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Motto


Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: “Kuatkan dan teguhkanlah
hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu,
menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.”
(Yosua 1:9)



“Karena Allah telah berfirman: „Aku sekali-kali tidak akan membiarkan
engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.‟ Sebab itu
dengan yakin kita dapat berkata: „Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak
akan takut.‟”
(Ibrani 13:5,6)



"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru
yakin, kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."
Evelyn Underhill
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ABSTRAK
Buah stroberi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak dikonsumsi
dalam bentuk segar maupun olahan. Namun, perlakuan pascapanen seperti
pencucian, sortasi, dan pengangkutan dapat membuat buah stroberi kehilangan
lapisan lilin sehingga stroberi menjadi tidak segar dan cepat busuk. Penambahan
lapisan lilin lebah pada permukaan buah stroberi dapat menurunkan laju
transpirasi berlebih untuk mempertahankan mutu dan kesegaran buah stroberi.
Selain itu, suhu penyimpanan buah juga mempengaruhi kualitas buah.
Pendinginan dapat memperlambat reaksi metabolisme. Pada umumnya setiap
p n n n - C dapat memperlambat kecepatan reaksi metabolisme hingga
setengahnya. Oleh karena itu suhu penyimpanan dapat memperpanjang masa
hidup jaringan dalam bahan pangan karena laju respirasi menurun. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian variasi suhu
penyimpanan dan pemberian lapisan lilin terhadap kualitas pada buah stroberi.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan
Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL). Terdapat 6 perlakuan yang terdiri atas
penyimpanan buah stroberi dengan pelapisan lilin dan tanpa pelapisan lilin.
o
mp n p
n
n n
- C ). Setiap
perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak lima kali. Setelah itu, dilakukan dua
pengujian yaitu uji organoleptik dan uji korelasi terhadap susut bobot buah
stroberi. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan uji korelasi pearson
dan untuk nilai kesukaan panelis dianalisis secara deskriptif.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian variasi suhu
penyimpanan dan lapisan lilin berpengaruh terhadap kualitas buah stroberi.
Penyimpanan buah stroberi pada suhu
C dengan pelapisan lilin mampu
mempertahankan kualitas buah stroberi. Namun, pelapisan lilin tidak memberikan
pengaruh terhadap nilai kesukaan panelis pada buah stroberi.

Kata kunci : stroberi, suhu penyimpanan, lilin lebah, kualitas stroberi.
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THE EFFECT OF VARIATION OF STORAGE TEMPERATURE AND
COATING OF BEEWAX ON THE QUALITY OF STRAWBERRY
(Fragaria vesca)

Febe Pierza Basuki
151434063
Sanata Dharma University

ABSTRACT
Strawberry fruit has high economic value and is often consumed in fresh
or processed form. However, post-harvest treatment like washing, sortation, and
moving can makes the strawberries lose its waxy coating so that the strawberries
become fresher and rot quickly. An addition on a layer of wax to the surface of the
strawberries can reduce the rate of excess transpiration to maintain the quality
and freshness of the strawberries. Besides, the storage temperature of the fruit
also affects the quality of the fruit. Cooling can retard metabolic reactions. In
general, every drop of 8-100 C can retard up to half of metabolic reaction.
Therefore, storage temperatures can extend the life span of tissues in food
because respiration rates decrease. This research is conducted with the aim to
determine the influence of temperature storage and the provision of wax on the
quality of the strawberries.
This research was an experimental study using a Factorial Complete
Randomized Design (CRD). There were 6 treatments consisting of storage of
strawberries with wax coating and without wax coating. Strawberries were stored
at 10 C, 20 C and room temperature (± 27-30 C). Each treatment was repeated
five times. After that, two tests were conducted, namely the organoleptic test and
the correlation test toward the weight loss of strawberries fruit. The data obtained
were statistically analyzed by Pearson correlation test and for panelist preference
values were analyzed descriptively.
The results obtained indicate that the given variation of storage
temperature and waxy coating affect the quality of strawberries. Storage of
strawberries at 10C with wax coating was able to maintain the quality of
strawberries. However, wax coating had not given an influence on the panelists’
favorite values on strawberries.
Keywords: strawberries, storage temperature, beeswax, quality of strawberry.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Stroberi (Fragaria vesca) adalah salah satu buah hortikultura yang
memiliki banyak manfaat karena mengandung vitamin C, kalium, asam folat,
antioksidan yang tinggi, dan rendah lemak (Kesumawati dkk., 2012). Saat ini
buah stroberi cukup

mudah untuk ditemukan baik di swalayan ataupun

pedagang di pinggir jalan. Stroberi memiliki

kelemahan pada perlakuan

pascapanen yakni kondisi fisik yang sudah tidak lagi segar. Hal ini tentu
menjadi pertimbangan tersendiri karena permintaan pasar yang cukup banyak,
namun terkendala pada kualitas buah.
Buah stroberi merupakan salah satu buah yang memiliki nilai ekonomi
tinggi dan banyak dikonsumsi baik dalam bentuk buah segar ataupun olahan.
Penampilan fisik buah stroberi dengan warna merah, rasa yang asam dan
manis menjadi daya tarik bagi konsumen. Menurut Badan Pusat Statistik
(2012), produksi stroberi di Indonesia tahun 2009 sebesar 19.132 ton dan
meningkat sebanyak 29,87% yaitu 5.714 ton sehingga produksi stroberi pada
tahun 2010 yakni sebesar 24.846 ton. Permintaan pasar yang tinggi terkadang
tidak dapat dipenuhi oleh para petani buah. Banyak hal yang dapat
menyebabkan hal tersebut seperti kualitas benih, hasil panen, hingga daya
simpan buah selama masa pengiriman. Hal ini menjadi dasar pertimbangan
dalam mengekspor buah. Buah stroberi memiliki daya simpan yang cukup
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rendah. Apabila buah ini disimpan pada suhu ruangan maka hanya dapat
bertahan dalam satu hari saja (Hanif, 2015).
Buah stroberi masih melakukan proses respirasi dan proses
metabolisme lainnya meskipun sudah pascapanen. Proses metabolisme
berupa perombakan kandungan yang tersimpan dalam buah stroberi. Proses
tersebut dapat mempercepat kelayuan dan pembusukan pada buah sehingga
umur simpan buah lebih pendek (Willes, 2000 dalam Harianingsih, 2010).
Menurut Ana (2008), buah-buahan dan sayuran merupakan komoditi
yang mudah rusak. Pada dasarnya buah-buahan memiliki lapisan alami yang
berfungsi sebagai pelindung buah agar tidak terjadi transpirasi berlebih
penyebab buah mengalami perubahan fisik seperti lecet, layu, memar dan
kemudian busuk. Lapisan lilin pada buah setelah perlakuan pascapanen antara
lain pencucian, sortasi, dan pengangkutan membuat lapisan lilin hilang. Oleh
sebab itu, diperlukan penambahan lapisan lilin pada buah sehingga dapat
mengurangi transpirasi berlebih.
Terdapat beberapa langkah perlakuan pascapanen secara umum yang
dilakukan oleh para petani seperti trimming, curing, dan waxing. Trimming
dapat diartikan sebagai pemotongan pada bagian yang tidak dikehendaki
seperti daun tua dan akar karena mengganggu penampilan seperti pada lobak,
wortel, bayam, dan seledri. Curing merupakan tindakan penyembuhan luka
pada komoditi yang di panen dan sering diberlakukan kepada bawangbawangan dan kentang. Curing dilakukan dengan cara membiarkan komoditi
terkena matahari sejenak setelah panen atau dengan menggunakan uap secara
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terkendali. Waxing merupakan pelapisan permukaan komoditi pascapanen
dengan bahan yang dapat menekan laju respirasi selama penyimpanan atau
pemasaran. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pelapisan dapat
memperpanjang masa simpan dan menjaga produk segar dari kerusakan
seperti pada tomat, timun, cabe besar, dan terong. Pelilinan (waxing)
merupakan salah satu pelapisan pada buah dan sayur untuk menambah
lapisan lilin alami yang biasanya hilang saat perlakuan pascapanen dan juga
untuk menambah kilap sehingga tidak saja menjaga kualitas buah namun juga
meningkatkan harga jual buah (Fahroji, 2011).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan, yaitu :
1. Apakah pemberian variasi suhu penyimpanan dapat memengaruhi kualitas
pada buah stroberi (Fragaria vesca) ?
2. Apakah pemberian lapisan lilin dapat memengaruhi kualitas pada buah
stroberi (Fragaria vesca) ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan, yaitu :
1. Mengetahui pengaruh

pemberian variasi suhu penyimpanan terhadap

kualitas pada buah stroberi (Fragaria vesca) ?
2. Mengetahui pengaruh pemberian lapisan lilin terhadap kualitas pada buah
stroberi (Fragaria vesca) ?
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tambahan pengetahuan
dalam mengatasi problema rendahnya daya simpan buah stroberi di
kalangan petani dengan langkah yang sederhana.
2. Bagi Pendidikan
Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman guru dalam
melaksanakan pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan praktik
pengawetan buah dan mempertahankan daya simpan buah.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam
menyimpan buah dengan langkah yang cukup mudah.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Stroberi
Buah stroberi berasal dari benua Amerika. Jenis buah stroberi yang
pertama kali ditanam di Indonesia adalah Fragaria vesca. Buah stroberi
termasuk ke dalam buah subtropis. Buah ini dapat tumbuh dengan baik
pada suhu udara optimum 17-20C, suhu udara minimum antara 4-5C,
penyinaran matahari 8-10 jam/hari dan curah hujan berkisar antara 600700 mm/tahun. Kondisi inilah yang dapat mendukung stroberi dapat
bertumbuh dengan optimal (Risa, 2007).
Buah stroberi memiliki rasa yang asam manis sehingga buah
dengan cita rasa ini begitu memikat hati konsumen. Buah stroberi cukup
diminati oleh masyarakat Indonesia, selain karena buah ini memiliki rasa
yang asam dan manis, buah stroberi juga mengandung vitamin c, kalium,
asam folat, dan antioksidan yang tinggi (Kesumawati dkk., 2012).

Gambar 2.1 Buah Stroberi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

Untuk mempertahankan kondisi buah yang tetap menarik maka
diperlukan penanganan pascapanen yang baik dan benar. Pada lapisan luar
buah stroberi terdapat epidermis terlapisi lilin yang disebut dengan
kutikula. Kutikula terdiri dari campuran berbagai macam komponen yang
disebut kutin sedangkan sisanya mengandung lilin lapisan penutup
dan polisakarida pektin yang menempel pada dinding sel (Sudjatha, 2017).
Berikut adalah klasifikasi dari buah stroberi menurut Budiman dan
Saraswati (2008) :
Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Bangsa

: Rosales

Suku

: Rosaceae

Marga

: Fragaria

Jenis

: Fragaria vesca

Daya pikat buah stroberi dengan warna yang merah dan
kesegarannya cukup menarik bagi masyarakat Indonesia. Adapun
komposisi kimia buah stroberi terdapat pada tabel berikut :
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Tabel 2.1 Komposisi Kimia Buah Stroberi
Komponen
Air
Energi
Protein
Total lipid
Abu
Karbohidrat
Serat
Kalsium
Besi
Magnesium
Fosfor
Potasium
Sodium
Vitamin C

Unit
ml
kkal
g
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Nilai
80,66
69
0,58
0,60
0,80
17,36
5,4
21
0,22
17
27
292
37
37

