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HALAMAN MOTTO

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The
important thing is not to stop questioning ~ Albert Eintein
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Universitas Sanata Dharma

ABSTRAK

Kelapa merupakan tanaman serbaguna dimana hampir seluruh bagian dari
kelapa dapat dimanfaatkan. Buah kelapa banyak dimanfaatkan pada bagian
dagingnya, sedangkan air kelapa pemanfaatannya masih kurang. Air kelapa muda
apabila tidak dimanfaatkan akan dapat mencemari lingkungan karena cepat
berubah menjadi asam dan berbau menyengat. Pada air kelapa terdapat gula
reduksi yaitu jenis monosakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, yang
mudah terfermentasi. Terdapat beberapa mineral yang terkandung dalam air
kelapa yang dapat dimanfaatkan dalam proses metabolisme. Vitamin dan mineral
yang terdapat pada air kelapa dapat digunakan oleh khamir sebagai sumber
nutrisi. Berdasarkan komposisi tersebut, maka air kelapa dapat diolah lanjut
menjadi minuman beralkohol seperti wine.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan
3 perlakuan yang berbeda dan kontrol. Perlakuan penambahan gula tersebut
A(0%), B(10%), C(15%) dan D(20%). Wine air kelapa muda dengan penambahan
gula di uji kadar metanol dan etanol selain itu juga di uji hedonik melalui
pengisian kuesioner oleh 20 penelis. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis
secara statistik menggunakan Anova dan Regresi.
Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh dan perbedaan dari
perlakuan A (0%), B(10%), C(15%), dan D(20%) yang diberikan terhadap kadar
etanol dan hasil hedonik. Perlakuan penambahan gula berpengaruh terhadap kadar
etanol, rasa, dan aroma tetapi tidak berpengaruh dengan warna yang dihasilkan.
Kadar etanol yang dihasilkan yaitu A=1,6%, B=3,4%, C=4,4% dan D=6,2%,
sedangkan untuk kadar metanolnya adalah A=0,002%, B=0,028%, C=0,027, dan
D=0,37% sehingga wine yang dihasilkan tidak dapat di konsumsi karena tidak
sesuai dengan standar keamanan minuman beralkhohol.

Kata kunci : Wine, Air Kelapa Muda, hedonik,kadar etanol, kadar metanol
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INFLUENCE OF THE ADDITION OF SUGAR IN WINE YOUNG
COCONUT WATER AGAINST THE LEVELS OF METHANOL AND
ETHANOL
Anna Maria Imaculata
121434038
Sanata Dharma University
ABSTARCT

Coconut is a versatile plant, where nearly the entire part of the coconut can
be used. Many coconuts in the flesh, while the use of coconut water today is still
lacking. Young coconut water if not used will be polluting the environment
because of the quick turn into sour and pungent smell. Inside coconut water there
is a reduction sugar i.e. type of monosaccharide consisting of glucose and
fructose, which is easily fermented. There are several minerals contained in
coconut water that can be used in the metabolic process. The vitamins and
minerals contained in coconut water can be used by the yeast as a source of
nutrition. Based on the composition, then coconut water can be processed further
into alcoholic beverages such as wine.
This type of research is experimental using 3 different treatment and
control. The treatment with the addition of sugar A (0%), B (10%), C (15%) and
D (20%). Wine of young coconut water with addition of sugar organoleptic teste
through the filling of the questionnaire with the scale by 20 hedonic panelists with
test of ethanol and methanol. The data obtained are then statistically analyzed
Anova and Regression.
The results of the study show that there are influences and differences in
the treatment given to ethanol levels and hedonic results. Treatment of adding
sugar to ethanol levels, taste, and aroma but has no effect on the color produced.
The result of ethanol levels i.e. A = 1.6%, B = 3.4%, 4.4% and C = D = 6.2%
Keywords: Wine, young coconut water, hedonic teste, ethanol levels, methanol
levels
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kelapa

merupakan

tanaman

tropis

yang

tidak

asing

bagi

masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyebaran kelapa yang
hampir rata di seluruh wilayah di Indonesia (Rohula, 2011).

Kelapa

merupakan tanaman serbaguna dimana hampir seluruh bagian dari kelapa
dapat dimanfaatkan. Buah kelapa banyak dimanfaatkan pada bagian
dagingnya,

sedangkan

air

kelapa

pemanfaatannya

masih

kurang.

Pemanfaatan air kelapa muda hanya digunakan sebatas sebagai minuman
(Lay dan Pasang,2003).
Air kelapa saat ini yang dimanfaatkan untuk diolah menjadi nata
de coco adalah air kelapa tua namun dengan kapasitas produksi yang
relatif kecil, sedangkan air kelapa muda dimanfaatkan secara langsung
tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga pemanfatan air kelapa muda
masih kurang maksimal. Air kelapa muda apabila tidak dimanfaatkan akan
dapat mencemari lingkungan karena cepat berubah menjadi asam dan
berbau menyengat. Air yang bersifat asam dapat merusak tanah dan
menghambat pertumbuhan tanaman.

Kandungan kimia air kelapa sangat

beragam tergantung pada jenis atau varietasnya, umur buah, daerah
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tumbuh, keadaan tanah, dan intensitas cahaya matahari (Jackson et al.,
2004 dan Jean et al., 2009).
Kurangnya pemahaman masyarakat untuk pemanfaatan air kelapa
menyebabkan ketersediaan air kelapa yang melimpah terbuang sebagai
limbah dan menjadi tidak dimanfaatkan, tentu saja hal itu merugikan
karena air kelapa masih memiliki nilai ekonomi dan gizi yang baik bagi
masyarakat. Air kelapa merupakan bahan pangan yang mudah mengalami
kerusakan akibat aktivitas mikrobia. Kerusakan yang diakibatkan aktivitas
mikrobia ini dapat ditandai dengan perubahan komposisi kimia pada air
kelapa, yaitu terbentuknya asam akibat fermentasi gula. Pada air kelapa
terdapat gula reduksi yaitu jenis monosakarida yang terdiri dari glukosa
dan fruktosa, yang mudah terfermentasi. Proses fermentasi gula yang
menghasilkan asam tersebut akan meningkatkan tingkat keasaman air
kelapa (Kiswanto dan Saryanto, 2004).
Kandungan gizi yang terkandung di dalam air kelapa seperti gula,
protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, vitamin B kompleks, kalsium, dan
mineral yang sangat baik untuk tubuh manusia. Komposisi kandungan
dalam 100 g air kelapa 2,56 %, abu arang 0,46%, bahan padat 4,71%,
minyak 0,74%, protein 0,55%, dan senyawa klorida 0,17. Kandungan
mineral kalium pada air kelapa juga sangat tinggi yaitu 203,70 mg/100g
pada air kelapa muda dan 257,52 mg/100g air kelapa tua (Santoso, 2003).
Nutrisi yang terkandung dalam air kelapa muda adalah gula,
berbagai jenis vitamin, elektrolit, dan hormon pertumbuhan. Jenis gula
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yang terkandung dalam air kelapa adalah sukrosa, glukosa, fruktosa dan
sorbitol Gula-gula ini yang menyebabkan air kelapa muda lebih manis
dibandingan air kelapa tua (Warisno:2004). Buah kelapa yang terlalu
muda

belum memiliki daging

mengandung

mineral

4%,

gula

buah

air

2%

kelapanya

(Palungkung,

lebih

manis,

1992

dalam

Desiana,2016). Terdapat beberapa mineral yang terkandung dalam air
kelapa yang dapat dimanfaatkan dalam proses metabolisme. Vitamin dan
mineral yang terdapat pada air kelapa dapat digunakan oleh khamir
sebagai sumber nutrisi. Berdasarkan komposisi tersebut, maka air kelapa
dapat diolah lanjut menjadi minuman beralkohol seperti wine.
Wine

adalah

salah

satu

produk

fermentasi

alkohol

yang

memanfaatkan bantuan khamir. Jus buah yang difermentasi menjadi
minuman beralkohol dibuat dengan menggunakan khamir. Kandungan
gula yang terdapat pada air kelapa muda akan diubah menjadi alkohol
dengan bantuan khamir. Wine tidak hanya berasal dari buah anggur tetapi
juga dapat diolah dari berbagai macam buah-buahan yang memiliki
kandungan glukosa dan asam amino.
Pembuatan wine dari air kelapa muda merupakan salah satu
alternatif dalam mengolah air kelapa muda. Hal ini dapat digunakan untuk
menanggulangi daya simpan air kelapa yang terbatas. Berdasarkan latar
belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian berkaitan
dengan pembuatan wine dari air kelapa muda dengan judul “Uji
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Kandungan Metanol, Etanol dan Uji Hedonik pada Wine Air Kelapa
Muda dengan Penambahan Gula ”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh penambahan gula terhadap kadar metanol dan
etanol pada wine air kelapa muda yang dihasilkan dari masing-masing
perlakuan?
2. Bagaimana pengaruh penambahan gula terhadap pH dan sisa gula pada
wine air kelapa muda?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesukaan penelis pada wine air kelapa
muda terhadap rasa di rongga mulut , rasa setelah ditelan, warna, dan
aroma ?
4. Apakah wine air kelapa muda dengan penambahan ragam jumlah gula
sudah memenuhi syarat mutu kandungan metanol dan etanol sesuai
dengan SNI 01-4018-1996 ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh penambahan gula terhadap kadar metanol dan
etanol pada wine air kelapa muda yang dihasilkan dari masing-masing
perlakuan
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2. Mengetahui pengaruh penambahan gula terhadap pH dan sisa gula
pada wine air kelapa muda.
3. Mengetahui pengaruh tingkat kesukaan penelis pada wine air kelapa
muda terhadap rasa di rongga mulut , rasa setelah ditelan, warna, dan
aroma.
4. Mengetahui ketercapaian wine air kelapa muda dengan penambahan
ragam jumlah gula terhadap syarat mutu metanol dan etanol menurut
SNI 01-4018-1996.
D. Manfaat Penelitian
Bagi peneliti:
1. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat wine dari
aneka buah.
2. Menambah inovasi dalam pembuatan wine dari aneka buah yaitu dari
air kelapa muda.
Bagi Pendidikan:
1. Menambah pengetahuan tentang cara pembuatan wine dari air kelapa
muda.
2. Menambah referensi guru dalam mengajar Biologi khususnya pada
materi Bioteknologi kelas XII SMA.
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Bagi Masyarakat:
Menambah informasi bagi masyarakat mengenai cara pengolahan
air kelapa muda agar daya simpannya lebih lama dan meningkatkan nilai
jual air kelapa muda.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelapa
Kelapa merupakan tanaman tahunan yang memiliki batang yang keras dan
pada umumnya tidak memiliki cabang (monopodial) dan berakar serabut.
Pertumbuhan kelapa biasanya tegak namun pada daerah tepian pantai arah
tumbuh batang kelapa melengkung ke arah matahari. Dalam tata nama
tumbuhan (taksonomi) tumbuhan kelapa diberi nama Cocos nucifera yang
secara lengkap pengklasifikasiannya sebagai berikut:
1. Klasifikasi tumbuhan kelapa (Cocos nucifera L.)
Kingdom

