanisan dalam buah diukur
menggunakan refraktometer dan nilai pH diukur menggunakan pH meter
digital.
4. Sari buah semangka ditambah gula sebanyak 4% (b/v) kemudian
dipasteurisasi pada suhu 70oC selama ±10 menit sambil diaduk.
5. Sari buah semangka dimasukkan ke dalam botol kaca steril dengan volume
400 ml kemudian ditutup tidak terlalu rapat hingga suhunya turun menjadi
31-32oC.
6. Tingkat

kemanisan

sebelum

fermentasi

diukur

menggunakan

refraktometer dan nilai pH diukur menggunakan pH meter digital.
7. Sari buah semangka merah maupun kuning diinokulasi dengan starter
Lactobacillus casei strain Shirota (dari minuman probiotik Yakult)
sebanyak 4% (v/v) dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 8 jam.
8. Minuman probiotik semangka merah dan kuning yang telah difermentasi
dimasukkan ke dalam kulkas. Tingkat kemanisan setelah fermentasi diukur
menggunakan refraktometer dan nilai pH diukur menggunakan pH meter
digital.
9. Uji organoleptik dapat dilakukan.

E. Hasil Pengamatan
Tabel 1. Hasil Uji Total Gula dan pH
Semangka Merah
Semangka Kuning
M1
M2
M3
K1
K2
K3
(%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix) (%Brix)
Gula dalam buah
Sebelum fermentasi
Sesudah fermentasi
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Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik
Semangka Merah
M1
M2
M3

Semangka Kuning
K1
K2
K3

Warna
Aroma
Rasa
Keterangan:
Warna:

Aroma:

Rasa:

+ = tidak menarik

+ = busuk

+ = manis

++ = cukup menarik

++ = cukup tajam semangka ++ = asam

+++ = sangat menarik

+++ = sangat tajam semangka +++ = agak asam

F. Pertanyaan
1. Apa nama mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan minuman
probiotik semangka?
2. Mengapa

dalam pembuatan

minuman probiotik semangka

perlu

ditambahkan gula?
3. Bagaimana mekanisme yang terjadi ketika fermentasi?
4. Bagaimana hasil dari uji tingkat kemanisan, nilai pH, dan organoleptik?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi?
6. Sebutkan manfaat produk minuman probiotik semangka bagi kesehatan!

G. Kesimpulan
Apa yang dapat kalian simpulkan?

H. Format Laporan
1. Acara praktikum (judul, tanggal/hari, tempat, dan waktu pelaksanaan)
2. Tujuan praktikum
3. Landasan teori
4. Alat dan bahan
5. Cara kerja
6. Hasil pengamatan
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7. Pembahasan
8. Kesimpulan
9. Daftar pustaka
10. Lampiran
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Lampiran 17. Instrumen Penilaian dan Panduan Penilaian

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF

Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
Indikator:
2.10.1 Menunjukkan perilaku kerjasama dalam melakukan diskusi.
2.10.2 Menunjukkan perilaku jujur dalam menyajikan data hasil diskusi.
2.10.3 Menunjukkan perilaku disiplin saat melakukan diskusi kelompok dengan
waktu tertentu.
2.10.4 Menunjukkan perilaku percaya diri saat mengemukakan jawaban.
Teknik Penilaian:
1. Observasi Kinerja
2. Penilaian Teman Sejawat
Instrumen Penilaian:
1. Lembar Observasi
2. Daftar Cek

1. Lembar Observasi Instrumen Penilaian Sikap Jujur, Disiplin
No.
1.
2.
3.
4.

Nama

4

Jujur
3 2

1

Disiplin
4 3 2 1

Percaya Diri
4 3 2 1

Total
Skor
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Rubrik Penilaian:
4
(Sangat Baik)
Mencatat
langsung hasil
diskusi apa
Jujur adanya dan
menyajikan data
sesuai hasil
diskusi
Menyelesaikan
diskusi sebelum
Disiplin waktu yang
telah ditentukan
habis

3
(Baik)

