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ABSTRAK
PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG KULIT PISANG KEPOK (Musa
paradisiaca L.) TERHADAP KANDUNGAN KARBOHIDRAT, KADAR AIR DAN
TINGKAT KESUKAAN PADA KOMPIANG SEBAGAI MAKANAN
TRADISIONAL DAERAH MANGGARAI, FLORES,
NUSA TENGGARA TIMUR
Yuliana Triyanti
151434030
Universitas Sanata Dharma
2019
Kompiang merupakan makanan khas dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara
Timur yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Salah satu alternatif yang digunakan
untuk
meminimalkanpenggunaan
tepung
terigu
adalah
melakukansubtitusitepungterigudengantepungkulitpisangkepok(Musa
paradisiaca
L.).Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh substitusi tepung kulit pisang
kepok terhadap kandungankorbohidrat, kadar air dan juga tingkat kesukaan pada
kompiang serta mengetahui persentase tepung kulit pisang yang memiliki kandungan
karbohidrat, kadar air dan juga tingkat kesukaan warna, rasa, tekstur dan aroma
kompiang.
Variasi perbandingan antara tepung terigu dan tepung kulit pisang kepok
dalampembuatankompiangyaitu: P1 (100%:0%), P2 (80%:20%), P3 (70%:30%) dan P4
(60%:40%). Parameter yang diuji adalah uji kandungan Karbohidrat (pati), kadar air
danuji organoleptik denganskalahedonik yang melibatkan 20 panelis semi terlatih. Hasil
yang
diperolehdianalisis
menggunakan
uji
anovadanujiKruskalwaliss,
kemudiandilanjutkankeujiDuncan.
Hasilpenelitianmenunjukkan subtitusi tepung kulit pisang memberikan pengaruh
terhadap karbohidrat, kadar air dan juga tingkat kesukaan warna, rasa, tekstur dan
aromapadakompiang. Kandungan karbohidrat yang paling tinggiyaitupada P1
(100%:0%), kadar air yang paling tinggi P1 (100%:0%). Tingkat kesukaan kompiang
yang paling banyak disukai pada aspek warna yaitu P4 (60%:40%), aspek rasa P1
(100%:0%), aspek tekstur P1 (100%:0%), dan aspek aroma P4 (60%:40%).
Dengandemikian,
kulitpisangdapatdigunakansebagaibahandasardalampembuatankompiang
Kata Kunci

: Kompiang, tepung kulit pisang, karbohidrat, kadar air.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF SUBSTITUTION OF KEPOK (Musa paradisiaca L.) SKIN
FLOUR ON CARBOHYDRATE CONTENT, WATER CONTENT AND LEVEL OF
SUCCESS ON KOMPIANG AS MANGGARAI, FLORES, NUSA TENGGARA
TIMUR TRADITIONAL FOOD
Yuliana Triyanti
151434030
Sanata Dharma University
2019
Kompiang is a typical food from Manggarai, Flores, East Nusa Tenggara made
from basic ingredients of flour. One alternative used to minimize the use of wheat flour is
to substitute wheat flour with kepok banana peel flour (Musa paradisiaca L.). The
purpose of this study was to determine the effect of substitution of kepok banana peel
flour on the carbohydrate content, water content as well as the level of preference on the
compound and to know the percentage of banana peel flour which has carbohydrate
content, water content and also the degree of preference for color, taste, texture and
aroma.
Variation of comparison between wheat flour and kepok banana peel flour in
making compound, namely: P1 (100%: 0%), P2 (80%: 20%), P3 (70%: 30%) and P4
(60%: 40%) . The parameters tested were carbohydrate (starch), water content and
hedonic scale organoleptic tests involving 20 semi-trained panelists. The results obtained
were analyzed using Anova test and Kruskal Waliss test, then continued to Duncan test.
The results showed that substitution of banana peel flour had an effect on
carbohydrate, water content and also the level of preference for color, taste, texture and
aroma in the compound. The highest carbohydrate content is at P1 (100%: 0%), the
highest water content is P1 (100%: 0%). The most preferred level of compound
preference in color aspects is P4 (60%: 40%), taste aspects P1 (100%: 0%), texture
aspects P1 (100%: 0%), and aroma aspects of P4 (60%: 40%)
Keywords: Kompiang, banana peel flour, carbohydrate, water content.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan
memiliki berbagai macam perbedaan dari berbagai bidang. Salah satu perbedaan yang
paling mencolok adalah makanan tradisional. Sebuah daerah yang tidak kalah terkenal
dengan makanan daerahnya adalah, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Makanan
yang paling terkenal di daerah tersebut salah satunya adalah Kompiang.
Kompiang merupakan sejenis roti bakar yang dibuat dengan bahan dasar yang
sangat sederhana yakni dari tepung terigu, mentega, garam, minyak goreng, vermipan
dan wijen. Kompiang ini tidak memilJiki rasa sama sekali atau hambar, berbeda dengan
roti yang ada sekarang. Walaupun hambar, kompiang ini sangat diminati oleh
masyarakat yang ada di Manggarai. Kompiang ini digunakan sebagai cemilan dan juga
sebagai oleh-oleh jika seseorang akan bepergian.
Kompiang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kompiang
yakni, bisa menahan rasa lapar, karena bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan
komping yakni tepung terigu yang memiliki berbagai kandungan seperti protein,
karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kekurangan dari kompiang yaitu,
konsumen bisa merasa bosan apabila terlalu banyak mengkonsumsi kompiang ini,
karena kompiang memiliki rasa hambar.
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Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kompiang adalah tepung terigu.
Tepung terigu yang digunakan ini yakni tepung terigu yang diperoleh dari biji gandum
yang digiling. Tepung terigu juga memiliki zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang
tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten,
yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu.
Tepung terigu yang ada di Indonesia merupakan salah satu bahan pangan impor yang
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tepung terigu dapat diolah menjadi banyak
produk, seperti mie, roti, kue, donat dan juga produk lainnya, selain itu di negara ini
juga banyak industri yang berkembang pesat dan membutuhkan tepung terigu sebagai
bahan baku dalam pembuatan makanan, sehingga mengakibatkan impor tepung terigu
juga sangat tinggi.
Di Indonesia tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan impor yang
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tepung terigu memiliki
manfaat untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk makanan
seperti mie, roti, kue, donat dan juga produk lainnya. Selain itu di Indonesia banyak
industri yang berkembang pesat dan membutuhkan tepung terigu sebagai bahan dasar
dalam pembuatan makanan. Dengan demikian semakin banyak kebutuhan tepung terigu
maka jumlah impor tepung terigu juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai
warga masyarakat Indonesia mencari cara agar impor tepung terigu di Indonesia
semakin lama semakin berkurang dengan mencari cara agar tepung terigu bisa diganti
dengan tepung lainnya.
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Tepung terigu sebagai bahan dasar dalam pembuatan makanan tertentu bisa
diganti oleh bahan lain, salah satu bahan yang berpotensi sebagai bahan dasar dalam
pembuatan makanan adalah tepung dari kulit buah pisang. Hal ini dikarenakan
kandungan unsur kimia yang ada pada kulit pisang cukup lengkap, seperti karbohidrat,
lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C dan air. Unsur-unsur gizi
inilah yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan antibodi bagi tubuh manusia.
Berdasarkan analisis kimia, kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
pembuatan makanan.
Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah pisang) yang cukup
banyak jumlahnya. Pada umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan dalam bidang
makanan, hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan
ternak seperti kambing, sapi dan kerbau. Jumlah kulit pisang yang cukup banyak akan
memiliki nilai jual yang menguntungkan apabila bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku
makanan. Kandungan unsur gizi kulit pisang cukup lengkap dapat digunakan sebagai
sumber energi dan antibodi bagi tubuh manusia (Susanti, 2006). Berdasarkan hasil
analisis kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak mengandung air
yaitu 68,90% dan karbohidrat (zat pati) sebesar 18,50% sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku pembuatan makanan. Tepung kulit pisang yang mengandung zat
pati dan juga karbohidrat serta bahan yang dibutuhkan oleh tubuh lainnnya, sehingga
kulit pisang mampu diolah menjadi tepung. Tepung ini dapat menggantikan atau
mengurangi jumlah tepung yang biasa dipakai dalam pembuatan bahan makanan.
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Kandungan pati yang besar ini membuat kulit pisang kepok memiliki potensi yang
sangat besar sebagai bahan baku dalam pembuatan tepung kulit pisang.
Semua jenis kulit pisang dapat diolah menjadi tepung. Salah satu pisang yang
berpotensi dalam pembuatan tepung adalah pisang kepok. Hal ini dikarenakan pisang
kepok memiliki struktur serat yang lebih tebal dan memiliki kandungan pati serta
kalsium yang cukup tinggi. Sebagai substitusi tepung, serat pangan yang terdapat
didalamnya dapat memberikan efek fisiologis, seperti penyakit jantung, sembelit, iritas
usus, kanker usus dan diabetes, Rodriguez (Aryani, 2018)
Kulit pisang juga dapat dijadikan tepung. Hal ini dibuktikan dengan
penelitiannya tentang pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai substitusi tepung terigu
dalam pembuatan mie. Hasil analisisnya terbukti bahwa pati dari kulit pisang dapat
digunakan sebagai bahan substituen tepung terigu dalam pembuatan mie dengan
konsentrasi sebesar 20%, Agustin ( Haq, dkk. 2014)
Pada penelitian Wakano (2016), kulit pisang dapat dimanfaatkan dalam
pembuatan keripik dan juga kue donat. Kulit pisang digunakan sebagai sumber makanan
yang berkalsium tinggi. Nilai gizinya setelah pengolahan lebih tinggi yaitu zat gizi
untuk keripik karbohidrat 42,5%, Protein 1,00%, Lemak 1,5%, Kalsium 7,5%, Fosfor
9,5%, Besi 1,2%. Vitamin B 0,9 , vitamin C1 75%. Jumlah karbohidrat pada donat
52,9%, protein 1,32%, lemak 2,3%, kalsium 10%, fosfor 11,5%, besi 2,1%, vitamin B1
5% dan vitamin C2 59%.
Berdasarkan uraian tentang nilai gizi dan juga pemanfaatan kulit pisang di atas,
maka Peneliti sangat tertarik untuk melakukan modifikasi terhadap bahan dasar yang
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digunakan dalam pembuatan kompiang sebagai makanan khas yang berasal dari
Manggarai Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat meminimalisir pencemaran
lingkungan akibat adanya kulit pisang dan juga untuk mengurangi impor tepung terigu.
Peneliti mengambil judul “Pengaruh Substitusi Tepung Kulit Pisang Kepok (Musa
paradisiaca L.) Terhadap Kandungan Karbohidrat, Kadar Air Dan Tingkat
Kesukaan Pada Kompiang Sebagai Makanan Tradisional Daerah Manggarai,
Flores, Nusa Tenggara Timur”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya yakni:
1. Apakah subtitusi tepung kulit pisang berpengaruh terhadap kandungan karbohidrat,
kadar air dan juga tingkat kesukaan panelis terhadap kompiang?
2. Berdasarkan perbandingan tepung terigu dan tepung kulit pisang, perbandingan
manakah yang memiliki kandungan karbohidrat dan kadar air yang paling tinggi
pada kompiang dengan bahan dasar tepung kulit pisang?
3. Apakah tepung kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam
pembuatan kompiang?
C. Tujuan
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian
ini yakni :
1. Mengetahui pengaruh subtitusi tepung kulit pisang terhadap kandungan karbohidrat,
kadar air dan juga tingkat kesukaan terhadap kompiang kompiang.
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2. Mengetahui kandungan karbohidrat dan kadar air yang paling tinggi pada kompiang
yang berbahan dasar tepung kulit pisang.
3. Mengetahui apakah tepung kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam
pembuatan kompiang.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
1. Bagi Peneliti
Dapat memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pemanfaatan kulit pisang
sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kompiang sebagai makanan tradisional
dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.
2. Bagi Pendididkan
Hasil penelitian ini diharapan bisa menjadi referensi di perpustaaan Universitas
Sanata Dharma dan dapat dijadian bahan pertimbangan juga perbandingan bagi
peneliti selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat
Dapat menambah wawasan pengetahuan maupun keterampilan terlebih khusus
terkait dengan pemanfaatan kulit pisang menjadi tepung sebagai bahan dasar dalam
pembuatan kompiang yang merupakan makanan tradisional masyarakat Manggarai,
Flores, Nusa Tenggara Timur.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.

Pisang
Pisang adalah tanaman herba yang berasal dari kawasan Asia Tenggara

(termasuk Indonesia). Tanaman buah ini kemudian menyebar luas ke kawasan Afrika
(Madagaskar), Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Penyebaran tanaman ini
selanjutnya hampir merata ke seluruh dunia, yakni daerah tropis dan sub tropis, dimulai
dari Asia Tenggara ke Timur melalui lautan teduh sampai ke Hawai pada tahun 100
SM. Selain itu, tanaman pisang menyebar ke Barat melalui Samudra Atlantik,
kepulauan Kanari sampai Benua Amerika. Pisang yang sekarang diduga merupakan
hasil persilangan alam dari pisang liar dan telah menjadi tanaman yang ada di
lingkungan sehari-hari. Beberapa literatur menyebutkan pusat keanekaragaman tanaman
pisang berada di kawasan Asia Tenggara (Satuhu, dkk, 2001).
Tanaman pisang (Musa spp.) merupakaan tanaman hortikultura penting, hal ini
dikarenakan pisang mempunyai manfaat yang sangat besar dalam hal ekonomi. Pisang
ini dapat diolah menjadi berbagai produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia,
seperti pasta gigi dan serat pangan. Pisang merupakan tanaman yang termasuk kedalam
kelompok buah-buah tropis yang sangat penting di dunia dikarenakan pisang memiliki
kontribusi yang nyata terhada kebutuhab gizi bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia
(Suhartanto, 2012)
Pisang termasuk dalam suku Musaceae dari bangsa Zingiberales dan terdiri dari
dua genus yaitu genus Musa dan Ensete. Berbagai varietas pisang yang bisa dikonsumsi
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secara langsung maupun olahan diantaranya adalah pisang raja bulu, pisang kepok,
pisang raja, pisang uli, pisang barangan, dan pisang ambon. Diantara buah pisang
tersebut, yang paling banyak dijumpai adalah pisang kepok.
B. Pisang Kepok
Pisang kepok (Musa paradisaca L.) merupakan jenis pisang olahan yang paling
sering diolah terutama dalam olahan pisang goreng dalam berbagai variasi lainnya,
pisang kepok ini sangat cocok diolah menjadi keripik, buah dalam sirup, aneka olahan
tradisional dan tepung. Pisang kepok ini dapat digunakan sebagai alternatif pangan
pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat menggantikan
sebagian konsumsi beras dan terigu (Prabawati, 2008).
Kedudukan tanaman pisang kepok menurut (Tjitrosoepomo, 2000) adalah sebagai
berikut:
Kerjaaan

: Plantae (tumbuhan)

Divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Monocotyledonae

Bangsa

: Zingiberales

Suku

: Musaceae (suku pisang-pisangan)

Marga

: Musa

Jenis

: Musa paradisaca L.

Gambar 2.1: Pisang Kepok
Sumber: Dokumentasi pribadi

Tanaman pisang kepok bisa tumbuh pada suhu optimum pada pertumbuhannya
sekitar 27ºC dan suhu maksimum 38ºC. Tanaman pisang kepok merupakan tanaman
dalam golongan terna monokotil yang memiliki batang semu. Batang yang semu ini
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merupakan kumpulan pelepah daun yang tersususun sangat teratur dan rapat. Pisang
kepok memiliki tinggi batang lebih dari 3 meter yang berwarna hijau, permukaan
daunnya kelihatan mengkilat. Daun pisang kapok terletak menyebar, helaian daunnya
berbentuk lanset dan memiliki panjang antara 30-40 cm, kapok ini mudah terobek.
Pada punggung tulang daun berwarna hijau kekuningan dan juga panjang tandan 31-60
cm, posisi tandannya menggantung membentuk sudut 45ºC. Jantung dari pisang kepok
ini berbentuk bulat dan buahnya lurus dengan tangkai. Setiap tangkai, jumlah sisirnya 47 per tandan dengan jumlah buah setiap sisir yakni 13-16. Pada pisang kepok, panjang
buahnya sekitar 15 cm dengan bentuk gepeng dan persegi. Sebelum masak, warna buah
pisang kepok yaitu hijau dan ketika sudah masak, warna daging buahnya yaitu kuning,
(Ambarita dkk., 2015).
Tabel 2.1: Komposisi Kimia Kulit Pisang Kepok (Hernawati, 2007)
Unsur
Kadar Air
Kadar Abu
Kadar Lemak
Kadar Protein
Kadar karbohidrat
Kadar serat kasar
Kadar selulosa
Kadar lignin

Komposisi
11.09%
4,82%
16,47%
5,99%
20,96%
40,74%
17,04%
15,36%

Kulit pisang juga mengandung senyawa-senyawa lain, seperti Flavonoid dan
tannin. Senyawa ini jika dikecap akan menghasilkan rasa yang pahit (gentir), selain itu,
pada kulit pisang terdapat senyawa sukrosa sebesar 2,6% yang akan menyebabkan
terjadinya reaksi karamelisasi akibat pemanasan pada suhu tinggi (Sugiyono, 2004).
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C. Tepung Terigu
Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir/biji
gandum yang dihaluskan, kemudian biasanya digunakan untuk pembuatan mie, kue dan
roti. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak
larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, menurut
Koswara (2009), tepung terigu yang ada di pasaran dibagi menjadi beberapa jenis
berdasarkan proteinya.
1.