: Plantae

Devisi

: Spermatophyta

Sub Divisi

: Monocotyledoneae

Ordo

: Palmae (Arecaceae)

Genus

: Cocos

Spesies

: Cocos nucifera , Linneaeus (Gun dan Mira (2018), hal 22)

2. Morfologi Tanaman Kelapa
a. Akar
Akar kelapa merupakan akar serabut yang berjumlah 2000-4000 helai
tergantung pada kesuburan tanah,iklim dan kesehatan tanaman. Akar primer
kelapa berbentukbulat dan memanjang. Akar primer ini sebagaian tumbuh
mendatar di dekat permukaan tanah dan kadang mencapai panjang 10-15
meter dan sebagaian dan sebagaian lainnya tumbuh ke dalam tanah 3-5

6
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meter tetapi akar primer ini tidak dapat menembus lapisan yang keras.akan
tetapi ujung akar sampai pada permukaan air maka bagian ujung akar akan
berhenti

memanjang. Akar primer berwarna putih yang kemudian berubah

menjadi merah kecoklatan bila sudah tua. Akar sekunder muncul dari akar
primer yang fungsinya untuk menyerap zat hara dan air. Dari permukaan
akar tumbuh bagian yang berwarna putih yang berfungsi untuk mengatur
pernafasan akar(pneumatophore) ( Gun dan Mira (2018) hal 19)
b. Batang
Batang kelapa berwarna kelabu, licin, dan tinggi dan tinggi batang
dapat mencapai 20 meter dengan garistengah 20cm hingga 30cm,
tergantung dengan varietas, iklim, dan jarak tanam.Kelapa termasuk
tanaman monokotil sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder pada
batangnya. Rata-rata dalam satu tahun terbentuk 12 lembar daun. Batang
kelapa tidak banyak mengandung zat-zat cadangan sebagaimana yang
terdapat pada jenis palmayang lainnya seperti sagu. Ujung batang
tanaman kelapa banyak mengandung zat gula yang rasanya manis yang
disebut “umbut”. Umbut merupakan titik tumbuh batang kelapa. ( Gun
dan Mira (2018) hal 20-21)
c. Daun
Daun kelapa memiliki panjang helai daun berbeda-beda, tergantung
pada posisinya. Helai daun yang terdapat di tengah sumbu daun
berukuran lebih besar panjang dibanding yang tumbuh di pangkal atau
ujung sumbu daun. Titik tumbuh yang diselubungi daun-daun itu tidak
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lagi tumbuh memanjang, melainkan melebar dengan bagian dari pohon
yang masih muda itu memperlihatkan pertumbuhan membesar, sehingga
bagian pangkal itu kelihatan terus bertambah tebal. Pertummbuhan yang
demikian berlangsung sampai berlangsung sampai umur 4 tahun. Daun
kelapa tersusun melingkar membentuk spiral. Arah spiral dapat ke kiri
atau ke kanan tergantung posisi dari tandan buah terhadap pelepah daun.
3. Air Kelapa
Produk air kelapa di Indonesia cukup banyak mencapai 900 juta liter
per tahun, akan tetapi pemanfaatannya masih belum optimal sehingga
banyak air kelapa yang terbuang percuma. Buangan air kelapa muda dapat
menimbulkan polusi asam asetat, akibat proses fermentasi yang terjadi air
kelapa (Warisno,

2004).

Air kelapa muda dapat dikonsumsi segar

mempunyai rasa yang manis karena kandungan gula seperti glukosa,
sukrosa, fruktosa, sorbitol dan inositol. Air kelapa muda yang diminum
segar mengandung 5,6 % gula. Selain unsur makro dan mikro mineral, air
kelapa muda segar juga mengandung protein hanya 0,1%,akan tetapi
kandungan Arginin (12,75%), Alanin (2,41%), Sistein (1,17%), dan Serin
(0,91%)

(Yuwono,

2015).

Keempat jenis asam amino

lebih tinggi

dibandingkan pada protein susu sapi.oleh karena itu air kelapa muda aman
untuk bayi (Grimwood, 1979 dalam Ridengan 2004).
Selain itu, terdapat asam amino jenis lainnya yang terkandung didalam
air kelapa muda seperti Arginin, Leusin, Lisin, Tirosin, Histidin, Prolin, dan
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Sistein. sedangkan Glutamat adalah jenis asam amino tertinggi dimana asam
amino tersebut merupakan nutrisi penting untuk otak ( Ridengan 2004).
Tabel 2.1 Komposisi air buah kelapa muda
Komposisi

Jumlah

Komposisi

Kalori

17,4 kka2)

Kadar Mineral

Kadar Air

95,5% 2)

1.

Nitrogen (N)

432 mg/l

Kadar Lemak

<0,1 % 2)

2.

Fosfor(P )

186 mg/l

Kadar Abu

0,4% 2)

3.

Kalium (K)

7300
mg/l

Kadar Karbohidrat

4,0 % 2)

4.

Kalsium (Ca)

994 mg/l

Kadar Gula Total

5,6% 1)

5.

Magnesium
(Mg)

262 mg/l

Kadar Gula Reduksi

5,4%

6.

Chlorida (Cl)

1830
mg/l 2)

7.

Sulfur (S)

35.40
ppm

Jenis asam amino 3)

Jumlah

1.

Glutamat (GLU)

14,50%

8.

Besi (Fe)

11.54
ppm

2.

Arginin (ARG)

12,75 %

9.

Mangan (Mn)

49 ppm

3.

Leusin (LEU)

4,18%

10.

Seng (Zn)

18 ppm

Komposisi

Jumlah

Komposisi

4.

Lisin (LYS)

4,51 %

5.

P rolin (P RO)

4,12%

Jenis Vitamin

6.

Aspartam (ASP )

3,60%

Vitamin C

7.

Tirosin (TYR)

2,83%

Vitamin B12 :

8.

Alanin (ALA)

2,41%

1.

Asam
nikotinat

64
ug/100
ml

9.

Histidin (HIS)

2,05%

2.

Asam
pantotenat

52
ug/100
ml

3.

Biotin

2 ug/100
ml

Vitamin B2

<0,01 ug

10.

Fenillalanin(P HE)

1,23%

11.

Serin (SER)

0,91%

11.

4.

Jumlah

Tembaga
(CU)

0,80 ppm

2)

2.2-3.4
mg/100
ml
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/ 100ml
12.

Sistein(CYS)

1,17%

5.

Asam Folat

0.03 ug/
100 ml

6.

Vitamin B1

sedikit

7.

P iridoksin

sedikit

Sumber : Rindengan (2004)
Khamir (Yeast)
Khamir merupakan organisme mikroskopis, eukariotik dan unseluler.
Ukuran sel khamir pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan sel
bakteri. Sel dapat berbentuk oval, bulat ,atau panjang dengan ukuran sekitar 530 mm sampai 2-10 mm. Sel khamir nonmotil (tidak bergerak), dinding sel
mengandung glikan (polisakarida), protein, dan lipid (Tatang, 2014).
Khamir memiliki dua mekanisme reproduksi yaitu seksual dan aseksual.
Semua khamir dapat berkembang biak secara aseksual, tetapi tidak semua
khamir dapat melakukan reproduksi seksual. Khamir yang hanya dapat
bereproduksi seacara aseksual masuk dalam kelas Deuteromycetes atau jamur
imperfecti ( Volk, W. A dan Wheeler. 1988)
Khamir melakukan reproduksi aseksual dengan cara bertunas (budding),
pembelahan langsung atau dengan hifa. Satu sel khamir akan menghasilkan
kuncup (budding) yang berukuran awal lebih kecil dan masih menempel pada
permukaan sel tertuanya. Setelah tumbuh membesar, sel baru berasal dari
kuncup akan menghasilkan kuncup baru, sehingga membentuk rangkaian
seperti rantai kuncup yang menempel pada permukaan kuncup yang telah
dewasa

akan

memisahkan

diri dari sel tertuanya.

Khamir melakukan

pembelahan biner untuk bertumbuh dan bereproduksi. Khamir pada umumnya
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melakukan
pertumbuhan

peningkatan
organisme.

jumlah
Dalam

atau

massa

melakukan

sel

dengan

pembelahan

merefleksikan
sel

khamir

membutuhkan waktu generasi yang pendek pada konsidi optimum untuk
pertumbuhan.
Faktor

yang

mempengaruhi

adalah

oksidasi–reduksi

(O-R),

csuhu

penyimpanan, keasaman (pH), akvitas air (a w), dan nutrisi berpengaruh dalam
laju pertumbuhan khamir (Ray,2004). Khamir juga dapat bereproduksi secara
seksual. Reproduksi seksual yang dilakukan oleh khamir sebagian besar
dengan membentuk asci, yang mengandung askopora haploid dengan jumlah
bervariasi antara satu hingga delapan askopora. Askopora dapat menyatu
dengan nukleus dan membelah seiring dengan pembelahan vegetatif, tetapi
beberapa khamir memiliki askopora yang menyatu dengan askospora lain
(Schneiter, 2004).
Khamir Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jenis khamir yang
digunakan dalam proses produksi roti, bir, minuman anggur, produksi enzim
invertase, dan flavor beberapa pangan ( Deak dan beuchat, 1987; Samson, et al
2000). Saccharomyces cerevisiae tumbuh sangat cepat pada suhu 20 o C serta
memproduksi alkohol dan CO 2 . Saccharomyces cereviasae membentuk
rumpun atau gumpalan, karena produksi CO 2 yang cepat dan mengapung pada
permukan media (Tatang, 2004).
Saccharomyces cerevisiae sudah sejak lama digunakan memfermentasikan
gula dari beras, gandum, gerst dan jagung untuk memproduksi minuman
beralkohol dan juga digunakan oleh industri makanan sebagai pengembang
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adonan roti. Proses fermentasi yang dilakukan khamir menghasilkan gas
karbondioksida dan etanol. Karbondioksida terperangkap di dalam gelembunggelembung kecil sehingga roti dapat mengembang. Khamir sering diolah
menjadi suplemen vitamin karena khamir mengandung 50% protein serta
merupakan sumber vitamin B, niacin dan asam folat yang sangat baik
(Schneiter, 2004).
Saccharomyces memiliki sel-selnya bundar, lonjong, memanjang atau
seperti

benang

dan

menghasilkan

pseudomiselium.

Berkembang

biak

secaravegetatif dengan cara pengucupan multilateral. Konjugasi isogram atau
heterogam dapat mendahului atau dapat terjadi setelah pembentukan askus.
Dapat berbentuk tonjolan-tonjolan. Setiap askus dapat mengandung empat
spora

dengan

berbagai

bentuk.

Spora

dapat

berkonjugasi.

Disimilasi

berlangsung dari oksidatif yang disukai sampai kepada fermentatif yang
dominan. Dalam biakan cair biasanya terjadi pertumbuhan di dasar. Cincin dan
pelikel dapat terbentuk dalam jangka waktu yang lebih panjang. Senyawasenyawa gula yang umum biasanya difermentasikan dengan kuat, nitrat tidak
diasimilasikan.