Sumber : USDA. 2010. www.usda.com
B. Metabolisme Buah
Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan
perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Pada umumnya
pembentukan buah terjadi setelah penyerbukan dan pembuahan bagianbagian bunga. Bunga ikut mengambil bagian dalam pembentukan buah
dan seringkali merupakan bagian buah yang paling menarik perhatian.
Terkadang justru bagian bunga yang telah berubah sedemikian rupa dan
menjadi bagian buah yang penting. Buah yang demikian dinamakan buah
palsu atau buah semu (fructus spurius) seperti pada buah stroberi (Rosanti,
2011).
Perikarpium sering berkembang lebih jauh, sehingga dapat
dibedakan atas dua lapisan atau lebih, yang di bagian luar disebut dinding
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luar disebut eksokarpium atau epikarpium sedangkan yang di dalam
disebut dinding dalam atau endokarpium, lapisan tengah disebut dinding
tengah atau mesokarpium (Pratiwi, 2007).
Peristiwa penyerbukan yang terjadi akan diikuti oleh pembuahan
dan bakal buah akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji yang terdapat di
dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Setelah itu, zigot yang
terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio, bakal biji tumbuh menjadi
biji, dan dinding bakal buah yang disebut perikarpium, tumbuh menjadi
drupa atau membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras.
Pembentukan buah ini terus berlangsung hingga biji menjadi masak. Pada
sebagian buah berbiji banyak, pertumbuhan daging buahnya umumnya
sebanding dengan jumlah bakal biji yang terbuahi (Evika, 2005).
Pada umumnya buah hanya akan terbentuk sesudah terjadi
penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Walaupun demikian mungkin
pula buah terbentuk tanpa ada penyerbukan dan pembuahan. Peristiwa
terbentuknya buah yang demikian itu dinamakan partenokarpi. Buah yang
terjadinya dengan cara ini biasanya tidak mengandung biji, atau jika ada
bijinya, biji itu tidak mengandung lembaga, jadi bijinya tak dapat dijadikan
alat perkembangbiakan (Rosanti, 2011).
Pekembangan buah tidak terlepas dari faktor dalam dari buah
tersebut. Hormon adalah faktor dari dalam buah yang berpengaruh pada
perkembangan buah. Etilen merupakan gas dalam kehidupan tanaman
yang dapat digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses
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pematangan. Gas ini dapat mempercepat proses klimaterik. Gas etilen
dihasilkan selama proses masaknya hasil pertanian pada buah dan sayur.
Etilen mempengaruhi pemasakan buah dengan mendorong pemecahan
tepung dan penimbunan gula. Aktivitas etilen akan menurun dalam proses
pematangan buah dengan turunnya suhu ruang penyimpanan (Rosanti,
2011).
Pada perkembangan buah terdapat dua tahap yang meliputi
pertambahan ukuran buah dan pematangan buah. Pada pertambahan
ukuran buah dapat mengakibatkan pembelahan sel dan pemanjangan sel
sehingga hal ini menyebabkan ukuran buah dapat semakin membesar.
Sedangkan pada pematangan buah terdapat perubahan pati menjadi
glukosa atau fruktosa sehingga hal tersebut menyebabkan buah memiliki
rasa manis. Berubahnya warna buah stroberi yang menjadi merah
diakibatkan oleh perubahan klorofil menjadi antosianin (Ropiah, 2009).
Setelah buah dipetik dari tanaman, buah masih dapat menyimpan
cadangan makanan yang dapat menjadi asupan nutrisi walaupun buah
sudah dipetik. Hal ini menyebabkan buah tetap dapat melakukan proses
metabolisme. Cadangan makanan pada buah disimpan pada kotiledon.
Enzim- enzim yang berperan dalam proses pencernaan cadangan makanan
pada kotiledon adalah enzim α-amilase, β-amilase dan protease (Pratiwi,
2007).
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C. Pengolahan Pascapanen
Pascapanen merupakan suatu proses perlakuan pada buah-buahan
setelah proses pemanenan. Dengan tujuan agar dapat mempertahankan
mutu dari buah tersebut, sehingga dapat menambah pengahasilan dari
petani itu sendiri.
Adapun tahapan-tahapan Pascapanen yaitu :
1. Pencucian
Buah stroberi hasil panen yang telah didapatkan oleh petani
diperlukan pembersihan terhadap segala kotoran yang menempel pada
buah. Tahap ini dilakukan dengan hati-hati karena buah stroberi
merupakan buah yang rentan untuk tergores. Buah steroberi dicuci
menggunakan air

mengalir kemudian ditiriskan di atas rak

penyimpanan yang telah dipersiapkan.
2. Sortasi atau penggolongan
Tahapan ini dilakukan untuk memisahkan buah yang rusak dengan
buah yang baik. Hal ini dilakukan agar buah terpilih adalah buah yang
memiliki mutu terbaik sehingga harga jual akan lebih menguntungkan
para petani buah. Penyortiran dilakukan berdasarkan varietas, warna,
ukuran, dan bentuk buah.
3. Pengangkutan
Setelah didapatkan buah dengan kondisi terbaik maka buah harus
dimasukan kedalam kemasan. Dalam proses pengangkutan ini
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diperlukan kehati-hatian sehingga perlakuan ini tidak memberikan
goresan baru lagi pada buah stroberi (Mutiarawati, 2014).

D. Lapisan Lilin Lebah
Pengelolaan buah pascapanen di Indonesia masih kurang. Hal ini
terlihat dari hasil panen yang 25-28% mengalami kerusakan (Rahmawati,
2010). Oleh karena itu diperlukan strategi mengatasi hal ini sehingga buah
dan hasil panen dapat meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan melakukan pelapisan lilin. Pada dasarnya setiap buah
memiliki lapisan pelindung secara alami yang berfungsi melindungi buah
agar menurunkan laju transpirasi berlebihan yang dapat membuat buah
menjadi layu dan keriput. Salah satu cara untuk mempertahankan mutu
dan kesegaran buah adalah dengan melapisi buah dengan lilin. Pelapisan
lilin pada permukaan buah juga dapat mengkilapkan buah sehingga
meningkatkan daya tarik bagi para konsumen (Winarno, 2007).
Sumber lilin yang dapat digunakan adalah lilin lebah (beeswax).
ilin le ah memiliki sifa kimia s a il dengan i ik le
jenis pada

-

, ea

C sekitar 0,96 , dan tidak terlarut dalam air. Sifat kimia yang

stabil pada lilin lebah mampu mencegah respirasi pada buah. Menurut
Fatimah dan Dwi (2015), untuk mendapatkan lapisan lilin yang optimal
maka konsentrasi lapisan lilin adalah sebesar 6%. Lapisan lilin dapat
diberikan pada buah dengan cara penghembusan, penyemprotan,
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pencelupan (30 detik) dan pengolesan (Pantastico 1997 dalam Usman
2013).
E. Suhu
Perlakuan penyimpanan buah pada suhu rendah bertujuan untuk
memperpanjang masa kesegaran buah. Laju respirasi dapat menunjukkan
metabolisme buah, sehingga dapat menunjukkan potensi daya simpan
buah. Apabila laju respirasi tinggi maka biasanya disertai dengan daya
simpan buah yang pendek. Pendinginan dapat memperlambat kecepatan
reaksi metabolisme. Umumnya setiap penurunan suhu 8-100C berkurang
menjadi setengahnya. Oleh karena itu penyimpanan dapat memperpanjang
masa hidup jaringan dalam bahan pangan karena laju respirasi menurun
(Safaryani, 2007).

F. Kadar Air
Kadar air merupakan jumlah kandungan air yang terdapat dalam
suatu buah. Kadar air menjadi salah satu karakteristik yang sangat penting
karena air dapat berpengaruh pada penampakan bahan pangan seperti
tekstur dan rasa dari bahan pangan itu sendiri yang dapat terlihat dengan
tampilan kesegarannya. Jumlah kadar air pada bahan pangan dapat
mengakibatkan mudahnya pertumbuhan bakteri sehinga memberikan
perubahan tampilan pada bahan pangan tersebut (Winarno 1997 dalam
Aventi 2015).
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Penentuan kadar air bervariasi bergantung dengan struktur dan
komposisinya. Dalam segi analisis pangan, kadar air dapat dikelompokan
menjadi 3, antara lain :
1. Air bebas
Air bebas merupakan satu kondisi dimana air terdapat bebas di bagian
pori-pori bahan pangan. Air ini berlaku sebagai pendispersi bahanbahan koloidal dan sebagai pelarut dari senyawa-senyawa kristalin.
2. Air terserap
Air yang terserap atau teradsorpsi ini nantinya berkaitan erat dengan
makromolekul yang dapat berkaitan dengan pembentukan ikatan
hidrogen.
3. Air terikat
Air terikat adalah air yang berkombinasi dengan berbagai substansi
sebagai air hidrat (Winarno 1997 dalam Aventi 2015).

G. Uji Organoleptik
Uji organoleptik merupakan suatu pengukuran ilmiah dalam
mengukur dan menganalisa karakteristik suatu bahan pangan yang
diterima oleh indera penglihatan, pengecapan, penciuman, perabaan, dan
menginterpretasikan reaksi dari akibat proses penginderaan yang
dilakukan oleh manusia, juga bisa disebut panelis sebagai alat ukur.
Tingkat kesukaan konsumen dapat diukur menggunakan uji organoleptik
melalui alat indra. Uji kesukaan pada dasarnya merupakan pengujian yang
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panelisnya mengemukakan responnya yang berupa senang tidaknya
terhadap sifat bahan yang diuji. Pengujian ini umumnya digunakan untuk
mengkaji reaksi konsumen terhadap suatu bahan. Metode pengujian mutu
organoleptik bahan pangan digunakan untuk membedakan kualitas bahan
pangan pada aroma, rasa dan tekstur secara langsung. Mutu organoleptik
dari suatu bahan pangan akan mempengaruhi diterima atau ditolak bahan
pangan tersebut oleh konsumen (Sofiah dan Achyar, 2008). Parameter
yang perlu diuji dalam uji organoleptik adalah :
1. Tekstur
Tekstur adalah salah satu sifat bahan atau produk yang dapat
dirasakan melalui sentuhan kulit atau pencicipan. Ada dua jenis dasar
tekstur yaitu, tekstur nyata yang berarti tekstur yang benar-benar nyata
dan dapat dinyatakan dengan sentuhan sedangkan tekstur visual adalah
tekstur yang hanya dapat terlihat dengan mata.
2. Warna
Salah satu elemen yang paling penting dalam suatu produk
makanan

adalah

warna.

Warna

adalah

60%

elemen

yang

mempengaruhi minat dari konsumen. Warna dari suatu produk bisa
membuat seseorang menerima atau justru menolak suatu produk
tertentu.Warna memiliki peranan tidak kalah penting dalam uji
organoleptik.

Warna

akan

mempengaruhi

tingkat

konsumen terhadap suatu produk makanan tertentu.

ketertarikan
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Menurut para ahli konsumen cenderung tidak menyukai produk
makanan berwarna hijau, biru, dan kuning tetapi cenderung menyukai
produk makanan berwarna pink, merah dan ungu. Hal ini berkaitan
dengan perasaan dan cara seseorang meredam emosi maupun
mengekspresikan perasaannya terhadap kesukaan akan sesuatu hal.
3. Aroma
Aroma adalah reaksi dari makanan yang akan mempengaruhi
konsumen sebelum konsumen menikmati makanan, konsumen dapat
mencium makanan tersebut. Aroma memiliki peranan penting untuk
produk makanan karena pengujian terhadap bau atau aroma dapat
memberikan hasil penilaian terhadap produk tentang diterima atau
tidaknya produk tersebut. Produk tersebut akan diterima oleh
masyarakat apabila aroma dari produk tersebut tidak menyengat atau
hambar (Zuhriani, 2015).
4. Rasa
Cita rasa adalah suatu cara pemilihan makanan yang harus
dibedakan dari rasa makanan tersebut. Cita rasa merupakan bentuk
kerjasama dari kelima panca indra manusia, yaitu perasa, penciuman,
perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Rasa dinilai dengan adanya
tanggapan rangsangan oleh indra pengecap (lidah). Rasa merupakan
salah satu faktor penting yang menentukan kualitas suatu produk,
selain itu rasa dapat mempengaruhi penilaian konsumen terhadap suatu
produk. Apabila rasa pada produk terlalu manis, asin, ataupun asam
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maka konsumen tidak tertarik untuk mengkonsumsinya (Waysimah
dkk, 2010).
Untuk melaksanakan penilaian sensori 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 tak
terlatih, panel konsumen, dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel
tersebut

didasarkan

pada

keahlian

dalam

melakukan

penilaian

organoleptik. Berikut jenis-jenis panelis:
1. Panel perseorangan
Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan
kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau
latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat
mengenal sifat, peranan dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai
dan menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat
baik. Keuntungan menggunakan panelis ini adalah kepekaannya
tinggi, bias dapat dihindari, penilaian cepat, efisien, dan tidak cepat
fatik. Panel perseorangan biasanya digunakan untuk mendeteksi
penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan mengenali penyebabnya.
Keputusan sepenuhnya ada pada seseorang.
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2. Panel terbatas
Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan
tinggi sehingga bias lebih dapat dihindari. Panelis ini mengenal
dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan dapat
mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap hasil
akhir. Keputusan diambil setelah berdiskusi di antara anggotaanggotanya.
3. Panel terlatih
Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai
kepekaan cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului
dengan seleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa
sifat rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik. Keputusan diambil
setelah data dianalisis secara statistik.
4. Panel agak terlatih
Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya
dilatih untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. Panel agak terlatih
dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji kepekaannya
terlebih dahulu, sedangkan data yang sangat menyimpang boleh tidak
digunakan data analisis.
5. Panel tidak terlatih
Panel tidak terlatih terdiri lebih dari 25 orang awam yang dapat
dipilih berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, tingkat sosial dan
pendidikan. Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai sifat-
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sifat organoleptik yang sederhana, seperti sifat kesukaan, tetapi tidak
boleh digunakan data uji pembedaan.
6. Panel anak-anak
Panel yang khas adalah panel yang menggunakan anak-anak
berusia 3-10 tahun. Biasanya anak-anak digunakan sebagai panelis
dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak,
seperti cokelat, permen, dan es krim.