Tepung terigu protein rendah. Mengandung protein gluten antara 8-9%, cocok
untuk pembuatan adona kue kering.

2.

Tepung terigu protein sedang mengandung protein gluten antara 10-11% dan cocok
digunakan untuk membuat donat, bakpau, cake dan muffin.

3.

Tepung terigu berprotein tinggi yang mempunyai kandungan gluten 11-13% ,
tepung ini cocok digunakan untuk membuat adonan yang memerlukan
pengembangan tinggi seperti dalam pembuatan roti, pasta dan mie.
Pada tepung terigu terdapat gluten, gluten adalah protein yang dapat membuat roti

mengembang selama proses pembuatan roti. Hal ini dikarenakan sel-sel gluten dapat
menahan gas yang dibuat oleh ragi sehingga adona yang dibuat tidak mengempis.
Gluten yang memiliki struktur elastis akan mempengaruhi sifat elastisitas dan tekstur
pada roti. Hal ini yang dapat menyebabkan kompianh dapat mengembang struktur
berongga-rongga, halus dan seragam serta tekstur yang lembut dan elastis (Koswara,
2009).
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D. Kompiang
Kompiang merupakan sejenis roti bakar yang adonannya menyertakan ragi serta
gula. Roti ini merupakan salah satu pangan olahan khas daerah Manggari Flores Nusa
Tenggara Timur. Kompiang ini awalnya dibuat oleh orang yang berasal dari Tiongkok
yang tinggal di Manggarai dan diberi nama Qi Jiguang. Melalui para perantau yang
berasal dari Tiongkok yang datang dan menetap di Manggarai, kompiang dimodifikasi
dari bentuk aslinya dan juga mendapat nama yang sedikit berbeda: Kompyang atau
Kompiang. Taburan wijen di atas kompiang ini membuatnya dikenal dengan nama
'Kompiang Longa". Longa adalah kata bahasa Manggarai untuk wijen. Pada awal tahun
tujuh puluhan, saat Kompiang masih dijajakan dengan cara dor to dor (dijual dari rumah
ke rumah), warga kota Ruteng akrab dengan teriakan “Kompiang longa, Kompiang
longa!!” pada pagi hari (Muswanto, 2017)
Kompiang merupakan sejenis roti bakar yang dibuat dengan bahan dasar yang
sangat sederhana yakni dari tepung terigu, mentega, garam, minyak goreng, vermipan
dan wijen. Kompiang ini tidak memiliki rasa sama sekali atau hambar, namun kompiang
juga memiliki tekstur renyah. berbeda dengan roti yang ada sekarang. Walaupun
hambar, kompiang ini sangat diminati oleh masyarakat yang ada di Manggarai.
Kompiang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kompiang
yakni, bisa menahan rasa lapar, karena bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan
komping yakni tepung terigu yang memiliki berbagai kandungan seperti protein,
karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kekurangan dari kompiang yaitu,
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konsumen bisa merasa bosan apabila terlalu banyak mengkonsumsi kompiang ini,
karena kompiang memiliki rasa hambar.

Gambar 2.2: Kompiang
Sumber: Dokumen Pribadi

Kompiang memiliki bentuk yang bulat mirip Bakpau dengan tekstur yang
renyah. Warna cokelat yang dimilikinya terbentuk oleh pembakaran di atas bara atau
dioven. Di atas kompiang terdapat wijen putih yang menjadi khas dari kompiang ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari Manggarai
yang sering mengkonsumsi kompiang, mereka menjelaskan bahwa kompiang memiliki
testur yang agak lembut, selain itu kompiang tidak memiliki rasa atau hambar dan juga
warna kompiang yakni putih kecokelatan, tetapi apabila kompiang ini digoreng kembali,
warna berubah menjadi cokelat.
E. Karbohidrat dan Kadar Air
1. Karbohidrat
Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil
enersi, dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan
enersi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak di konsumsi sehari-hari sebagai
bahan makanan pokok (Hutagalung, 2004). Karbohidrat merupakan sumber kalori yang
murah dan beberapa golongan karbohidrat menghasilkan serat-serat yang sangat
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bermanfaat bagi pencernaan dan kesehatan manusia. Karbohidrat mempunyai peranan
penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya: rasa, warna, tekstur
dan lain-lain (Budiyanto, 2002).
Karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon yaitu,
hidrogen dan oksigen. Sebagai salah satu jenis zat gizi, fungsi utama karbohidrat
adalah penghasil energi di dalam tubuh. Tiap satu gram karbohidrat yang dikonsumsi
akan menghasilkan energi sebesar 4 kkal dan energi hasil proses oksidasi
(pembakaran) karbohidrat ini kemudian akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan
berbagai fungsi-fungsinya seperti bernafas, kontraksi jantung dan otot serta juga untuk
menjalankan berbagai aktivitas fisik seperti berolahraga atau bekerja (Irawan, 2007).
Ada 2 jenis karbohidrat yakni karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks.
a.

Karbohidrat Sederhana
Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang terdiri dari: monosakarida dan
disakarida.



Monosakarida
Monosakarida merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 gugus
gula. Contoh dari monosakarida yang banyak terdapat di dalam sel tubuh manusia
adalah glukosa, fruktosa dan galaktosa.



Disakarida
Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh manusia di
dalam kehidupan sehari-hari. Setiap molekul disakarida akan terbentuk dari
gabungan 2 molekul monosakarida atau 2 gugus gula. Contoh disakarida yang
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umum digunakan dalam konsumsi sehari-hari adalah sukrosa yang terbentuk dari
gabungan 1 molekul glukosa dan fruktosa dan juga laktosa yang terbentuk dari
gabungan 1 molekul glukosa dan galaktosa .
b. Karbohidrat Kompleks
Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang terbentuk oleh hampir lebih
dari 20.000 unit molekul monosakarisa terutama glukosa. Karbohidrat kompleks juga
disebut polisakarida. Dalam ilmu gizi, jenis karbohidrat kompleks yang menjadi sumber
utama bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia adalah pati. Polisakarida
merupakan polimer monosakarida, mengandung banyak satuan monosakarida yang
dihubungkan oleh ikatan glikosida. Hidrolisis lengkap dari polisakarida akan
menghasilkan monosakarida.
Menurut Sulistyowati (2010) selulosa merupakan komponen dinding sel tumbuhan
dan dikenal sebagai serat (fiber). Selulosa ditemukan dalam sereal (biji-bijian), sayuran
dan buah-buahan. Pencernaan manusia tidak mampu memecah serat, namun serat
merupakan unsur penting dalam diet, hal ini dikarenakan serat menambah massa dalam
usus, merangsang gerakan peristaltik usus dan membantu dalam pengeluaran feses.


Amilum/ Pati
Pati yang juga merupakan simpanan energi di dalam sel-sel tumbuhan ini
berbentuk butiran-butiran kecil mikroskopik dengan diameter berkisar antara 5-50
nm. Pati terbentuk lebih dari 500 molekul monosakarida. Pati merupakan polimer
dari glukosa. Pati terdapat dalam umbi-umbian sebagai cadangan makanan pada
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tumbuhan. Jika dilarutkan dalam air panas, pati dapat dipisahkan menjadi dua
fraksi utama, yaitu amilosa dan amilopektin.
2. Kadar Air
Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan
berdasarkan berat basah atau berdasarkan berat kering.

Kadar air berat basah

mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan
berat kering dapat lebih dari 100% (Syarif dan Halid, 1993).
Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan
dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan
pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan
pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan
pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan
khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan
(Winarno, 2004).
Air merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu bahan
pangan. Kadar air mampu memberikan perubahan pada suatu produk makanan seperti
penampakan, kesegaran, tekstur serta cita rasa makanan. Apabila pada suatu produk
makanan kandungan airnya tinggi, maka akan mengakibatkan kerusakanan pada bahan
makanan, baik karena reaksi kimia maupun karena adanya pertumbuhan mikrobia
pembusuk (Legowo, dkk., 2004)
Air ada yang berbentuk bebas, ada pula yang terikat baik didalam matriks bahan
maupun didalam jaringannya. Air yang berbentuk bebas sangat mudah menguap karena
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biasanya terdapat pada permukaan bahan pangan. Kadar air perlu diukur untuk
menentukan umur simpan suatu bahan pangan. Dengan demikian, suatu produsen
makanan olahan dapat langsung mengetahui umur simpan produknya tanpa harus
menunggu sampai produknya busuk.
F. Uji Karbohidrat, Uji Kadar Air dan Uji organoleptik
1. Uji Karbohidrat
Pengujian ini menggunakan metode hidrolisis asam AOAC (Endang, dkk. 2012)
Prinsip: Pati dan gula dihidrolisa dengan asam sehingga menghasilkan gula-gula,
kemudian gula yang terbentuk ditetapkan jumlahnya. Dengan demikian kadar
Karbohidrat dapat diketahui.
2. Uji Kadar Air
Pengujian ini menggunakan metode penentuan kadar air menggunakan cara
pemanasan, AOAC (Endang, dkk. 2012)
Prinsip : Berdasarkan penguapan yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan,
kemudian ditimbang sampai berat konstan. Pengurangan bobot merupakan
kandungan air yang terdapat dalam bahan. Kadar air dapat ditentukan dengan
menggunakan rumus:
Kadar air (%) = (

–
–

)

Dimana :
Wo = Berat kaca arloji konstan
W1 = Berat sampel awal bahan basah
W2 = Berat sampel akhir bahan kering
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3. Uji Hedonik
Uji hedonik merupakan cara yang digunakan untuk mengukur, menilai, atau
menguji tingkat kesukaan dengan menggunakan kepekaan alat indera yaitu mata,
hidung, mulut dan ujung jari tangan. Uji hedonik banyak digunakan untuk menilai mutu
dalam industry pangan. Penilaian dengan indera dalam beberapa hal bahkan melebihi
ketelitian alat yang paling sensitif.
Dalam uji hedonik ini panelis diminta untuk memberikan tanggapan pribadinya
berkenan dengan suka atau tidak suka panelis tersebut dengan produk yang dihasilkan.
Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonic seperti sangat suka, suka, cukup suka dan
kurang suka terhadap parameter yang diuji untuk mengetahui tingkat penerimaan
produk oleh konsumen, misalnya aspek warna, rasa, aroma dan tekstur (Permadi, 2018).
Warna adalah atribut mutu yang pertama kali dinilai dalam penerimaan suatu
produk makanan. Warna merupakan suatu sifat bahan yang dianggap berasal
daripenyebaran spectrum sinar karena adanya rangsangan dan seberkas energi radiasi
yang jatuh ke retina mata. Aroma adalah sensasi sensoris yang dialami oleh indera
pembau yang dapat mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk pangan yang
dihasilkan. Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari hasil perpaduan bahan
pembentuk dan komposisinya pada suatu produk makanan yang ditangkap oleh alat
indera pengecap. Rasa dari suatu makanan merupakan gabungan dari berbagai macam
rasa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan tersebut. Tekstur
merupakan sensori tekanan yang dapat diamati dengan mulut pada waktu digigit,
dikunyah dan ditelan ataupun perabaan dengan jari. Warna, aroma, rasa dan tekstur
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akan mempengaruhi penilaian diterima atau tidak terhadap suatu produk (Winarmo,
2004).
Untuk melaksanakan penilaian hedonik ini diperlukan panel. Dalam penilaian
suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi, panel bertindak sebagai
instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang atau kelompok yang bertugas menilai
sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota
panel disebut panelis. Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu
panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel konsumen
dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian dalam
melakukan penilaian hedonic (Soekarto, 2012).
Dalam penelitian ini, panelis yang digunakan adalah panelis agak terlatih Panelis yang
agak terlatih ini terdiri dari 20 orang yang sebelumya dilatih untuk mengetahui sifatsifat tertentu. Panelis agak terlatih yang digunakan yaitu panelis yang terdiri dari 20
orang, panelis ini berasal dari Manggarai yang memang sudah mengetahui rasa dari
kompiang dan tidak membutuhkan latihan lagi untuk mengetahui warna, aroma, testur
dan rasa dari kompiang tersebut.
Penilaian hedonik ini terdiri atas enam tahapan, yaitu menerima produk,
mengenali produk, mengadakan klarifikasi sifat produk yang telah diamati dijelaskan
indrawi produk. Dalam pengujian organoleptik harus dilakukan dengan cermat dan
teliti, karena berhubungan langsung pada selera konsumen. Kelemahan dan keterbatasan
organoleptik diakibatkan sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan. Panelis juga dapat
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dipengaruhi oleh kondisi mental dan fisik sehingga kepekaan menurun panelis menjadi
jenuh.
G. Penelitian Relevan
Dalam melakukan penelitian, baik metode maupun bahan yang digunakan,
mengacu pada penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Penelitian ini
memodifikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai
judul, seperti :
Referensi
Susanti
(2006)

Saputra
(2016)

Rustanti
(2018)

Arnisah
(2017)

Tabel 2.2: Penelitian Relevan
Judul
Keterangan
Perbedaan Penggunaan kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk
Jenis
Kulit
Pisang pembuatan nata. Hasil analisisnya terbukti
Terhadap Kualitas Nata
bahwa ada perbedaan kualitas yang nyata
pada nata kulit pisang yang dibuat dari jenis
kulit pisang yang berbeda dilihat dari sifat
organoleptiknya.
Pengaruh Penambahan Hasil analisisnya terbukti bahwa Perlakuan
Tepung Kulit Pisang penambahan tepung kulit pisang kepok
Kepok
(Musa sebanyak 0.1%
Paradisiaca
Linn) menghasilkan es krim dengan sifat
Sebagai
Stabilizer organoleptik yakni: skor aroma agak khas
Terhadap Sifat Kimia pisang, skor rasa manis, skor warna coklat,
Dan Organoleptik Es skor lembut dan penerimaan keseluruhan
Krim
agak suka, serta kecepatan leleh
selama 42.13 menit, overrun 5.76%, dan
stabilitas emulsi 60.64%. Hasil analisis
proksimat perlakuan C1 yaitu kadar air
sebesar 63.48%, kadar protein sebesar
1.37%, kadar lemak sebesar 2.20%, kadar
abu sebesar 1.13%, kadar serat kasar sebesar
1.56%, dan kadar karbohidrat by different
sebesar 30.26%.
Potensi Kulit Pisang Hasil analisisnya terbukti bahwa perlakuan
Kepok Kuning (Musa kulit
pisang
memiliki
kemampuan/
paradisiaca L) Sebagai berpotensi sebagai bahan tambahan dalam
Bahan Tambahan Dalam pembuatan Es krim. Untuk perbandingan
Pembuatan Es Krim
yang disukai oleh panelis yakni perlakuan
dengan perbandingan 40%:60%.
Pembuatan
Serat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Makanan Dari Limbah limbah kulit pisang (Musa paadisiaca var.
Kulit Pisang Dengan Raja) dijadikan sebagai serat makanan dan
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Menggunakan Berbagai untuk mengetahui dikonsentrasi berapakah
Variasi
Konsentrasi serat makanan dari limbah kulit pisang yang
Asam Asetat
paling berkualitas. Dengan menggunakan
parameter yang dianalisis, yaitu rendamen,
kadar air, kadar abu, kadar serat kasar dan
daya serap air. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa konsentrasi asam asetat 0,8 %
merupakan konsentrasi yang paling efektif
dalam pembuatan serat makanan dari limbah
kulit pisang (Musa paradisiaca Var. Raja).

Yang baru dari penelitian ini adalah, pemanfaatan tepung kulit pisang kepok
sebagai bahan dasar dalam pembuatan kompiang yang merupakan makanan khas dari
daerah Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

H.

KERANGKA BERPIKIR
Kompiang merupakan salah satu jenis roti yang banyak disukai oleh masyrakat

yang ada di Manggarai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua.
Bahan dasar dalam pembuatan kompiang adalah tepung terigu. Di Indonesia, tepung
terigu ini adalah bahan impor yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dari berbagai
produk makanan, sehingga impor tepung terigu semakin tinggi. Kita sebagai warga
masyarakat Indonesia mecari alternatif lain sebagai pengganti tepung terigu, sehingga
impor tepung terigu tidak terlalu tinggi.
Salah satu bahan yang berpotensi dalam menggantikan tepung adalah kulit pisang.
Kulit pisang yang digunakan adalah kulit dari pisang kepok yang merupakan tanaman
lokal. Kulit pisang adalah salah satu bahan tambahan alternatif yang dapat digunakan
pengganti tepung terigu di dalam bahan pembuatan kompiang. Kulit pisang diambil dari
penjual gorengan di dekat Ruko Rafflesia Babarsari Square Kav 3B-7, Jalan Babarsari,
Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penggunakaan kulit pisang masih sangat minim, di daerah tertentu kulit pisang
digunakan sebagai pakan ternak atau bahkan ada yang dibuan, padahal kandungan yang
ada di dalam kulit pisang, masih bisa digunakan oleh manusia. Dengan demikian,
jumlah kulit pisang semakin meningkat. Berikut adalah kerangka berpikir dalam
penelitian ini.
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Kompiang merupakan salah satu roti
yang sangat disukai oleh sebagian besar
masyrakat Manggarai. Bahan dasar
kompiang yakni terigu

Pisang adalah tanaman lokal.
Keberadaan kulit pisang yang ada
masih belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh masyarakat.

Di Indonesia, impor tepung terigu sangat
tinggi karena tepung terigu digunakan
sebagai bahan dasar dari berbagai
produk makanan.

Kulit pisang adalah salah satu bahan
yang berpotensi sebagai tepung karena
mengandung pati.