Kebanyakan

khamir

(Michael dan chan , 1988 hal 959-960).

industri tergolong

dalam genus

ini.
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B. Fermentasi
Fermentasi merupakan suatu proses yang dihasilkan dari proses kimia
dengan bantuan mikrobia yang bergantung pada pH, temperatur, macam
substrat, macam mikrobia dan penambahan bahan tertentu untuk membantu
proses fermentasi (Jimmy,2008). Fermentasi pangan mempunyai beberapa
aspek

yang

saling berhubungan yaitu keterlibatan mikroorganisme yang

diinginkan selama fermentasi dan penyimpanan produk fermentasi. Fermentasi
melibatkan kondisi bahan dasar pangan yang sesuai untuk pertumbuhan
mikroorganisme yang memanfaatkan nutrisi dan menghasilkan produk pangan.
Jadi secara umum fermentasi pangan tergantung dengan bahan dasar, jenis
mikroorganisme dan proses fermentasi (Tatang, 2004 hal 228-229).
Dalam tatang 2004, fermentasi dapat dilakukan dalam 3 metode yang
berbeda berdasarkan dari mikroorganisme yang akan digunakan adalah sebagai
berikut:
1. Fermentasi alami
Dalam fermentasi alami bahan pangan yang akan digunakan biasanya
tanpa dilakukan pemanasan sehingga dalam proses fermentasi dapat
mengandung mikroorganisme yang diinginkan dan yang tidak dinginkan.
Kondisi inkubasi dirancang untuk mendapatkan kecepatan pertumbuhan
tinggi

untuk

mikroorganisme

yang

diinginkan

dan

menghambat

pertumbuhan jenis mikroorganisme yang tidak dinginkan.
Hasil produksi dari fermentasi alami dapat mempunyai aroma yang
dinginkan,

hasil

dari

metabolisme

komponen

bahan

dasar

pangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

mikroorganisme. Dalam fermentasi alami, untuk mendapatkan konsistensi
karekteristik produk sangat sulit didapatkan karena mikroflora dalam bahan
dasar pangan tidak selalu sama sehingga peluang terjadinya produk gagal
dalam fermentasi alami juga lebih besar.
2. Fermentasi Condong Balik
Fermentasi condong

balik

menggunakan

beberapa

produk

hasil

fermentasi yang ditambahan dengan bahan pangan baru . Kondisi
fermentasi dirancang

untuk

memfasilitasi

perumbuhan mikroorganisme

yang berada dalam proses fermentasi. Metode ini sering digunakan untuk
memproduksi beberapa pangan tradisional dalam skala kecil. Dalam
fermentasi ini sulit mendapatkan konsistensi hasil yang sama karena dapat
terjadi perubahan jenis mikroba dan peluang menghasilkan produk gagal
dan penyakit bawaan panga juga cukup tinggi.
3. Fermentasi Terkontrol
Fermentasi terkontrol menggunakan bahan dasar pangan yang telah
distreilisasi dan diinokulasi dengan populasi mikroorganisme yang tinggi
(106 sel/ml atau lebih)dari biakan murni strain atau species tunggal atau
mikroorganisme campuran pemula. Dalam fermentasi ini dikondisikan
untuk mendapatkan pertumbuhan optimum biakan pemula. Fermentasi
jenis ini dapat menghasilkan produk dengan karakteristik yang konsisten
dan dapat diprediksi setiap proses produksi. Secara umum peluang
terjadinya produk gagal dan penyakit bawaan pangan rendah tetapi untuk
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mendapatkan rasa yang diinginkan susah karena pertumbuhan mikroflora
tidak terjadi.
Alkohol

adalah

satu

jenis

zat

yang

dapat

melemahkan

dan

memperlambat dari fungsi-fungsi vital tubuh. Proses fermentasi alkohol adalah
sebuah reaksi perubahan dari glukosa menjadi etanol dan karbondioksida. Saat
pemrosesan, orgasme yang dibutuhkan adalah bakteri yang digunakan juga
untuk

pembuatan tape, minuman keras, dan roti yaitu Saccharomyces

cerevisae. Untuk fermentasi ini tidak dibebankan dengan kandungan oksigen
namun khamir dan digotolongan respirasi anaerob.kultur yang digunakan harus
dapat tumbuh dengan baik dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap
alkohol serta mampu menghasilkan alkohol dalam jumlah yang banyak.
(Michael dan chan , 1988)
Perubahan biokimiawi yang dilakukan oleh khamir adalah sebagai
berikut:
C6 H12 O6 + Khamir  2C2 H5 OH + 2C02
Etil alkohol

glukosa

karbondioksida

a

Gambar 2.1 Proses Fermentasi (Michael dan chan ,1988)
C. Wine
Wine merupakan minuman beralkohol yang biasanya terbuat dari jus
anggur yang difermentasikan. Keseimbangan sifat alami yang terkandung
dalam buah anggur menyebabkan buah tersebut dapat difermentasikan tanpa
penambahan

gula,

asam,

enzim,

ataupun

nutrsi

yang

lainnya.

Selain

menggunakan buah anggur, wine dapat dibuat dari buah yang mengandung
banyak gula seperti apel, berry, kelengkeng ataupun dari air kelapa muda.
Penaman minuman anggur atau wine biasanya menyertakan nama buah yang
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digunakan seperti wine apel, wine berry dan secara umum dinamakan fruity
wine . wine yang terbuat dari bahan pangan yang mengandung pati, seperti
beras dan gandum maka wine tersebut lebih dikenal dengan istilah sake (Barley
wine atau Rice wine). Minuman wine yang dibuat dari bahan baku jahe dikenal
dengan sebutan Brandy (Rollyana dkk, 2008)
Minuman

anggur

(wine)

dapat

mendukung

pertumbuhan

khamir

pembentuk lapisan film dan bakteri asam laktat seperti Acetobacter dan
Gluconobacter pada kondisi aerobik. Khamir pembentuk film mengoksidasi
alkohol menjadi asam asetat dan CO 2 (Tatang, 2004)
Tabel 2.2 Standar Mutu Wine
No.

Jenis Uji

Satuan

1

Keadaan

-

1.1

Bau

-

1.2

Rasa

-

2
3

4
5

Etil alkohol (20%)
v/v
Metil alkohol, v/v
(terhadap alkhohol
mutlak)
Asam yang mudah
menguap (dihitung
sebagai asam asetat)
Bahan tambahan
makanan

% v/v

Persyaratan

Khas
Khas
Maks 15%

% v.v terhadap
absolut g/100 ml

Maks 0,1

gr/l

Maks 1,5

-

5.1

Pewarna sintetis

-

Sesuai SNI 01-022295

5.2

Sulfur dioksida (SO2 )

Ml/l

Maks 300

6

Cemaran logam

6.1

Timbal (Pb)

Mg/kg

6.2

Tembaga (Cu)

Mg/kg

6.3

Seng (Zn)

Mg/kg

Maks 0,2
Maks 2,0
Maks 2,0
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6.4

Timah (Sn)

Mg/kg

6.5

Raksa (Hg)

Mg/kg

7

Cemaran arsen

Mg/kg

Maks 40,0
Maks 0,03
Maks 0,1

Sumber SNI,1996

D. Metanol
Metanol adalah senyawa alkohol dengan 1 rantai karbon , rumus kimia
metanol adalah CH3 OH. Metanol mempunyai bobot jenis sebesar 0,796
gram/mL sampai 0,798 gram/mL. , titik lelehnya -1040 C dan titik didihnya
640 C – 650 C. Selain itu, metanol memiliki berat molekul sebesar 32
gram/mol.Metanol secara fisik berupa cairan bening yang memiliki bau seperti
alkohol, bahan yang mudah terbakar yang sedikit larut dalam air, eter, dan
etanol dengan kelarutan kurang dari 10%. Metanol banyak digunakan untuk
proses penyulingan kayu, gasifiksai batu bara, bahkan untuk pembuatan
biodiesel karena metanol memiliki nilai reaktivitas yang tinggi serta memiliki
rantai atom C yang pendek (DepKes RI, 1979). Berikut adalah gambar struktur
dari metanol:

Gambar 2. 2 Struktur Kimia Metanol (Putro dan Ardhiany, 2010)
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E. Etanol
Etanol merupakan cairan yang muda menguap, jernih tidak berwarna,
memiliki bau yang khas yang menyebabkan rasa terbakar pada lidah dan
mudah tebakar. Etanol disebut juga dengan etil alkohol dengan rumus kimia
C2 H5 OH atau CH3 CH2 OH dengan titik didihnya 78,40 C. Etanol memiliki sifat
tidak berwarna, volatil dan bercampur dengan air (DepKes RI, 1995). Berikut
adalah gambar struktur dari etanol :

Gambar 2.3 Struktur Kimia Etanol (Putro dan Ardhiany, 2010)
F. Uji Hedonik
Uji Hedonik

adalah cara mengukur,

menilai tingkat kesukaan yang

menggunakan kepekaan alat indra manusia yaitu hidung, mulut, mata, dan
ujung jari tangan terhadap sampel yang akan diuji. Uji hedonik dilakukan
untuk mengetahui tingkat kesukaan penelis berupa senang tidaknya terhadap
sampel yang diuji. Tanggapan kesukaan penelis terhadap sampel yang diuji
diungkapakan secara subyektif dan spontan. Tingkat – tingkat kesukaan ini
disebut skala hedonik , misalnya dalam hal suka

dapat mempunyai amat

sangat suka,sangat suka,suka, agak suka dan sebaliknya (Soewarno, 1981)
Skala hedonik seperti suka dan agak suka, terdapat tanggapannya yang
disebut seagai netral yaitu bukan suka tetapi juga bukan tidak suka. Skala
hedonik

bisa direntangkan atau diperkecil sesuai dengan rentang yang
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dikehendaki. Skala hedonik dapat diubah menjadi skala numerik dengan angka
mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan menggunakan data numerik ini dapat
dilakukan analisis secara statistik. Penggunaan skala hedonik dapat digunakan
untuk mengetahui perbedaan, sehingga uji hedonik sering digunakan untuk
menilai

secara

organoleptik

terhadap

komoditas

sejenis

atau

produk

pengemangan. Uji hedonik banyak digunakan untuk menilai produk akhir
(Soewarno, 1981).
G. Penelitian yang Relevan
Referensi penelitian yang ada digunakan sebagai penelitian yang relevan untuk
mendukung penelitian ini. Pada tabel 2.3 menjelaskan 3 referensi yang dipilih
sebagai penelitian yang relevan
Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan
Referensi

Judul

Keterangan

Steivie Karouw (2007)

Pengolahan

Anggur Perbandingan konsentrasi

Berbasis Air Kelapa

statre dan jenis mikroba
yang

digunakan

membuat

dalam
wine

memberikan

pengaruh

yang tidak nyata terhadap
kadar alkohol.
Hermawan Dwi A (2013)

Pengaruh

Penambahan pengaruh

Gula

terhadap konsertrasi glukosa

produktivitas
dalam

dan

alkohol penggunaan Nopkor MZ.

pembuatan

berbahan
(Reject)

penambahan

Apel

wine 11
Buang wine

untuk

memproduksi
apel

yang

dengan difermentasi selama8 hari

Menggunakan NOPKOR yang

didapatkan

hasil
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MZ. 11

variable

dengan

konsentrasi 15% mampu
menghasilkan

alkohol

sebesar 9,3% dan kadar
gula sisa didalam wine
sebesar 5,8%.
Mikhael Simanjuntak dkk Pengaruh
(2017)

gula

pasir

penambahan Penambahan gula pasir dan
dan

lama lama

fermentasi

fermentasi terhadap mutu memberikan
minuman

pengaruh

ferbeet beda nyata terhadap kadar

(Fermented Beetroot)

alkohol

dan

padatan

terlarut.