H. Hasil Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat
dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:
Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan
No Referensi

Judul

Keterangan

1

Fatimah
dan Dwi
(2015)

PENGARUH
PELILINAN LILIN
LEBAH TERHADAP
KUALITAS BUAH
TOMAT
(Solanum
lycopersicum)

2

Silalahi
(2007)

PENGARUH SUHU
DAN LAMA
PENYIMPANAN
TERHADAP MUTU
PEPAYA (Carica
Papaya L.) IPB 1
SETELAH
PEMERAMAN

Penelitian
ini
menyatakan
perlakuan
dalam
pelilinan
menggunakan lilin lebah madu
dengan konsentrasi lilin sebesar
6%
ternyata
dapat
mempertahankan mutu buah
sampai hari ke 5 penelitian.
Penelitian
ini
menyatakan
penyimpanan buah pada suhu
C merupakan suhu terbaik
yang dapat mempertahankan
kualitas buah. Namun buah
yang disimpan pada suhu ruang
memiliki hasil uji organoleptik
yang lebih tinggi.
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I. Kerangka Berpikir
Stroberi adalah salah satu jenis buah yang sangat familiar

di

kalangan masyarakat. Buah ini memiliki banyak manfaat dan sering
dijadikan sebagai bahan olahan pangan. Buah stroberi mengandung
vitamin C, kalium, asam folat, dan antioksidan sehingga buah ini sangat
baik untuk dikonsumsi.
Pada umumnya stroberi memiliki harga jual yang tinggi. Namun
perlakuan pascapanen stroberi dapat membuat buah ini cepat busuk karena
hilangnya lapisan lilin pada buah. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi
pada buah stroberi akan menurunkan daya tarik konsumen sehingga
berdampak pada turunnya harga jual buah stroberi. Sehingga pada
penelitian ini akan dilakukan penyimpanan buah stroberi pada suhu yang
berbeda-beda dan dengan penambahan pelapisan lilin pada buah.
Banyak manfaat yang dimiliki oleh buah stroberi yang sangat baik
bagi kesehatan. Setelah perlakuan pada buah stroberi selesai maka akan
dilakukan uji susut bobot dan uji organoleptik. Secara sederhana, kerangka
berpikir penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Stroberi

Pelapisan lilin lebah pada buah
stroberi
Suhu penyimpanan buah
stroberi (10C, 20C, dan suhu
ruangan)
Lama penyimpanan selama 3
hari

Susut bobot

Uji organoleptik

Gambar 2.2. Bagan Kerangka Berpikir

J. Literatur Map
Berdasarkan jurnal acuan yang ada maka terbentuklah sebuah rencana
penelitian untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan
memanfaatkan buah yang berbeda.
Pengaruh pemberian lapisan
lilin dengan konsentrasi 6%
pada permukaan buah
terhadap kualitas buah
tomat (Solanum
lycopersicum)

Pengaruh penyimpanan
buah di suhu 10C, 15C, dan
suhu ruang (27-29C) pada
buah pepaya (Carica
Papaya L.)

Pengaruh pelapisan lilin
lebah dengan konsentrasi
6% yang disimpan di suhu
10C, 20C, dan suhu ruang
pada buah stroberi
(Fragaria vesca)
Gambar 2.3. Bagan Literatur Map
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K. Hipotesis Penelitian
1.

Pemberian variasi suhu penyimpanan mempengaruhi kualitas buah
stroberi (Fragaria vesca).

2.

Pemberian lapisan lilin mempengaruh kualitas buah stroberi (Fragaria
vesca).
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

jenis

penelitian

eksperimen

yang

menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL) dengan melakukan
percobaan pemberian pelapisan zat lilin lebah pada buah stroberi (Fragaria
vesca) yang dapat mempengaruhi kualitas kesegaran. Terdapat 6 perlakuan
ang e di i a as pen impanan

ah s o e i pada s h

lilin, pen impanan s o e i pada s h

C dengan pelapisan

C dengan pelapisan lilin, dan

penyimpanan pada suhu ruang dengan pelapisan lilin, serta 3 kontrol yang
e di i a as pen impanan
pen impanan

ah

ah s o e i pada s h

s o e i pada s h

penyimpanan pada suhu ruang tanpa

anpa pelapisan lilin,

C tanpa pelapisan lilin, dan
pelapisan lilin. Setiap perlakuan

dilakukan pengulangan sebanyak lima kali. Selanjutnya, pelapisan zat lilin
pada buah stroberi dilakukan dua pengujian, yaitu uji organoleptik dan uji
korelasi terhadap susut bobot buah stroberi.
Uji organoleptik pada buah stroberi menggunakan nilai kesukaan yang
meliputi penilaian nilai kesukaan tekstur, nilai kesukaan warna, nilai
kesukaan aroma dan nilai kesukaan rasa, serta uji kualitas buah yang meliputi
pengukuran susut bobot buah stroberi.

22
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Pengujian organoleptik dilakukan oleh 30 panelis tidak terlatih. Dalam
penelitian ini digunakan beberapa variabel, diantaranya adalah variabel bebas,
variabel terikat, dan variabel kontrol.
1.

Variabel Bebas
Variabel

bebas dalam penelitian ini adalah

pemberian suhu

penyimpanan dan pelapisan lilin yang dilakukan pada penyimpanan
buah stroberi.
2.

Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai kesukaan panelis yang
meliputi kesukaan terhadap tekstur, warna, aroma, dan rasa serta
kualitas buah yang meliputi susut bobot buah stroberi.

3.

Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis stroberi yang
digunakan, ukuran buah stroberi dengan tinggi 2cm, lama waktu
pencelupan selama 30 detik, lama waktu penyimpanan selama 3 hari,
lapisan lilin dengan konsentrasi yang sama yaitu 6% dan tempat
penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan buah stroberi yang
berupa plastik mika.
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Adapun perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut:
Tabel 3.1 Perlakuan dalam Pelapisan Buah Stroberi
Ulangan
I

II

Dilapisi

A1

A2

Tidak dilapisi

B1

Dilapisi

III

IV

V

A3

A4

A5

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

C4

C5

Tidak dilapisi

D1

D2

D3

D4

D5

Dilapisi

E1

E2

E3

E4

E5

Tidak dilapisi

F1

F2

F3

F4

F5

Perlakuan
C

C

Suhu
ruang
C)

B. Setting Penelitian
Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan untuk
mempermudah dalam memahami masalah maka permasalahan dibatasi
sebagai berikut :
1. Subjek penelitian adalah buah stroberi dibeli langsung dari perkebunan
stroberi di Magelang.
2. Termometer ruang yang digunakan merupakan termometer digital yang
terdapat di laboratorium biologi.
3. Wadah penyimpanan yang digunakan terbuat dari plastik yang tahan
panas.
4. Lilin lebah yang digunakan untuk melapisi buah dibeli dari toko online
STOREMDR.
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5. Objek penelitian adalah kualitas buah stroberi meliputi susut bobot dan
uji organoleptik yang meliputi nilai kesukaan tekstur, nilai kesukaan
rasa, nilai kesukaan aroma, dan nilai kesukaan warna.
6. Panelis yang dilibatkan dalam uji organoleptik buah stroberi ini terdiri
atas panelis tidak terlatih yaitu 30 orang awam dengan kisaran usia 1925 tahun dengan komposisi jumlah panelis perempuan sama dengan
jumlah panelis laki-laki.

C. Alat dan Bahan
Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat yang
digunakan untuk pembuatan pelapisan lilin pada buah stroberi. Alat-alat
tersebut yaitu: termometer, timbangan digital, pengaduk, kompor, wadah
plastik, dan panci.
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
yang digunakan untuk pembuatan pelapisan lilin pada buah stroberi.
Bahan-bahan tersebut yaitu: lilin lebah konsentrasi 6%, stroberi, akuades,
trietanolamin dan label.
D. Cara Kerja
1.

Tahap Pra-Penelitian
Kegiatan pra-penelitian dilakukan selama bulan Juni 2019.

Kegiatan pra-penelitian bertujuan untuk mengetahui ketebalan lapisan
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lilin yang tepat untuk melapisi buah stroberi, sehingga dapat
meminimalkan terjadinya kegagalan pada saat kegiatan penelitian.
Kegiatan ini diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan yang
diperlukan kemudian dilanjutkan dengan melapisi stroberi dengan lapisan
lilin yang kemudian dikeringanginkan dan disimpan selama 3 hari pada
masing-masing suhu penyimpanan yang sudah ditetapkan yaitu
dan s h

angan

-

,

C ). Setelah disimpan selama 3 hari maka

didapati pada tempat penyimpanan buah stroberi yang disimpan pada
dan s h

suhu

angan

-

C ) terdapat air berwarna merah

disekeliling buah stroberi, sedangkan buah stroberi yang disimpan pada
suhu

C tidak ditemukan adanya air namun kondisi fisik buah stroberi

sedikit layu.
2.

Tahap Pelapisan Lilin pada Buah Stroberi
a. Pencucian Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pelilinan
pada buah stroberi disiapkan serta dicuci bersih menggunakan air
mengalir.
b. Pembuatan Lapisan Lilin Lebah
Untuk mendapatkan lilin lebah dengan konsentrasi 12% maka
lilin lebah sebanyak 120 g dan akuades sebanyak 840 ml
dimasukan ke dalam panci. Lilin lebah dipanaskan hingga suhu
-

kem dian di am ahkan ie anolamin se an ak

didinginkan hingga

ml dan

C sambil terus diaduk. Kemudian lilin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

lebah dengan konsentrasi 12% yang telah dihasilkan dimasukan
kedalam panci dan ditambahkan akuades dengan perbandingan
1:1 untuk mendapatkan larutan lilin lebah dengan konsentrasi 6%.

Gambar 3.1 Lilin Lebah Konsentrasi 6%
Sumber: Dokumentasi Pribadi
c. Penimbangan
Sebelum buah stroberi dilapisi lilin lebah, buah stroberi terlebih
dahulu diletakkan pada tempat penyimpanan yang telah
sebelumnya diberi kode penyimpanan agar mempermudah ketika
melakukan langkah kerja selanjutnya. Buah stroberi kemudian
ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui
berat buah dan hasilnya dicatat.
d. Pelapisan Lilin Pada Buah
Buah stroberi yang sudah ditimbang maka dicelupkan ke dalam
lilin dengan konsentrasi 6% selama 30 detik kemudian diangkat
dan dikeringanginkan. Selama proses pengeringan ini buah
stroberi tidak disentuh dan dibiarkan selama 15 menit. Buah yang
telah selesai dikeringanginkan dapat disimpan dalam wadah
plastik untuk penyimpanan sesuai dengan perlakuan. Pemberian
tanda diberikan agar mempermudah pengamatan.
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Gambar 3.2 Buah Stroberi Lapis Lilin
Sumber: Dokumentasi Pribadi
e. Pengamatan
Buah stroberi disimpan pada suhu penyimpanan
s h

angan

-

,

, dan

C ) yaitu selama 3 hari. Penyimpanan suhu

dingin menggunakan kulkas yang telah di setel terlebih dahulu
kedalam mode terendah kulkas sehingga untuk mendapatkan suhu
C buah stroberi dapat diletakkan didalam kulkas pada bagian
laci atas pertama, sedangkan untuk mendapatkan suhu

C

menggunakan bagian laci terbawah yaitu tempat penyimpanan
sayur yang didalam kulkas, kemudian penyimpanan stroberi pada
suhu ruangan diletakkan di dalam ruangan kamar. Suhu
penyimpanan dipantau secara konsisten setiap hari. Setelah masa
waktu penyimpanan maka buah stroberi terlebih dahulu
ditimbang dan hasilnya dicatat. Apabila sudah selesai melakukan
penimbangan maka buah dipersiapkan untuk uji organoleptik.
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Gambar 3.3 Pengaturan Kulkas
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3.4 Penyimpanan Suhu
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3.5 Penyimpanan Suhu
Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.

Gambar 3.6 Suhu Ruangan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tahap Persiapan Uji Organoleptik
Tahap uji organoleptik dilakukan dalam satu hari, yaitu
pada hari terakhir penelitian. Pada hari terakhir penelitian
disediakan semua sampel yang berjumlah 4 sampel dengan kode
sampel, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D dengan
sendok dan air mineral dikarenakan pada sampel E dan F
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ditemukan adanya jamur sehingga tidak diuji organoleptikan. Kode
diberikan dengan acak berfungsi agar panelis tidak hanya fokus
terhadap salah satu perlakuan saja yang pada akhinya akan
menimbulkan data bias. Air mineral bertujuan untuk menetralkan
lidah sebelum panelis memulai atau menguji sampel berikutnya.
Uji organoleptik dilakukan oleh 30 panelis dengan kategori panelis
tidak terlatih dengan kisaran usia 19-25 tahun yang terdiri atas
panelis perempuan dan laki-laki. Setiap panelis memakan 1 buah
dari setiap perlakuan. Masing-masing panelis kemudian mengisi
kuesioner yang telah disediakan sesuai dengan panduan skoring
yang telah ditentukan.

Gambar 3.7 Uji Organoleptik
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3.8 Stroberi Berjamur
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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4.