Utuk mengatasi impor tepung terigu
yang tinggi, salah satu alternatif yang
baik adalah mencari pengganti tepung
terigu

Pisang kepok adalah salah satu jenis
pisang yang dapat dimanfaatkan
kulitnya untuk dijadikan tepung

Kulit pisang dapat dijadikan sebagai
tepung karena banyak mengandung zat
yang dibutuhkan oleh tubuh

Kandungan karbohidrat atau pati pada
kulit pisang, sangat penting bagi
tubuh.

kulit pisang digunakan sebagai bahan
tambahan dalam pembuatan kompiang
sebagai pengganti tepung terigu.

Tingkat ketertarikan panelis terhadap bahan baku
tepung kulit pisang sebagi bahan tambahan
Gambar
2.3: Alurkompiang
Kerangka
Berpikiruji
dalam pembuatan
berdasarkan
organoleptikdan juga kandungan pati serta
kandungan karbohidrat dan kadar air dalam
kompiang.
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I. HIPOTESIS
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Semakin tinggi substitusi tepung kulit pisang maka memberikan pengaruh rasa
kandungan karbohidrat, kadar air dan tingkat kesukaan pada kompiang.
2. P1 dengan perbandingan tepung terigu : tepung kulit pisang (80%:20%) merupakan
kandungan yang paling banyak mengandung karbohidrat (pati) dan kadar air yang
tinggi
3. Tepung kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan
kompiang berdasarkan penilaian panelis.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Jenis Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

ekperimental

laboratorium

dengan

melakukan percobaan pemanfaatan kulit pisang menjadi tepung yang nantinya akan
digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kompiang sebagai makanan
tradisional masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini
bertujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap variabel yang diukur
dalam kondisi yang terkendali. Dalam penelitian ini, akan menguji 4 perbandingan
dengan menambahkan tepung kulit pisang ke dalam pembuatan kompiang sebagai
makanan tradisional kemudian diujikan secara organoleptik. Uji organoleptik ini
meliputi warna (penampakan), aroma (penciuman),

rasa (pengecap) serta testur

(mouthfeel). Selain uji organoleptik, akan diuji kandungan karbohidrat dan juga kadar
air.
Desain penelitian yang dirancang pada penelitian organoleptiknya menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL), karena media/bahan percobaan homogen atau seragam.
Penempatan perlakuan secara acak. Di dalam penelitian ini ditetapkan 4 jenis perlakuan
masing-masing dengan 3 pengulangan. Perlakuan yang diberikan berupa perbandingan
tepung terigu dan tepung kulit pisang. Perlakuan tersebut menggunakan beberapa
konsentrasi, untuk kontrol 100% tepung terigu, 80:20, 70: 30 dan 60:40.

24
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Tabel 3.1. Tata letak percobaan rancangan acak lengkap
P11
K2

Mangga
Pisang

K1
P22

Asam
Salak

P12
P31

Duku
Pir

P23
K3

Apel
Jeruk

P21
K4

Sirsak
Pete

P32
P14

Nanas
Anggur

P13
P24

Ceri
Ara

P33
P34

Melon
Nangka

B. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa variabel seperti variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol.
1.

Variabel bebas.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi perbandingan pemberian tepung
terigu yang ditambahkan dengan tepung kulit pisang dalam pembuatan kompiang
sebagai makanan tradisional masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara
Timur. Perbandingan tersebut terdiri dari 3 perlakuan dan 1 kontrol. Perbandingan
tesebut yakni 80:20, 70:30 dan 60:40.

2.

Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah warna (penampakan), aroma
(penciuman), rasa (pengecap) serta testur (mouthfeel), uji kandungan karbohidrat
dan kadar air pada kompiang yang berbahan dasar tepung kulit pisang.

3.

Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini yakni: 175 ml air, 20 g susu bubuk, 4 g ragi
instan, 1 butir kuning telur, 2 sendok makan susu cair dan wijen putih secukupnya,
kemudian pemanggangan pada suhu 170ºC selama 30 menit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

C. Batasan Penelitian
Agar masalah dan eksperimen ini terarah, maka dilakukan batas penelitian masalah
sebagai berikut:
1. Jenis kulit pisang yang digunakan adalah pisang kepok (Musa paradisaca L.).
Bagian yang digunakan adalah keseluruhan kulit pisang yang pangkal dan ujungnya
dipotong.
2. Susu yang digukan adalah susu full cream (dancow)
3. Tepung pisang kepok yang digunakan dibuat dengan menggunakan metode dari
Aryani (2018) yakni dari pemotongan hingga penghancuran.
4. Kosentrasi penambahan tepung kulit pisang ini yakni :
Tabel 3.2: Perbandingan Perlakuan Tepung Kulit Pisang dan Tepung Terigu
Perlakuan
Tepung Terigu
Penambahan Tepung Kulit Pisang
K
100%
0%
P1
80%
20%
P2
70%
30%
P3
60%
40%

5. Subyek dalam penelitian ini adalah 20 orang yang berasal dari manggarai, Flores,
Nusa Tenggara Timur.
6. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah warna, aroma, rasa, testur,
kandungan karbohidrat dan juga kadar air pada kompiang dengan menggunakan
bahan dasar dari tepung terigu yang ditambahkan dengan kulit pisang.
D. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, gelas beker 1000 ml, gelas
beker 10 ml, blender, oven, mixer, timbangan digital, baskom, nampan, loyang, batang
pengaduk, serta saringan dan bahan yang digunkan dalam penelitian ini adalah: tepung
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terigu, kulit pisang, air, susu full krim (dancow), vermipan, margarin, wijen putih
secukupnya.
E. Cara Kerja
Penelitan ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi kampus III, Universitas Sanata
Dharma dan laboratorium Chem-Mix Pratama Bantul Yogyakarta mulai bulan April
sampai dengan bulan Juni 2019.
1. Persiapan dan pembersihan alat
Penelitian ini diawali dengan proses persiapan alat-alat yang akan digunakan dan
juga membersihkan alat yang akan digunakan. Langkah-langkah yaitu:
a. Alat yang digunakan dalam penelitian dicuci bersih terlebih dahulu menggunakan
sabun pencuci piring,
b. Kemudian disimpan di dalam wadah yang agak besar,
c. Selanjutnya air direbus sampai mendidih, setelah itu air yang sudah mendididih
tersebut di tuangkan ke dalam wadah yang berisi alat selama 15 menit dan yang
terakhir yakni alat tersebut diangkat dan didiamkan sampai kering.
2. Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang
Memurut Aryani (2018), cara pembuatan tepung kulit pisang adalah sebagai berikut
a. Kulit pisang kepok dibersihan menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan.
b. Kulit pisang selanjutnya disortir terlebih dahulu, agar bisa diketahui mana yang akan
digunakan dan mana yang tidak digunakan. Kulit pisang yang digunakan adalah
keseluruhan kulit pisang yang bagian pangkal dan ujungnya sudah dipotong.
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c. Kulit pisang yang sudah disortir tersebut diiris menjadi bagian-bagian kecil dengan
ukuran ± 5 cm. Setelah itu kulit pisang yang sudah diiris tersebut dikukus selama 20
menit.
d. Setelah dikukus, kulit pisang tersebut dikeringkan dengan menggunakan oven
dengan suhu 55 ºC selama 8 jam atau dengan menjemur di bawah sinar matahari ± 2
hari.
e. Kulit pisang yang sudah kering tersebut dihancurkan dengan menggunakan blender
atau penggiling.
f. Kulit pisang yang sudah diblender dan menjadi bubuk tersebut dimasukkan ke dalam
wadah, lalu diayak menggunakan ayakan tepung.

1

4

3

2

5

6

Gambar 3.1: Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang
Ket: 1. Kulit pisang dibersihkan, 2. Kulit pisang diletakkan di atas loyang, 3. kulit pisang direbus,
4.Kulit pisang dikeringkan di dalam oven, 5. Kulit pisang diblender,
6. Kulit pisang sudah menjadi tepung.
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3. Pembuatan Kompiang
Menurut Herawati (2019 ), cara pembuatan kompiang adalah sebagai berikut:
a. Air sebanyak 500 ml dituangkan ke dalam baskom/nampan, lalu ditambahkan
150 g gula pasir.
b. 20 g susu kemudian ditambahkan ke dalam adonan,
c. Adonan diaduk sampai merata, kemudian ditambahkan 4 gram ragi,
d. Bahan tersebut diaduk kembali hingga benar-benar rata.
e. Tepung terigu sebanyak 1 kg dan juga 20 g susu full cream dicampurkan ke
dalam adonan, lalu diaduk hingga merata.
f. Adonan tersebut ditutup dengan menggunakan plastik dan didiamkan selama 30
menit atau sampai adonan mengembang, setelah adonan tersebut mengembang.
g. Adonan ditakar kira - kira 50 g lalu dibentuk bulat dan ditata di loyang yang
sudah diolesi margarin. Adonan yang sudah berbentuk bulat ditaburi dengan
wijen putih.
h. Adonan yang sudah dibentuk bulat tersebut dipanggang di dalam oven dengan
suhu 170 ºC selama 30 menit hingga matang dan berwarna kecokelatan. Untuk
pembuatan kompiang P1, P2 dan P3, dibuat dengan tahap yang sama, namun
komposisinya sesuai dengan table 3.3:
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Tabel 3.3: Perbandingan P1, P2, P3 Dan P4
Bahan
Terigu

K
500 g

P1
400 g

P2
350 g

P3
300 g

Tepung kulit pisang

-

100 g

150 g

200 g

Gula
Air
Susu
Ragi instan
Telur
Wijen putih

150 g
500 ml
20 g
4g
1 butir
Secukupnya

150 g
500ml
20 g
4g
1 butir
secukupnya

150 g
500ml
20 g
4g
1 butir
Secukupnya

150 g
500 ml
26 g
4g
1 butir
Secukupnya

4. Uji Kandungan Karbohidra, Kadar Air dan Uji Hedonik
a. Uji Karbohidrat (Endang, dkk. 2012)
Sampel sebanyak 0,5-1 g ditimbang dalam gelas piala

berukuran 250 ml,

kemudian suspensi disaring menggunakan kertas saring, lalu dicuci dengan air sampai
volume filtrat 250 ml. filtrat ini mengandung karbohidrat yang terbuang. Setelah itu,
residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer dengan
cara dicuci dengan 200 ml air dan ditambahkan 20 ml HCl 25%, lalu ditutup dengan
pendingin balik dan dipanaskan di atas penagas air sampai mendidih selama 2,5 jam.
Suspensi tersebut dibiarkan dingin dan dinetralkan dengan menggunakan larutan NaOH
45% lalu diencerkan sampai volumenya menjadi 250 ml, selanjutnya suspensi tersebut
disaring kembali dengan menggunakan kertas saring, setelah itu kadar gula ditentukan
sebagai glukosa dari filtrat yang diperoleh. Penentuan glukosa pada gula pereduksi,
yang terakhir adalah kadar pati ditentukan dengan menggunakan cara yakni kadar
karbohidrat total dikurangi dengan kadar karbohidrat gula total.
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b. Uji Kadar Air
Proses pengujian kadar air pada kompiang dilakukan di Laboratorium Chem-Mix
Pratama Bantul, Yogyakarta. Pengujian ini menggunakan metode penentuan kadar air
menggunakan cara pemanasan (Endang, dkk 2012)
Sampel kompiang ditimbang dengan teliti 1-5 g, kemudian diletakan pada kaca
arloji yang sebelumnya telah diketahui berat keringnya, selanjutnya dimasukan kedalam
oven pada suhu 100ºC -105ºC selama 3-5 jam. Setelah itu didingankan dalam eksikator
dan setelah dingin kemudian ditimbang. Sampel beserta cawan pengering dioven
kembali selama 30 menit, selanjutnya didinginkan kembali dalam eksikator dan
ditimbang. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan.
Kadar air (%) = (

–
–

)

Dimana :
Wo = Berat kaca arloji konstan
W1 = Berat sampel awal bahan basah
W2 = Berat sampel akhir bahan kering
c. Uji Hedonik
Sebelum melakukan uji hedonik sampel kompiang dipersiapkan dengan cara,
memotong kompiang dalam bentuk dadu dengan ukuran ± 1 cm berdasarkan masingmasing perlakuan, setelah itu, sampel tersebut dimasukkan ke dalam 12 wadah dengan
keterangan yang ada pada tabel 3.1. Panelis menilai sampel kompiang pada masingmasing sampel yang sudah disediakan.
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Pada uji hedonik ini, digunakan 20 orang panelis. Panelis ini adalah sekelompok
orang tertentu yang memiliki peran untuk menilai sebuah mutu pada suatu produk yang
dihasilkan. Penilain ini berdasarkan penilaian subyek dari panelis dengan beberapa
indera yang dituntut. Dalam penelitian ini, panelis yang digunakan adalah panelis agak
terlatih, panelis agak terlatih ini terdiri dari 20 orang yang sebelumya dilatih untuk
mengetahui sifat-sifat tertentu. Panelis yang saya gunakan termasuk kedalam kelompok
panelis agak terlatih dikarenakan panelis ini sudah mengetahui rasa dari kompiang,
sehingga tidak perlu latihan lagi untuk mengetahui sifat-sifat atau rasa dari kompiang.
Panelis ini berasal dari Manggarai yang sudah mengetahui rasa dari kompiang tersebut
dan tidak membutuhkan latihan lagi untuk mengetahui warna, aroma, testur dan rasa
dari kompiang. Kriteria lain dari panelis yakni, mereka bersedia untuk mengikuti uji
organoleptik dengan berbagai peraturam yang dituntut, selain itu, panelis juga tidak
dalam keadaan merokok, sehingga tidak mempengaruhi rasa dari sampel kompiang.
Untuk uji organoleptik, panelis akan menilai berdasarkan rentangan berikut:
Tabel 3.4: Kriteria Skor Penilaian Hedonik Panelis
Nilai
Tingkat Kesukaan
4
Suka
3
Cukup
2
Kurang
1
Tidak suka

1. Uji Warna
Sampel kompiang yang sudah disediakan diambil, dilakukan pengamatan warna
pada sampel kompiang dengan menggunakan indera mata, kemudian diisi hasil
penilaian anda pada tabel yang sudah disediakan
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2. Uji Aroma
Sampel kompiang diambil sebanyak 1 potongan kecil dan diletakkan di atas piring
yang sudah bersih dan kering. Penilaian aroma dilakukan pada sampel kompiang
dengan cara sampel kompiang diletakkan ± 1 cm dari hidung. Aroma kompiang
dicium, kemudian penilaian anda diisi pada tabel yang sudah disediakan.
3. Uji Tekstur
Sampel kompiang yang sudah disediakan diambil, pengamatan tekstur pada sampel
kompiang dilakukan dengan meletakkan sampel di antara ibu jari dan jari telunjuk,
kemudian sampel ditekan secara perlahan untuk mengetahui teksturnya, kemudian
penilaian anda diisi pada tabel yang sudah disediakan.
4. Uji Rasa
Mulut dinetralkan dengan menggunakan air putih yang sudah disediakan setiap
kali melakukan penilaian rasa terhadap rasa pada setiap sampel kompiang,
kemudian penilaian rasa terhadap kompiang dengan cara sampel kompiang
dimasukkan ke dalam mulut, lalu dikecap dengan lidah, kemudian penilaian anda
diisi pada tabel yang sudah disediakan.