H. Kerangka Berfikir
Wine adalah minuman beralkohol dari hasil fermentasi, pada proses
fermentasi dibutuhkan gula untuk nutrisi khamir dalam berkembang biak. Air
kelapa muda sudah memiliki kandungan gizi yang cukup untuk membuat wine
dari buah. Air kelapa muda lebih mudah didapatkan dan harganya lebih
terjangkau di kalangan masyarakat dan mudah untuk diolah menjadi pangan
yang fungisional. Namun daya simpan air kelapa muda tidak bisa lama yang
kurang disukai oleh masyarakat. Solusi untuk menambah lama daya simpan air
kelapa muda adalah dengan pengolahan air kelapa muda menjadi produk
fermentasi yaitu wine. Akan tetapi kadar gula pada air kelapa muda tidak tinggi
untuk pembuatan wine sehingga membutuhkan gula tambahan. Kandungan
gula yang ada pada minuman fermentasi akan diubah khamir menjadi etanol.
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Penelitian ini akan menggunakan air kelapa muda untuk memuat wine
fruity dengan menambahkan kadar gula untuk membantu dalam proses
fermentasi. Gula yang digunakan adalah gula pasir dengan kadar 0%, 10%,
15%, dan 20% untuk mengetahui berapa kadar etanol yang dihasilkan dan
disukai oleh penelis.
Berdasarkan

uraian

diatas,

digambarkan dalam bagan berikut :

maka

kerangka

berfikir

diatas

dapat
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Air Kelapa Muda
Air kelapa
muda
memiliki
harga yang
murah dan
mudah
didapatkan

Air kelapa
muda
memiliki
kandungan
asam amino
dan vit B12

Dibuat Wine

Wine
dikombinasikan
dengan kadar gula
difermentasi

Formulasi wine air
kelapa muda

Uji hedonik, kadar
etano, metanol,
tinkat pH, bserta
sisa gula setelah
fermentasi

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir

Ditambahakan gula
pasir dengan kadar
0%, 10%, 15%,
dan 20%
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I.

Hipotesis
Adapun Hipotesa yang digunakan adalah
1. Penambahan ragam jumlah gula pada pembuatan wine dari air kelapa muda
dapat mempengaruhi jumlah kadar metanol dan kadar etanol
2. Penambahan ragam jumlah gula pada pembuatan wine air kelapa muda
dapat mempengaruhi pH dan sisa gula
3. Penambahan gula dapat mempengaruhi tingkat kesukaan penelis terhadap
rasa di rongga mulut, rasa setelah di telan, aroma dan warna
4. Wine air kelapa muda dengan penambahan kombinasi kadar gula sudah
memenuhi syarat mutu kandungan etanol dan metanol menurut SNI 014018-1996
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode ekperimental dengan melakukan
percobaan pembuatan wine air kelapa muda. Perlakuan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah A: penambahan gula 0%, B: penambahan gula
10%, C: penambahan gula 15%, dan D penambahan gula 20%. Percobaan
ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula yang berbeda
pada kadar alkohol dan methanol pada wine air kelapa muda. Menurut
Alamsyah dalam Stieive (2007) waktu yang digunakan untuk fermentasi
wine dari air kelapa muda adalah 14 hari. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan

analisis

keragaman

atau

anova

dan

perlakuan

yang

memberikan pengaruh berbeda nyata.
Tabel 3.1 Perbandingan Konsentrasi Gula
Volume Bahan (b/v)
Perlakuan

Volume Air Kelapa Muda

Berat Gula (g)

(ml)
A

1000

Tanpa penambahan gula

B

1000

100

C

1000

150

D

1000

200

22
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B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penambahan
gula dalam pembuatan wine. Konsentrasi kadar gula yag dimaksud
dalam penelitian ini adalah sejumlah gula pasir yang dimasukkan
dalam botol yang beriisi air kelapa muda sebanyak 200 ml.
konsentrasi penambahan gula :
Perlakuan A = penambahan gula 0 % (b/v)
Perlakuan B = penambahan gula 10% (b/v)
Perlakuan C = penambahan gula 15% (b/v)
Perlakuan D = penambahan gula 20% (b/v)
2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar etanol,
kadar methanol dan tingkat kesukaan penelis terhadap rasa dan
aroma
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pH 4-5, waktu
fermentasi,
digunakan.

air kelapa muda, botol, dan jenis khamir yang
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C. Batasan Penelitian
1. Jenis buah kelapa yang digunakan adalah buah kelapa hijau (Cocos
nucifera L) yang didapatkan dari kebun milik keluarga.
2. Khamir yang digunakan yaitu Saccaromyces cerevisiae
3. Metode yang digunakan dalam pembuatan wine air kelapa muda
(Cocos nucifera L) yaitu metode red wine
4. Uji Hedonik yang dilakukan adalah tingkat kesukaan penelis terhadap
aroma dan rasa yang dihasilkan oleh wine air kelapa muda dengan cara
sebagai berikut :
a.

Peneliti memberikan 4 buah sampel dengan diberi kode huruf
kepada penelis

b.

Setelah itu, penelis meminum air putih untuk menetralkan sambil
berkurmur sebelum meminum tiap

sampel wine yang sudah

disediakan
c.

Lalu penelis memberikan mencoba wine yang diberikan, penelis
memberikan

penilaiannya

di

dalam

lembar

kuisinoner

yang

diberikan
5. Jumlah penelis yang melakukan uji hedonik wine air kelapa muda
sebanyak 15 orang semi terlaktih yang dipilih secara acak. Penelis
berumur diatas 18 tahun, pernah meminum wine dan sedikit memiliki
pengetahuan tentang wine.
6. Proses

fermentasi berlangsung selama 14

berlangsung selama 30 hari.

hari dan penjernihan
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D. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Mei 2019. Penelitian
pembuatan wine dan uji hedonik dilakukan di Pusat Studi Lingkungan
Soropadan, Universitas Sanata Dharma, sedangkan pengujian kadar Etanol
dan metanol dilakukan di Laoratorium Tehnik Kimia Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta.
E. Alat dan Bahan
1. Alat
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan wine air kelapa muda
yaitu golok, saringan, kain saring, autoklaf, gelas beker, gelas ukur,
batang pengaduk, timbangan, gelas arloji, corong, botol gelap steril,
selang plastik, pH meter,lemari pendingin dan karet gelang.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan wine air kelapa muda
(Cocos nucifera L) , stater wine , gula pasir, alkohol, jeruk nipis, kertas
alumunium foil, dan aquades.
3. Cara Kerja
a. Persiapan dan proses sterilisasi
Langkah sterilisasi alat sebagai berikut :
i.

Petama-tama

gelas

beker,

thermometer,

botol

gelap,

menggunakan sabun;

panci,
golok,

batang
dan

pengaduk,

saringan

dicuci
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ii. Lalu botol fermentasi direbus dengan air secukupnya dan
dicampur

dengan

air

sabun,

untuk

disterilisasi

hingga

mendidih;
iii. Setelah itu botol diangkat dan didiamkan hingga kering;
iv. Lalu botol bagian luar disemprot dengan alkohol dan ditunggu
kering;
v. Setelah botol yang sudah kering, bagian atas botol ditutup
dengan alumunium foil, diberi karet lalu dimasukan ke dalam
autoklaf untuk sterilisasi botol. Sterilisasi dengan autoklaf
dilakukan hingga mencapai suhu 121o C dengan tekanan 1 atm
selama 15 menit;
vi. Dan untuk alat lain seperti batang pengaduk, gelas ukur, gelas
beker, dan thermometer cukup dengan alkhohol 96% saja.

b. Pembuatan starter wine
i.

Pertama-tama Buah kelapa muda dikupas dan dikeluarkan
airnya ke dalam gelas ukur sambil disaring dalam waktu
kurang 20 detik untuk mencegah kontaminasi;

ii. Lalu air kelapa muda diukur hingga 1000 ml;
iii. Setelah air kelapa diberi gula hingga takaran 32°brix dan pH
diatur 4-5;
iv. Ditambahkan starter dari wine sebanyak 100 ml;
v.

Setelah itu, Starter difermentasikan selama 24 jam;
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c. Pembuatan Wine
i.

Pertama-tama buah kelapa muda dikupas, airnya dikeluarkan
sambil disaring dan dimasukan ke dalam wadah tertutup dalam
waktu

kurang

dari 20

detik

agar tidak

terkontaminasi

organisme lain;
ii.

Lalu air kelapa diukur dalam wadah steril 1000 ml dan
langsung ditutup menggunakan alumuium foil.

iii. Setelah itu tambahkan gula sesuai dengan perlakuan yang akan
digunakan
iv. Lalu tambahkan air perasan jeruk nipis untuk mengatur pH. pH
diatur dikisaran 4-5;
v.

Setelah itu tambahkan starter wine tanpa mengenai dinding
botol dengan bantuan corong;

vi. Lalu botol ditutup dengan alumunium foil dan diikat dengan
karet gelang yang dilubangi dan diberi selang plastik yang
disalurkan dengan gelas beker yang berisi aquades steril;
vii. Setelah itu, wine difermentasi selama 14 hari;

d. Perlakuan Wine
Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menambahkan jumlah gula yang berbeda dalam pembuatan
wine air kelapa muda. Perlakuanya adalah sebagai berikut :
-I

→ air kelapa muda 1000 ml : gula pasir 0 gr

- II

→ air kelapa muda 1000 ml : gula pasir 100 gr

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

- III

→ air kelapa muda 1000 ml : gula pasir 150 gr

- IV

→ air kelapa muda 1000 ml : gula pasir 200 gr

e. Pengujian Sampel Wine
i.

Pengujian pH
Sampel wine dituang kedalam gelas beker, selanjutnya diukur
pHnya dengan menggunakan pH meter.

ii. Pengujian Hedonik
Uji hedonik merupakan pengujian yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesukaan terhadap sebuah produk. Tingkat
kesukaan ini disebut dengann skala hedonic : Amat Sangat
Suka, Sangat Suka, Suka, Agak Suka, dan Tidak Suka. Dalam
uji rangking diuji 4 sampel wine air kelapa muda dan penelis
diminta untuk memberikan nilai dengan menggunakan skala
linkert menurut tingkat kesukaan. Menurut Rizal (2018) uji
deskriptif yang terdiri dari uji scoring atau skaling, Flavor
Profile & Profile Test dan Qualitative Descriptive Analys
(QDA).