Sikap

Mengemukakan
jawaban dengan
tegas dan
Percaya
menempelkan
Diri
gambar di
depan tanpa
menunggu lama

Mencatat langsung
hasil diskusi
dengan banyak
penambahan dan
menyajikan data
sesuai hasil diskusi

2
(Kurang)
Tidak mencatat
langsung hasil
diskusi tetapi
melihat dulu pada
kelompok lain,
menyajikan data
sesuai hasil diskusi

Mencatat/melaporkan
data tidak sesuai
dengan hasil diskusi

Menyelesaikan
diskusi tepat
dengan waktu yang
telah ditentukan
habis

Menyelesaikan
diskusi melebihi
waktu yang telah
ditentukan

Diskusi tidak selesai
melebihi waktu yang
telah ditentukan

Mengemukakan
jawaban dengan
ragu-ragu dan
menempelkan
gambar di depan
tanpa menunggu
lama

Mengemukakan
jawaban dengan
ragu-ragu dan
menempelkan
gambar di depan
dengan melihat
terlebih dahulu
milik teman

Mengemukakan
jawaban dengan raguragu dan
menempelkan gambar
di depan dengan
menunggu semua
kelompok sudah maju

Total Skor Sikap Ilmiah dan Sosial:
=4x3
= 12
Penilaian Akhir Sikap Ilmiah dan Sosial:
= (Total Skor Sikap Ilmiah dan Sosial/Skor Maksimal) x 100
= (12/12) x 100
= 100
Kriteria Penilaian:
Nilai
X > 83
64 < X < 82
45 < X < 63
26 < X < 44
X < 25

1
(Sangat Kurang)

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali
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2. Daftar Cek Instrumen Penilaian Teman Sejawat untuk Sikap Kerjasama
Berilah tanda () pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama masingmasing teman dalam kelompok dengan panduan seperti rubrik di bawahnya:
No.

Nama Teman
Kelompok

4
(Sangat Baik)

Kerjasama
3
2
(Baik)
(Kurang)

1
(Sangat Kurang)

1.
2.
3.
4.
Rubrik Penilaian:
4
(Sangat Baik)

Sikap
Kerjasama:
1. Berbagi tugas
2. Memberi kesempatan
pada teman
3. Membantu teman
yang membutuhkan
4. Aktif dalam diskusi

Memenuhi ke
4 aspek yang
ditentukan

Kriteria Penilaian:
Skor
4
3
2
1

Kriteria
A = Sangat Baik
B = Baik
C = Kurang
D = Sangat Kurang

3
(Baik)
Memenuhi
3 aspek
dari 4
aspek
yang
ditentukan

2
(Kurang)

1
(Sangat Kurang)

Memenuhi
2 aspek
Memenuhi 1
dari 4
aspek dari 4 aspek
aspek
yang ditentukan
yang
ditentukan
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INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK

Penilaian Keterampilan
Indikator:
1.10.1 Menunjukkan kemampuan selama praktikum pembuatan minuman
probiotik semangka.
Teknik Penilaian: Observasi Kinerja
Intrumen Penilaian: Lembar Observasi

Lembar Observasi Kinerja Praktikum
Nama Peserta Didik :
No. Absen

:

Kelas/Semester

:

No.

Aspek Penilaian

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.

Kegiatan Akhir

Kategori Penilaian

3

Skor
2

1

Persiapan alat dan bahan
Proses pembuatan minuman probiotik
semangka
 Membersihkan tempat dan
peralatan setelah praktikum
 Pengumpulan laporan
Total Skor

Rubrik Penilaian:
Aspek yang Dinilai

Skor

3
Persiapan
2
1

Pelaksanaan

3

2

Keterangan
Jika memenuhi 3 indikator:
 Mempersiapan alat dan bahan praktikum secara
lengkap.
 Mengenakan jas lab ketika praktikum.
 Mengetahui fungsi dari setiap alat dan bahan.
Jika hanya memenuhi 2 indikator.
Jika hanya memenuhi 1 indikator.
Jika memenuhi 3 indikator:
 Cara membuat minuman probiotik semangka sudah
tepat sesuai prosedur.
 Menggunakan alat dengan benar.
 Selesai tepat waktu.
Jika hanya memenuhi 2 indikator.
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Kegiatan Akhir