Gambar 3.2 : Dokumentasi Uji Hedonik pada kompiang
F. METODE ANALISIS DATA
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Analisis data dilakukan setelah melakukan uji kandungan karbohidrat, kadar air
dan uji hedonik pada kompiang. Kandungan pati dan kadar air pada kompiang subtitusi
tepung kulit pisang dianalisis di Lab Chem-Mix Pratama Bantul. Kandungan pati pada
kompiang dianalisis menggunakan metode hidrolisis asam, kadar air dianalisis
menggunakan metode pemanasan (AOAC 1970, Rangana 1979) dan uji hedonik
didapatkan dari rekapitulasi lembar jawaban kuisioner dari 20 panelis semi terlatih
terhadap aspek warna, aroma, rasa dan tekstur kompiang.
Hasil yang dipeoleh dari setiap parameter ditampilkan dalam bentuk diagram
lalu dianalisis secara deskriptif. Untuk mengetahui pengaruh subtitusi tepung kulit
pisang terhadap kompiang terhadap uji hedonik yakni warna, aroma, rasa dan tekstur
dianalisis secara statistic menggunakan aplikasi SPSS. Analisis prasyarat menggunakan
analisis kolmograv- sminor yang bertujuan untuk data berdistribusi normal atau tidak
normal. Jika sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan homogen. Lalu dilanjutkan
ke uji Anova. Apabila sig < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal, sehinggal
dilanjutkan ke uji Kruskall-wallis. Uji Kruskall-wallis ini bertujuan untuk melihat
perbedaan antar kelompok perlakuan, apabila Ho ditolak maka dilanjutkan ke uji
Duncan.
Hipotesis Uji Statistik Dan Pengambilan Keputusan
Ho: Subtitusi tepung kulit pisang tidak berpengaruh terhadap kesukaan kompiang pada
aspek warna, aroma, rasa dan tekstur kompiang.
H1: Subtitusi tepung kulit pisang berpengaruh terhadap kesukaan kompiang pada aspek
warna, aroma, rasa dan tekstur kompiang.
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Jika nilai asymp sig < 0,05 Ho ditolak, artinya subtitusi tepung kulit pisang
berpengaruh terhadap kesukaan kompiang pada aspek warna, aroma, rasa dan
tekstur kompiang.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Uji Organoleptik
Uji organoleptik pada penelitian ini melibatkan 20 panelis yang agak terlatih. Uji
organoleptik ini meliputi warna, aroma, tekstur dan rasa. Penilaian uji organoleptik ini
terdiri dari tingkat kesukaan yakni, suka, cukup, kurang dan tidak suka.
1. Warna
Warna merupakan salah satu komponen penting dalam penampilan produk yang
mampu menentukan tingkat penerimaan panelis terhadap produk secara keseluruhan
produk yang dihasilkan. Warna kompiang sangat dipengaruhi oleh pemberian bahan
pada kompiang tersebut. Hasil uji organoleptik terhadap warna kompiang dapat dilihat
pada gambar 4.1 berikut.
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2.5
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2,73

2,85

2,45
1,85

K

P1

P2

P4

PERLAKUAN

Gambar 4.1: Penilaian Panelis Terhadap Warna Kompiang
Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui bahwa, P3 (60:40) merupakan
perlakuan dengan penilaian panelis yang paling tinggi dengan rerata 2,85 (cukup),
kemudian K (100:0) dengan rerata 2,73 (cukup), lalu P2 (70:30) dengan rerata jawaban
panelis 2,45 (kurang), sedangkan nilai yang paling rendah adalah P1 (80:20) dengan
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rerata 1,85 (kurang). Penilain panelis ini menggunakan indera penglihatan (mata), hal
yang membedakan penilaian panelis adalah pada saat penambahan tepung kulit pisang,
warna kompiang menjadi lebih ke warna cokelat tua. Penilain panelis terhadap P3 lebih
tinggi dari perlakuan lainnya dikarenakan warna P3 menyerupai cokelat yang sering
dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, sehingga daya tarik panelis terhadap
warna kompiang P3 lebih besar. Penilaian panelis yang paling rendah ada pada P1. Hal
ini dikarenakan produk kompiang yang dihasilkan berwarna pucat. Perbedaan ini dapat
dipengaruhi oleh penambahan tepung kulit pisang. Semakin tinggi penambahan tepung
kulit pisang, maka produk kompiang yang dihasilkan juga akan semakin cokelat. Hal ini
sesuai dengan pendapat Winarmo (2002) bahwa warna adalah salah satu atribut
penampilan yang paling penting dalam menentukan tingkat penerimaan konsumen
terhadap suatu produk. Apabila warna yang ditampilkan dalam suatu produk menarik,
maka daya terima konsumen terhadap produk tersebut semakin tinggi, demikianpun
sebaliknya, apabila warna yang ditampilkan

dalam suatu produk makanan kurang

menarik (pucat), merekah dan lain sebagainya, akan menyebabkan daya tarik konsumen
sangat rendah. Untuk melihat gambar hasil kompiang setelah dipanggang, dapat dilihat
pada gambar 4.2 berikut:
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K

P1

P2

P3

Gambar 4.2: Kompiang Setelah Dipanggang
Sumber
: Dokumen Pribadi
Perbedaan jawaban panelis terhadap warna pada kompiang dikarenakan pada
kulit pisang mengandung sukrosa yang akan mengalami reaksi karamelisasi. Proses
reaksi karamelisasi yang terjadi pada kulit pisang ini yakni, pada saat pengolahan kulit
pisang sampai menjadi tepung kulit pisang melibatkan reaksi perebusan tepung kulit
pisang selama 30 menit. Perebusan ini berfungsi untuk menghilangkan getah yang
masih menempel pada kulit pisang. Selain itu perebusan ini juga berfungsi untuk
melembutkan kulit pisang, sehingga lebih mudah untuk diblender. Selama proses
perebusan, kandungan yang ada pada kulit pisang yakni sukrosa mengalami pemanasan
hingga mencapai titik lebur. Jumlah kandungan sukrosa pada kulit pisang adalah 2,6%.
Akibatnya sukrosa tersebut mengalami proses peleburan, proses peleburan sukrosa ini
menyebabkan terjadinya perubahan warna pada kulit pisang yakni menjadi cokelat dan
lama kelamaan menjadi cokelat pekat. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi karamelisasi
(pencokelatan). Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2004) yakni proses
karamelisasi memiliki prinsip yaitu semakin tinggi suhu pada suatu proses pengolahan,
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maka perubahan warna pada produk tersebut juga semakin cepat. Namun pada suhu
yang rendah akan mengurangi reaksi karamelisasi. Penyimpanan pada suhu yang rendah
akan mengurangi proses pencokelatan dikarenakan penurunan suhu akan memperlambat
reaksi kimia. Penyimpanan makanan pada suhu dingin dapat menurunkan reaksi
pencokelatan (karamelisasi) (Sugiyono, 2004).
Selain reaksi karamelisasi, perubahan warna pada kompiang ini dikarenakan
adanya reaksi maillard. Reaksi maillard yang terjadi yakni reaksi antara gula reduksi
dengan protein. Hal ini terjadi jika gula reduksi dan protein bereaksi dengan panas,
sehingga menyebabkan adanya perubahan warna pada kulit pisang setelah direbus.
Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Winarmo (2004) gula pereduksi adalah fruktosa
yang mampu membentuk reaksi maillard (pencokelatan) apabila bereaksi dengan
protein dan dipicu oleh suhu yang panas. Untuk melihat hasil jawaban panelis terhadap
adanya beda nyata atau tidak pada warna kompiang pada masing-masing perlakuan
dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1: Hasil Uji Mann - Whitney Terhadap Warna Kompiang
K
P1
P2

P3

P1
P2

S

P3

TS

S

P4

TS

S

S

KET: S= signifikan, TS= tidak signifikan

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa, K dan P1, kemudian P1 dan P2 serta
P1 dan P3 merupakan perlakuan yang bernilai signifikan. Namun K dan P2, K dan P3
serta P2 dan P3 merupakan perlakuan yang tidak signifikan. Dengan demikian, jika
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hasil uji ini bernilai signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung kulit
pisang pada kompiang berpengaruh nyata terhadap warna pada kompiang, namun hasil
yang tidak signifikan menunjukkan bahwa subtitusi tepung kulit pisang pada kompiang
tidak berpengaruh terhadap warna pada kompiang.
2. Rasa
Rasa merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam menilai suatu
produk makanan. Dalam penilaian rasa pada kompiang, memanfaatkan indera pengecap
(lidah). Hasil penilain organoleptik terhadap rasa pada kompiang dapat dilihat pada
gambar 4.3.
4
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K 2.5
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Gambar 4.3: Penilaian Panelis Terhadap Rasa Kompiang
Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa penilaian panelis terhadap rasa pada
kompiang yang paling tinggi terdapat pada perlakuan kontrol (K) dengan rerata jawaban
panelis yaitu 3,43 (suka), kemudian P1 dengan rerata jawaban 2,3 (kurang), kemudian
P2 dengan rerata 2,1 (kurang) dan nilai terendah terdapat pada perlakuan P3 dengan
rerata nilai jawaban panelis 1,58 (kurang). Panelis menyukai kompiang tanpa
penambahan tepung kulit pisang karena rasanya seperti kompiang pada umumnya,
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sedangkan kompiang dengan penambahan tepung kulit pisang menghasilkan rasa yang
sama, namun ada rasa agak sepat (kelat).
Hasil uji organoleptik membuktikan bahwa, semakin tinggi pemberian tepung
kulit pisang, maka tingkat kesukaan panelis pada rasa semakin menurun. Hal ini
dikarenakan, dalam kulit pisang mengandung tanin dan alkaloid yang sangat tinggi.
Tanin dan alkaloid ini merupakan senyawa aktif yang memiliki rasa yang pahit apabila
dikecap dengan lidah (Sonja, 2017). Tanin dan alkaloid ini juga apabila dikonsumsi
dalam jumlah yang besar, akan menyebabkan keracunan. Menurut Setyaningsih, dkk.
(2010), apabila persentase kulit pisang yang diberikan pada sebuah produk makanan
lebih 30%, maka produk yang dihasilkan memiliki rasa gentir atau pahit, hal ini
dikarenakan, dalam kulit pisang terdapat glikosida, flavonoid (leucocyanidin), tannin,
saponin, dan steroid yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan produk yang dihasilkan
memiliki rasa yang pahit. Dengan demikian, panelis tidak menyukai penambahan
tepung kulit dalam jumlah yang besar, dikarenakan kompiang tersebut memiliki rasa
yang pahit.
Panelis menyukai kompiang tanpa penambahan tepung kulit pisang karena
rasanya seperti kompiang pada umumnya, sedangkan kompiang dengan penambahan
tepung kulit pisang menghasilkan rasa yang sama, namun ada rasa agak sepat. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Misriyani (2015) dengan menggunakan
40% tepung kulit pisang, menghasilkan sepat dan juga bertekstur padat.
Selain dari kulit pisang, sumber rasa manis yang dimiliki oleh berbagai produk
makanan berasal dari gula. Banyaknya gula yang diberikan pada setiap perlakuan sangat
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berpengaruh terhadap rasa dari suatu produk makanan. Pada penelitian ini, setiap
perlakuan hanya diberikan gula sebanyak 2 sendok makan (26 g). Selain gula yang
diberikan, rasa manis yang ada pada kompiang juga berasal dari susu bubuk skim, rasa
manis yang dimiliki oleh susu bubuk skim ini berasal dari kandungan laktosa dan gula
susu. Menurut (Susilorini, 2006), kandungan laktosa pada susu sapi sekitar 5%. Laktosa
tersebut sangat mudah larut dengan tingkat kemanisan 1/6 - ½ kali glukosa. Setiap
perlakukan diberikan konsentrasi gula yang sama dan juga jumlah bubuk susu skim
yang sama, sehingga rasa kompiang pada setiap perlakuan yakni sama. Namun karena
penambahan kulit pisang, mengakibatkan adanya rasa sepat pada kompiang. Untuk
melihat adanya beda nyata pada setiap perlakuan, dapat di lihat pada tabel 4.1
Tabel 4.2: Hasil Uji Mann-Whitney Terhadap Rasa Kompiang
K

P1

P2

P3

P1
P2

S

P3

S

TS

P4

S

S

S

KET: S= signifikan, TS= tidak signifikan

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa, K dan P1, kemudian K dan P2,
lalu K dan P3, selanjutnya K dan P3, serta P2 dan P3 berpengaruh nyata terhadap rasa
pada kompiang, namun pada K dan P2 tidak berpengaruh nyata terhadap rasa pada
kompiang. Dengan demikian, jika hasil uji ini bernilai signifikan, maka dapat
disimpulkan bahwa pemberian tepung kulit pisang pada kompiang berpengaruh nyata
terhadap rasa pada kompiang, namun hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa
subtitusi tepung kulit pisang pada kompiang tidak berpengaruh terhadap rasa pada
kompiang.
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3.

Tekstur
Tekstur merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam penilain suatu

produk makanan. Untuk penilaian tekstur pada kompiang, dapat dilihat pada gambar
4.4.
3
2,5

2,38

2.5

1,97

2

1,78

S
K
1.5
O
R
1
0.5
0
K

P1

P2

P3

PERLAKUAN

Gambar 4.4: Penilaian Panelis Terhadap Tekstur Kompiang

Dilihat dari gambar 4.4 yaitu penilain panelis terhadap tekstur kompiang,
kompiang kontrol memiliki kelembutan yang lebih besar dibandingkan 3 perlakuan
lainnya. Pada kompiang kontrol, rerata jawaban panelis adalah 2,5 (cukup), kemudian
P1 dengan rerata penilaian panelis sebesar 2,38 (kurang), selanjutnya P2 dengan rerata
jawaban panelis adalah 1,97 (kurang) dan yang paling rendah adalah P3 dengan rerata
jawaban panelis 1,78 (kurang). Hal ini dikarenakan pada kompiang kontrol, tepung yang
digunakan adalah keseluruhan tepung terigu yang nyatanya sebagai bahan dasar yang
digunakan dalam pembuatan kompiang pada umumnya. Pada P1, P2 dan P3 yakni
tepung terigu sebagai bahan dasar dalam pembuatan kompiang akan ditambahkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

dengan tepung kulit pisang. Pada gambar di atas diketahui bahwa, semakin banyak
penambahan tepung kulit pisang, maka tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur pada
kompiang juga semakin menurun. Suka atau tidaknya tekstur pada kompiang dilihat dari
keras dan lunak dari kompiang tersebut. Tekstur dari kompiang kulit pisang ini
merupakan sifat kepadatan dan kelembutan dari kompiang yang dapat dinilai dengan
menggunakan indera peraba. Berdasarkan penelitian (Misriyani, 2015) semakin banyak
subtitusi tepung kulit pisang, maka produk yang dihasilkan kurang sempurna yakni
testur semakin padat, warna semakin cokelat dan permukaan semakin merekah (pecahpecah), demikianpun sebaliknya. Dengan demikian dapat dilihat dari hasil penilaian
panelis terhadap kompiang, yaitu kompiang pada P3 memiliki tekstur yang sangat keras,
sedangkan tekstur yang ada pada kompiang yaitu tekstur yang renyah, sehingga penilain
panelis terhadap kesukaan tekstur pada kompiang P3 lebih kecil.
Perbedaan kesukaan panelis terhadap tekstur kompiang juga disebabkan pada
kulit pisang tidak mengandung gluten. Gluten merupakan salah satu pembentuk tekstur
pada suatu produk makanan, sedangkan pada tepung terigu terdapat kandungan gluten.
Ketika semakin tinggi penambahan tepung kulit pisang, maka penambahan tepung
terigu semakin kecil, sehingga mengakibatkan kandungan gluten pada kompiang
semakin sedikit. Gluten yang sedikit ini akan mengakibatkan adonan kurang mampu
menahan gas, sehingga pori-pori yang terbentuk pada adonan tersebut sangat kecil. Hal
tersebut mengakibatkan adonan yang dihasilkan tidak mengembang secara sempurna,
sehingga setelah proses pemangangan selesai, produk yang dihasilkan akan memiliki
tekstur yang keras, (Subandoro, 2013). Untuk melihat perbedaan jawaban panelis
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terhadap tekstur pada kompiang dari setiap perlakuan, dapat dilihat pada tabel hasil uji
Duncan 4.3 berikut.
Tabel 4.3: Hasil Uji Duncan Pada Tekstur Kompiang
No
Perlakuan
Rerata Tekstur (%)
1
K
2,50c
2
P1
2,38bc
3
P2
1,97ab
4
P3
1.78a
Ket : Angka yang diikuti oleh notasi yang sama, menunjukkan tidak ada beda nyata pada α 0,05.

Dari tabel 4.3, dapat diketahui bahwa, K berpengaruh nyata terhadap tekstur
kompiang pada P2 dan P3 namun tidak berbeda nyata terhadap tekstur kompiang pada
P1, sedangkan tekstur kompiang pada P1 berpengaruh nyata terhadap tekstur pada
kompiang P4, namun tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur kompiang pada P2 dan
P3, selanjutnya tekstur kompiang pada P2 berpengaruh nyata terhadap K, namun tidak
berpengaruh nyata terhadap tekstur kompiang pada P1 dan P4, dan yang terakhir adalah
tekstur kompiang pada P3 berpengaruh nyata terhadap K dan P1 namun tidak
berpengaruh nyata terhadap P1. Dalam hal ini, nilai yang berpengaruh nyata berarti
subtitusi tepung kulit pisang memberikan pengaruh terhadap tekstur pada kompiang,
sedangkan yang tidak berbeda nyata berarti subtitusi tepung kulit pisang tidak
berpengaruh terhadap tekstur pada kompiang.
4. Aroma
Penilaian terhadap aroma pada kompiang dilakukan dengan menggunakan
indera pencium (hidung). Untuk melihat perbedaan penilain panelis terhadap kompiang,
dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.
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Gambar 4.5 Penilaian Panelis Terhadap Aroma Kompiang
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa, penambahan tepung kulit
pisang berpengaruh terhadap aroma pada kompiang. Hal ini dilihat dari hasil jawaban
panelis terhadap aroma pada kompiang. Jawaban panelis yang paling tinggi ada pada P3
dengan rerata jawaban panelis sebesar 2,56 (cukup), kemudian P2 dengan rerata
jawaban panelis sebesar 2,4 (kurang), lalu P1 dengan rerata jawaban panelis sebesar
2,33 (kurang) dan yang paling rendah jawaban panelis dari semua perlakuan adalah K
(tidak suka). Semakin tinggi pemberian tepung kulit pisang, maka tingkat kesukaan
panelis terhadap aroma kompiang juga semakin meningkat.
Aroma yang dihasilkan pada kompiang dengan bahan tambahan kulit pisang ini
dihasilkan dari senyawa-senyawa kimia pada kulit pisang yang bersifat volatil atau
mudah menguap. Senyawa penyebab adanya aroma khas ini bereaksi dengan suhu yang
panas, sehingga mengeluarkan aroma khas kulit pisang. Senyawa dari kulit pisang ini
yaitu adanya senyawa polifenol yang bereaksi dengan lemak, protein dan juga gula pada
tepung kulit pisang. Senyawa

Aroma yang khas akan terasa lebih kuat apabila
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dilakukan proses pemanasan seperti digoreng, dipanggang ataupun direbus (Julfan,
dkk., 2016). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa, panelis menyukai P4 dengan
penambahan tepung kulit pisang sebanyak 40% karena aroma yang dihasilkan
merupakan aroma khas dari kulit pisang tersebut. Untuk melihat perbedaan jawaban
panelis terhadap aroma pada kompiang dari setiap perlakuan, dapat dilihat pada tabel
hasil uji Duncan 4.4 berikut.
Tabel 4.5: Hasil Uji Duncan Pada Aroma Kompiang
NO

Perlakuan

Rerata Aroma (%)
1
K
1,33a
2
P1
2,33b
3
P2
2,43b
4
P3
2,56b
Ket : Angka yang diikuti oleh notasi yang sama, menunjukkan tidak ada beda nyata pada α 0,05.