Uji Susut Bobot
Susut bobot dilakukan dengan menggunakan timbangan
digital. Susut bobot diukur berdasarkan presentase penurunan
bobot bahan sejak awal penyimpanan dingin sampai akhir akhir
penyimpanan. Susut bobot diperoleh dengan membandingkan
pengurangan bobot awal (b0) dengan bobot penyimpanan hari
terakhir (bi) yang dinyatakan dalam persen (%). Rumus yang
digunakan untuk mengukur susut bobot adalah sebagai berikut :
Susut bobot (%) =
dimana :

5.

bo

= bobot awal penyimpanan (gram)

bi

= bobot bahan pada penyimpanan hari terakhir (gram)

Uji Nilai Organoleptik
Pengujian

organoleptik

buah

stroberi

dengan

variasi

penyimpanan suhu dilakukan dengan menggunakan uji mutu skala
hedonik dan disiapkan sampel yang sudah diberi kode A, B, C, dan
D kemudian panelis akan diberikan lembar penilaian yang terdiri
atas beberapa poin yang akan dinilai, meliputi tekstur, rasa, aroma,
dan warna. Poin yang dirasa paling dominan segera ditandai dalam
lembar uji kesukaan yang berisikan 5 skala hedonik yaitu terdapat
pada tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Skala Hedonik
Skala Hedonik

Skala Numerik

Sangat suka

5

Suka

4

Kurang suka

3

Tidak Suka

2

Sangat tidak suka

1

E. Analisis Data
Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan setelah semua
data yang diperlukan terkumpul, baik untuk uji kualitas buah maupun uji
organoleptik.
1. Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan data total skala
hedonik yang diberikan oleh seluruh panelis. Data uji organoleptik
nilai kesukaan pada buah stroberi yang telah terkumpul kemudian
dianalisis secara deskriptif.
2. Susut Bobot
Susut bobot stroberi akan dinyatakan dengan uji Korelasi Pearson.
Uji ini berguna untuk menguji 2 variabel yang dinyatakan dengan
koefisien korelasi, yaitu untuk mengukur kuatnya hubungan antara
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variabel satu dengan variabel lainnya. Uji Korelasi Pearson dengan
taraf signifikan 95% dengan nilai kemaknaan 5% dan 1% dengan nilai
kemaknaan 99%. Syarat untuk uji Korelasi Pearson adalah data harus
berdistribusi normal tetapi data tidak harus homogen.
Rumus Korelasi Pearson :

Dengan:
R
=
koefisien korelasi r pearson
n
=
jumlah sampel/observasi
X
=
variabel bebas/variabel pertama
Y
=
variabel terikat/variabel kedua
Pengujian lanjutan untuk menentukan apakah koefisien korelasi
yang didapat bisa digunakan untuk generalisasi atau mewakili
populasi, maka digunakan uji signifikansi dari uji t. Maka nilai r
pearson yang didapat digunakan untuk menghitung nilai t hitung.
Berikut rumusnya:

thitung =

√
√

Nilai t hitung yang di dapat nantinya dibandingkan dengan nilai t
tabel. Apabila t hitung > t tabel pada derajat kepercayaan tertentu,
misal 95 % berarti signifikan atau bermakna.
1. Pengajuan Hipotesis
H0 : Tidak terdapat korelasi antara perlakuan dengan susut bobot
pada buah stroberi.
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H1 : Terdapat korelasi antara pelakuan dengan susut bobot pada
buah stroberi.
2. Pengambilan Keputusan
Dasar pengambilan keputusan

adalah dengan membandingkan

hasil uji statistiknya.
a) Apabila nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan tidak ada
korelasi antara perlakuan yang diberikan terhadap kualitas buah
stroberi.
Apabila nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti terdapat hubungan korelasi antara
perlakuan yang diberikan terhadap kualitas buah stroberi ada
pengaruh yang signifikan dari 3 sampel perlakuan (Usman,
2000).
3. Pedoman Derajat Hubungan
Uji korelasi ditentukan dengan pedoman berikut ini :
Tabel 3.3 Klasifikasi Koefisien Pearson
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0.00-0.20

Tidak ada korelasi

0.21-0.40

Korelasi lemah

0.41-0.60

Korelasi sedang

0.61-0.80

Korelasi kuat

0.81-1.00

Korelasi sempurna
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Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan tentang nilai koefisien korelasi
uji pearson product moment dan makna keeratannya dalam sebuah
analisis statistik atau analisis data
F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran Biologi kelas
VIII SMP khususnya pada:
KD 3.6

: Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman,
zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan

KD 4.6

: Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif
dan zat adiktif bagi kesehatan. Pengaplikasiannya dapat
dilakukan dengan kegiatan praktikum siswa dalam hal seperti
perencanaan dan pelaksanaan pembuatan produk serta
menyusun laporan praktikum secara rinci.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Susut bobot
Berdasarkan dari hasil penimbangan yang dilakukan terhadap
susut bobot pada buah stroberi dengan pemberian variasi suhu,
diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Penimbangan Rerata Susut Bobot (%) pada Buah
Stroberi
Suhu
C
C
Suhu ruangan

Dilapisi
lilin
Tidak
dilapisi
lilin

Susut
bobot
(%)
A=1.65
B=1.95

±SD

A=0.76

Susut
bobot
(%)
C=3.64

B=0.83

D=4.30

±SD

C=1.31

Susut
bobot
(%)
E=4.70

±SD

E=3.69

D=1.47

F=4.74

F=1.56

Pengambilan keputusan pada analisis Korelasi Pearson adalah
jika nilai sig > 0,01 maka tidak terdapat korelasi antar perlakuan,
sedangkan jika nilai sig < 0,01 maka terdapat hubungan korelasi antar
perlakuan. Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa nilai sig pada susut
o o s o e i dengan pe lak an pelapisan lilin dan pelapisan s h
,

, dan s h

angan

-

C ) adalah 0.009 lebih kecil

dibandingkan 0.01 sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan
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korelasi antara perlakuan yang diberikan dengan susut bobot buah
stroberi.
Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Uji Korelasi Susut Bobot
pada Buah Stroberi

Jika dilihat dari nilai Korelasi Pearson susut bobot pada buah
stroberi memiliki nilai 0,599. Jadi dapat diketahui bahwa hubungan
korelasi antara perlakuan dengan kualitas buah stroberi memiliki
hubungan korelasi sedang. Nilai positif pada nilai Korelasi Pearson
mengartikan bahwa buah yang dilapisi lilin dengan tingkat suhu
semakin rendah maka dapat mempertahankan bobot segar buah
stroberi.
Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui jika susut
bobot terendah terdapat pada stroberi yang dilapisi lilin dan diletakkan
di a ea dengan s h

C dengan susut bobot sebesar 1,65% , lebih

rendah jika dibandingkan dengan buah stroberi yang tidak dilapisi lilin
yaitu 1,95%. Pada susut bobot buah stroberi yang dilapisi lilin dan
disimpan di s h

C memiliki susut bobot 3,64% sedangkan buah
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stroberi tanpa pelapisan lilin memiliki susut bobot 4,30%. Pada
perlakuan pemberian lapisan lilin dan diletakkan pada area dengan
s h

ang

-

memiliki s s

o o se esa

sedangkan

buah stroberi tanpa pelapisan lilin memiliki susut bobot hingga 4.74%.
ada s h

C susut bobot yang dilapisi lilin dan tanpa dilapisi lilin

memiliki selisih hasil ang le ih an ak di anding s h

C dan suhu

ruang. Hal ini diakibatkan oleh laju respirasi yang terjadi pada buah
stroberi selama penyimpanan.
Semakin tinggi laju respirasi maka akan semakin cepat pula
proses transpirasi pada

buah stroberi. Hal ini sesuai dengan Ana

(2008), transpirasi yang terjadi pada buah stroberi dapat menyebabkan
terjadinya susut bobot. Kehilangan air akibat transpirasi adalah hasil
uap air antara kejenuhan atmosfer internal dengan kejenuhan yang
rendah pada atmosfir di sekelilingnya. Uap air pindah secara langsung
ke konsentrasi yang rendah melalui pori-pori permukaan buah. Laju
perpindahan uap air dipengaruhi oleh perbedaan tekanan uap air bahan
dan sekelilingnya yang disebabkan oleh suhu. Susut bobot pada buah
stroberi yang tidak diberi pelapisan lilin lebih besar dibandingkan
buah yang diberi pelapisan lilin seperti pada hasil perlakuan A dan B
dengan selisih susut bobot sebesar 0.3%, C dan D sebesar 0.6%, E dan
F sebesar 0.04%. Perbedaaan hasil perlakuan disebabkan karena
proses transpirasi dan respirasi dapat tertahan oleh lapisan lilin dan
mengakibatkan buah stroberi lebih sedikit kehilangan air.
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Berdasarkan hasil pelapisan lilin pada buah stroberi yang
disimpan pada suhu ruang ditemukan jamur yang terdapat di
sekeliling buah stroberi, demikian pula dengan buah yang tidak
dilapisi lilin. Hal ini menunjukkan jika pelapisan lilin hanya dapat
menghambat transpirasi pada buah namun tidak mampu menghambat
kontaminasi sehingga menyebabkan tumbuhnya jamur pada buah.
Kondisi buah yang lembab dan lingkungan yang kurang steril menjadi
penyebab adanya jamur yang tumbuh pada sekeliling buah stroberi.
Buah stroberi yang dipanen memiliki kulit buah yang
didominasi warna merah lebih banyak dibandingkan warna hijau pada
awal pembentukan buah, hal ini sesuai dengan pernyataan Chandra
(2014). Buah stroberi merupakan buah yang termasuk ke dalam
kategori non-klimaterik sehingga buah ini tidak mengalami laju
respirasi yang tinggi. Buah stroberi memiliki laju respirasi rendah
yang diikuti dengan sedikit produksi etilen ketika buah sudah dipetik.
Ketika buah stroberi dipetik maka tetap akan menunjukkan penuaan
melalui sifat fisik pada buah seperti warna dan tekstur yang dapat
dilihat menggunakan pancaindra. Maka dari itu setelah pascapanen
diperlukan perlakuan yang tepat, salah satunya dengan melapisi buah
stroberi dengan lapisan lilin agar dapat menekan transpirasi sehingga
buah dapat lebih awet dan segar.
Susut bobot pada buah stroberi dapat dipengaruhi oleh respirasi
dan transpirasi. Hal ini terjadi karena selama proses penyimpanan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

buah menuju pemasakan terjadi perubahan fisiokimia yang ditandai
dengan pelepasan air. Sesuai dengan pernyatan Mahmudah (2008)
apabila laju transpirasi semakin tinggi maka akan semakin besar pula
susut bobot yang dialami oleh buah.
2. Uji Organoleptik Berdasarkan Hedonik
Selain menguji susut bobot pada buah stroberi, penelitian ini
juga melakukan uji organoleptik nilai kesukaan tekstur, rasa, warna,
dan aroma. Uji organoleptik ini menggunakan 30 panelis tidak terlatih.
Uji organoleptik dapat bervariasi hasilnya karena setiap orang
memiliki kepekaan indera yang berbeda-beda terutama jika panelisnya
tidak terlatih untuk pengujian ini.

Gambar 4.1. Uji Organoleptik
Sumber: Dokumentasi pribadi
a. Nilai kesukaan terhadap tekstur
Kegiatan uji organoleptik terhadap 30 panelis mengenai nilai
kesukaan terhadap tekstur dari buah stroberi berdasarkan hedonik
(lampiran 7) adalah terdapat kesukaan tekstur buah stroberi yang
signifikan dari panelis pada sampel B yaitu dengan perlakuan buah
stroberi tanpa pelapisan lilin dan disimpan pada suhu 10C. Panelis
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cenderung menyukai tekstur buah yang sedikit keras dan masih terjaga
kesegarannya. Pelapisan lilin yang menghambat terjadinya transpirasi
mampu menjaga tekstur stroberi hingga lebih disukai oleh panelis.
ah s o e i kode sampel

dengan pen impanan pada s h

dan dilapisi lilin adalah buah stroberi dengan paling sedikit
panelis yang menyukainya. Perbedaan hasil tekstur pada buah stroberi
dipengaruhi oleh karena perombakan pati menjadi glukosa yang
menyebabkan tekstur menjadi lebih lunak sesuai pernyataan Dhyan
(2014). Selama masa penyimpanan, buah akan terus mengalami
peningkatan kadar air akibat proses metabolisme

sehingga akan

terjadi perubahan fisik yang nyata berupa tekstur yang semakin lunak.

b. Nilai kesukaan terhadap rasa
Kegiatan uji organoleptik terhadap 30 panelis mengenai nilai
kesukaan terhadap rasa dari buah stroberi berdasarkan hedonik
(lampiran 8) adalah perlakuan A dengan perlakuan buah stroberi
dilapisi lilin dan disimpan di s h

C memiliki skor rerata kesukaan

rasa tertinggi.
Perubahan rasa buah dari asam ke manis disebabkan adanya
perubahan jumlah asam organik dan bertambahnya gula sederhana.
Buah yang mentah mengandung asam organik yang cukup tinggi,
sehingga rasa dominan yang didapat adalah rasa asam dan terkadang
disertai rasa sepat pada lidah. Selama pengurangan asam organik
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terjadi perombakan pati menjadi glukosa, sehingga rasa buah menjadi
manis sesuai dengan pernyataan Waysimah,dkk (2010).
c. Nilai kesukaan terhadap aroma
Kegiatan uji organoleptik terhadap 30 panelis mengenai nilai
kesukaan terhadap aroma dari buah stroberi berdasarkan hedonik
(lampiran 9) adalah perlakuan A dengan perlakuan buah stroberi
dilapisi lilin dan disimpan di s h

C memiliki skor rerata kesukaan

terhadap aroma buah stroberi tertinggi. Kandungan asam oraganik
yang bebas meningkat dengan cepat dan waktu peningkatan itu
bersamaan dengan timbulnya aroma buah. Peningkatan asam-asam
organik pada buah stroberi disebabkan proses respirasi buah,
khususnya pada reaksi siklus krebs, dimana dihasilkan banyak asam
organik. Aroma buah stroberi muncul semakin kuat ketika mencapai
puncak kematangan.
d. Nilai kesukaan terhadap warna
Kegiatan uji organoleptik terhadap 30 panelis mengenai nilai
kesukaan terhadap aroma dari buah stroberi berdasarkan hedonik
(lampiran 10) adalah perlakuan D dengan perlakuan buah stroberi
yang tidak dilapisi lilin dan disimpan di s h

Kesukaan panelis

akan warna buah stroberi dengan intensitas warna hijau lemah dan
warna merah kuat yang lebih mendominasi dibanding warna hijau.
Warna ini dipengaruhi oleh pigmen antosianin yang berperan dalam
pembentukan warna merah, biru, maupun ungu pada buah ataupun
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sayuran.