1
Jika hanya memenuhi 1 indikator.
Membersihkan tempat dan peralatan setelah praktikum
Jika memenuhi 3 indikator:
 Membersihkan tempat bekerja.
3
 Membersihkan alat.
 Mengembalikan alat.
2
Jika hanya memenuhi 2 indikator.
1
Jika hanya memenuhi 1 indikator.
Pengumpulan laporan
3
Mengumpulkan laporan tepat waktu.
2
Mengumpulkan laporan telat 1 hari.
1
Mengumpulkan laporan telat lebih dari 1 hari

Total Skor Sikap Ilmiah dan Sosial:
=3x3
=9
Penilaian Akhir Sikap Ilmiah dan Sosial:
= (Total Skor Sikap Ilmiah dan Sosial/Skor Maksimal) x 100
= (9/9) x 100
= 100

Kriteria Penilaian:
Nilai
X > 83
64 < X < 82
45 < X < 63
26 < X < 44
X < 25

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF

Penilaian Pengetahuan
Indikator:
3.10.1 Menganalisis ciri-ciri umum aves.
3.10.2 Mengklasifikasikan ordo dari kelas aves.
Teknik Penilaian:
1. Non Tes

: Portofolio dan Laporan Praktikum

2. Tes

: Obyektif Pilihan Ganda dan Uraian

Instrumen Penilaian:
1. Portofolio
2. Laporan Praktikum
3. Tes Pilihan Ganda dan Uraian (Kuis)

1. Lembar Penilaian Portofolio LKPD
Rubrik Penilaian
Kriteria
Tabel hasil observasi:
1. Ketepatan menjawab
setiap pertanyaan
2. Ketepatan
menyimpulkan
3. Penulisan rapi
4. Ketepatan
mengumpulkan

4
(Sangat Baik)

3
(Baik)

Memenuhi ke 4
aspek yang
ditentukan

Memenuhi
3 aspek
dari 4
aspek
yang
ditentukan

Kriteria Penilaian:
Skor
4
3
2
1

Kriteria
A = Sangat Baik
B = Baik
C = Kurang
D = Sangat Kurang

2
(Kurang)

1
(Sangat Kurang)

Memenuhi
2 aspek
Memenuhi 1
dari 3
aspek dari 4 aspek
aspek
yang ditentukan
yang
ditentukan
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2. Lembar Penilaian Laporan Praktikum
Nama Peserta Didik

:

No. Absen

:

Kelas/Semester

:

Aspek Penilaian
Acara Praktikum

Tujuan Praktikum

Landasan Teori

Alat dan Bahan

Cara Kerja

Hasil Pengamatan

Pembahasan

Kesimpulan

Kriteria Penilaian
Menuliskan acara praktikum secara lengkap
meliputi judul, hari/tanggal, waktu, dan tempat
Hanya menuliskan 3 dari 4 ketentuan
Hanya menuliskan 2 dari 4 ketentuan
Menuliskan 2 tujuan praktikum secara lengkap
Menuliskan 2 tujuan praktikum tetapi kurang
lengkap
Menuliskan 1 tujuan praktikum
Menuliskan landasan teori dengan 5 sitasi
Menuliskan landasan teori dengan 3 sitasi
Menuliskan landasan teori dengan 2 sitasi
Menuliskan alat dan bahan secara lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi kurang
lengkap
Menuliskan alat atau bahan saja
Menuliskan cara kerja secara urut dengan
diagram alir
Menuliskan cara kerja secara urut tetapi masih
ada kesalahan kalimat
Menuliskan cara kerja tidak urut
Data ditulis dengan lengkap sesuai ketentuan
Data ditulis tanpa keterangan
Data tidak lengkap
Pembahasan lengkap, ada teori yang
mendukung, dan sesuai hasil
Pembahasan lengkap, ada teori yang
mendukung tetapi sedikit, dan sesuai hasil
Pembahasan kurang lengkap, ada teori yang
mendukung, dan sesuai hasil
Pembahasan kurang lengkap, ada sedikit teori
yang mendukung, tidak sesuai hasil
Pembahasan sangat singkat dan tidak ada teori
yang mendukung
Menuliskan kesimpulan sesuai dengan 2 tujuan
praktikum
Menuliskan kesimpulan sesuai dengan 1 tujuan
praktikum
Menuliskan kesimpulan tidak sesuai dengan