Dari tabel 4.3, dapat diketahui bahwa, K berpengaruh nyata terhadap aroma
kompiang pada P1, P2 dan P3, sedangkan P1, P2 dan P3 merupakan perlakuan yang
tidak berbeda nyata terhadap aroma kompiang. Dalam hal ini, nilai yang berpengaruh
nyata berarti subtitusi tepung kulit pisang memberikan pengaruh terhadap terhadap pada
kompiang, sedangkan yang tidak berbeda nyata berarti subtitusi tepung kulit pisang
tidak berpengaruh terhadap tekstur pada kompiang
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5. Hasil Uji Kandungan Karbohidrat dan Kadar Air

RERATA KARBOHIDRAT
(%)

a. Karbohidrat
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Gambar 4.6: Hasil Uji Kandungan Karbohidrat

Berdasarkan gambar 4.6, dapat diketahui bahwa, kandungan karbohidrat yang
paling tinggi terdapat pada K dengan rerata sebesar 29,32. Kemudian kandungan
karbohidrat yang paling rendah terdapat pada P3 dengan rerata 44,33. Dari gambar di
atas juga dapat diketahui bahwa, semakin tinggi pemberian tepung kulit pisang, maka
kandungan karbohidrat dalam kompiang semakin menurun. Hal ini dikarenakan,
kandungan karbohidrat dalam tepung terigu sangat besar yakni 67-78%, sedangkan
kandungan karbohidrat pada kulit pisang kepok hanya 31,04%.
Penambahan tepung kulit pisang ini dapat menyebabkan kadar karbohidrat (pati) pada
kompiang menurun. Hal ini dikarenakan ketika penambahan konsentrasi tepung kulit
pisang ke dalam kompiang, maka konsentrasi tepung terigu menurun, sehingga
kandungan karbohidrat (pati) juga menurun, penurunan ini dikarenakan kadar
karbohidrat pada tepung terigu lebih besar dibandingan kadar karbohidrat pada tepung
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kulit pisang. Dengan demikian, pemberian tepung kulit pisang yang tinggi
menyebabkan kadar karbohidratnya menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dewi
(2011) bahwa brownis yang disubtitusikan dengan tepung lain, akan menurunkan kadar
karbohidrat, karena kadar karbohidrat dari tepung terigu lebih tinggi dari tepung kulit
pisang kepok.
Adanya penurunan kadar karbohidrat (pati) pada kompiang ini juga dikarenakan
adanya proses pengolahan kulit pisang sebelum menjadi sebuah produk kompiang.
Selama proses pengolahan, tepung kulit pisang ini direbus dan dikeringkan pada suhu
yang panas. Selama pemanansan terjadi proses katabolisme (pemecahan atau
penghancuran molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil) seperti
karbohidrat menjadi sukrosa dan gula-gula sederhana. Oleh karena itu, suhu yang tinggi
tersebut, menyebabkan kadar pati pada tepung kulit pisang menurun. Hal ini sesuai
dengan pernyataan (Lidiasari, 2006) yaitu semakin tinggi suhu pemasakan atau
pengeringan pada suatu bahan pangan, maka kadar pati yang dihasilkan juga akan
semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan sebagian molekul pati karena
suhu yang panas.
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b. Kadar Air
Kadar air suatu bahan pangan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kadar air
suatu bahan mempengaruhi umur simpan bahan pangan tersebut. Semakin rendah
kadar air suatu bahan maka akan semakin awet bahan pangan tersebut. Untuk

RERATA KADAR AIR (%)

mengetahui hasil uji kadar air pada kompiang, dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut.
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Gambar 4.7: Hasil Uji Kadar Air Pada Kompiang

Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa, jumlah kadar air pada K sebesar
29,32%, pada P1 sebesar 27,53%, P2 sebesar 26,06% dan pada P3 sebesar 25,50%.
Jumlah kadar air yang paling tinggi terdapat pada K, sementara yang paling rendah
terdapat pada pada P3. Semakin tinggi penambahan tepung kulit pisang, jumlah kadar
air pada kompiang semakin menurun.
Penurunan kadar air pada kompiang ini dikarenakan kandungan gluten. Pada
tepung kulit pisang tidak mengandung gluten, sedangkan pada tepung terigu memiliki
kandungan gluten. Gluten memiliki peran penting dalam penyerapan air, apabila
kandungan gluten ini sedikit, maka akan menghasilkan kadar air yang sedikit,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

demikianpun sebaliknya, apabila kandungan glutennya tinggi, maka kadar air yang
dihasilkan juga tinggi, hal ini dikarenakan, gluten memiliki kemampuan untuk
menyerap air pada bahan makanan. Pada penelitian ini, kadar airnya menurun
dikarenakan ketika subtitusi tepung kulit pisang semakin tinggi, maka konsentrasi
tepung terigu semakin sedikit, sehingga gluten yang ada pada kompiang juga semakin
sedikit. Pada proses pemangangan, gluten yang tinggi mampu mengikat air dalam
jumlah yang besar, sedangkan gluten yang rendah akan mengikat air dalam jumlah yang
sedikit. Hal ini menyebabkan semakin tinggi subtitusi tepung kulit pisang, maka
kandungan gluten pada kompiang akan semakin sedikit sehingga kompiang tidak
mempu menyerap air dan pada akhirnya menghasilkan kadar air yang dihasilkan sedikit.
Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Arlene, dkk. (2009) yang menyebutkan bahwa
gluten memiliki kemampuan untuk mengikat air, roti manis yang memiliki kandungan
glutennya rendah akan memudahkan pelepasan air pada saat pemanggangan sehingga
menyebabkan kadar air pada suatu bahan makanan akan menurun juga.
Selain itu, kadar air menurun dikarenakan, sebelum menjadi tepung, kulit pisang
direbus terlebih dahulu, kemudian dikeringkan pada oven dengan suhu yang tinggi
yakni 170°C selama 1 jam. Pengeringan ini menyebabkan banyaknya air yang menguap
dari kulit pisang tersebut, sehingga menyebabkan kandungan air yang ada semakin
menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ramadani, dkk. 2017) yang mengatakan
bahwa semakin tinggi suhu udara selama proses pengeringan, semakin besar juga energi
panas yang dibawa udara, sehingga semakin banyak jumlah cairan yang diuapkan dari
permukaan bahan yang dikeringkan. Perubahan massa air ini terjadi ketika kandungan
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air pada bahan telah sampai pada kondisi jenuh, sehingga menyebabkan air yang
terkandung dalam bahan berubah dari fase cair menjadi uap (Nugroho, 2007).
6. Keterbatasan Penelitan
Penelitian ini tidak luput dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan pada penelitain
ini yakni:
a. Sampel kompiang yang digunakan untuk pengujian di laboratorium berbeda dengan
sampel kompiang yang digunakan untuk uji organoleptik. Dalam hal ini dilakukan 2
kali pembuatan kompiang.
b. Pembuatan tepung dilakukan 2 kali, karena tepung kulit pisang yang dihasilkan pada
pembuatan pertama sangat sedikit.
c. Tidak dilakukan pra pembuatan kompiang, sehingga tidak bisa menyesuaikan
dengan waktu pada saat pembuatan kompiang.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Penambahan tepung kulit pisang berpengaruh nyata terhadap warna, rasa, tekstur,
aroma, juga kadar ai dan kandungan karbohidrat dari kompiang.
2. Berdasarkan hasil uji kandungan kimia pada tepung kulit pisang, K (100:0)
merupakan perlakuan yang memiliki kandungan karbohidrat dan juga kadar air yang
paling tinggi.
3. Kulit pisang kepok dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan
kompiang sebagai makanan khas dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, ada beberapa saran bagi
peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:
1.

Sebaiknya dilakukan pengujian baik uji kandungan kimia maupun uji hedonik,
dilakukan pada sampel yang sama.

2.

Sebaiknya sebelum membuat produk makanan dari kulit pisang, lakukanlah
pengeringan kulit pisang yang banyak.

3.

Sebaiknya dilakukan pra pembuatan produk makanan, sebelum melakukan
penelitian yang sesungguhnya
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C. Implementasi Hasil Penelitian Untuk Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dojadikan referensi tambahan di dunia pendidikan.
Rancangan penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran ini akan digunakan dalam
materi makanan sistem pencernaan pada kelas XI semester genap. Pembelajaran terkait
penelitian ini mengacu pada kurikulum 2013. Berikut Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar yang digunakan
1. Kompetensi Inti
a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
b. Menghayati dan mengamalkan prilaku jujure disiplin tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif serta
menunjukkan sikap sebagai bagian atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan social dan alam, serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
c. Memahami, menerapkan dan menganalisis

pengetahuan faktual, konseptual,

pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian
serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian dan spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnyauntuk memecahkan masalah
d. Mengolah, menalar dan menyajikan dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah
keilmuan
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2. Kompetensi Dasar
3. 7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitanya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem pencernaan.
4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai
jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta
teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan.
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LAMPIRAN 1: Kuesioner Uji Organoleptik Pada Kompiang
FORMULIR PENILAIAN UJI ORGANOLEPTIK KOMPIANG
Nama Panelis :
Jenis kelamin :
Mengkosumsi kompiang :

Lebih dari 2 kali
Kurang dari 2 kali

Instruksi

:

Dimohon kesedian saudara/i sekalian untuk memusatkan perhatian dalam
menilai 12 sampel kompiang dengan menggunakan 12 kode yang berbeda-beda.
Saudara/i diharapkan dapat menilai kualitas kompiang yang ada berdasarkan beberapa
aspek yaitu warna, aroma testur danrasa. Nilai kompiang secara keseluruham dalam
setiap aspek dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang sesuai berdasarkan
kesukaan anda dengan rentangan skala : 4= suka, 3=cukup, 2=kurang, 1= tidak suka
•

Cara menilai warna : ambillah sampel kompiang yang sudah disediakan, lakukan
pengamatan warna pada sampel kompiang dengan menggunakan indera mata,
kemudian isilah hasil penilaian anda pada tabel yang sudah disedikan.



Cara menilai aroma: ambillah sampel kompiang yang sudah disediakan, lakukan
penilaian aroma pada sampel kompiang dengan cara letakkan sampel kompiang ± 1
cm dari hidung. Ciumlah aroma kompiang, kemudian isilah hasil penilaian anda
pada tabel yang sudah disediakan.



Cara menilai testur: ambilah sampel kompiang yang sudah disediakan,lakukan
pengamatan testur pada sampel kompiang dengan meletakkan sampel di antara ibu
jari dan jari telunjuk, kemudian tekan sampel secara perlahan untuk mengetahui
testurnya, kemudian isilah hasil penilaian anda pada tabel yang sudah disediakan.
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Cara menilai rasa netralkanlah mulut anda dengan menggunakan air putih yang
sudah disediakan setiap melakunan penilaian rasa terhadap rasa pada setiap sampel
kompiang, kemudian penilaian rasa terhadap kompiang dengan cara memasukan
sampel kompiang ke dalam mulut, lalu dikecapdengan lidah, selanjutnya nilailah
rasa sampel kompiang tersebut dan isilah hasil penilaian anda pada tabel yang sudah
disediakan.
Tabel uji Kesukaan Pada kompiang

Kesediaan dan kejujuran saudara sangat membantu dalam penelitian ini, atas
perhatian saudara sekalian saya ucapkan terima kasih.
SAMPEL

WARNA
4

MANGGA
PISANG
SIRSAK
PETE
ASAM
SALAK
NANAS
ANGGUR
DUKU
PIR
CERI
ARA
APEL
JERUK
MELON
NANGKA

3

2

AROMA
1

4

3 2

TESTUR
1

4

3 2

RASA
1

4

3

2

1
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Lampiran 2: Rekapitulasi Hasil Penilaian Panelis Pada Uji Organoleptik Kompiang
a. Data Jawaban Panelis Pada Uji Organoleptik Terhadap Warna Pada Kompiang
NO
K
P1
P2
P3
PANEL
1
2 3 4 1 2 3
4
1
2
3 4 1 2 3
4
IS
1

4

3

1

3

1

1

4

1

3

1

2

2

1

4

3

4

2

3

3

2

3

4

1

1

2

4

2

3

1

4

1

3

1

3

1

3

3

3

4

3

1

1

3

4

3

3

1

4

1

4

4

2

3

3

3

4

1

1

1

3

4

2

3

4

4

4

4

5

2

2

3

3

4

2

2

1

3

3

3

1

1

4

1

2

6

3

3

3

3

1

1

4

1

3

4

3

4

4

1

4

1

7

3

2

3

3

1

1

1

4

4

3

2

2

1

1

1

2

8

3

3

3

3

1

1

1

1

4

3

3

2

4

4

4

4

9

3

3

3

3

1

1

1

1

3

4

3

4

1

4

4

1

10

3

2

2

3

3

1

4

1

3

3

3

3

1

4

4

2

11

2

2

3

3

1

4

1

3

3

4

3

4

1

4

1

2

12

2

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

3

4

3

1

13

3

2

2

3

1

1

1

1

1

3

3

3

2

1

3

4

14

3

2

3

3

4

1

1

1

1

4

3

3

4

4

4

2

15
16
17

3
3
3

1
3
2

3
3
1

3
3
2

1
1
3

1
1
3

1
1
3

4
1
1

1
1
1

3
3
4

3
3
1

3
3
1

1
4
4

4
2
4

4
4
4

1
4
1

18
19
20

3
3
3

3
4
3

3
3
4

4
3
3

1
1
4

4
4
3

1
1
3

3
1
4

1
1
1

1
1
2

1
2
1

3
1
2

1
4
3

4
4
4

4
4
4

4
4
1
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b. Data Jawaban Panelis Pada Uji Organoleptik Terhadap Rasa Pada Kompiang
NO
PANE
LIS

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

4

3

1

3

1

1

4

1

3

1

2

2

1

4

3

4

2

3

3

2

3

4

1

1

2

4

2

3

1

4

1

3

1

3

1

3

3

3

4

3

1

1

3

4

3

3

1

4

1

4

4

2

3

3

3

4

1

1

1

3

4

2

3

4

4

4

4

5

2

2

3

3

4

2

2

1

3

3

3

1

1

4

1

2

6

3

3

3

3

1

1

4

1

3

4

3

4

4

1

4

1

7

3

2

3

3

1

1

1

4

4

3

2

2

1

1

1

2

8

3

3

3

3

1

1

1

1

4

3

3

2

4

4

4

4

9

3

3

3

3

1

1

1

1

3

4

3

4

1

4

4

1

10

3

2

2

3

3

1

4

1

3

3

3

3

1

4

4

2

11

2

2

3

3

1

4

1

3

3

4

3

4

1

4

1

2

12

2

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

3

4

3

1

13

3

2

2

3

1

1

1

1

1

3

3

3

2

1

3

4

14

3

2

3

3

4

1

1

1

1

4

3

3

4

4

4

2

15
16
17

3
3
3

1
3
2

3
3
1

3
3
2

1
1
3

1
1
3

1
1
3

4
1
1

1
1
1

3
3
4

3
3
1

3
3
1

1
4
4

4
2
4

4
4
4

1
4
1

18
19
20

3
3
3

3
4
3

3
3
4

4
3
3

1
1
4

4
4
3

1
1
3

3
1
4

1
1
1

1
1
2

1
2
1

3
1
2

1
4
3

4
4
4

4
4
4

4
4
1

K

P1

P2

P3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

c. Data Jawaban Panelis Pada Uji Organoleptik Terhadap Tekstur Pada Kompiang
K

P1

P2

P3

NO
PAN
ELIS

U

U

3

4

1

U

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

3

4

2

4

2

2

3

2

2

2

2

1

2

1

1

U
4
1

2

3

4

3

3

2

2

3

2

2

4

1

2

1

4

1

2

3

1

4

3

4

2

3

1

2

3

3

1

1

4

4

1

2

4

4

4

3

3

3

2

2

3

4

2

2

1

1

2

1

1

5

4

4

4

4

2

3

4

2

2

2

2

3

2

1

1

1

6

4

3

4

4

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

2

7
8
9
10
11
12

3
3
4
4
4
4

4
3
2
4
3
4

3
4
4
4
4
3

3
3
4
3
4
1

2
2
3
3
2
2

2
2
2
2
2
1

3
2
2
3
3
2

2
3
3
3
3
2

2
2
2
4
4
1

2
3
2
2
2
1

2
2
3
2
2
2

2
2
2
1
2
3

2
1
1
1
2
1

3
2
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
2
2

13
14
15
16
17
18
19

4
3
4
4
1
4
4

4
4
4
4
1
4
4

4
3
3
1
4
3
4

3
4
4
4
1
4
4

2
1
2
2
1
2
4

1
2
2
2
2
3
3

2
2
2
1
3
2
2

4
2
2
2
4
2
3

1
1
2
2
3
1
1

3
3
2
2
3
2
1

2
1
3
4
2
1
2

4
1
2
2
3
3
2

2
2
1
2
2
1
1

2
1
2
1
1
2
2

4
1
2
1
1
4
2

2
1
1
2
1
1
2

20

4

3

4

4

2

3

3

3

1

1

2

2

3

1

1

1
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d. Data Jawaban Panelis Pada Uji Organoleptik Terhadap Aroma Pada Kompiang
NO
PANELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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

P1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
2
1
1
4
4
3
3
4

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

1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
4
1
4
4
1
1
2
1
4
4
4

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

P2
3
1
1
1
4
1
1
1
3
1
4
1
1
4
1
1
4
3
1
4
4

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

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

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

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

U
1
2
1
1
1
1
4
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
3
4
1

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

P3
2 3
1 1
1 1
1 1
2 2
1 4
1 1
2 2
1 2
1 4
3 4
1 3
1 3
3 1
2 1
1 3
1 3
1 1
1 1
1 1
1 3

4
4
3
3
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
3
3
4
2
2
1
2
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Lampiran 3: Uji Statistik Warna pada kompiang
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal
Parametersa,b

16
0E-7
.47111570
.151
.130
-.151
.602
.861

Mean
Std. Deviation
Absolute
Most Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is normal
b. Calculated from data

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan
untuk warna pada kompiang subtitusi

tepung kulit pisang sebesar 0,861 > 0,05,

sehingga data yang diuji berdistribusi normal.