Antosianin adalah senyawa alami yang tergolong dalam

senyawa fenolik (Chandra, 2014).
Warna stroberi mengalami perubahan selama penyimpanan
semakin memerah. Warna merah yang menguat selama proses
penyimpanan akibat meningkatnya pigmen antosianin oleh enzim.
Selama penyimpanan pigmen ini akan semakin meningkat sehingga
menyebabkan berwarna merah tua.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :
1. Tidak menentukan area masuk keluarnya udara pada tempat
penyimpanan stroberi.
2. Tidak menentukan tingkat kelembaban udara untuk penyimpanan
stroberi.
3. Tidak menentukan tingkat kekeringan stroberi sebelum masa
penyimpanan dengan cara mengecek dengan tissue.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian pengaruh pemberian sari buah nanas madu (Ananas
comosus L. Merr) sebagai pengganti larutan gula dan waktu fermentasi terhadap
kandungan gula, protein, serat, alkohol, dan uji organoleptik pada pembuatan tape
ketan putih dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi untuk pembelajaran
Biologi Sekolah Menengah Atas kelas XII semester 2 pada materi Bioteknologi.
Aplikasi dalam materi bioteknologi konvensional salah satu nya adalah
proses fermentasi dalam pembuatan tape. Pembelajaran dirancang agar peserta
didik dapat melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemanfaatan nanas
madu yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat berbagai kalangan
sebagai pengganti larutan gula pada pembuatan tape ketan putih sebagai
penambah kandungan gizi pada poduk makanan. Melalui percobaan ini peserta
didik diharapkan mampu memahami pinsip dasar bioteknologi serta pemanfaatan
bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui pecobaan ini peserta didik mendapatkan pengetahuan terkait
manfaat dari buah nanas madu yaitu selain untuk dimakan buah nya dan dibuat jus
dapat juga dijadikan sebagai pengganti larutan gula pada pembuatan tape sehingga
fermentasi yang dilakukan oleh bakteri pada ragi tape dapat tetap bekeja dengan
baik. Output yang diharapkan dapat berupa laporan penelitian secara tertulis dan
dipresentasikan di depan kelas berdasarkan kegiatan praktikum yang telah
dilaksanakan secara berkelompok. Pembelajaran yang dilangsungkan dapat
44
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menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yaitu pembelajaran yang
menekankan peserta didik untuk bekerja secara mandiri baik dalam menemukan
referensi pembelajaran maupun melakukan kegiatan praktikum dan menemukan
teori materi yang dipelajari dari kajian hasil kegiatan praktikum. Jadi peserta didik
menemukan teori dari kegeiatan praktikum dan guru hanya sebagai pendamping
bukan yang memberikan materi pembelajaran secara penuh.
Rancangan

kegiatan

praktikum

terkait

pembuatan

tape

dengan

menggunakan sari buah nanas madu dengan memperhatikan keadaan yang
dibutuhkan oleh bakteri yang terdapat pada ragi tape sehingga proses fermentasi
dapat tetap terjadi. Acuan kurikulum yan digunakan dalam pembelajaran terkait
penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013 revisi 2016. Adapun
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan adalah sebagai
berikut :
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, kerja sama, toleran, damai),
santun,responsive, dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai
bagian dai

solusi

atas

berinteraksi secara efektif

berbagai

dalam

dengan lingkungan sosial dan alam

serta dalam menempatkan diri
dalam pergaulan dunia.

permasalahan,

sebagai

ceminan

bangsa
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KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

budaya, dan

humaniora

kebangsaan,

dengan

wawasan

kemanusiaan,

kenegaraan, dan peradaban

terkait

kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedual pada bidang

kajian yang spesifik sesuai dengan

penyebab

fenomena

dan

bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.
KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konket
dan

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri seta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar
3.10. Memahami tentang prinsip-pinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
4.10. Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip
prinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang
dilaksanakan.

dihasilkan

serta

prosedur

yang
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Pemberian konsentrasi sari buah nanas dapat meningkatkan kandungan
gizi khususnya pada kandungan protein total dan serat kasar tetapi
memiliki pengaruh yang lemah terhadap kandungan gula dan alkohol
pada tape ketan putih.
2. Waktu Fermentasi mempengaruhi kandungan nutrisi pada tape ketan
putih.
3. Pemberian sari buah nanas tidak mempengaruhi nilai kesukaan panelis
tehadap tape ketan putih.

B. Saran
1. Dalam pembuatan tape ketan perlu diperhatikan suhu dan pH khususnya
pada saat proses fermentasi berlangsung.
2. Jika ingin menguji asam amino pada suatu makanan, tidak menggunakan
pengujian terhadap protein total melainkan langsung menguji asam
amino.
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3. Untuk meningkatkan nilai kesukaan panelis terhadap produk tape ketan
putih perlu dilakukan inovasi baru dengan menggunakan buah jenis lain
seperti pepaya yang juga memiliki kandungan gula dan enzim bromelin
yang tinggi.
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Lampiran 1. Silabus
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMP / MTs

Mata Pelajaran

: IPA

Materi

: ZAT ADITIF DAN ZAT ADIKTIF

Kelas / semester

: VIII / 2

Kompetensi Inti

:



KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.



KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.



KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
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KI4: 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

Kompetensi Dasar
3.6 Menjelaskan
berbagai zat aditif
dalam makanan dan
minuman, zat adiktif,
serta dampaknya
terhadap kesehatan.

4.6 Menjelaskan
berbagai zat aditif
dalam makanan dan
minuman, zat adiktif,
serta dampaknya
terhadap kesehatan.

Indikator

Materi
Pembelajaran

o Menjelaskan
Zat Aditif dan
pengertian
Zat Adiktif
dari zat aditif
dan zat adiktif
o Menjelaskan
jenis zat aditif
dalam
makanan dan
minuman
o Menganalisis
dampak dari
zat adiktif
bagi
kesehatan
o Menganalisis
fungsi zat
aditif pada
makanan

Proses
Pembelajaran
o Guru
membimbing
kegiatan
diskusi
informasi
tentang
pengertian zat
aditif, macammacam zat
aditif pada
makanan.
o Membimbing
peserta didik
dalam
pembentukan
kelompok
o Membimbing
kegiatan
diskusi
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Penilaian
o Ulangan
harian
o Laporan
praktikum
o Hasil
presentasi
o Observasi

Alokasi
Waktu
2 x 45 menit

Sumber Belajar
o Purjiyanto, Eka
dkk.. IPA Terpadu
jilid 1 untuk SMP /
MTs Kelas VIII,
Jakarta: Erlangga
o Daroji dan Haryati.
(2012), Ilmu
Pengetahuan Alam
Untuk Kelas VIII
SMP/MTs. Solo :
Global
o Ramlawati,dkk..
2017. Zat Aditif
dan Adiktif Serta
Sifat Bahan dan
Pemanfatannya.
Diakses di
https://www.usd.ac.
id/fakultas/pendidik
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o Membuat
laporan
tertulis dari
hasil
percobaan
pembuatan
lapisan lilin
pada buah
o Mempresenta
sikan hasil
percobaan
pembuatan
produk
lapisan lilin
untuk buah

informasi
tentang
pengertian zat
adiktif dan
psikotropika
o Membimbing
kepada siswa
agar mencari
contoh-contoh
zat adiktif dan
psikotropika
o Melakukan
diskusiinformasi
tentang efek
samping dari
zat adiktif dan
psikotropika
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an/f1l3/PLPG2017/
Download/materi/i
pa/BAB-IX_ZATADITIF-DANADIKTIF.pdf
o LKPD

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMP
: Biologi
: VIII/Genap
: Zat Aditif dan Zat Adiktif
: 6 JP x 45 Menit

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, kerja sama, toleran, damai), santun, responsive,
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dai solusi atas
berbagai permasalahan, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
ceminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin taunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedual pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konket dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri seta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B.

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No

Kompetensi Dasar

No

Kompetensi Dasar

3.6

Menjelaskan berbagai zat 4.6 Membuat karya tulis tentang
aditif dalam makanan dan
dampak penyalahgunaan zat
minuman, zat adiktif, serta
aditif dan zat adiktif bagi
dampaknya
terhadap
kesehatan.
kesehatan.
No
Indikator Pencapaian
No
Indikator Pencapaian
Komptensi
Komptensi
( IPK )
( IPK )
3.6.1 Menjelaskan pengertian dari 4.6.1 Membuat laporan tertulis dari
zat aditif dan zat adiktif
hasil
percobaan pembuatan
lapisan lilin pada buah
3.6.2 Menjelaskan jenis zat aditif 4.6.2 Mempresentasikan
dalam makanan dan minuman
percobaan pembuatan
lapisan lilin untuk buah

hasil
produk

3.6.3 Menganalisis dampak dari zat
adiktif bagi kesehatan
3.6.4 Menganalisis fungsi zat aditif
pada makanan

C.

Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific dan
menggunakan model pembelajaran discovery learning peserta didik kelas VIII
dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam
mempelajari tentang prinsip-pinsip dari pemanfaatan zat aditif dalam kehidupan
sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek
kehidupan. Terampil dalam menyajikan hasil kegiatan praktikum, merencanakan
dan melakukan percobaan dalam pemanfaatan zat aditif hingga menghasilkan
produk serta mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan dengan menunjukan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan peduli
pada lingkungan.
D.

Materi Pembelajaran
Fakta
 Penerapan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari
 Pemanfaatan zat aditif untuk pengawetan
 Dampak zat aditif bagi kehidupan
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Konsep
 Pengertian zat aditif
 Prinsip dasar zat aditif
 Jenis pemanfaatan zat aditif
Prosedural
 Pemanfaatan zat aditif dalam pengawetan buah
Metakognitif
 Menyajikan data hasil pemanfaatan zat aditif pada buah
 Menganalisis kerja hasil percobaan

E.
Pendekatan/Metode
Pendekatan pembelajaran
Model pembelajaran
Metode pembelajaran

F.

Pembelajaran/Model Pembelajaran
: Scientific
: Discovery learning
: Diskusi dalam kelompok, pengamatan secara
langsung, praktikum, pesentasi, dan penugasan

Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media
Kelas
:
LCD, Laptop, LKPD, Panduan praktikum, Papan tulis, Gambar,
Power Point
Laboratorium
Larutan lilin lebah konsentrasi 12%, Buah stroberi (Fragaria Vesca),
Nampan / baki, Gelas beker/gelas ukur, Timbangan digital,
Termometer , Pipet tetes, Alat tulis
2. Sumber Belajar
 Buku Biologi untuk SMP kelas VIII
Purjiyanto, Eka. 2007. IPA Terpadu jilid 1 untuk SMP / MTs Kelas VIII.
Jakarta: Erlangga
Daroji dan Haryati. 2012. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Kelas VIII
SMP/MTs. Solo : Global
 LKPD
 Internet
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Ramlawati. 2017. Zat Aditif dan Adiktif Serta Sifat Bahan dan
Pemanfatannya.
Diakses
di
https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/f1l3/PLPG2017/Download/mat
eri/ipa/BAB-IX_ZAT-ADITIF-DAN-ADIKTIF.pdf
G.
Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama: (2 x 45 menit)
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1
a. Guru memberikan salam, meminta salah satu peserta
didik memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk
mengecek kehadiran peserta didik.
b. Guru mengecek kebersihan kelas dan mengingatkan
peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya
c. Guru memberikan apersepsi dengan menampilkan
beberapa gambar pada powerpoint yaitu beberapa
makanan dengan warna mencolok dan warna yang lebih
lembut. Guru memberikan pertanyaan :
1. Apakah ada yang tau gambar-gambar di depan ?
gambar apakah ini ?
2. Mengapa gambar makanan di depan memiliki tingkat
warna yang berbeda? Apa yang membuat hal tersebut
bisa terjadi?
d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan
membawa pewarna sintetis dan pewarna alami makanan
(kunyit).
e. Menjelaskan materi pokok yang akan dipelajari dan
tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini
f. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok
dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang.
Kegiatan Inti
Stimulation (Stimullasi/ Memberikan rangsangan)
a. Peserta didik dibagikan LKPD yang berisikan beberapa
gambar kemudian peserta didik mengamati gambargambar terkait dengan produk-produk pengawet,
pewarna, dan pemanis makanan baik secara buatan dan
alami pada makanan, dan beberapa contoh zat adiktif.
b. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk
bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami.
c. Guru menanyakan terkait dengan produk-produk yang
diberikan :
1. Pernahkan kalian melihat atau bahkan sudah
mengonsumsi produk-produk yang ada di depan ?
2. Adakah yang tau produk makanan apa saja yang
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menambahkan beberapa jenis produk di depan?
Problem statement (Mengidentifikasi masalah)
Peserta didik secara berkelompok diberi pertanyaan terkait
prinsip-prinsip zat aditif dan berbagai produk-produk yang
menggunakan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari.
Data Collection (Mengumpulkan Data)
a. Peserta didik mencari dan membaca berbagai referensi
dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan
pemahaman tentang permasalahan yang diberikan terkait
zat aditif.
b. Mencatat semua informasi yang telah diperoleh dari
referensi-referensi valid yang telah dibaca pada buku
catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Data processing (Mengolah Data)
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data
hasil pengamatan dengan cara :
 Peserta didik saling bertukar informasi dengan teman
sekelompoknya terkait permasalahan yang ditemukan
berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan
sebelumnya maupun referensi-referensi lainnya yang
valid.
 Hasil diskusi dituliskan dalam lembar kerja peserta didik
yang dibagikan kepada setiap kelompok.
Communication (Mengkomunikasikan)
Untuk menilai sikap aktif peserta didik, lima kelompok
besar di kelas tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar.
Dua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok
dan tiga kelompok lainnya sebagai penanggap presentasi
kelompok.
Verification (Membuktikan)
Peserta didik memverifikasi hasil pengamatannya dengan
data-data atau teori pada buku sumber yang valid juga dapat
dilakukan dengan ceramah yang diberikan guru secara
menyeluruh terkait materi zat aditif.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Perwakilan dari peserta didik diminta untuk membuat garis
besar mengenai hal-hal yang telah diperoleh dari proses
pembelajaran yang telah dilakukan.
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Kegiatan Penutup
Apresiasi
Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang sudah
berpresentasi dan untuk kelompok yang telah menyelesaikan
tugasnya dengan baik.
Merangkum
Salah satu peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari
Klarifikasi
Guru mengklarifikasi mengenai kesimpulan yang telah
disampaikan peserta didik
Refleksi
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan manfaat dalam
pembelajaran Zat Aditif dan Zat Adiktif
Tindak Lanjut
a. Peserta didik diminta untuk mempelajari cara
mengawetkan buah dengan menggunakan lapisan lilin
b. Guru membagikan buku panduan praktikum kepada
peserta didik dan meminta tiap kelompok membawa alat
dan bahan untuk melaksanakan praktikum pelapisan lilin
pada buah.
c. Guru memberi informasi kepada peserta didik bahwa
pertemuan selanjutnya akan ada praktikum pengawetan
buah dengan cara pelapisan lilin pada buah di
Laboratorium.
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Pertemuan Kedua: ( 2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1
a. Guru memberikan salam, meminta salah satu peserta
didik memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk
mengecek kehadiran peserta didik.
b. Guru mengecek kelengkapan alat dan bahan yang telah
dibawa tiap kelompok sebelum praktikum dimulai.
c. Guru memberikan apersepsi dengan membawakan buah
apel segar dan buah apel yang sudah keriput dan
menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu:
Mengapa penampakan kedua apel ini berbeda?
Padahal, kedua apel ini dipetik dalam waktu
bersamaan?
d. Guru memberikan motivasi dengan menunjukkan
beberapa buah sejenis namun memiliki kesegaran yang
berbeda.
Kegiatan Inti
Stimulation (Menstimullasi/ Memberikan rangsangan)
a. Peserta didik diberikan waktu untuk mengamati video
mengenai pelapisan lilin.
b. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk
bertanya mengenai hal-hal atau langkah demi langkah
yang belum dipahami terkait pengawetan buah yang akan
dilaksanakan.
Problem statement (Mengidentifikasi Masalah)
Peserta didik secara berkelompok diberikan waktu untuk
melakukan proses pengawetan buah seperti yang telah
diberikan oleh guru.
Kegiatan Penutup
Apresiasi
a. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik karena
telah menyelesaikan pengawetan buah dengan baik.
b. Guru kembali mengingatkan peserta didik untuk
bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan dan
kebersihan laboratorium sebelum meninggalkan ruangan.
Merangkum
Salah satu peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa
saja yang telah mereka lakukan terkait dengan proses
pengawetan buah.
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Refleksi
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan bagaimana
perasaan nya selama melakukan pengawetan buah dan
menceritakan kendala apa saja yang mereka peroleh
Tindak Lanjut
a. Peserta didik diminta untuk mempersiapkan hasil
pengawetan buah yang telah jadi pada pertemuan
selanjutnya untuk dinilai oleh kelompok lain.
b. Guru membagikan format laporan praktikum yang harus
dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan pada dua
pertemuan lagi.
c. Guru
memberikan
tugas
kelompok
yaitu
mempresentasikan hasil produk yang telah jadi di depan
kelas dengan menggunakan produk dan power point pada
petemuan selanjutnya
Pertemuan Ketiga: ( 2 x 45 menit )
Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu
10

Pendahuluan
1
a. Guru memberikan salam, meminta salah satu peserta
didik memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi untuk
mengecek kehadiran peserta didik.
b. Guru mengecek kebersihan kelas dan mengingatkan
peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya
c. Guru memberikan apersepsi dengan beberapa
pertanyaan kepada peserta didik, yaitu :
Bagaimana hasil praktikum kalian pada minggu
lalu ? Apakah semua kelompok mendapatkan hasil
yang diharapkan ?
d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan
menyemangati kepada kelompok yang mendapatkan
hasil yang tidak sesuai dengan harapan.
45
Kegiatan inti
Problem Statement (Mengidentifikasi Masalah)
Peserta didik secara berkelompok diberikan waktu untuk
menyelesaikan permasalahan mengenai syarat-syarat yang
harus terpenuhi dalam pengawetan buah.
Data Collection (Mengumpulkan Data)
a. Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman
prinsip dari pengawetan buah.
b. Mencatat semua informasi yang telah diperoleh baik dari
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referensi-referensi valid yang telah dibaca maupun dari
kegiatan praktikum pada buku catatan dengan tulisan
yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
Data processing (Mengolah Data)
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah
data hasil praktikum dan menyusun hasil tersebut dalam
bentuk power point.
Communication (Mengkomunikasikan)
Untuk menilai sikap aktif peserta didik, lima kelompok
besar di kelas tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar.
Tiga kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok
dan dua kelompok lainnya sebagai penanggap presentasi
kelompok dan begitu sebaliknya.
Verification (Membuktikan)
Peserta didik memverifikasi hasil pengamatannya dengan
data-data atau teori pada buku sumber yang valid juga dapat
dilakukan dengan ceramah yang diberikan guru secara
menyeluruh terkait dengan pengawetan buah.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Perwakilan dari peserta didik diminta untuk membuat garis
besar mengenai hal-hal yang telah diperoleh dari proses
praktikum pertemuan selanjutnya dan presentasi tiap-tiap
kelompok.
Kegiatan Penutup
Apresiasi
Guru meminta semua peserta didik bertepuk tangan
bersama sebagai bentuk apresiasi tehadap kelompok yang
sudah berpresentasi dan untuk kelompok yang telah
menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Merangkum
Salah satu peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari
Evaluasi
Guru mengadakan ulangan harian terkait dengan materi zat
aditif dan zat adiktif
Refleksi
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan manfaat dalam
pembelajaran zat aditif dan zat adiktif
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Tindak Lanjut
a. Peserta didik diingatkan untuk mengumpulkan
laporan praktikum pada pertemuan selanjutnya.
b. Peserta didik diminta untuk menyiapkan diri dalam
menghadapi UAS yang akan diselenggarakan
minggu depan.

H.

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
Aspek
Teknik
Instrumen
Kognitif
Tes dan non tes  Tes
: Ulangan Harian
 Non tes : Laporan Praktikum dan Presentasi
Afektif
Observasi
Lembar obsevasi diskusi kelompok
Psikomotor Observasi
Lembar obsevasi kinerja
I.

Lampiran
Materi Pembelajaran (lampiran 3)
Lembar Kerja Peserta Didik (lampiran 4)
Soal Ulangan Harian (lampiran 5)
Intrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian (lampiran 6)

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Mengetahui
Kepala Sekolah
Pelajaran

Guru Mata

(…………………………)

Febe Pierza Basuki

NIP./NPP.
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Lampiran 3. Materi Pembelajaran
A. Zat Aditif
Merupakan bahan tambahan pada makanan yang diberikan dengan tujuan
menarik perhatian konsumen, menambah kelezatan, meningkatkan kualitas
produk, dan membuat produk lebih tahan lama. Beberapa jenis zat aditif
antara lain :
1. Zat Pemanis
Zat pemanis berfungsi untuk menambah rasa manis pada makanan dan
minuman. Jenis-jenis zat pemanis ada 2, yaitu pemanis alami dan pemanis
buatan. Pemanis alami dapat berasal dari kelapa, tebu dan aren. Selain itu
juga terdapat dari buah-buahan dan madu. Zat pemanis juga berfungsi
sebagai penghasil energi. Namun, konsumsi yang berlebihan dapat
menimbulkan kegemukan dan penyakit kencing manis (diabetes) karena
pemanis alami mengandung kalori yang tinggi. Untuk itu, batasi
penggunaan zat pemanis alami. Pemanis sintetis tidak dapat dicerna tubuh
karena tidak menghasilkan energi. Contohnya ialah : sakarin, natrium
siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam dan dulsin.
Walaupun pemanis sintetis memiliki kelebihan dibandingkan pemanis
alami, namun kita tidak boleh menggunakan secara berlebihan karena
dapat menimbulkan efek samping. Misalnya, penggunaan sakarin yang
berlebihan dapat menimbulkan rasa pahit dan menyebabkab tumor pada
syaraf kandung kemih.
2. Zat Pengawet
Zat pengawet adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan pada makanan
dan minuman agar tetap segar., tidak rusak , tidak busuk dan terkena jamur
dan bakteri. Penambahan zat aditif dapat membuat makanan dan minuman
akan tahan selama seminggu, sebulan, hingga beberapa tahun. Jenis-jenis
zat pengawet ada 2, yaitu pengawet alami dan pengawet sintetis. Pengawet
alami, misalnya gula (sukrosa) untuk mengawetkan buah-buahan dan
garam dapur untuk mengawetkan ikan. Pengawet sintetis misalnya asam
cuka sebagai pengawet acar, natrium propionat sebagai pengawet roti atau
kue kering. Natrium Benzoat, asam sitrat dan asam tartrat untuk
mengawetkan makanan.
Natrium Nitrat untuk menjaga tampilan daging agar tetap merah. Dan
asam Fosfat sebagai pengawet minuman penyegar. Selain itu, ada
beberapa pengawet yang tidak diperbolehkan untuk mengawetkan
makanan dan minuman seperti formalin dan boraks. Bahan tersebut selain
menghambat pertumbuhan mikroorganisme juga membuat tekstur
makanan menjadi lebih kenyal. Namun, efek samping yang diperoleh dari
kedua pengawet berbahaya tersebut adalah :
a. Gangguan pada sistem syaraf, ginjal, hati dan kulit
b. Gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi syaraf pusat
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c. Terjadinya komplikasi pada otak dan hati
d. Menyebabkan kematian jika ginjal mengandung boraks sebanyak 3-6