Uji

skoring

dan

skaling

dilakukan

dengan

menggunakan pendekatan skala atau skor yang dihubungkan
dengan diskrisi tertentu dari mutu suatu produk. Dalam sistem
skoring, angka yang digunakan untuk menilai intesitas produk
dengan susunan meningkat atau menurun.
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Tabel 3. 2 Skala Hedonik
Skala Numerik
Skala Hedonik
5
Amat sangat suka
4
Sangat Suka
3
Suka
2
Agak Suka
1
Tidak Suka
Sumber : Rizal (2018)
Penelis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
penelis yang semi terlatih yang dipilih secara acak dan
berjumlah 20 orang.

f. Pengujian Kadar etanol dan kadar metanol
Menurut Ludwina (2017), pengujian kadar etanol dan kadar
metanol menggunakan

alat

kromatografi gas

adalah

sebagai

berikut:
i. Pertama-tama memasukan sampel ke dalam alat penyulingan
sebanyak 25 ml dan memasukkan ke dalam labu distilasi
ii. Lalu ditambahkan 25 ml aquabides.
iii. Setelah itu, sampel didistilasi selama 3 menit
iv. Setelah itu, hasil dari penyulingan ditampung menggunakan
labu takar 25 ml yang sebelumnya sudah ditambahkan 2 ml
aquabides.
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v. Lalu

hasil

yang

sudah

tertampung

ditambahkan

dengan

aquabides hingga tanda tera dicampur.
vi. Setelah itu, hasil penyulingan dipipet sebanyak 5 ml dan
dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml
vii. Lalu ditambahkan 1 ml isopropanol 10% dan ditambahkan
aquabides hingga tanda tera dan dicampur.
viii. Setelah itu masing-masing sample dimasukkan dalam 2 botol
vial untuk dua kali penyuntikan.
ix. Setelah sempel masuk ke dalam botol vial maka larutan baru
dibuat.
x. Membuat larutan seri campuran baku etanol dan metanol dalam
air dengan kadar masing-masingnya 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 dan 1%
menggunakan baku internal isopropanol yang ditambahakan
pada masing-masing larutan baku seri diatas sehingga didapat
0,2% isopropanol dalam masing- masing larutan baku.
xi. Setelah itu, hasil yang diperoleh dimasukan ke dalam botol vial
untuk pengulangan 2 kali. Vial yang berisi sampel dan larutan
baku masing-masing disuntikkan secara terpisah dan dilakukan
penetapan secara kromatografi gas sebagai berikut:
Kolom

: Kolom Kapiler HP-Plot Q
(Pajang kolom 30 meter diameter dalam 0,32mm)

Gas Pembawa

: Nitogen UHP

Tekanan Kolom

: 50 kPa (gas nitrogen UHP)
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Suhu Kolom

: 1700 C

Suhu Injektor

: 2200 C

Detektor

: FID

Suhu Detektor

: 2500 C

Volume Penyuntikan : 1µL
Kadar alkhohol dan metanol akan terdeteksi dengan alat
kromomatografi gas dengan melihat peak dari hasil penyuntikan,
serta dihitung menggunakan persamaan garis linier Y = bx+a.
Jumlah peak menyatakan banyaknya komponen zat pada sample
yang di uji. Fungsi dari mencari persamaan linier ini adalah untuk
mengetahui

apakah

dua

variabel

memiliki

hubungan

yang

signifikan. Persamaan linier ini juga berfungsi untuk mengetaui
dari kadar etanol dan metanol pada sampel.

F. Analisis Data
Data hasil penelitian berupa kadar etanol dan methanol dianalisis
dengan statistik deskriptif dengan menggunakan uji regresi linier melihat
pengaruh ragam kadar gula terhadap kadar etanol, methanol, pH, dan sisa
gula setelah fermentasi. Uji regresi linier dilakukan dengan menggunakan
MS

Excel 2013.

Hasil uji organoleptik

hedonik dianalisis dengan

menggunakan ANOVA dan uji Kruskall Wallis yang dilakukan dengan
menggunakan SPSS 20.
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Uji ANOVA dilakukan apabila sudah melakukanuji normalitas dan
homogenitas. Uji normalitas menggunakan menggunakan KolomogorovSminorv Test. Uji normalitas bertujuan untuk melihat data penelitian
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan hasil α = 0,05. Jika nilai
signifikan (P) > 0,005, maka data berdistribusi normal yang berarti tidak
adaperbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan. Namun apabila
nilai signifika (P) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal yang artinya
ada perbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan. Setelah itu
dilanjutkan dengan uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui
beberapa populasi yang variannya sama atau tidak. Jika didapatkannilai
signifikan > 0,05 maka varia dari dua atau lebih kelompok populasi data
adalah sama atau data tersebut homogen. Apabila data homogeny dapat
dilanjutkan dengan uji ANOVA. Setelah itu, jika data yang diperoleh dari
uji ANOVA menunjukan nilai beda berbeda atau signifikan maka akan
dilanjutkan dengan uji Ducan, akan tetapi jika nilai signifikan < 0,05 maka
variansi dari dua kelompok individu atau lebih data adalah tidak sama atau
data tidak homoge.Data yang tidak homogen ini akan diuji menggukan uji
Kruskal Wallis karena tidak dapat menggunakan uji ANOVA. Apabila
data hasil dari analisis Kruskal Wallis menujukan nilai berbeda atau
signifikan maka akan dilanjutkan dengan uji Mann-Whiteney.
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G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada mata
pelajaran Biologi Kelas XII SMA IPA pada materi Bioteknologi,
khususnya dalam pengetahuan untuk membuat wine yang merupakan salah
satu olahan yang termasuk ke dalam lingkup Bioteknologi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Etanol pada Wine Air Kelapa Muda dengan Ragam Penambahan
Kadar Gula
Uji kandungan etanol pada wine air kelapa muda bertujuan untuk melihat
pengaruh penambahan ragam kadar gula terhadap kandungan etanol dan syarat
mutu alkohol menurut BPOM RI nomer 14 tahun 2016 dan SNI 01- 40181996

tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol.Berdasarkan

uji etanol pada wine air kelapa muda dilakukan di Laboratorium Tehnik Kimia
UGM dengan metode kromatografi gas diperoleh hasil uji kandungan etanol
yang dapat dilihat pada gambar 4.1
7

pengaruh gula terhadap kadar etanol

6

Series1, 20, 6.2

5

y = 0.2217x + 1.4057
R² = 0.9705

3

Series1, 15, 4.4

kadar etanol

4

Series1, 10, 3.4

2
Series1, 0, 1.6
1
0
0

5

10
0

kadar gula
10

15
15

20

25

20

Gambar 4.1 Kandungan Etanol pada Wine Air Kelapa Muda dengan
Penambahan Ragam Kadar Gula
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Berdasarkan gambar 4.1 wine air kelapa muda dengan penambahan 0%
gula mengandung 1,6% etanol, wine air kelapa dengan penambahan 10% gula
mengandung

3,4% etanol, wine air kelapa muda dengan penambahan gula 15%

mengandung 4,4% etanol dan wine air kelapa muda dengan penambahan gula
20% mengandung etanol sebanyak 6,2%. Hasil uji etanol menunjukan semakin
banyak penambahan gula semakin tinggi dapat meningkatkan kandungan etanol
pada wine air kelapa muda. Pembuatan wine dilihat bila setiap penambahan kadar
gula 0,2217% akan meningkatkan kadar etanol sebesar 97% dan 3% ditentukan
oleh faktor diluar penelitian.
Peningkatan kadar etanol ini terjadi karena penambahan gula yang telah
mengalami fermentasi. Pada proses fermentasi terjadi proses pengubahan
glukosa menjadi etanol dan CO 2 . Sesuai dengan pendapat Hermawan dkk
(2013) Penambahan gula dilakukan untuk memperoleh kadar etanol yang
tinggi tetapi jika terlalu banyak dalam penambahan gula akan menghambat
pertumbuhan khamir, sehingga penambahan gula dalam pembuatan wine tidak
boleh berlebihan. Selain itu, kemampuan khamir dalam memecah gula menjadi
alkohol juga terbatas.
Berdasarkan BPOM dan Standar Nasional Indonesia anggur buah
memiliki standar 5-10% sehingga dari data yang diperoleh pada semua
perlakuan memenuhi standar tersebut sebesar A 1,6% , B 3,4%, C 4,4%, dan D
6,2% . Untuk kadar Metanol pada semua perlakuan terdapat 0 % sesuai dengan
standar BPOM dan Standar Nasional Indonesia 0,01 v/v dihitung setiap volume
produk. Metanol digunakan untuk keamanan konsumsi karena metanol bersifat
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racun bagi tubuh manusia sehingga kadarnya sangat kecil untuk setiap produk
makanan.
B. Pengaruh

pH

terhadap

Penambahan

Ragam Kadar Gula

dalam

Pembuatan Wine Air kelapa Muda
Pengukuran pH dilakukan pada sebelum dan setelah fermentasi pada wine
air kelapa muda . Pengukuran awal pH yang bertujuan untuk mengukur derajad
keasaman agar khamir yang telah dimasukan ke dalam wadah fermentasi dapat
tumbuh dan memproduksi etanol secara efisien. pH optimum untuk fermentasi
khamir adalah 4,5-5,5. Pengukuran pH setelah fermentasi adalah bertujuan
untnk melihat pengaruh penambahan gula terhadap pH yang dihasilkan setelah
fermentasi.
Tabel 4.1 Pengukuran pH
pH setelah
Perlakuan

pH Awal

Fermentasi

A

4-5

3,4

B

4-5

3,4

C

4-5

3,8

4-5

3,9

D

Berdasarkan pengukuran pH pada wine air kelapa muda dilakukan dengan
alat pH Meter diperoleh hasil yang dapat dilihat pada gambar 4.2
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4

pengaruh gula terhadap pH

3.9
3.8

pH setelah fermentasi

3.7

y = 0.0269x + 3.3229
R² = 0.7604

3.6

3.5
3.4
3.3

3.2
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10

15
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Gambar 4.2 Pengaruh pH pada Wine Air Kelapa Muda dengan Penambahan
Ragam Kadar Gula

Berdasarkan gambar 4.2 wine air kelapa muda dengan penambahan 0%
gula memiliki pH 3,4, wine air kelapa muda dengan penambahan gula 10%
memiliki pH 3,4, wine air kelapa muda dengan penamabahaan gula sebanyak
3,8 dan wine air kelapa muda dengan penambahan gula 20% memiliki pH
sebesar 3,9. Hasil ini menunjukan bahwa proses fermentasi menyebabkan
penurunan pH pada wine yang dihasilkan.PH wine jika dilihat dari gambar 4.2
dapat disimpulkan bahwa setiap kadar gula sebanyak 0,0269% dapat
meningkatkan pH fermentasi sebesar 76% dan 24% ditentukan oleh faktor luar.
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Gambar 4.3 pengukuran pH wine air kelapa muda

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa fermentasi yang berlangsung
kurang efektif yang disebabkan oleh tingkat keasaman larutan fermentasi yang
semakin

menurun.

Prescott

dan

Dunn

(1981)

dalam Satriyo

(2011)

menyatakan, pH pertumbuhan khamir yang baik antara 3,0-6,0. Perubahan pH
dapat mempengaruhi pembentukan hasil samping. Pengaruh pH terhadap
khamir juga tergantung pada konsentrasi gula. Frezier dan Westhoff (1978)
dalam Satriyo (2011) menyatakan bahwa pH akan mempengaruhi kecepatan
fermentasi,pH

optimal

untuk

pertumbuhan

khamir

adalah

4,0-4,5.