WARNA

b. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Levene
df1
df2
Statistic
4.577
3
12

Sig.
.023

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan
untuk warna pada kompiang subtitusi

tepung kulit pisang sebesar 0,023 > 0,05,

sehingga data yang diuji tidak homogen
c. Uji Kruskal-Wallis Pada Warna Kompiang
WARNA
Chi-Square
10.215
Df
3
Asymp. Sig
.017
Ket : apabila nilai Asymp. Sig <0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >0,05
maka tidak berpengaruh nyata.

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis Nilai Asymp. Sig. yaitu 0,017 < 0,05, maka
perlakuan tersebut berpengaruh nyata terhadap warna pada kompiang.
d. Uji Mann-Whitney Warna Pada Kompiang
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Test Statisticsa
100:0 dan 80:20
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

WARNA
.000
10.000

Z

-2.333

Asymp. Sig. (2-tailed)
.019
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig

0,019 <

0,05, maka kedua perlakuan ini (100:0 dan 80:20) berpengaruh nyata terhadap warna
pada kompiang
Test Statisticsa
100:0 dan 70:30
WARNA
Mann-Whitney U
3.000
Wilcoxon W
13.000
Z
-1.452
Asymp. Sig. (2-tailed)
.146
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig

0,146 >

0,05, maka kedua perlakuan ini (100:0 dan 70:30) tidak berpengaruh nyata terhadap
warna pada kompiang.
Test Statisticsa
100:0 dan 60:40
WARNA
Mann-Whitney U
8.000
Wilcoxon W
18.000
Z
.000
Asymp. Sig. (2-tailed)
1.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
1.000b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.
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Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 1.000 > 0,05,
maka kedua perlakuan ini (100:0 dan 60:40) tidak berpengaruh nyata terhadap warna
pada kompiang.
Test Statisticsa
80:20 dan 70:30
WARNA
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
10.000
Z
-2.323
Asymp. Sig. (2-tailed)
.020
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 0,020 < 0,05,
maka kedua perlakuan ini (80:0 dan 70:30) berpengaruh nyata terhadap warna pada
kompiang.
Test Statisticsa
80:20 dan 60:40
WARNA
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
10.000
Z
-2.337
Asymp. Sig. (2-tailed)
.019
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 0,0190 <
0,05, maka kedua perlakuan ini (80:0 dan 70:30) berpengaruh nyata terhadap warna
pada kompiang.
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Test Statisticsa
70:30 dan 60:40
WARNA
Mann-Whitney U
3.000
Wilcoxon W
13.000
Z
-1.479
Asymp. Sig. (2-tailed)
.139
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.
Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 0,139 > 0,05, maka
kedua perlakuan ini (70:0 dan 60:40) tidak berpengaruh nyata terhadap warna pada kompiang.
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Lampiran 4: Uji Statistik Rasa Pada Kompiang
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters

16
0E-7
.28975564
.162
.150
-.162
.647
.797

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

a,b

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
c. Test distribution is normal
d. Calculated from data

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan untuk
warna pada kompiang subtitusi tepung kulit pisang sebesar 0,797 > 0,05, sehingga data yang
diuji berdistribusi normal.
b. Uji Homogenitas

RASA

Levene
Statistic
3.695

df1

df2
3

Sig.
12

.043

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan untuk
warna pada kompiang subtitusi tepung kulit pisang sebesar 0,023 > 0,05, sehingga data yang
diuji tidak homogen.
c. Hasil Uji Kruskal-Wallis Pada Rasa Kompiang
RASA
Chi-Square
13.366
Df
3
Asymp. Sig
.004
Ket : apabila nilai Asymp. Sig <0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >0,05
maka tidak berpengaruh nyata.
Nilai Asymp. Sig.dari hasil uji Kruscall walis pada warna komping yaitu 0,004 < 0,05,
maka perlakuan tersebut berpengaruh nyata terhadap warna pada kompiang.
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d. Mann-Whitney Rasa Pada Kompiang
Test Statisticsa
100:0 dan 80:20
RASA
Mann-Whitney U
.500
Wilcoxon W
10.500
Z

-2.191

Asymp. Sig. (2-tailed)
.028
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig > 0,05
maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig

0,028 <

0,05, maka kedua perlakuan ini (100:0 dan 80:20) berpengaruh nyata terhadap rasa pada
kompiang.
Test Statisticsa
100:0 dan 70:30
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

RASA
.000
10.000

Z

-2.323

Asymp. Sig. (2-tailed)
.020
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig > 0,05
maka tidak berpengaruh nyata.
Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 0,020 < 0,05, maka
kedua perlakuan ini (100:0 dan 70:30) berpengaruh nyata terhadap rasa pada kompiang.
Test Statisticsa
100:0 dan 60:40
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

RASA
.000
10.000

Z

-2.309

Asymp. Sig. (2-tailed)
.021
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig >
0,05 maka tidak berpengaruh nyata.
Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 0,021 < 0,05, maka
kedua perlakuan ini (100:0 dan 60:40) berpengaruh nyata terhadap warna pada kompiang.
Test Statisticsa
80:20 dan 70:30

RASA
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Mann-Whitney U
2.000
Wilcoxon W
12.000
Z
-1.753
Asymp. Sig. (2-tailed)
.080
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.114b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig > 0,05
maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig

0,081 >

0,05, maka kedua perlakuan ini (80:0 dan 70:30) tidak berpengaruh nyata terhadap rasa
pada kompiang.
Test Statisticsa
80:20 dan 60:40
RASA
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
10.000
Z
-2.323
Asymp. Sig. (2-tailed)
.020
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig > 0,05
maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig

0,020 <

0,05, maka kedua perlakuan ini (80:0 dan 60:40) berpengaruh nyata terhadap rasa pada
kompiang.
Test Statisticsa
70:30 dan 60:40
RASA
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
10.000
Z
-2.323
Asymp. Sig. (2-tailed)
.020
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.029b
Ket : apabila nilai Asymp. Sig < 0,05, maka berpengaruh nyata, tetapi apabila Asymp. Sig > 0,05
maka tidak berpengaruh nyata.

Dari data hasi uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig 0,020 < 0,05,
maka kedua perlakuan ini (80:0 dan 60:40) berpengaruh nyata terhadap rasa pada
kompiang.
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Lampiran 5: Hasil Uji Statistik pada Aroma Kompiang
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N

16
0E-7
.44039755
.202
.202
-.130
.808
.532

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Normal Parametersa,b
Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is n ormal
b. Calculated from data

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan
untuk warna pada kompiang subtitusi tepung kulit pisang sebesar 0,532 > 0,05,
sehingga data yang diuji berdistribusi normal
b. Uji Homogenitas

AROMA

Levene
Statistic
2.594

df1

df2
3

Sig.
12

.101

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan
untuk warna pada kompiang subtitusi tepung kulit pisang sebesar 0,101 < 0,05,
sehingga data yang diuji homogen.
c.

Between Groups
Within Groups
Total

Uji annova Pada Aroma Kompiang
Mean
Sum of Squares
df
F
Square
3.787
3
.262
7.679
1.973
2
.164
5.759
5

Sig.
004

Berdasarkankan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel di atas, diketahui
bahwa bilai signifikan untuk aroma pada kompiang dengan subtitusi tepung kulit pisang
yaitu 0,04 < 0,05 yang berarti pemberian tepung kulit pisang berpengaruh terhadap
warna pada kompiang.
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d.

Uji Duncan Pada Aroma Kompiang

NO

Perlakuan
Rerata Aroma (%)
1
K
1,33a
2
P1
2,33b
3
P2
2,43b
4
P3
2,56b
Ket : Angka yang diikuti oleh notasi yang sama, menunjukkan tidak ada beda nyata pada α 0,05.

Berdasarkan tabel di atas, P1 berpengaruh nyata terhadap aroma P2, P3 dan P4
pada kompiang.
Lampiran 6: Hasil Uji Statistik Pada Tekstur Kompiang
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters
Most Extreme
Differences

a,b

16
0E-7
.25455844
.148
.135
-.148
.592
.875

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is normal
b. Calculated from data

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan
untuk warna pada kompiang subtitusi tepung kulit pisang sebesar 0,875 > 0,05,
sehingga data yang diuji berdistribusi normal.
b. Uji Homogenitas

Tekstur

Levene
Statistic
2.132

df1

df2
3

Sig.
12

.150

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan
untuk warna pada kompiang subtitusi

tepung kulit pisang sebesar 0,150 > 0,05,

sehingga data yang diuji homogen.

Between Groups
Within Groups

c. Uji annova Pada Tekstur Kompiang
Sum of Squares
df
Mean Square
1.361
3
.454
.911
2
.076

F
5.975

Sig.
010
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Total

2.273

5

Berdasarkankan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel di atas, diketahui bahwa
bilai signifikan untuk aroma pada kompiang dengan subtitusi tepung kulit pisang yaitu 0,010 <
0,05 yang berarti pemberian tepung kulit pisang berpengaruh terhadap warna pada kompiang.

d. Uji Duncan Pada Tekstur Kompiang
NO

Perlakuan
Rerata Tekstur (%)
1
K
2,50c
2
P1
2,38bc
3
P2
1,97ab
4
P3
1.78a
Ket : Angka yang diikuti oleh notasi yang sama, menunjukkan tidak ada beda nyata pada α 0,05.

Berdasarkan tabel uji Duncan, K berpengaruh nyata terhadap tekstur kompiang
pada P3 dan P4.
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Lampiran 7: Hasil Uji Kandungan Ka rbohidrat dan Kadar Air Pada kompiang
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Lampiran 8: Silabus Kegiatan Pembelajaran
NAMA SEKOLAH

: SMA PANGUDI LUHUR SANTO YUSUF YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS/SEMESTER

: XI MIPA/GANJIl

ALOKASI WAKTU

: 8 X 45 MENIT (4 PERTEMUAN)

KOMPETENSI INTI

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agaman yang dianutnya

K I 2 : Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama. Toleran, damai,
bertanggung jawab, responsif dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif , sesuai denganperkembangan anak
dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, kawasan regional dan
kawasan internasional.
K I 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingintahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya dan humanis dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian serta penerapan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minat untuk memecahkan masalah.
K I 4 : Menunjukan keterampilan menalar, mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif. Kritis, mandiri
dan kolaboratif komunikasi dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajari di ekolah serta menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan
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KOMPETENSI
DASAR

MATERI POKOK

1.1 Menghayati dan
mengamalkan
keteraturan dan
kompleksitats ciptaan
Tuhan tentang struktur
dan fungsi sel, jaringan
organ dan sistem dalam
tubuh manusia dengan
cara menjaga serta
memeliharanya menurut
agama yang dianutnya

MAKANAN DAN
SISTEM
PENCERNAAN
 Zat-zat
makanan
 Sistem
pencernaan
manusia
 makanan
 Struktur dan
fungsi proses
dalam sistem
pencernaan
makanan
 Menu
Seimbang
 Gangguan/
kelaian yang
terjadi dalam
system
pencernaan
manusia.

KEGIATAN
PEMBELAJARAN

PENILAIA
N

Portofolio
Mengumpulkan informasi
/mencoba
 Laporan
kegiatan
 Siswa
melakukan
percobaan sesuai dengan
pratikum
panduan pratikum
 Menyebutkan
organ
sistem
pencernaan
manusia.
 Menjelaskan
proses
pencernaan mekanik dan
kimia.
 Menyusun menu seimbang
Mengamati
 Siswa
mengamati
percobaan
yang
dilakukannya.
 Menamati gambar gambar
sistem
pencernaan
manusia
menanya
 Siswa bertanya mengenai
percobaannya
menalar
 Siswa mengolah informasi
yang didapatkan dari

ALO
KASI
WAK
TU
8 JP

SUMBER
BELAJAR

Buku
Biologi
SMA
Buku
Biologi
Kelas X
karangan
Iraningtyas,
dkk. 2016
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2.1 berprilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin
tahu, objektif, disiplin,
jujur, teliti, cermat,
tekun, hati-hati,
bertanggung jawab,
terbuka, kritis, inovatif
dan peduli lingkungan)
secara gotong royong,
kerja sama responsive
dan proaktif dalam
melakukan percobaan
dan diskusi.
3. 7 Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem pencernaan
dalam kaitanya dengan

percobaan
yang
dilakukannya
 Mengidentifikasi nutrisi
yang terkandung dalam
bahan makanan.
 Mengidentifikasi penyakit
pada sistem pencernaan
manusia.
 Siswa menuliskan laporan
hasil pratikum
Mengomunikasikan
 Siswa menyampaikan
percobaan melalui
kegiatan presentasi
Evaluasi
 Siswa menyimpulkan
hasil presentasi
 siswa
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nutrisi, bioproses dan
gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem
pencernaan
4.7 Menyajikan laporan
hasil uji zat makanan
yang dikaitkan dengan
kebutuhan energy setiap
individu serta teknologi
pengolahan pangan dan
keamnan pangan
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Lampiran 9: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ semester

: XI/ Genap

Alokasi Waktu

: 8 X 45 menit

Jumlah pertemuan

: 8 JP ( 4 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI-2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 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

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B.
No
3.7

Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
Menganalisis hubungan antara struktur
jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitanya dengan
nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem
pencernaan.

No
3.7.1

3.7.2
3.7.3

3.7.4

Menjelaskan proses
mekanik dan kimia pada
proses pencernaan

3.7.5

Mengidentifikasi nutrisi
yang terkandung dalam
bahan makan
Menyusun menu makan
seimbang

3.7.6
3.7.7

4.7

Menyajikan laporan hasil uji zat
makanan yang terkandung dalam
berbagai jenis bahan makanan dikaitkan
dengan kebutuhan energi setiap individu
serta teknologi pengolahan pangan dan
keamanan pangan.

Indikator
Menyebutkan organ
system pencernaan
manusia
Membedakan saluran dan
kelenjar pencernaan
Mengaitkan hubungan
antara struktur dan fungsi
setiap organ pencernaan

4.7.1

4.7.2

4.7.3

Mengidentifikasi
kelaian/penyakit pada
system pencernaan yang
dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari
Melakukan percobaan uji
Lemak, protein,
karbohidrak dan glukosa
pada berbagai tepung kulit
pisang
Membuat laporan tertulis
dari hasil percobaan yang
telah dilakukan
Mempresentasikan hasil
percobaan di depan kelas
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C. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw dan juga presentasi, diskusi serta pratikum, siswa mampu membedakan
saluran dan juga kelenjar pencernaan, menjelaskan proses mekanik dan kimia pada
proses pencernaan, mengidentifikasi nutrisi yang terkandung dalam bahan
makanan,menyusun menu makanan seimbang dan mengidentifikasi kelainan atau
penyakit pada sistem pencernaan dan melalui pratikum, siswa mampu membuat
laporan tertulis dari hasil percobaan dan dapat mempresentasikannya di depan kelas.
D. Materi Pembelajaran
1. Konseptual


Nutrisi makanan



Menu seimbang



Komponen zat gizi



Gangguan pada sistem pencernaan

2. Faktual


Makanan yang sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, sayur, lauk pauk, ikan dan
susu.



Contoh gangguan pada sistem pencernaan yaitu diare.

3. Prosedural


Melakukan percobaan uji kandungan protein, lemak, karbohidrat



Menyajikan laporan hasil ujian kandungan protein, lemak dan karbohidrat pada es
krim kulit makanan

E.

Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran

Pendekatan

: saintifik

Metode

: diskusi, presentasi dan pratikum

Model

:pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw
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F.

Media Pembelajaran

Media

: Power Point, LCD (multi media kelas), LKPD, gambar

Alat dan bahan

:Alat

tulis,

whiteboard,

penghapus

dan

buku

paket,

Laboratorium biologi dan sarananyan ,
G.

Sumber Belajar

1. Iraningtyas. 2016. Biologi Untuk SMA/MA kelas XI Kurikulum 2013 Yang
disempurnakan Peminatan Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam. Erlangga:
Jakarta.
2. Septianing, Rasti dan Priyadi Arif. 2013. BIOLOGI. Jakarta: Yudhistira
3. Krisnawati, Titik, Nunung Nurhayati, dan Ramadhani E. Putra.2015. Biologi

Untuk SMA/MA kelas XI Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam. Yrama Widya: Bandung.
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK

PENDAHULUAN



Guru mengucapkan salam,

(8 menit)

menanyakan kehadiran, mengecek

a. Salam Pembuka

kesiapan siswa untuk mengikuti

dan Doa

pembelajaran, dan berdoa untuk
memulai pelajaran


Apersepsi

Guru menanyakan materi yang
sudah dibahas pada pertemuan
sebelumnya .

Motivasi



Guru menampilkan gambar sistem
pencernaan manusia, lalu guru

Mengamati

bertanya, bagaimanakah
mekanisme pencernaan dari mulut

Menanya

hingga anus? Siswa diberi
kesempatan untuk menjawab
Orientasi



Mencoba

Mengingatkan tugas membaca
buku/ sumber terkait materi yang
akan dibahas

KEGIATAN INTI

Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi

(75 menit)

Siswa


Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai
pada pertemuan hari ini.



guru

menjelaskan

mekanisme

masuknya makanan dari mulut Menanya
hingga anus, lalu guru memberikan
pertanyaan kepada siswa, apakah Mencoba
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yang terjadi apabila salah salah satu
organ pencernaan kita mengalami
gangguang?