Skor
5
3
1
5
3
1
15
10
5
5
3
1
5
3
1
15
10
5
25
20
15
10
5
5
3
1
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Daftar Pustaka

Lampiran

tujuan praktikum
Menuliskan daftar pustaka minimal 5
Menuliskan daftar pustaka hanya 3
Menuliskan daftar pustaka hanya 2
Mencantumkan dokumentasi penelitian beserta
keterangan dan hasil pengamatan kelompok
Mencantumkan beberapa dokumentasi
penelitian dan hasil pengamatan kelompok
Mencantumkan dokumentasi penelitian dan
tidak mencantumkan hasil pengamatan
kelompok
Total Skor

5
3
1
5
3
1
100

Kriteria Penilaian:
Nilai
X > 83
64 < X < 82
45 < X < 63
26 < X < 44
X < 25

Kriteria
A = Baik Sekali
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
E = Kurang Sekali

3. Tes Pilihan Ganda dan Uraian
Soal Kuis
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Acetobacter xylinum merupakan mikroorganisme yang dimanfaatkan
dalam pembuatan produk bioteknologi….
a. Tempe
b. Yoghurt
c. Wine
d. Nata de coco
e. Oncom
2. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan kecap adalah….
a. Aspergillus oryzae
b. Aspergillus niger
c. Aspergillus soyae
d. Aspergillus flavus
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e. Aspergillus wentii
3. Berikut ini bahaya dari bioteknologi, kecuali….
a. Menambah keanekargaman hayati
b. Memunculkan organisme strain jahat
c. Mengganggu keseimbangan lingkungan
d. Digunakan untuk senjata biologis
e. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
4. Salah satu peranan penting bioteknologi di bidang kesehatan adalah
pembuatan antibody monoclonal. Terobosan bioteknologi tersebut
didasarkan pada….
a. Teknik kultur jaringan
b. Teknologi hibridoma
c. Pencangkokan gen
d. Teknologi plasmid
e. Pencangkokan nukleus
5. Dalam bidang pertanian tanaman jagung transgenik yang mengandung
bakteri Rhizobium sp. memiliki keunggulan karena….
a. Kandungan protein dan karbohidrat sangat tinggi
b. Tahan terhadap serangan hama serangga dan jamur
c. Dapat memupuk dirinya sendiri dengan mengikat nitrogen
d. Produksinya tinggi dan rasa manis serta enak
e. Tahan hidup pada daerah yang kering dan tandus

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan pengertian dari:
a. Bioteknologi konvensional
b. Bioteknologi modern (10)
2. Analisislah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern! (10)
3. Sebutkan

3

contoh produk

mikroorganismenya! (15)

bioteknologi

kovensional

beserta
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4. Sebutkan 3 dampak positif dan negatif dari pemanfaatan bioteknologi!
(15)

Penghitungan nilai total:
1. Pilihan ganda:
Jumlah skor jawaban benar = 2
Jumlah skor jawaban salah = 0
2. Uraian:
Dijumlah sesuai dengan nilai perolehan

Penilaian Akhir Penilaian Harian:
Nilai akhir

= (Jumlah skor PG dan Uraian/60) x 100
= (60/60) x 100
= 100

Rubrik Penilaian Uraian:
Nomor
Soal

1

2

3

Keterangan
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi
konvensional dan modern dengan benar
Peserta didik dapat menjelaskan salah satu pengertian bioteknologi
konvensional atau modern dengan benar
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi
konvensional dan modern tetapi kurang tepat
Peserta didik tidak menjawab soal
Peserta didik dapat menganalisis perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern dengan benar
Peserta didik dapat menganalisis perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern tetapi kurang tepat
Peserta didik dapat menganalisis perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern dengan benar tetapi hanya menyebutkan
1 perbedaan pada masing-masing bioteknologi
Peserta didik tidak menjawab soal
Peserta didik dapat menuliskan 3 nama produk bioteknologi
konvensional beserta mikroorganismenya
Peserta didik dapat menuliskan 2 nama produk bioteknologi
konvensional beserta mikroorganismenya