gram
Walaupun tersedia pengawet sintetis, namun di negara maju tetap
menggunakan pengawet alami seperti sinar Ultra Violet (UV), ozon atau
pemanasan dengan suhu tinggi dalam waktu singkat agar makanan steril
tanpa merusak kualitas makanan.
3. Zat Penyedap Cita Rasa
Zat penyedap rasa ada 2 macam, yaitu penyedap rasa alami dan
penyedap rasa sintetis. Penyedap rasa alami contohnya : cengkeh, pala,
merica, ketumbar, laos, cabai, kunyit, bawang, dll. Penyedap rasa sintetis
contohnya : oktil asetat (aroma jeruk), etil butirat (aroma nanas), amil
asetat (aroma pisang), dan amil valerat (aroma apel). Selain itu juga ada
monosodium glutamat (MSG) sebagai penyedap rasa pada makanan. Jika
dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan “Chinese Restaurant
Syndrome” yaitu gangguan kesehatan dimana kepala terasa pusing dan
berdenyut, sakit pada dada dan sesak napas. Untuk menghindarinya,
makanlah makanan yang tercantum “tidak mengandung MSG” dalam
kemasannya.
Untuk zat-zat aditif sintetik, terdapat aturan penggunaanya yang telah
ditetapkan sesuai Acceptable Daily Intake (ADI) atau jumlah konsumsi zat
aditif selama sehari yang diperbolehkan dan aman bagi kesehatan. Jika
mengonsumsinya melebihi ambang batas maka dapat menimbulkan resiko
bagi kesehatan.
B. Zat Adiktif
Zat adiktif adalah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan
ketergantungan fisik yang kuat dan psikologis yang panjang (drug
dependence). Kelompok zat adiktif adalah narkotika (zat atau obat yang
brasal dari tanaman) atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis
yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan
menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika
menurut tujuan penggunaan terbagi menjadi 3 yaitu :
1. Golongan I, narkotika hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak
untuk terapi serta memiliki potensi sangat tinggi untuk megakibatkan
sindrom ketergantungan.
2. Golongan II, narkotika untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan
serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
3. Golongan III, narkotika untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam
terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan
sindrom ketergantungan
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Beberapa yang termasuk ke dalam zat adiktif antara lain :
1. Ganja
Ganja atau mariyuana merupakan zat adiktif narkoba dari golongan
kanabinoid. Terbuat dari daun, bunga, biji dan ranting muda tanaman
mariyuana (Cannabis sativa) yang sudah kering. Ganja dipakai dalam bentuk
rokok lintingan, campuran tembakau dan damar ganja.
Akibat penyalahgunaan ganja yaitu, gembira dan tertawa tanpa sebab, santai
dan lemah, berbicara sendiri, pengendalian diri menurun, menguap atau
mengantuk tapi susah tidur, mata merah dan tak tahan terhadap cahaya. Tandatanda gejala overdosis yaitu, ketakutan, daya pikir menurun, denyut nadi tak
teratur, napas tak teratur/tertekan dan gangguan jiwa. Tanda-tanda putus obat
yaitu, sukar tidur, hiperaktif dan hilangnya nafsu makan.
2. Opium
Opium merupakan narkotika golongan opoioida dan dikenal dengan sebutan
candu, morfin, heroin dan putau. Berasal dari buah Pavaper sommiverum dan
mengandung lebih dari 20 senyawa. Morfin, sebenarnya digunakan untuk
menghilangkan rasa nyeri penderita kanker. Pemakaian dosis yang berlebihan
dapat mengakibatkan kematian. Heroin, merupakan senyawa turunan (sintesis)
dari morfin yang dikenal dengan nama putau. Kodein, merupakan senyawa
turunan dari morfin namun kemampuan menghilangkan rasa nyerinya lebih
kecil dan efek ketergantungannya juga kecil. Kodein biasanya dipakai dalam
obat batuk dan penghilang rasa nyeri. Akibat penyalahgunaannya yaitu, rasa
sering mengantuk, perasaan gembira berlebihan, berbicara sendiri, cenderung
melakukan kerusuhan, merasakan nafas berat dan lemah, pupil mata mengecil,
mual, susah buang air besar dan sulit berfikir. Jika overdosis, akan
menyebabkan : tertawa tidak wajar, kulit lembab, nafas tersenggal-senggal dan
menyebabkan kematian. Tanda-tanda putus obat yaitu, sering menguap, kepala
terasa berat, mata besah, hidung berair, nafsu makan hilang, cepat lelah, badan
menggigil dan kejang-kejang.
3. Kokain
Kokain berasal dari ekstraksi daun Erythroxylum coca. Zat ini dipakai sebagai
anataestik (pembius) dan efek rangsangan jaringan otak bagian sentral. Akibat
pemakaian kokain yaitu, suka bicara, gaduh, gelisah, detak jantung bertambah,
demam nyeri perut, mual, muntah bahkan kematian.
4. Sedativa dan Hipnotika (penenang)
Contoh narkotika jenis ini adalah pil KB. Akibat pemakaiannya yaitu, gelisah,
mengamuk, mengantuk, malas, daya fikir menurun, bicara dan tindakan
lamban. Jika overdosis, akibatnya yaitu, gelisah, kendali diri turun,berbicara
yang tidak jelas, sempoyongan, suka bertengkar, nafas lambat, kesadaran turun,
pingsan bahkan kematian. Tanda-tanda putus obat yaitu, gelisah, sukar tidur,
gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat, tekanan darah naik dan
kejang-kejang.
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5. Nikotin
Nikotin yang diisap pada rokok tidak semuanya murni, hal ini dapat
menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, beresiko
terkena kanker paru-paru, kaki rapuh, katarak, gelembung paru-paru
melebar (emphysema), jantung koroner, kemandulan dan gangguan
kehamilan.
6. Alkohol
Alkohol diperoleh melalui proses fermentasi sejumlah bahan seperti beras
ketan, singkong dan anggur. Minuman yang mengandung alkohol biasanya
berasal dari fermentasi perasan anggur dan disebut minuma keras,
dikelompokkan menjadi golongan :
a. Berkadar alkohol 1-5% (bir)
b. Berkadar alkohol 5-20% (anggur)
c. Berkadar alkohol 20-50% (wishky)
Akibat pemakaiannya yaitu, gembira pengendalian diri turun dan muka
kemerahan. Jika overdosis akibatnya yaitu, gelisah, berfikir kacau, kendali
turun dan berbicara sendiri. Tanda-tanda putus minum yaitu, gemetar,
muntah, sukar tidur, kejang-kejang dan gangguan jiwa.
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Lampiran 4. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Kelas/Kelompok :
Nama Anggota :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. Tujuan Kegiatan
1. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dari zat aditif dan zat adiktif
2. Peserta didik mampu menyebutkan dampak dari penggunaan zat adiktif
bagi kesehatan
3. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam zat aditif
B. Petunjuk Pengerjaan
1. Bekerjalah dalam kelompok beranggotakan 4 orang! Dimana setiap
anggota kelompok terdiri atas dua kelompok kecil. Kelompok pertama
merupakan kelompok ahli terkait dengan zat aditif dan kelompok kedua
merupakan kelompok ahli terkait dengan zat adiktif.
2. Carilah referensi sebanyak-banyaknya mengenai keahlian yang telah
ditetapkan bersama anggota kelompoknya!
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKPD berdasarkan
referensi yang telah diperoleh sebelumnya!
4. Presentasikan hasil diskusi anda di depan kelas!
5. Catatlah hasil presentasi kelompok yang lain pada kolom yang disediakan!
Pertanyaan Diskusi
a. Jelaskan perbedaan zat aditif dan zat adiktif !
Jawab :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69
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b. Sebutkan 2 contoh produk dari zat adiktif beserta dampak negatifnya
terhadap kesehatan apabila produk tersebut dikonsumsi secara rutin !
Jawab :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Perhatikan gambar di bawah ini dan jelaskan produk-produk! Pilihlah
produk tersebut merupakan zat aditif atau zat adiktif! Berikanlah
penjelasan yang tepat!

Produk

Jenis Zat
Aditif

Keterangan
Adiktif
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik 1 !
1. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses
produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu.
Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi
oleh

organisme

hidup

dapat

menyebabkan

kerja

biologi

serta

menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek
ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat
memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.
2. Contoh zat adiktif dan dampaknya :


Kafein
Kafein terdapat pada teh dan kopi. Teh aman dan baik untuk
dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang wajar dan tidak
berlebihan. Namun apabila terlalu banyak konsumsi kafein dapat
berdampak penyakit jantung, ginjal, diare, sulit tidur, gelisah, dan
diare.



Nikotin
Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau
melalui proses tertentu dan dicampur dengan bunga cengkeh serta
beberapa macam bahan aroma. Bahaya rokok pada kesehatan, yaitu
merubah warna gigi dan kulit dan memicu kanker paru-paru.



Narkotika (ganja, sabu, ekstasi, kokain, heroin)
Narkotika merupakan zat adiktif yang sangatberbahaya dan
penggunaannya dilarang diseluruh dunia.Penggunaan narkotika
tidak akan memberi efek positif pada tubuh tetapi malah akan
memberikan efek negatif. Jika digunakan maka penggunanya akan
mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, tetapi setelah itu
penggunanya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara
terus-menerus untuk menggunakan narkotika yang memiliki
banyak jenis ini. Jika sudah begini maka akan sulit untuk lepas dari
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jerat

narkotika yang hanya akan memberi siksaan pada

penggunanya.


Psikotropika
Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis
yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif,
berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Zat
psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang
susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai
halusinasi,ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam
perasaan.
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Produk

Jenis Zat
Aditif
Adiktif
√

√

Keterangan
Buah naga merupakan salah satu
pewarna alami yang menciptakan
warna merah keunguan.

Sakarin merupakan pemanis buatan
yang biasa diletakkan pada
makanan seperti jelly, permen, dan
soda.
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√

Rokok mengandung nikotin yang
dapat menimbulkan kecanduan dan
apabila dikonsumsi terus menerus
dapat
memberikan
gangguan
kesehatan
pada
konsumennya
seperti kanker paru-paru, dan sakit
tenggorokan.

√

Kopi mengandung kafein yang
apabila dikonsumsi sewajarnya
tidak bermasalah bagi konsumen,
namun apabila sudah berlebihan
maka dapat menimbulkan beberapa
penyakit sepeti insomnia dan ginjal.
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LEMBAR PANDUAN PRAKTIKUM
Judul Praktikum
: Pengawetan Buah Stroberi dengan Pelapisan Lilin Pada
Buah
Tujuan Praktikum :
1. Peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan pelapisan lilin pada
buah
2. Peserta didik mampu melaksanakan percobaan pengawetan buah stroberi
3. Peserta didik mampu membuat laporan tertulis dari hasil percobaan
pengawetan buah
4. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan pengawetan buah
di depan kelas
Alat dan Bahan
Alat
Bahan
- Nampan / baki
larutan lilin lebah konsentrasi
6%
- Gelas beker/gelas ukur
Buah stroberi (Fragaria
Vesca)
- Timbangan digital
- Termometer
- Alat tulis
Cara Kerja
1. Cucilah buah stroberi hingga bersih !
2. Pastikan cairan lilin memiliki suhu sesuai suhu ruangan !
3. Celupkanlah buah stroberi kedalam larutan lilin lebah dengan konsentrasi
12% selama 15 detik agar lapisan lilin dapat terlapisi sempurna didalam
gelas beker !
4. Keringkanlah buah stroberi hingga kering sempurna dengan menggunakan
tissue !
5. Timbanglah buah stroberi yang sudah dilapisi menggunakan timbangan
digital !
6. Letakkan buah stroberi yang telah dilapisi lilin dan yang tidak dilapisi
didalam kulkas dengan suhu 100C !
Pertanyaan untuk dipresentasikan (Kelompok)
1. Jelaskan hasil praktikum !
2. Jelaskan perbedaan yang terjadi pada buah stroberi yang dilapisi dan tidak
dilapisi lilin lebah !
3. Bagaimana manfaat lapisan lilin lebah terhadap hasil praktikum ?
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Format Laporan (individu)
A. Pendahuluan
 Acara praktikum (judul, hari/tanggal, tempat)
 Tujuan praktikum
 Dasar teori
 Alat dan bahan
 Cara kerja
B. Isi
 Hasil pengamatan
 Pembahasan
C. Penutup
 Kesimpulan
 Daftar pustaka
 Lampiran
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Lampiran 5. Soal-Soal Ulangan Harian
ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran
Kelas
Hari, Tanggal
Alokasi Waktu

: Biologi
: VIII
:
: 35 menit

Nama Siswa :
Nomor Absen :

A. mempermudah
dalam
pengemasan
untuk
pendistribusian
B. mencegah reaksi kimia
tertentu pada bahan
makanan
C. membantu
proses
penumbuhan
berbagai
mikroorganisme
pada
bahan makanan
D. mencegah
makanan
dikonsumsi dalam jangka
waktu tertentu
4. Pemanis buatan yang tidak
mengandung kalori dianjurkan
untuk dikonsumsi para penderita
penyakit tertentu yang ingin
menikmati rasa manis secara
aman.
Penyakit
tersebut
diantaranya adalah...
A. kanker
B. tekanan darah tinggi
C. diabetes melitus
D. diabetes insipidus
5. Monosodium glutamat (MSG)
memiliki rasa yang khas tetapi
penggunaannya harus dibatasi.
Bahan campuran yang dapat
menggantikan rasa dari MSG
adalah...
A. garam dan serbuk lada
B. gula dan asam
C. garam dan asam
D. gula dan garam

Berilah tanda silang (X) pada
salah satu huruf A, B, C, atau D di
depan jawaban yang paling tepat!
1. Berikut ini yang merupakan
contoh bahan aditif berupa
pewarna buatan yang diijinkan
adalah...
A. hijau FCF
B. orange RN
C. auramine
D. metanil yellow
2. Bahan pewarna yang disarankan
untuk dipakai dalam produk
makanan dan minuman adalah...
A. pewarna alami karena
lebih mudah diperoleh
dari pewarna buatan
B. pewarna buatan karena
pewarna buatan lebih
mudah dibeli di toko
C. pewarna alami karena
tidak
memiliki
efek
samping
dalam
penggunaan dengan skala
besar
D. pewarna buatan karena
tidak akan menimbulkan
penyakit apapun meski
dipakai dalam jumlah
banyak
3. Pengawet digunakan dalam
pembuatan bahan makanan,
karena...
77

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Efek
umum
yang
dapat
ditimbulkan dari mengkonsumsi
teh adalah...
A. kepala pusing
B. sering buang air kecil
C. tangan
dan
kaki
kesemutan
D. tekanan darah naik
7. Banyak
orang
menjadi
kecanduan setelah meminum
kopi, karena kopi...
A. mengandung
bahan
adiktif bukan narkotika
dan psikotropika berupa
kafein
B. mengandung bahan yang
bersifat
menurunkan
kerja sistem saraf pusat
C. mengadung bahan adiktif
yang
termasuk
psikotropika
D. sangat
nikmat
dikonsumsi
karena
rasanya yang manis
8. Ikan adalah salah satu jenis
makanan
yang
memiliki
kandungan protein tinggi. Akan
tetapi, ikan mudah sekali busuk
jika tidak segera diolah. Berikut
ini cara pengawetan ikan yang
tepat adalah ...
A. pendinginan, pengasapan
dan penambahan enzim
B. pengeringan, pembekuan
dan penambahan gula
C. pendinginan,
pengalengan
dan
penambahan garam

D. pengalengan,
pengeringan
dan
penambahan enzim
9. Gejala psikis orang yang
menggunakan opium adalah...
A. timbul masalah pada
kulit hidung dan mulut
B. mual,
muntah,
dan
konstipasi atau sembelit
C. mulut kering dan warna
muka berubah
D. menimbulkan semangat
10. Hal yang harus dilakukan oleh
seseorang yang sudah terlanjur
kecanduan psikotropika adalah...
A. mengatasinya
dengan
menahan
diri
dari
menggunakan
bahan
tersebut meskipun ada
rasa
sakit
yang
berlebihan
B. datang ke rumah sakit
tertentu untuk mendapat
terapi
penghentian
penggunaan psikotropika
C. menggunakan bahan lain
identik narkoba tapi tidak
berbahaya, sehingga rasa
sakit akibat kecanduan
akan hilang
D. mengurangi
dosis
penggunaan psikotropika
sesuai keinginan dirinya
sendiri