Siswa

diberi

kesempatan untuk menjawab secara
bergantian.
Menyajikan Informasi


guru

meminta

siswa

untuk Mengamati

menonton video yang ditampilkan
mengenai

proses

masuknya

makanan dari mulut hingga anus


Mendengar

dari video yang ditampilkan, guru
meminta siswa untuk menjelaskan
kembali

mekanisme

masuknya

makanan dari mulut hingga anus. Menanya
Siswa lain menanggapi dan guru
memberi konfirmasi.
mengorganisasi siswa kedalam
kelompok-kelompok belajar


siswa dibagi menjadi 4 kelompk
yang beranggotakan 5-6 orang.
Setiap kelompok akan mendapatkan Mengorganisasikan
topik pembelajaran yang berbedabeda. Topik tersebut yakni:

1. topik pertama:

siswa diminta

untuk memahami fungsi organ
pencernaan
2. topik kedua:

siswa diminta untuk

mendeskripsikan

perbedaan

saluran pencernaan dan kelenjar
pencernaan.
3. Topik ketiga: siswa diminta untuk
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mengaitkan hubungan fungsi dan
struktur setiap organ pencernaan
4. Topik

keempat

menunjukkan

:

dan

siswa

menjelaskan

tempat terjadinya proses mekanis
dan kimia
Membimbing Kelompok Belajar dan
Bekerja


Setelah mendapatkan topik, setiap
anggota kelompok mencari literatur Mengumpulkan
yang

berkaitan

dengan

topik, informasi

kemudian mencatat hasil jawaban
kelompoknya. Siswa diberi waktu
selama 10 menit.


Anggota kelompok yang memiliki
topik yang sama dari kelompok
yang

membentuk Mengorganisasikan

berbeda,

kelompok baru yang dinamakan
dengan kelompok ahli


Didalam

kelompok

asal,

siswa

memberikan ide dan gangasannya.
Mengomunikasikan

Siswa lain menaggapi.


Guru berjalan ke setiap kelompok,
dan

memberikan

konfirmasi

mengenai jawaban dari masingmasing kelompok yang kurang
tepat.


Masing-masing

kelompok

ahli

kembali ke kelompok asal untuk
menjelaskan kepada anggota lain.
Setiap

anggota

menjelaskan Mengomunikasikan
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kepadatemannya

topik

yang

didapat.

Evaluasi


Guru meminta salah satu dari Mengomunikasikan
kelompok ahli untuk menjelaskan
topik

yang

dikuasai.

Guru

mengkonfirmasi penjelasan dari
setiap topik asal tersebut.


Siswa diberi kesempatan untuk Menanya
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas



Siswa diminta untuk membetuk 2
kelompok besar untuk membuat
game

“benar

atau

salah”.

Kelompok yang menjawab benar
akan mendapatkan poin 2, dan
yang salah akan mendapatkan poin
0.
Memberikan Penghargaan


guru

memberikan

penghargaan

kepada siswa yang mendapatkan
skor yang paling banyak di dalam
game
PENUTUP
(7 menit)

Merangkum


guru bertanya kepada siswa secara
acak

tentang

keseluruhan

pembelajaran hari ini.
Kesimpulan


siswa

menyimpulkan

semua
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kegiatan hasil diskusi dan studi
literature
Refleksi


guru

meminta

siswa

untuk

memberikan komentar, saran dan
juga masukan mengenai nilai-nilai
yang diambil dalam pembelajaran
hari

ini

dan

juga

untuk

pembelajaran selanjutnya.
Tindak lanjut


guru menyampaikan informasi
selanjutnya dilakukan uji
kandungan kimia pada bahan
makanan yakni protein, lemak dan
karbohidrat pada tepung kulit
pisang.



Guru menutup pertemuan dengan
mengucapkan salam.
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Pertemuan 2 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK

PENDAHULUAN



(8 menit)

Guru mengucapkan salam,
menanyakan kehadiran, mengecek
kesiapan siswa untuk mengikuti

b. Salam

Pembuka

pembelajaran, dan berdoa untuk

dan Doa

memulai pelajaran


siswa diberikan pengantar sebelum
Mendengar

melakukan pratikum
Apersepsi



guru mempersilahkan siswa untuk
menyiapkan alat dan bahan yang

Mencoba

digunakan dalam pratikum
kemudian memakai jas lab.
Motivasi



Guru menanyakan mengapa kita
perlu mengetahui kandungan yang

menanya

ada pada bahan makanan?
Orientasi



Ditayangkan tujuan/ ruang
lingkup materi yang akan
dibahas

KEGIATAN INTI



(75 menit)

siswa melakukan percobaan sesuai Mencoba
dengan

panduan

pratikum

mengenai uji kandungan Protein,
lemak dan karbohidrat pada bahan
makanan.


siswa mengamati perubahan warna
yang terjadi ini pada uji kandungan Mengamati
kimia

(protein,

lemak

dan

karbohidrat)


siswa diberi rangsangan untuk Menanya
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Pertemuan 2 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK

bertanya mengenai hasil percobaan
yang sudah dilakukan


siswa

mengolah

informasi Mencoba

mengenai hasil percobaan yang
sudah dilakukan.
PENUTUP
(7 menit)

Merangkum


Siswa diminta untuk merangkum
hal apa saja yang dipelajari pada
saat pratikum mengenai uji
kandungan protein, lemak dan
karbohidrat pada hari ini.

Kesimpulan


siswa menyimpulkan semua
kegiatan hasil diskusi dan studi
literature

Refleksi


Siswa diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah
melakukan pratikum uji kandungan
kimia pada bahan makanan pada
hari ini

Arahan/ Tindak lanjut


Siswa diingatkan kembali bahwa
pertemuan

selanjutnya

akan

mempresentasikan hasil partikum
pada hari ini menggunakan media
powerpoint.
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Pertemuan 2 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK



Guru menutup pertemuan dengan
mengucapkan salam.

Pertemuan 3 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK

PENDAHULUAN



(5 menit)

Guru mengucapkan salam,
menanyakan kehadiran, mengecek
kesiapan siswa untuk mengikuti

c. Salam

Pembuka

pembelajaran, dan berdoa untuk

dan Doa

memulai pelajaran


Apersepsi

siswa diberikan kesempatan untuk
mempersiapkan presentasi hasil
pratikum yang sudah dilaksanakan
pada pertemuan sebelumnya..

KEGIATAN INTI



kelompok yang sudah siap untuk

(75 menit)

melakukan presentasi dipersilakan mengomunikasikan

Evaluasi

untuk maju. Presentasi dan juga
Tanya jawab dilakukan selama 12
menit .


setelah masing-masing kelompok Mengkonfirmasi
sudah

mempresentasikan

pratikum,
untuk
presentasi

guru

memberi

mengkonfirmasi
dari

hasil
jeda
hasil

masing-masing
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Pertemuan 3 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK

kelompok
penghargaan


siswa diberikan makanan ringan
sebagai penghargaan karena sudah
melakukan presentasi dengan baik
dan juga sudah mengikuti kegiatan
pembelajaran dengan baik

PENUTUP
(10 menit)

Rangkuman


Mencoba

siswa diminta untuk membuat
resume dengan bimbingan guru
tentang point-poin yang muncul
dalam kegiatan presentasi hasil
pratikum pada hari ini .

Kesimpulan


Siswa dipandu oleh guru untuk
membuat

kesimpulan

pada

pembelajaran hari ini.
Refleksi


Siswa bersama guru merefleksikan
bersama-sama
presentasi

mengenai

mengenai

hasil

kandungan

kimia pada bahan makanan.


Guru mengakhiri kegiatan
pembelajaran dengan memberi
salam.

Arahan/ Tindak lanjut


Siswa diingatkan kembali bahwa
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Pertemuan 3 ( 2 X 45 Menit)
TAHAP

KEGIATAN

PROSES
SAINTIFIK

pertemuan
diadakan

selanjutnya
ulangan

akan

mengenai

makanan dan sistem pencernaan
pada manusia.


Guru menutup pertemuan dengan
mengucapkan salam.

Pertemuan 4 (2 x 45 Menit)
Ulangan Harian

I. TEKNIK PENILAIAN
ASPEK
TEKNIK
Kognitif
 Tes tertulis

90 Menit

INSTRUMEN
 Ulangan harian

Afektif



Presentasi



Daftar cek

psikomotorik




Obsevasi
Presentasi




Laporan Observasi
Lembar penilaian
laporan pratikum

Lampiran :
1. Lembar panduan Pratikum
2. Lembar Kerja Peserta Didik
3. Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
4. Instrumen dan Rubrik Penilaian
Yogyakarta, 22 Juli 2019
Guru Mata Pelajaran

Yuliana Triyanti
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Lampiran 10: Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
NAMA KELOMPOK:...........
ANGGOTA :
1.
2.
3.
4.
5.
KELAS.......................................

A. Kompetensi Dasar
Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitanya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem pencernaan
B. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui gambar siswa mampu menjelaskan berbagai organ pencernaan
manusia
2. Siswa mampu menjelaskan proses mekanik dan kimia yang terjadi pada
sistem pencernaan
3. Siswa mampu mengetahui nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan
sehari-hari
4. Melalui studi literature, siswa mampu menyusun gizi seimbang
5. Melalui

diskusi,

siswa

mampu

mengathui

kelainan/penyakit pada sistem pencernaan manusia

cara

menanggulangi
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C. Prosedur Kerja
Cermati topik yang diberikan pada masing-masing kelompok. Gunakan literature
untuk menjawab pertanyaan pada soal diskusi yang diberikan.
1. Topik 1 mengenai Organ Pencernaan (dikerjakan oleh kelompok 1)
2. Topik 2 mengenai Nutrisi yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari
(dikerjakan oleh kelompok 2)
3. Topik 3 mengenai Menyusun Menu Seimbang B (dikerjakan oleh kelompok
3)
4. Topik 4 mengenai Gangguan Pada Sistem Pencernaan (dikerjakan oleh
kelompok 4)
Dari topik yang diberikan, siswa dalam kelompok mencari berbagai
sumber ber kaitan dengan topik yang diberikan, kemudian menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan sesuai dengan topik masingmasing kelompok
Siapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan untuk dipresentasikan
di depan kelas
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TOPIK DISKUSI
Kelompok 1 : Sistem Pencernaan

Perhatikan gambar di atas
Perintah:
1. Tuliskan nama organ pencernaan pada setiap nomor yang sudah diberikan
2. Jelaskan proses pencernaan pada setiap organ
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Pertanyaan :
1. Apakah yang terjadi pada tubuhmu apabila terjadi peradangan pada usus halus? Jelaskan!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami kesedak?jelaskan
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Dimanakan proses pencernaan secara mekanik dan kimia? Jelaskan proses pencernaanya!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100

Kelompok 2: Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh
Kompas.com - Karbohidrat adalah salah satu sumber gizi penting dalam makanan.
Bukan hanya bagi orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Karbohidrat adalah nutrisi yang
paling dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya, di antaranya untuk kerja otak.
Karbohidrat berperan sebagai penyedia energi utama untuk berbagai aktivitas tubuh,
memastikan protein dapat berperan sebagai zat pembangun, dan penyedia glukosa untuk
optimalisasi fungsi otak. Untuk itu, kebutuhan karbohidrat mesti tercukupi. Jangan salah
persepsi tentang karbohidrat. Bagaimanapun, karbohidrat menyediakan tenaga yang
dibutuhkan untuk aktivitas fisik dan agar organ tubuh berfungsi baik, selain juga merupakan
bagian dari pola hidup sehat. Dalam sistem pencernaan, karbohidrat diubah menjadi glukosa
dan diolah menjadi energi. Karbohidrat meningkatkan glukosa dalam darah setelah 0,5-1 jam
dikonsumsi yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk otak yang
menjadi tujuan utama.
Setelah menyantap karbohidrat, tubuh terasa segar dan kemudian bisa berpikir dengan
baik lagi. Wajar saja, mengingat glukosa menjadi salah satu nutrisi bagi otak. Tidak seperti
organ tubuh lain, otak tidak bisa menggunakan energi dari lemak. Otak hanya bisa
menggunakan sumber energi dari diet dan glikogen. "Otak hanya dapat menggunakan
glukosa sebagai sumber energi. Di sisi lain, otak hanya memiliki sedikit cadangan energi.
Untuk itu ketersediaan glukosa secara konstan harus tetap dijaga," kata Prof.Made Astawan,
ahli pangan dari IPB. Glukosa bisa diperoleh dari bahan alami seperti dalam gula tebu (yang
mengandung sukrosa). Sukrosa di dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa.
Selain itu, ada pula isomatulosa yang senyawanya mirip sukrosa. Hanya memang perlu
diingat

bahwa

sejumlah

karbohidrat

lebih

baik

daripada

yang

lain.
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Pertanyaan Diskusi.
1. Ceritakan topik yang kalian dapatkan pada teman kelompok dan juga pada kelompok
lain.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Apa yang terjadi apabila kandungan karbohidrat di dalam tubuh sedikit? Jelaskan!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Mengapa protein tidak dikatakan sebagai sumber energi utama bagi tubuh?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Jika mengkonsumsi karbohidrat dan lemak secara berlebihan, apakah yang akan
terjadi? Alasannya?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Kelompok 3: Menyusun Menu Gizi Seimbang
tirto.id - Masalah gizi buruk dan campak di Papua menjadi kejadian luar biasa.
Kementerian Kesehatan menurunkan 39 tenaga kesehatan sebagai respons terhadap KLB gizi
buruk dan campak. Selain itu, bantuan juga diberikan TNI dengan mengirimkan satgas
kesehatan. Pemerintah daerah pun membentuk tim yang segera diturunkan ke lapangan untuk
melakukan pencegahan dan pengobatan serta pemberian makanan tambahan (PMT). Bagian
pemerintahan yang lain, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, menunjuk
kebiasaan masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan menjadi penyebab terjadinya
wabah tersebut.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. "Kalau buang
air gimana, ada cacing yang keluar. Ini mesti diselesaikan. Kalaupun dia dikasih makan, tapi
kalau enggak bagus [pola hidupnya] akan kembali seperti itu," kata Nila. Pertanyaannya,
benarkah gizi buruk tidak berakar pada soal sistemik yang menyangkut sarana/prasarana
sanitasi, kemiskinan, dan kurang pangan, melainkan persoalan pola hidup yang bersifat
khusus dan terkait kebudayaan? Jika penyebab gizi buruk adalah semata soal "kebiasaan
masyarakat", bukan soal sistemik, gizi buruk seharusnya hanya terjadi di segelintir daerah
Indonesia.
Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan buku Saku
Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016 bahwa proporsi balita berusia 0 hingga 59
bulan dengan gizi buruk dan gizi kurang pada 2013 mencapai 19,6 persen. Angka ini
meningkat dari 17,9 persen pada 2010. Peningkatan terlihat pada proporsi balita dengan
kategori gizi kurang. Pada 2007, tercatat ada 13 persen anak berusia 0-59 bulan yang
kekurangan gizi. Porsinya meningkat mencapai 14,9 persen pada 2015. Hingga, di 2016,
berkurang 0,5 persen menjadi 14,4 persen balita yang dikategorikan sebagai gizi kurang.
Infografik Periksa Data Gizi Buruk Porsi balita pada usia yang sama dengan gizi buruk
cenderung mengalami penurunan. Pada 2007, tercatat ada 5,4 persen anak berusia 0-59 bulan
yang mengalami masalah ini. Porsinya berkurang menjadi 3,4 persen pada 2016
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Pertanyaan diskusi
1. Apa yang menjadi topik utama bacaan di atas. Ceritakan kepada teman kelompok dan
juga kelompok lain.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Mengapa gizi buruk sering dialami oleh balita? Apakah gizi buruk menyerang orang
dewasa juga?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Apakah solusi kelompok anda dalam meminimalizir terjadinya gizi buruk?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Berapa takaran nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam satu hari?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Kelompok 4: Gangguan Pada Sistem Pencernaan
Diare adalah peningkatan jumlah ( tiga kali atau lebih) atau penurunan konsistensi dari
tinja (menjadi lunak atau cair) dalam waktu 24 jam. Diare dapat dibagi menjadi akut (kurang
dari 14 hari) dan persisten (lebih dari 14 hari) dan kronik (lebih dari 1 bulan).
Gejala dan tandanya meliputi: Konsistensi feses menurun (cair) dengan/ tanpa darah,
suhu badan mungkin meningkat (demam), nyeri perut, sakit kepala, nafsu makan tidak ada/
berkurang, lemah, mual, muntah, mialgia (nyeri otot), gelisah.
Konsistensi tinja yang cair yang menjadi karakteristik diare biasanya akan hilang dalam
beberapa hari. Diare kronik dapat menjadi tanda adanya kelainan yang lebih serius, seperti
adanya infflamatory bowel disease atau imunodefisiensi (seperti HIV). Diare dapat
menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit yang cukup signifikan. Kebanyakan diare akan
sembuh sendiri tanpa pengobatan. Penting juga diperhatikan sudah berapa lama atau sudah
berapa hari Anda mengalami diare ini. Apabila lebih dari 3 hari atau bahkan hingga
seminggu, kemungkinan besar ada penyebab yang membutuhkan penanganan lebih serius
seperti infeksi bakteri.
Penyebab diare dapat bermacam-macam, diantaranya disebabkan oleh: virus (paling
sering) bakteri,infeksi parasite, obat-obatan (kafein, alkohol), penyakit non-infeksi (irritable
bowel syndrome, inflammatory bowel disease), laktosa (gula yang terdapat di dalam susu),
pemanis buatan (sorbitol dan mannitol, pemanis buatan yang terdapat di permen karet atau
produk bebas gula lainnya dapat menyebabkan diare pada orang sehat), keracunan makanan.
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Pertanyaan Diskusi
1. Pada bacaan di atas, apa penyebab terjadinya penyakit diare?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________
2. Selain diare, penyakit apa saja yang dapat menyerang orag-orang di sekitar kita?
Apa penyebab adanya penyakit tersebut?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Lampiran 11: Lembar Panduan Pratikum
LEMBAR PANDUAN PRATIKUM
A. Judul: Uji Kandungan protein, Lemak dan Karbohidrat
B. Tujuan :
1. Siswa mengetahui cara uji kandungan kimia (protein, lemak dan karbohidrat ) pada
tepung kulit pisang
2. Mengetahui ada atau tidaknya kandungan kimia pada tepung kulit pisang ( protein,
lemak dan karbohidrat)
C. Alat dan Bahan :
a. Alat

b. Bahan



rak tabung reaksi



tepung kulit pisang



pipet tetes



larutan Iodin



alat tulis



larutan Biuret



larutan etanol

D. Cara kerja
 Uji Lemak
1. Ambilah 1 sendok tepung kulit pisang masing-masing perlakuan
2. Masukkan masing-masung tepung kulit pisang ke dalam tabung reaksi yang berbeda
3. Tuangkan etanol pekat ke dalam tabung reaksi
4. Tabung reaksi dikocok
5. Amatila perubahan warna yang terjadi, apabila terbentuk endapan putih keabu-abuan,
maka tepung kulit pisang tersebut mengandung lemak
6. Data pengamatan dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan
 Uji Protein
1. Tepung kulit pisang dimasukkan ke dalam tabung reaksi
2. Tetesi tabung reaksi dengan larutan biuret menggunakan pipet tetes
3. Tabung reaksi dikocok agar tercampur merata dengan larutan biuret.
4. amatilah perubahan warna yang terjadi lalu dicatat pada tabel hasil pengamatan.
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 Uji Karbohidrat
1. 1 sendok tepung kulit pisang diambil
2. Masukkan sampel tepung kulit pisang ke dalam tabung reaksi
3. Tuangkan setetes larutan iodin ke dalam tabung reaksi.
4. Amatilah perubahan warna yang terjadi lalu dicatat pada tabel hasil pengamatan
E. Tabel hasil pengamatan :