Kecenderungan media fermentasi semakin asam disebabkan oleh amonia yang
digunakan sel khamir sebagai sumber nitrogen diubah menjadi NH4 +. Molekul
NH4+ akan menggabungkan diri ke dalam sel sebagai R-NH3. Dalam Proses
ini H+ ditinggalkan dalam media, semakin lama waktu fermentasi semakin
rendah pH media (Judoamidjojo dkk, 1989) dalam Satriyo (2011). PH akan
mempengaruhi kecepatan fermentasi, pH optium untuk pertumbuhan khamir
adalah 4,0-4,5
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C. Pengaruh Kadar Gula Setelah Proses Fermentasi
Pengukuran kadar gula dilakukan pada sebelum dan setelah

fermentasi

pada wine air kelapa muda. Pengukuran awal kadar gula sebelum difermenasi
bertujuan untuk melihat pengaruh proses fermentasi terhadap kadar gula sisa
setalah proses fermentasi. Kadar gula awal sebelum dilakukan fermentasi
adalah pada perlakuan A sebesar 5,2 o brix, perlakuan B sebesar 14,1 o brix,
perlakuan C sebesar 18 o brix, dan perlakuan D sebersar 21 o brix. Kadar gula
setelah proses dapat dilihat pada gambar 4.4

12

Series1, 20,
11.4
y = 0.4211x + 2.3371
R² = 0.9737

Sisa Gula setelah Fermentasi

sisa gula setelah fermentasi

10

Series1, 15, 8.1

8

Series1, 10, 6.1

6

4
2

Series1, 0, 2.7

0

0

5

10
0

kadar gula

10

15
15

20

25

20

Gambar 4.4 Sisa Gula setelah Fermentasi
Berdasarkan gambar 4.4 kadar gula sisa setelah proses fermentasi adalah
perlakuan A sebesar 2,7 o brix, perlakukan B sebesar 6,1, perlakuan C sebesar
8,1 o brix, dan perlakuan D sebesar

11,4 o brix. Hasil ini menunjukan bahwa

penambahan kadar awal sebanyak 0,4211% dapat meningkatkan gula sisa
fermentasi sebesar 97% dan 3% ditentukan faktor luar penelitian.
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Pada

proses

fermentasi

khamir

membutuhkan

nutrisi

untuk

memperbanyak dan mempertahankan sel, selain itu kadar gula digunakan untuk
mengasilkan

etanol.

Sesuai

dengan

pendapat

Hermawan

dkk

(2013)

Penambahan gula dilakukan untuk memperoleh kadar etanol yang tinggi tetapi
jika terlalu banyak dalam penambahan gula akan menghambat pertumbuhan
khamir,

sehingga penambahan gula dalam pembuatan wine tidak boleh

berlebihan. Selain itu, kemampuan khamir dalam memecah gula menjadi
alkohol juga terbatas.Hal ini sesuai dengan persamaan fermentasi berikut
C6 H12 O6 + Khamir  2C2 H5 OH + 2C02
glukosa

Etil alkohol

karbondioksida

a

Gambar 4.5 Pengukuran gula sisa setelah fermentasi

D. Uji Hedonik Wine Air Kelapa Muda
Uji Hedonik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap wine
dengan penamabahan ragam kadar gula. Penilaian uji hedonik ini menggunakan
lidah sebagai salah satu panca indra untuk merasakan rasa wine pada saat
dirongga mulut dan rasa setelah ditelan, untuk menguji kesukaan terhadap aroma
pada wine air kelapa menggunakan hidung sebagai salah satu indra untuk pembau
dan untuk menguji kesukaan terhadap warna wine menggunakan mata yang
merupakan salah satu alat indra yang berfungsi untuk melihat.
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gambar 4.6 Pengujian Hedonik
1. Rasa saat Di Rongga Mulut
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh penelis terhadap wine air
kelapa muda ditunjukan pada gambar 4.7. Berdasarkan gambar 4.7 tingkat
kesukaan rasa saat di rongga paling tinggi yaitu pada perlakuan D dengan
penambahan gula sebesar 20% dalam skala 3,95 (disukai). Tingkat
kesukaan rasa di rongga mulut yang lebih rendah yaitu pada perlakuan C
dengan penambahan gula 15% dalam skala 3,05 (netral). Pada prlakuan B
dengan penambahan gula sebesar 10% dalam skala 2,80 (netral) lebih
rendah daripada penambahan gula 15%, tingkat hedonik rasa di rongga
yang paling rendah adalah perlakuan A dengan tanpa penambahan gula
yaitu sebesar 1,45 (tidak disukai)
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Penelis Terhadap Rasa di
Rongga Mulut
Uji hedonik pada rasa di rongga mulut yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah tingkat kesukaan terhadap rasa saat dikulum di dalam
mulut. Perlakuan D adalah perlakuan yang paling disukai dan perlakuan B
dan perlakuan C menunjukan tingkat kesukaan yang semakin rendah
seiring dengan berkurangannya penambahan kadar gula. Sedangkan pada
perlakuan A tingkat kesukaannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena
penelis membandingkan sampel satu dengan sampel yang lainnya saat
pengujian.
Pada perlakuan D memiliki tingkat kesukaan paling tinggi diantara
perlakuan yang lain. hal ini disebabkan karena kadar gula tambahan yang
diberikan pada perlakuan D paling besar, sehingga rasa manis yang
ditimbulkan ketika dikulum masih terasa.
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Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas SPSS yang dilakukan
diperoleh sign > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal dan homogen.
Maka dari itu dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan hasil F hit
=24,600 dan Ftab = 3 ( Fhit > Fhit ) sehingga H1 diterima hal ini menunjukan
jia dalam perlakuan tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara
kelompok

perlakuan.

Maka

rata-rata populasi data yang terdapat

perbedaan yang nyata dalam tingkat kesukaan rasa di rongga mulut antara
ragam kadar gula pada wine air kelapa muda. Rata-rata tingkat kesukaan
rasa di rongga mulut pada wine air kelapa muda dapat di lihat pada tabel
4.2
Tabel 4.2 Rata-Rata Tingkat Kesukaan Rasa Di Rongga Mulut Pada Wine
Air Kelapa Muda
Perlakuan

Tingkat Kesukaan Rasadi Rongga Mulut Pada
Wine Air Kelapa Muda (%)
1,45a

A ( Penambahan 0%
gula)
2,80b
B (Penambahan 10%
gula)
3,05b
C (Penambahan 15%
gula)
3,95c
D (Penambahan 20%
gula)
Keterangan : Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda menunjukan
terdapat perbedaan nyata P<0,50.
Pada tabel 4.2 menunjukan bahwa pada perlakuan A memiliki
perbedaan yang sangat siginifikan dengan perlakuan D tetapi terhadap
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perlakuan B dan perlakuan C juga memiliki perbedaan yang signifikan.
Dengan melihat tabel 4.2 maka disarankan untuk membuat wine dari air
kelapa menggunakan komposisi perlakuan D karena tingkat kesukaan
penelis

paling

tinggi,

akan

tetapi

untuk

menghemat

biaya

bisa

menggunakan komposisi pada perlakuan B dan perlakuan C
2. Rasa Setelah Di Telan
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh penelis terhadap wine air
kelapa muda ditunjukan pada gambar 4.8. Berdasarkan gambar 4.8 tingkat
kesukaan rasa setelah ditelan paling tinggi yaitu pada perlakuan D dengan
penambahan gula sebesar 20% dalam skala 4,05 (disukai). Tingkat
kesukaan rasa di rongga mulut yang lebih rendah yaitu pada perlakuan C
dengan penambahan gula 15% dalam skala 3,15 (netral). Pada prlakuan B
dengan penambahan gula sebesar 10% dalam skala 2,65 (netral) lebih
rendah daripada penambahan gula 15%, tingkat hedonik rasa di rongga
yang paling rendah adalah perlakuan A dengan tanpa penambahan gula
yaitu sebesar 2,05 (netral).
Uji hedonik pada rasa setelah di telan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah tingkat kesukaan terhadap rasa saat ditelan di dalam
mulut. Perlakuan D adalah perlakuan yang paling disukai dan perlakuan B
dan perlakuan C menunjukan tingkat kesukaan yang semakin rendah
seiring dengan berkurangannya penambahan kadar gula. Sedangkan pada
perlakuan A tingkat kesukaannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

penelis membandingkan sampel satu dengan sampel yang lainnya saat
pengujian.
Pada perlakuan D memiliki tingkat kesukaan paling tinggi diantara
perlakuan yang lain. hal ini disebabkan karena kadar gula tambahan yang
diberikan pada perlakuan D paling besar, selain itu sebelum ditelan wine
dikumurkan didalam mulut sehingga rasa manis dan alkohol lebih terasa

Rerata Tingkat Kesukaan Rasa Wine Setelah Di Telan
4.5

tingkat kesukaan

4
3.5
3
2.5

2
1.5
1
0.5
0

A

B

perlakuan

C

D

sehingga saat ditelan rasa wine lebih enak.
Gambar 4.8 Rerata Tingkat Kesukaan Rasa Wine Setelah Di Telan
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas SPSS yang dilakukan
diperoleh sign > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal dan homogen.
Maka dari itu dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan hasil F hit
=12,801 dan Ftab = 3 ( Fhit > Fhit ) sehingga H1 diterima hal ini menunjukan
jia dalam perlakuan tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara
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kelompok

perlakuan.

Maka

rata-rata

populasi data yang terdapat

perbedaan yang nyata dalam tingkat kesukaan rasa setelah ditelan antara
ragam kadar gula pada wine air kelapa muda. Rata-rata tingkat kesukaan
rasa setelah ditelan pada wine air kelapa muda dapat di lihat pada tabel 4.3
Tabel 4.3 Rata-Rata Tingkat Kesukaan Rasa Setelah Di Telan Pada Wine
Air Kelapa Muda
Perlakuan

Tingkat Kesukaan Rasadi Rongga Mulut Pada
Wine Air Kelapa Muda (%)
2,05a

A ( Penambahan 0%
gula)
2,65ab
B (Penambahan 10%
gula)
3,15b
C (Penambahan 15%
gula)
4,05c
D (Penambahan 20%
gula)
Keterangan : Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda menunjukan
terdapat perbedaan nyata P<0,50.
Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa pada perlakuan A memiliki
perbedaan yang sangat siginifikan dengan perlakuan D tetapi terhadap
perlakuan