Skor
10
5
3
0
10
5
3
0
15
10
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4

Peserta didik dapat menuliskan 3 nama produk bioteknologi
konvensional tetapi tidak disertai mikroorganismenya
Peserta didik tidak menjawab soal
Peserta didik dapat menuliskan 3 dampak positif dan negatif
pemanfaatan bioteknologi
Peserta didik dapat menuliskan 2 dampak positif dan negatif
pemanfaatan bioteknologi
Peserta didik dapat menuliskan 1 dampak positif dan negatif
pemanfaatan bioteknologi
Peserta didik tidak menjawab soal

5
0
15
10
5
0
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Lampiran 18. Kisi-kisi

KISI-KISI KUIS

Sekolah

: SMA ………………………...

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Bioteknologi

Kelas/Semester

: XII MIA/2

Jumlah Soal

: 10

Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis
prinsipprinsip
bioteknologi
dan
penerapannya
sebagai upaya
peningkatan
kesejahteraan
manusia

Materi
Konsep dasar
bioteknolgi
Jenis-jenis
bioteknologi
Bioteknologi
konvensional
Produk
bioteknologi
konvensional
Bioteknologi

 Menjelaskan pengertian bioteknologi
konvensional dan modern
 Menganalisis perbedaan bioteknologi
konvensional dan modern
-

Uraian: 1

C2

Kunci
Jawaban
PG
-

Uraian: 2

C4

-

-

-

-

 Menyebutkan nama produk bioteknologi
konvensional beserta mikroorganismenya

PG: 1 dan 2
Uraian: 3

C1

1: D
2: E

 Menganalisis prinsip dasar bioteknologi

PG: 4

C4

4: B

Indikator

Nomor Soal

Ranah
Kognitif
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modern
Produk
bioteknologi
modern
Dampak
pemanfaatan
produk
bioteknologi di
masyarakat

modern di bidang kesehatan
 Menganalisis keunggulan produk bioteknologi
modern



PG: 5

Menganalisis dampak negatif dari bioteknologi PG: 3
Uraian: 4
Menyebutkan dampak positif dan negatif
bioteknologi

C4

5: C

C4
C1

3: A

Kunci Jawaban Uraian:
1. Pengertian dari bioteknologi konvensional dan modern:
a. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik
alami.
b. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa genetika.
2. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern:


Bioteknologi konvensional: kurang efisien, tidak memodifikasi agen biologis yang digunakan, dan biaya terjangkau.



Bioteknologi modern: lebih efisien, memanfaatkan agen biologis yang digunakan, dan biaya mahal.

3. 3 contoh produk bioteknologi kovensional beserta mikroorganismenya:
: Aspergillus wentii



Kecap



Nata de coco : Acetobacter xylinum
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Tempe

: Rhizopus oligosporus



Tape

: Saccharomyces cerevisiae



Oncom

: Neurospora crasa



Tauco

: Aspergillus soyae



Wine

: Saccharomyces cerevisiae



Yoghurt

: Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
thermophillus

4. 3 dampak positif dan negatif dari pemanfaatan bioteknologi:
Dampak positif:


Meningkatkan nilai tambah pada sebuah makanan atau minuman.



Meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman.



Membantu dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan.



Menyediakan sumber daya energi.



Membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan.

Dampak negatif:


Mengganggu keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi.



Tersingkirnya berbagai plasma nutfah alami karena terdesak oleh kehadiran flora dan fauna transgenik.



Munculnya pencemaran biologis berupa penyebaran organisme transgenik yang tak terkendali.
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Kerusakan tatanan sosial masyarakat, ketika kloning pada manusia tidak terkendali.