Tabel Uji Kandungan Kimia Pada Tepung Kulit Pisang
SAMPEL

LEMAK

PROTEIN

A
B
C
D

KETERANGAN
+ : terdapat kandungan yang diuji
- : tidak terdapat kandungan yang diuji

KARBOHIDRAT

GLUKOSA
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F. Pertanyaan Diskusi

1. Apa fungsi penambahan etanol pekat ke dalam tabung reaksi? Jelaskan!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Warna apakah yang terjadi jika suatu produk mengandung protein?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Jelaskan fungsi larutan iodin pada pratikum tersebut!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Jelaskan akibat apabila kelebihan kandungan lemak di dalam tubuh!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

G. Kesimpulan:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Lampiran 12: Ulangan Harian
Kisi-kisi Soal Ulangan
Kompetensi Dasar

Menganalisis hubungan antara

Sub materi

Nutrisi Makanan

Indikator

Menyebutkan contoh bahan makanan sebagai

struktur jaringan penyusun organ

sumber zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh

pada sistem pencernaan dalam

tubuh

Ranah

Nomor

kognitif

soal

C1

1, 2, 3, 4,
5, 11

kaitanya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan fungsi

Menjelaskan proses pencernaan makanan

yang dapat terjadi pada sistem

secara mekanis dan kimia pada manusia

C2

13

C4

12,

C2

6, 8,

pencernaan.
Zat Gizi

Menjelaskan zat yang terkandung di dalam
bahan makanan dan mengkaitkan dengan
fungsinya bagi tubuh, serta akibat yang
ditimbulkan akibat kelebihan dan kekurangan
zat tersebut

Zat aditif pada bahan
makanan

Menjelaskan berbagai jenis zat adiktif
makanan beserta bahaya bagi kesehatah
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Sistem Pencernaan

Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada C2

5, 7, 9,

dan gangguan pada

manusia dan gangguan pada sistem

10, 15, 15

sistem Pencernaan

pencernaan makanan

Manusia
Mengaitkan antara organ pencernaan pada
manusia dan enzim yang berperan dalam
organ pencernaan
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Soal Ulangan

A. Pilihan Ganda
1. Di bawah ini yang merupakan organ saluran pencernaan dan juga kelenjar penvcernaan
adalah.....
a.

Pankreas dan hati

b. Usus dan hati
c. Pankreas dan usus halus
d. Hati dan lambung
2. Saluran dari akntong empedu dan pankreas bermuarabersama di bagian....
a. Lambung
b. Illenium
c. Hati
d. Jejenum
3. Dalam mengatur zat makanan seimbang, zat makanan yang diperlukan dalam jumlah
yang besar adalah....
a. Lauk pauk
b. Keju dan susu
c. Makanan pokok
d. Sayur-sayuran
4. Didalam mulut, zat yang diubah dengan perantara enzim adalah...
a. Karbohidrat
b. Lemak
c. Vitamin
d. Mineral
5. Penyakit apenditis adalah ...
a. Peradangan pada umbi cacing (apendiks) yang diakibatkan oleh infeksi bakteri
b. Peradangan pada usus halus
c. Sesak nafas
d. Peradangan pada tenggorokan
6. Beberapa jenis makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat adalah...
a. Jagung, beras, kentang dan telur
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b. Gandum, beras, buah dan jagung
c. Kentang, jagung, telur dan beras
d. Beras, gandum, sagu dan jagung
7. Apendiksitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan ….
a. infeksi pada usus buntu
b. radang pada dinding lambung
c. produksi saliva sangat sedikit
d. rusaknya sel-sel kelenjar lambung
8.

Contoh susunan menu 4 sehat 5 sempurna yang paling benar adalah yaitu….
a. Jagung, bayam, ikan, nanas dan susu
b. Nasi, tempe, tahu, susu dan papaya.
c. Susu, telurn buah jambu dan kangkung.
d. Talas, sawi, pisang, telur dan ikan.

9. Gangguan pada sistem pencernaan manusia yang disebabkan oleh kebiasaan buang air
besar secara tidak teratur dan kurangnya makan makanan yang mengandung serat
adalah…
a. konstipasi
b. gastritis
c. pankreatis
d. diare
10. Lambung merupakan salah satu alat pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk
melumatkan makanan. Hal itu disebabkan…
a. adanya Iapisan otot melingkar, memanjang, dan menyerong.
b. membuka menutupnya otot sfinkter yang menggunakan sifat alkalis usus.
c. dinding lambung dilapisi lendir yang cukup tebal
d. otot pilows yang mengerut apabila kena rangsangan asam
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B.

URAIAN
11. Karbohidrat adalah zat yang sangat penting bagi tubuh. Sebutkan fungsi dari
karbohidrat?
12. Mengapa serat itu penting pada saat kita mengkonsumsi makanan sehari-hari? Dan
bagaimanakah peran serat dalam mengatasi sembelit?
13. Jelaskan perbedaan pencernaan secara mekanis dan kimia!
14. Sebut dan jelaskan 4 gangguan pada sistem pencernaan!
15. Pada usus halus terjadi pencernaan secara apa? Enzim apakah yang berperan dalam
proses pencernaan tersebut?

KUNCI JAWABAN
A. PILIHAN GANDA
1.

D

6. D

2.

B

7. A

3.

C

8. A

4.

A

9. A

5.

A

10. A

B. URAIAN
11. Fungsi Karbohidrat


Sebagai sumber energi



Pengatur metabolism lemak



Menghemat protein



Membantu pengeluaran feses

12. Karena selulosa dapat menyimpan air dalam jumlah yang banyak, sehingga mampu
membantu dalam proses pencernaan makanan dan gerakan buang air besar sehingga tidak
menyebabkan konstipasi.
13. Jenis protein
Proses mekanis adalah: pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan
yang terjadi di lambung.
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Proses kimia yaitu: pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim
pencernaan, dengan mengubah makanan yang bernolekul besar menjadi makanan
yang bermolekul kecil.
14. Gangguan pada sistem pencernaan


Diare : gangguan penyerapan air di usus besar sehingga ampas makanan dikeluarkan
dari tubuh berwujud cair



Karies gigi : penyakit infeksi yang merusak struktur gigi menjadi berlubang



Kanker lambung: biasanya disebabkan oleh rook,k konsumsi makanan awetan dan
juga mengkonsumsi alkohol.



Disfagia: kerusakan lambung karena alkohol dan racun

15. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Enzim yang berperan dalam proses
kimiawi yaitu enzim erepsin, dan pada usus halus terdapat muara hasil secret pankreas
yaitu tripsinogen, amylase, lipase dan lainnya
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Lampiran 13: Rubrik Penilaian Kognitif
RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
1. PILIHAN GANDA
NO SOAL

SKOR SOAL

1-10

1

Jumlah skor maksimal

10

2. URAIAN
NO

SOAL

KETERANGAN

1

Karbohidrat adalah zat yang sangat
penting bagi tubuh. Sebutkan 5
fungsi dari karbohidrat.

Apabila menjawab 5 fungsi
karbohidrat dengan benar

2

3

4

Mengapa serat itu penting pada
saat kita mengkonsumsi makanan
sehari-hari?

Sebutkan protein yang terdapat
dalam tubuh kita, dan jelaskan
fungsi dari protein tersebut

Sebut dan jelaskan 4 gangguan
pada sistem pencernaan

SKOR
SOAL
10

Apabila menjawab 4 fungsi
karbohidrat dengan benar
Apabila menjawab 3 fungsi
karbohidrat dengan benar
Apabila menjawab 2 fungsi
karbohidrat dengan benar
Tidak menjawab
Alasan jelas dan disertakan
dengan fungsi serat

8

Alasan benar tetapi fungsi
serat kurang tepat
Alasan benar tetapi tidak
disertakan dengan fungsi
Tidak menjawab
Menyebutkan jenis-jenis
protein dan menjelaskan
fungsinya dengan benar
menyebutkan jenis protein
tetapi tidak menjelaskan
fungsinya
Tidak menjawab
Menyebutkan dan
menjelaskan 4 gangguan pada
sistem pencernaan
Menyebutkan dan
menjelaskan 2 gangguan pada

6

6
4
0
10

4
0
10

6

0
10

6
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5

Pada usus halus terjadi pencernaan
secara apa? Enzim apakah yang
berperan dalam proses pencernaan
tersebut?

sistem pencernaan
Menyebutkan tanpa
menjelaskan 4 gangguan pada
sistem pencernaan
Tidak menjawab
Menyebutkan dan
menjelaskan dengan benar
proses pencernaan di usus
halus dan juga menyebutkan
enzim yang berperan di usus
halus
Menjelaskan proses
pencernaan yang terjadi di
usus halus, tetapi tidak
menyebutkan enzim yang
berperan di usus halus
Menjelaskan proses
pencernaan yang terjadi di
usus halus tetapi kurang tepat
Tidak menjawab

PERHITUNGAN SKOR INSTRUMEN TES:
NILAI =

X 100

4

0
10

6

4

0
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Lampiran 14: Instrumen Penilaian Afektif
LEMBAR PENIALAIN SIKAP
NO

NAMA
SISWA

ASPEK YANG DINILAI
Jujur

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

Kerjasama

NILAI

KET
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF
Sikap

3

2

1

(Baik )

(Cukup)

(Kurang)

Mencatat langsung

Tidak mencatat

Mencatat hasil

hasil diskusi apa

langsung diskusi

diskusi tidak

adanya dan

tetapi melihat dulu

sesuai dengan

melaporkan data

pada kelompok lain

pertanyaan yang

sesuai hasil

atau melihat jawaban

diberikan

pengamatan

teman,

Kerjasama

Memenuhi ke 3

Memenuhi 2 aspek

Memenuhi 1

1. Berbagi tugas

aspek yang

dari 3 aspek yang

aspek dari 3 aspek

2. Memberi

ditentukan

ditentukan

yang ditentukan

Jujur

kesempatan pada
teman
3. Mau

membantu

teman

yang

membutuhkan
KETERANGAN
Kriterian Penilaian

Predikat

Skor

Nilai Akhir

Sangat Baik

A

3

2,5-3,0

Baik

B

2

2,00-2,49

Kurang

C

1

1,00-1,99

Skor Maksimal= 18

NILAI =

X 100
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Lapiran 15: Instrumen Penilaian Pratikum

Instrumen Penilaian Pratikum
NAMA SISWA
NO ABSEN
KELAS
NO
1.

:
:
:

Pokok Kegiatan

PRESENTASI

3.

4.

PENAMPILAN
PPT

MENERIMA
PENDAPAT

Aktifitas
Siswa melakukan presentasi
secara
a. Sistematis sesuai dengan
topik
b. Jelas dan mudah dipahami
c. Menarik
Siswa melakukan presentasi
dan hanya melakukan 2 aspek
yang telah ditentukan
Siswa melakukan presentasi
dan hanya melakukan 2 aspek
yang telah ditentukan
Siswa tidak megikuti
presentasi
Menarik dan mudah dipahami

Skor
10

Menarik, namun menggunakan
kalimat yang susah dipahami
Tidak menarik dan kalimatnya
susah dipahami
Siswa menerima pendapat
orang lain dan mengolah
kembali sesuai dengan topik
yang dibahas
Siswa menerima pendapat
orang lain, tetapi tidak bisa
mengolah sesuai dengan topik
yang dibahas.
Siswa tidak menerima
pendapat orang lain

5

7

4

0
10

2
10

5

1

Keterangan Penilaian:
NILAI =

X 100

Lampiran 16: Rubrik Penilaian Pratikum
RUBRIK PENILAIAN PRATIKUM

Skor Penilaian
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ASPEK YANG
DIAMATI

INDIKATOR

KRITERIA
Alat dan bahan yang disiapkan
lengkap
Ada 2 alat dan bahan yang tidak
disiapkan

Menyiapkan Alat dan
Bahan

Melakukan
persiapan alat dan
bahan

Melakukan Tahap
Pembuatan
Melakukan Tahap
Pratikum

Hati-hati
Melakukan Tahap
Pembuatan

Hati-hati dalam
menggunakan alat
pratikum
Hati-hati dalam
melakukan setiap
langkah
Hati-hati dalam
menggunakan
reagen

Keterangan Penilaian:
NILAI =

X 100

Hanya sebagian kecil alat dan
bahan yang disiapkan

SKOR
4
3
2

Tidak menyiapkan alat dan bahan
Tahapan yang dilakukan berurutan
sesuai dengan prosedurnya
Tahap yang dilakukan sesuai
dengan prosedur kerja, namun
kurang dengan prinsip keselamatan
kerja
Tahap yang dilakukan sesuai
dengan prosedur kerja, tetapi tidak
melaksanakan prinsip keselamatan
kerja
Tahap yang dilakukan tidak
berurutan

1

.

4

Siswa melakukan 3 aspek yang
telah ditentukan

3

Siswa melakukan 2 aspek yang
telah ditentukan
Siswa melakukan 1 aspek yang
ttelah ditentukan

4

3

2

1

2

1
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Lampiran 16: Panduan Penilaian Portofolio
PANDUAN PENILAIAN PORTOFOLIO
Kelompok
Kelas
Judul
Kelas

:
:
:
:

No

Aspek Yang Dinilai

Isi

1

Halaman cover

 Judul
 Nama siswa
 No absen
 Kelas
Memuat 4 aspek yang telah ditentukan
Memuat 2 aspek yang ditentukan
Tidak memuat aspek yang ditentukan
 Judul
 Hari/ tanggal
 Tempat
 Waktu
Memuat 4 aspek yang ditentukan
Hanya memuat 2 aspek yang
ditentukan
Tidak memuat aspek yang ditentukan
Sesuai dengan literature dengan
sumber yang berasal dari buku
Sesuai dengan literature yang ada,
dengan sumber literature berasal dari
internet yang tidak terjamin
sumbernya
Tidak sesuai dengan literature yang
ada
Menyebutkkan 3 alat dan 4 bahan
sesuai dengan yang sudah di tentukan
pada pannduan pratikum
Menyebutkan 1 alat dan 2 bahan yang
telah ditentukkan pada panduan
pratikum
Hanya menyebutkan 1 alat dan1 bahan
yang sudah ditentukan
Menuliskan cara kerja sesuai dengan
panduan pratikum dan menggunakan
kalimat pasif
Menuliskan cara kerja sesuai dengan
panduan pratikum tetapi tidak

2.

Acara

Dasar Teori

Alat dan Bahan

Cara Kerja

Skor yang
diperoleh Siswa

4
2
0

4
2
1
4
2

1
4

2

1
4

3
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Data dan Hasil

Pembahasan

Kesimpulan

Daftar Pustaka

NILAI =

menggunakan kalimat pasif
Tidak menyebutkan cara kerja sesuai
dengan panduan pratikum
Hasil pengamatan dibuat dalam bentuk
tabel
Hasil pengamatan tidak dibuat dalam
bentuk tabel
1. Apa pengertian dari protein
2. Apa fungsi karbohidrat bagi tubuh
3. Jelaskan karakteristik dari protein
Menjelaskan 3 aspek yang sudah
ditentukan
Hanya menjelaskan 2 aspek yang
ditentukan
Hanya menjelaskan 1 aspek yang
ditentukan
Sesuai dengan tujuan dan hasil
pembahasan
Kurang sesuai dengan tujuan dan hasil
pembahasan
Tidak sesuai dengan tujuan dan hasil
pembahasan
Sesuai dengan literatur yang digunakan
(buku)
Sesuai dengan literatur berasal dari
internet yang tidak terjamin sumbernya
Tidak mencantumkan daftar pustaka

X 100

1
4
2

4
3
1
4
2
1
4
2
0