Esai!
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Jelaskan perbedaan zat aditif dan adiktif !
2. Jelaskan apa dampak negatif dan positif konsumsi teh dan kopi!
3. Jelaskan penyebab narkotika dan psikotropika dilarang peredarannya!
4. Berikan pendapatmu mengenai peranan dan fungsi dari zat aditif dalam
bidang kuliner !
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Lampiran 6. Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian
1. Rubrik Penilaian Hasil Observasi/Laporan Praktikum
Kriteria
Pendahuluan

Isi

Kesimpulan

Tampilan Laporan

Tata Tulis

Skor
Indikator
Memuat: (1) judul praktikum, (2) tujuan
5
praktikum, (3) tempat dan waktu (4) nama
peserta didik
Memuat 3 dari 4 kriteria
4
Memuat 2 dari 4 kriteria
3
Memuat 1 dari 4 kriteria
2
Tidak ada salah 1 dari 4 kriteria
1
10 Memuat (1) hasil kegiatan praktikum (2)
membahas hasil praktikum secara lengkap (3)
bahasa yang runtut (4) tulisan rapih tertata
Memuat 3 dari 4 kriteria
8
Memuat 2 dari 4 kriteria
6
Memuat 1 dari 4 kriteria
4
Tidak menuliskan isi
2
Memuat 4 tujuan
4
Memuat 3 dari 4 tujuan
3
Memuat 2 dari 4 tujuan
2
Memuat 1 dari 4 tujuan
1
Tidak menyebutkan tujuan
0
Memuat (1) cover (2) tata tulis rapih (3)
4
lampiran berupa foto (4) lampiran dilengkapi
gambar
Memuat 3 dari 4 kriteria
3
Memuat 2 dari 4 kriteria
2
Memuat 1 dari 4 kriteria
1
Tidak memuat keempat butir penilaian
0
(1)Mudah dipahami (2) pilihan kata tepat (3)
4
ejaan yang disempurnakan
Memuat 2 dari 3 kriteria
3
Memuat 1 dari 3 kriteria
2
Tidak memuat ketiga kriteria
1

Penskoran :
Nilai = total skor
X 100
26
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Lembar Penilaian Laporan Praktikum
No

Nama

Skor
Pendahuluan (5)

Isi (10)

Kesimpulan (3)
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Jumlah Skor
Tampilan (4)

Tata Tulis (4)

Nilai
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Rubrik Penilaian Presentasi
No
Aspek yang dinilai
1. Sistematikan penyampaian
materi

2.

3.

Skor
4

Penggunaan bahasa

3
2
1
4

Menjawab pertanyaan

3
2
1
4
3
2
1

Penskoran :
Nilai = total skor
X 100
12

81

Indikator
(1) menggunakan powerpoint (2)
disusun secara sistematis (3)
menjawab pertanyaan yang telah
disediakan di lembar praktikum (4)
isi materi singkat dan berupa pointpoint
Presentasi memuat 3 kriteria
Presentasi memuat 2 kriteria
Presentasi memuat 1 kriteria
Memuat (1) ejaan yang
disempurnakan (2) bahasa baku (3)
tanda baca yang sesuai
Memuat 2 dari 3 kriteria
Memuat 1 dari 3 kriteria
Tidak memenuhi ketiga kriteria
Menjawab dengan (1) jelas (2) tepat
(3)sistematis (4) analisis yang jelas
Memuat 3 kriteria
Memuat 2 kriteria
Memuat 1 kriteria
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Lembar Penilaian Presentasi
Topik
Kelas / Semester
Hari/tanggal
Jumlah siswa

No

Nama
Kelompok

:
:
:
:

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
............................ orang
Sistematikan Penggunaan Menjawab
penyampaian
bahasa
pertanyaan
materi (1)
(2)
(3)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
Penskoran :
Nilai = total skor
X 100
12
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Jml Nilai
Skor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kisi-kisi Soal Pilihan Ganda
No
1.

2.

Kompetensi
Dasar
Menjelaskan
berbagai zat aditif
dalam makanan
dan minuman, zat
adiktif, serta
dampaknya
terhadap
kesehatan.

IPK

Materi

3.6.1

Menjelaskan
Peserta didik
pengertian
mampu menentukan
dari zat aditif bahan aditif
dan zat adiktif

3.6.2

Indikator Soal

Peserta didik
mampu menentukan
produk dari zat
aditif
Menjelaskan
Peserta didik
jenis zat aditif mampu mengetahui
dalam
manfaat pewarna
makanan dan alami dan buatan
minuman
Peserta didik
mampu mengetahui
dampak dari
penggunaan
pemanis makanan
Peserta didik
mampu mengetahui
dampak dari
penggunaan
pemanis makanan
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Level
Kognitif
C3

Kunci
Jawaban
D

Nomor Soal Bentu
k Soal
5
PG

C3

A

1

PG

C2

C

2

PG

C2

A

7

PG

C2

C

4

PG
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3.

4.

3.6.3

3.6.4

Menganalisis
dampak dari
zat adiktif
bagi
kesehatan

Peserta didik
mampu mengetahui
dampak dari salah
satu produk zat
adiktif
Peserta didik
mampu menjelaskan
dampak dari zat
adiktif narkotika

C2

B

6

PG

C2

D

9

PG

Peserta didik
mampu
menganalisis hal
yang harus
dilakukan akibat
dari penggunaan zat
adiktif
Menganalisis Peserta didik
fungsi
zat mampu mengetahui
aditif
pada fungsi pengawetan
makanan
makanan
Peserta didik
mampu
menganalisis fungsi
pengawetan
makanan

C4

B

10

PG

C2

B

3

PG

C4

C

8

PG
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Kisi-kisi Soal Esai
Kompetensi Dasar

IPK

Materi

Indikator Soal

Memahami tentang prinsippinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses
dalam menghasilkan produk
baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia
dalam berbagai aspek
kehidupan.

3.6.1 Menjelaskan pengertian dari zat
aditif dan zat adiktif
3.6.2 Menjelaskan jenis zat aditif
dalam makanan dan minuman
3.6.3 Menganalisis dampak dari zat
adiktif bagi kesehatan
3.6.4 Menganalisis fungsi zat aditif
pada makanan

Peserta didik mampu menjelaskan
perbedaan zat aditif dan adiktif
Peserta didik mampu menjelaskan
dampak konsumsi produk zat
adiktif
Peserta didik mampu
menganalisis dampak narkotika
terhadap kesehatan.
Peserta didik mampu
menceritakan alasan zat aditif
penting untuk digunakan dalam
bidang kuliner.

Level
Kognitif
C2

Nomor
Soal
1

C2

2

C4

3

C4

4

Kunci Jawaban Esai
1. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk
maksud tertentu.
Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja
biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terusmenerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.
2. Dampak positif teh: sebagai anti oksidan
Dampak negatif teh: mempengaruhi proses berpikir
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Dampak positif kopi: meningkatkan kewaspadaan
Dampak negatif kopi: menimbulkan kecanduan kafein
3. Karena narkotika dan psikotropika membawa banyak dampak buruk bagi manusia meskipun beberapa dimanfaatkan sebagai
obat.
- Kesehatan berkurang
- Menguras perekonomian
- Candu akut
4. - Pewarna
Meningkatkan daya tarik makanan dan secara otomatis dapat meningkatkan daya jual makanan sehingga dapat
meningkatkan perekonomian.
- Perasa
Meningkatkan tingkat rasa pada makanan baik manis atau penyedap rasa sehingga meningkatkan daya jual makanan
- Pengawet
Membuat makanan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dari pada umumnya.
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Rubrik Penilaian Soal Esai
No
Kata kunci
1.
Peserta didik menjawab mengenai pengertian zat aditif dan zat adiktif
Peserta didik menjelaskan salah satu mengenai zat aditif atau zat adiktif saja
Peserta didik menjawab kurang tepat
Peserta didik tidak menjawab dengan tepat
2
Peserta didik menjawab mengenai dampak positif dan negatif dari konsumsi teh dan kopi
Peserta didik menjawab salah mengenai dampak positif dan negatif dari konsumsi teh dan kopi
Jika peserta didik tidak menjawab dengan tepat
3.
(1) Tanaman berfluktosa tinggi (2) tanaman tahan hama (3) tanaman transgenic penunda kematangan buah.
Jika peserta didik hanya menjawab 2
Jika peseta didik hanya menjawab 1
Jika peserta didik tidak menjawab dengan tepat
4.
(1)Suhu (2) pH (3) Oksigen (4) Kematian mikroorganisme
Jika peserta didik hanya menjawab 3
Jika peserta didik hanya menjawab 2
Jika peseta didik hanya menjawab 1
Jika peserta didik tidak menjawab dengan tepat
Perolehan Nilai

:

skor perolehan
x 100
skor maksimal

87

Skor
20
10
5
0
20
10
0
20
10
5
0
20
15
10
5
0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rubrik penilaian Afektif
No

Aspek yang dinilai

1.

Teliti (1)

3

Jujur (2)

2
1
3

Jika hanya salah satu aspek yang terpenuhi
Tidak ada aspek yang terpenuhi
 Peserta didik tidak mencotek saat ulangan harian
 Tidak memalsukan hasil praktikum

Tanggung Jawab (3)

2
1
3

Hanya salah satu aspek yang terpenuhi
Tidak ada aspek yang terpenuhi
 Mengumpulkan tugas sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan
 Membersihkan dan mengembalikan alat sesuai tempatnya setelah kegiatan praktikum
 Mengerjakan LKPD dan mengumpulkan tepat waktu

2.

3.

Skor

2
1
4.

Disiplin (4)

3
2
1

Keterangan



Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan diperintahkan
Membawa buku pelajaran dan alat tulis






Hanya dua dari tiga aspek yang terpenuhi
Hanya salah satu aspek yang terpenuhi
Mentaati peraturan yang ada di kelas maupun Laboratorium
Masuk kelas atau ruang praktikum tepat waktu




Hanya salah satu aspek yang tepenuhi
Tidak ada aspek yang terpenuhi
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Lembar Penilaian Afektif
No
Nama Siswa

Indikator
(1)

(2)

Jumlah skor
(3)

1.
2.
3.
4.
Penskoran :
Nilai = total skor
X 100
12
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(4)

Rerata
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Lampiran 7. Uji Nilai Kesukaan terhadap Tekstur Buah Stroberi
No

Panelis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah
Rerata

Kode sample
A

B
3
2
4
4
4
3
5
4
4
1
2
3
3
3
5
2
4
2
4
4
4
3
5
4
4
1
2
3
3
3
98
3.26

C
3
3
4
3
5
5
5
4
3
2
3
5
3
4
5
4
4
4
4
3
5
5
5
4
3
2
3
5
3
4
115
3.83
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D
1
3
3
5
3
4
3
4
2
3
4
4
4
4
4
1
5
3
3
5
3
4
3
4
2
3
4
4
4
4
103
3.43

2
3
2
4
4
4
3
3
3
3
2
5
3
3
4
5
5
4
2
4
4
4
3
3
3
3
2
5
3
3
101
3.36
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Lampiran 8. Uji Nilai Kesukaan terhadap Rasa Buah Stroberi
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panelis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah
Rerata

Kode sample
A
4
3
2
4
4
4
5
3
4
3
5
4
3
5
4
5
3
3
2
4
4
4
5
3
4
3
5
4
3
5
114
3.8

B
3
1
2
4
4
3
5
3
4
3
5
3
3
4
4
4
5
5
2
4
4
3
5
3
4
3
5
3
3
4
108
3.6

91

C
1
3
2
4
5
4
4
4
3
4
3
1
2
5
2
5
5
5
2
4
5
4
4
4
3
4
3
1
2
5
103
3.43

D
2
2
2
3
4
3
4
4
3
5
4
4
5
2
3
4
5
5
2
3
4
3
4
4
3
5
4
4
5
2
107
3.56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 9. Uji Nilai Kesukaan terhadap Aroma Buah Stroberi
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panelis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah
Rerata

Kode sample
A
4
3
3
4
3
5
5
5
4
3
5
4
4
5
2
5
4
2
3
4
3
5
5
5
4
3
5
4
4
5
120
4

B
3
1
3
3
5
3
4
3
4
2
4
4
3
3
2
4
3
2
3
3
5
3
4
3
4
2
4
4
3
3
97
3.23

92

C
4
3
2
4
4
4
3
5
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
3
5
4
4
4
3
4
3
111
3.7

D
3
2
3
2
4
4
4
3
3
3
3
5
5
3
4
5
5
3
3
2
4
4
4
3
3
3
3
5
5
3
106
3.5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 10. Uji Nilai Kesukaan terhadap Warna Buah Stroberi
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panelis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah
Rerata

Kode sample
A
4
4
2
2
3
3
2
3
3
3
1
2
3
3
3
5
2
4
2
2
3
3
2
3
3
3
1
2
3
3
82
2.73

B
3
4
4
3
4
3
2
4
2
2
3
2
5
3
3
4
5
5
4
3
4
3
2
4
2
2
3
2
5
3
98
3.26

93

C
3
4
4
5
4
4
3
2
2
2
2
3
5
3
4
5
4
4
4
5
4
4
3
2
2
2
2
3
5
3
102
3.4

D
3
4
3
4
4
5
4
4
5
4
3
4
4
4
4
4
1
5
3
4
4
5
4
4
5
4
3
4
4
4
117
3.9