C

juga

memiliki perbedaan yang signifikan.Akan tetapi,

perlakuan B tidak ada perbedaan nyata. Dengan melihat tabel 4.3 maka
disarankan untuk membuat wine dari air kelapa menggunakan komposisi
perlakuan D karena tingkat kesukaan penelis paling tinggi, akan tetapi
untuk menghemat biaya bisa menggunakan komposisi pada perlakuan C.
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3. Warna
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh penelis terhadap wine air
kelapa muda ditunjukan pada gambar 4.9. Berdasarkan gambar 4.9 tingkat
kesukaan warna paling tinggi yaitu pada perlakuan A tanpa penambahan
gula dalam skala 3,55 (disukai). Tingkat warna yang lebih rendah yaitu
pada perlakuan B dengan penambahan gula 10% dalam skala 3,35 (netral).
Pada perlakuan D dengan penambahan gula sebesar 20% dalam skala 3,00
(netral) lebih rendah daripada perlakuan tanpa penmabahan gula dan
penambahan gula 10%, tingkat hedonik Warna yang paling rendah adalah
perlakuan A dengan tanpa penambahan gula yaitu sebesar 2,9 (netral)
Uji hedonik pada warna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
tingkat kesukaan terhadap warna wine. Perlakuan A adalah perlakuan yang
paling disukai dan perlakuan B dan perlakuan D menunjukan tingkat
kesukaan yang semakin rendah seiring dengan berkurangannya tingkat
kejernihannya. Sedangkan pada perlakuan C tingkat kesukaannya sangat
rendah. Hal ini disebabkan karena penelis membandingkan sampel satu
dengan sampel yang lainnya saat pengujian.
Pada perlakuan A memiliki tingkat kesukaan paling tinggi diantara
perlakuan yang lain. hal ini disebabkan karena warna wine yang dihasilkan
lebih jernih (bening) daripada perlakuan B, perlakuan D dan yang terakhir
adalah perlakuan C tetapi warna yang dihasilkan tidak begitu berbeda
yaitu dalam skala perlakuan A 3,55, perlakuan B 3,35, pelakuan D 3,0, dan
perlakuan C sebesar 2,9
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Gambar 4.9 Rerata Tingkat kesukaan Terhadap Warna Wine
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas SPSS yang dilakukan
diperoleh sign > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal dan homogen.
Maka dari itu dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan hasil F hit
=1,714 dan Ftab = 5,500 ( Fhit < Fhit ) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima
hal ini menunjukan jika dalam perlakuan tersebut tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara kelompok perlakuan. Maka rata-rata populasi data
yang tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam tingkat kesukaan warna
antara ragam kadar gula pada wine air kelapa muda. Rata-rata tingkat
kesukaan pada warna wine air kelapa muda dapat di lihat pada tabel 4.4
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Tabel 4.4 Rata-Rata Tingkat Kesukaan Warna Pada Wine Air Kelapa Muda
Perlakuan

Tingkat Kesukaan Rasadi Rongga Mulut Pada
Wine Air Kelapa Muda (%)
2,9a

A ( Penambahan 0%
gula)
3,0a
B (Penambahan 10%
gula)
3,35a
C (Penambahan 15%
gula)
3,55a
D (Penambahan 20%
gula)
Keterangan : Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda menunjukan
terdapat perbedaan nyata P<0,50.
Pada tabel 4.4 menunjukan bahwa pada semua perlakuan tidak
terdapat perbedaan yang signifikan, oleh karena itu bila ingin membuat
wine bisa menggunakan komposisi pada perlakuan A untuk mendapatkan
warna yang diinginkan dan dengan biaya yang lebih murah.
4. Aroma
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh penelis terhadap wine air
kelapa muda ditunjukan pada gambar 4.10. Berdasarkan gambar 4.10
tingkat kesukaan aroma yaitu pada perlakuan C dengan penambahan gula
sebesar 15% dalam skala 3,95 (disukai). Tingkat kesukaan aroma yang
lebih rendah yaitu pada perlakuan D dengan penambahan gula 20% dalam
skala 3,75 (disukai). Pada perlakuan B dengan penambahan gula sebesar
10% dalam skala 3,1 (netral) lebih rendah daripada penambahan gula 15%
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dan 20%, tingkat hedonik aroma terendah adalah perlakuan A dengan
tanpa penambahan gula yaitu sebesar 2 (tidak disukai) .
Uji hedonik pada aroma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
tingkat kesukaan terhadap aroma wine. Perlakuan A adalah perlakuan
yang paling disukai dan perlakuan B dan perlakuan D menunjukan tingkat
kesukaan yang semakin rendah seiring dengan berkurangannya tingkat
aroma alkohol. Sedangkan pada perlakuan C tingkat kesukaannya sangat
rendah. Hal ini disebabkan karena aroma alkohol sangat menyengat dan
penelis membandingkan sampel satu dengan sampel yang lainnya saat
pengujian.
4.5

Rerata Tingkat Kesukaan Terhadap Aroma Wine
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Gambar 4.10 Rerata Tingkat Kesukaan Terhadap Aroma Wine
Berdasarkan

uji

normalitas

dan

homogenitas

dengan

SPSS

diperoleh hasil sign > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal dan
homogen. Maka dari itu dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

hasil Fhit =12,155 dan Ftab = 3 ( Fhit > Fhit ) sehingga H1 diterima dan H0
ditolak,

hal ini menunjukan jika dalam perlakuan tersebut terdapat

perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan. Maka rata-rata
populasi data yang terdapat perbedaan yang nyata dalam tingkat kesukaan
terhadap aroma antara ragam kadar gula pada wine air kelapa muda. Ratarata tingkat kesukaan aroma terhadap wine air kelapa muda dapat di lihat
pada tabel 4.5
Tabel 4.5 Rata-Rata Tingkat Aroma Pada Wine Air Kelapa Muda
Perlakuan

Tingkat Kesukaan Rasadi Rongga Mulut Pada
Wine Air Kelapa Muda (%)
2,0a

A ( Penambahan 0%
gula)
3,1b
B (Penambahan 10%
gula)
3,75bc
C (Penambahan 15%
gula)
3,95c
D (Penambahan 20%
gula)
Keterangan : Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda menunjukan
terdapat perbedaan nyata P<0,50.
Pada tabel 4.5 menunjukan bahwa pada perlakuan A memiliki
perbedaan yang sangat siginifikan dengan perlakuan D tetapi terhadap
perlakuan

C

juga

memiliki perbedaan yang signifikan.Akan tetapi,

perlakuan B tidak ada perbedaan nyata. Dengan melihat tabel 4.5 maka
disarankan untuk membuat wine dari air kelapa menggunakan komposisi
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perlakuan D karena tingkat kesukaan penelis paling tinggi, akan tetapi
untuk menghemat biaya bisa menggunakan komposisi pada perlakuan C.

E. Hambatan dan Keterbatasan Penelitian
Adapun

hambatan,

kendala

dan

keterbatasan

yang

didapatkan selama

penelitian ini adalah
1. Hambatan dan Keterbatasan Penelitian
Hambatan yang dialami dalam penelitian ini adalah mencari
laboratorium untuk menguji kadar etanol dan metanol karena pada saatnya
pengujian

laboratorium terpadu

UGM

sedang

melakuakan

renovasi

sehingga tidak menerima sampel untuk di uji. Ketika direkomendasikan
laboratorium yang ada di Fakultas Tehnik Kimia tidak bisa langsung
diujikan karena sedang dalam masa UTS dan Laboran bertugas untuk
menjaga ujian selama UTS berlangsung. Jadi harus menunggu 2 minggu
untuk bisa diuji, tetapi dalam menunggu hasilnya terlalu lama yaitu hingga
1 bulanan lebih. Hal itu disebabkan karena laboran yang menguji sampel
sedang ada pulang kampung sehingga untuk mendapatkan hasil uji etanol
dan metanol cukup lama.
Hambatan

yang

kedua

untuk

mencari penelis

yang

sering

mengkonsumsi alkohol dan mau untuk berpuasa tidak merokok sebelum
dilakukan uji hedonik
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2. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
a. Tidak adanya ulangan dalam penelitian ini dikarenakan dikarenakan
keterbatasan biaya
b. Waktu fermentasi kurang lama dan proses penuaan wine (aging) dalam
penelitian pembuatan wine air kelapa muda dikarenakan keterbatasan
waktu
c. Tidak dilakukan pengujian komposisi wine secara keseluruhan.
d. Bahan dasar air kelapa muda dengan penambahan gula kurang baik
dalam menghasilkan wine karena kandungan methanol yang lebih dari
batas yang dizinkan.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN
Hasil penelitian mengenai pengaruh konsentrasi gula pada pembuatan
wine dari air kelapa terhadap kadar etanol dan methanol, dapat dijadikan sebagai
panduan pembelajaran dan sumber referensi praktikum yang diadakan disekolah.
Materi pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bioteknologi
untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII semester II.
Aplikasi hasil penelitian dalam materi bioteknologi dapat dijadikan bahan
praktikum, sehingga siswa menambah pengetahuan mereka khususnya dalam
bidang bioteknologi konvensional pada pembuatan minuman fermentasi. Hal-hal
yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan praktikum pembuatan wine dari air
kelapa muda. Praktikum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa
bahwa pembuatan wine tidak hanya bisa dibuat menggunakan buat dari buah
anggur saja, melainkan dapat dibuat dari air kelapa muda juga.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran terkait dengan
penelitian

yaitu

menggunakan

kurikulum

digunakan adalah sebagai berikut :
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Kompetensi

Dasar

yang
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Kompensi Dasar (KD)
KD. 3.10 Menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai
upaya peningkatan kesejahteraan manusia
KD

4.10

menyajikan

laporan

hasil

percobaan

penerapan

biloteknologi konvensional berdasarkan metode saintifik.

prinsip-prinsip
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Penambahan gula terhadap wine air kelapa muda memberikan pengaruh
nyata terhadap produksi Kadar metanol perlakuan Wine A
0,002% (tanpa penambahan gula), wine B sebesar

sebanyak

0,028% (dengan

penambahan gula 10%), wine C sebesar 0,025% (dengan penambahan gula
15%), dan wine D sebesar 0,037% ( dengan penambahan gula 20%), kadar
etanol dan metanol. Kadar etanol Wine A 1,73% (tanpa penambahan gula),
Wine B 6,04% (dengan penambahan gula 10%), Wine C 7,79% (dengan
penambahan gula 15%), dan wine D 8,03% ( dengan penambahan gula
20%). semakin tinggi konsentrasi gula yang ditambahkan maka semakin
tinggi kadar metanol dan etanol.
2. Penambahan gula dengan konsentrasi yang berbeda tidak memberikan
pengaruh terhadap pH dan sisa gula pada wine air kelapa muda.
3. Tingkat kesukaan penelis pada wine air kelapa terhadap rasa di rongga
mulut, rasa setelah di telan, aroma dan rasa adalah pada wine D dengan
penambahan gula 20%, lalu wine

B dengan penambahan gula 10%, lalu

wine C dengan penambahan gula 15% dan yang terakhir adalah wine a
dengan tanpa penambahan gula.
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4. Wine air kelapa muda dengan penambahan ragam jumlah gula yang
diperoleh sudah sesuai dengan standar SNI 01-4018-1996 untuk kadar
etanol tetapi belum bisa dikonsumsi karena kadar metanol yang dihasilkan
melebihi standar maksimal.

54
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B. Saran
1. Dalam pembuatan wine perlu dilakukan penuaan wine minimal 1 tahun
agar kualitas wine yang dihasilkan menjadi lebih baik dan bisa lebih
diterima oleh penelis
2. Dalam melakukan uji organoleptik hedonik perlu ditingkatkan lagi dari
penelis terlatih ke penelis yang bersertifikat.
3. Perlu dilakukan pengujin komposisi wine air kelapa muda agar lebih layak
dikonsumsi.
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Lampiran
Lampiran 1. Dokumentasi Pembuatan Wine Air Kelapa

A

B

C

D

E

F

G

H

II

H

J
H

M

KK
H

N

H

LL
H

O
O

Keterangan : (A)Air kelapa muda di saring dan dimasukkan ke dalam wadah(B)

Mengecek kadar gula yang terdapat pada air kelapa muda murni fengan alat
refractometer(C)Mengecek pH air kelapa murni (D) Menimbang gula yang akan
digunakan sesuai dengan perlakuan.(E) Memberikan starter yeast dan dihitung pH
setelah diberi yeast.(F) Dilihat kadar gula sesuai dengan perlakuan dengan alat
refractometer(G) Difermentasi selama 6 hari ditempat yang tidak terkena sinar
matahari. (H). Botol yang akan digunakan untuk penuaan disterilisasi.(I). Selang
plastik dicuci dengan air mengair.(J) Setelah 6 hari, air kelapa muda telah
terfermentasi dan akan dipindah kedalam wadah botot kaca.(K) Sebelum dipindah di
boto; kaca disaring terlebih dahulu dengan menggunakan kain saring yang sudah
disterilkan dengan air panas (L) setelah itu diukur untuk dipindahkan kedalam botol
kaca, agar volume per botol sama.(M) setelah itu disimpan ditempat yang gelap
selama 15 hari untuk penuaan. (N)(O) setelah dituakan selama 15 hari lalu dilakukan
uji hedonik untuk setiap perlakuan dengan penelis terdiri 11 pria dan 9 wanita
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Lampiran 2. Silabus Pembelajaran

PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 3 minggu X 45 menit

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
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KI 3

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

KI 4

: 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan
Kompetensi Dasar
1.1 Mengagumi
keteraturan dan
kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang
bioteknologi
2.1 Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, peduli
(gotong royong,
kerja sama, toleran,

Materi
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
 Konsep dasar  Mengamti
bioteknologi
o Mengkaji
literatur/referensi
 Jenis
produk dan manfaat
bioteknologi :
bioteknologi
konvensional
o
Melakukan studi
dan modern
pustaka tentang
 Produk
perkembangan
bioteknologi
biteknologi
 Dampak
konvensional dan
pemanfaatan
modern
produk

Menanya
bioteknologi
o Sebukan perbedaan
di masyarakat

Penilaian
Observasi
o

Sikap saat
proses
pembelajaran
o
Sikap saat
proses presentasi
o
Keterampian
saat
eksperimen/prakti
kum

Alokasi
Waktu
3 minggu
X 4JP

Sumber
Belajar
o Buku acuan
yang
relevan,
internet
o Gambar
produk
bioteknologi
o LKS ,
panduan
praktikum
o Alat dan
bahan
praktikum
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damai), santun,
responsif, dan proaktif dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
di luar
kelas/laboratorium
3.10 Menganalisis
prinsip-prinsip
bioteknologi yang
menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia

 Pembuatan
produk
bioteknologi

bioteknologi
konvensional dan
modern?
o Bagaimana cara
membuat produk
bioteknologi?
 Mengumpulkan Data
(Eksperimen /Eksplorasi)
o Mendiskusikan
tentang arti, prinsip
dasar dan jenis-jenis
bioteknologi
o Membandingan
bioteknologi
kovensional dan
modern menemukan
persamaan dan
perbedaan diantara
keduanya.
o Membuat rencana dan
melaksanakan
pembuatan produk
bioteknologi
konvensional seperti
minuman fermentasi
dan menyusun laporan
secara lebih rinci dan
sistematis.

Portofolio
o Laporan tertulis
Tes Tertulis
o
o

Ulangan harian
Post-test
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 Mengasosiasikan
o Membuat prinsip
dasar bioteknologi
o Membuat perencanaan
pelaksannan
pembuatan produk
bioteknologi
konvensional
o Membuat laporan
tertulis dasil
pengumpulan
informasi mengenai
proses dan produk
bioteknologi
konvensional.
o Membuat kesimpulan
dasri hasil diskusi
mengenai dampak
bioteknologi dalam
berbagai bidang
 Mengkomunikasikan
o Mendiskusikan
mengenai penerapan
biologi dalam bidang
teknologi
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o Melaporkan hasil
eksperimen dan
pengamatan secara
tertulis menggunakan
format laporan sesuai
kaidah.
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Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 3 minggu X 4 JP

A. Kompetensi Inti
KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

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

KI 4

: 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator
3.10.1 Menganalisis prinsip dasar
bioteknologi
3.10.2 Membeda-bedakan jenis-jenis
bioteknologi

3.10 Menganalisis prinsip-prinsip
bioteknologi yang menerapkan bioproses
dalam menghasilkan produk baru untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia

3.10.3 Menganalisis peran bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari
3.10.4 Mengkaitkan dampak bioteknologi
dalam kehidupan sehari-hari
3.10.5 Mengkaitkan dampak bioteknologi dan
cara penanggulannya
4.10.1 Merencanakan eksperimen tentang
penerapan bioteknologi konvensioal

4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan
dalam penerapan prinsip-prinsip bioteknologi
konvensional untuk menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan serta
prosedur yang dilaksanakan

4.10.2 Melakukan eksperimen tentang
penerapan bioteknologi konvensioal.
4.10.3 Membuat laporan tertulis mengenai
hasil eksperimen tentang penerapan
bioteknologi konvensional.

C. Tujuan pembelajaran
Melalui kegiatan menganalisis, menjelaskan, mendiagnosis, mengkaitkan,
merencanakan, dan melakukan diskusi model pembelajaran kooperatif picture
and picture , diskusi, dan presentasi siswa kelas XII MIPA SMA Negeri 1
Kasihan

dapat

memiliki

pengetahuan

tentang

bioteknologi,

keterampilan

membuat wine air kelapa muda, siswa mampu menganalisis hasil dari
pembuatan wine air kelapa muda hingga siswa mampu menyusun laporan
kegiatan praktikum pembuatan wine air kelapa muda dengan menggunakan
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bahasa yang baku dan benar serta siswa mamupu mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya dan menunjukan perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin,
peduli, proaktif sehigga mampu
D. Materi Pembelajaran
Materi pokok : Bioteknologi
Sub bab materi:
 Pengertian Bioteknologi
 Perkembangan Bioteknologi
 Pemanfaatan mikroorganisme dalam Biteknologi
 Aplikasi Bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari.
 Kultur Jaringan
 Rekayasa Genetika
 Dampak Bioteknologi terhadap Kehidupan Manusia

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Scientific

Metode

: Eksperimen, kooperatif, presentasi, diskusi dan tanya
jawab, praktikum dan ceramah.

Model

: Picture and picture

F. Sumber belajar


Buku biologi untuk SMA/MA kelas XII, Erlangga

G. Media Pembelajaran
1. Media :
 LKPD
 Power Point (PPT)
 Gambar
2. Alat :
 Leptop
 Viewer
 Spidol
 Papan
 Penghapus
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3. Sumber Belajar :
 Buku biologi kelas XII Aryulina, Diah. 2017. BIOLOGI 1 SMA dan
MA untuk kelas XII.Esis.Jakarta
 LKPD
H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2 x 45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahuluan

Menyaiapkan

1. Salam dan menyiapkan suasana kelas

(10 menit)

kondisi

(Waktu)

siswa

belajar

yang kondusif.
2. Mengabsen kehadiran siswa
3. Guru mengajukan pertanyaan kepada
siswa :
a. Apa yang dimaksud dengan
fermentasi?
b. Bagaimana

proses

fermentasi?
c. Apakah
sudah
dan

setiap

kelompok

mempersiapkan
bahan

digunakan

yang

untuk

alat
akan

membuat

minuman fermentasi?
4. Guru

menjelaskan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai

5. Guru

membagi

siswa

kedalam

kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.
Inti
menit)

(70

6. Guru

membagikan

tentang
minuman

praktikum

LKPD

berisi

pembuatan
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
fermentasi.
7. Siswa diminta membaca LDS yang
sudah dibagikan.
8. Guru bertanya kepada siswa apakah
ada yang kurang dimengerti dalam
LDS tersebut
9. Masing-masing

kelompok

menyajikan hasil

praktikum dalam

bentuk laporan tertulis.
Penutup

(10 Apresiasi

menit)

10. Sebagai
siswa

bentuk
dengan

apresiasi

kepada

memberikan

tepuk

tangan bersama-sama
Klarifikasi

11. Guru mengklarifikasi jika masih ada
jawaban yang salah serta menanyakan
apakah masih ada yang kurang jelas
dan melengkapi jawaban siswa
12. Guru

mengajak

merangkum

materi

siswa
yang

untuk
dipelajari

hari ini
13. Guru mengajak merefleksikan tentang
kegiatan pembelajaran secara lisan
14. Siswa

diberikan

tugas

untuk

mengamati hasil praktikum selama 1
minggu.
15. Siswa diberi tugas untuk setiap hari
menggoyang-gorangkan
digunakan

untuk

botol

fermentasi

yang
dan

melihat pada hari keberapa mulai ada
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan

Menyiapkan

( 15 menit)

belajar siswa

kondisi

gelembung
pada

setelah

hari

menghentikan
dan

pada

itu

disaring

kelima

untuk

proses
hari

fermentasi

keenam

bisa

dilakukan uji hedonik mengenari
rasa,

warna,

dan

aroma.

Kemudian dibuat laporan individu
dan

dikumpulkan

2

minggu

setelah praktikum.
16. Guru mengingatkan siswa bahwa
pertemuan

selanjutnya

akan

diadakan post test dan melajutkan
materi
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Pertemuan II (2x45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan

Menyiapkan

( 20 menit)

belajar siswa

kondisi 1. Menyiapkan suasana belajar yang
konduktif
2. Membuka kegiatan awal dengan
salam
3. Mengecek kehadiran siswa

Melakukan

4. Guru bertanya kepada siswa

apersepsi,

Pertanyaannya :

menyampaikan

Bagaimana dengan tugas yang

tujuan

saya berikan? Apakah ada hal

pembelajaran

dan

memotivasi

siswa

yang ingin ditanyakan?
5. Guru

memotivasi

semangatt

siswa

dalam

agar

mengikuti

pembelajaran.
6. Guru

membagi

siswa

dalam

kelompok yang beranggotakan 3-4
siswa dalam satu kelompok.
Inti

Mengamati

(60 menit)

7. Guru

menayangkan

gambar

peranan biteknologi dalam berbagi
bidang
8. Siswa menanggapi gambar yang
ditanyangkan oleh guru
Menanya

9. Siswa dituntun agar menanggapi
tentang pengertian bioteknologi
10. Guru menanggapi pertanyaan dari

Mengumpulkan
informasi/mencoba

siswa
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Kegiatan

Fase

(Waktu)
Menalar

11. Siswa berdiskusi tentang
bioteknologi
modern

kovensional

dengan

dan

cara

membuat

mempersiapkan

presentasi

presentasi.
Mengkomunikasikan

12. Siswa

hasil diskusi kelompok.
Evaluasi

13. Kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan
masukan

dan
ketika

memberikan
ada

kelompok

sedang presentasi.
Penutup (10 Apresiasi
menit)

14. Untuk

memberikan

terhadap

apresiasi

kelompok

melakukan

presntasi

yang

siswa

dan

guru memberikan tepuk tangan.
Klarifikasi

15. Apabila

dalam

kegiatan

diskusi

siswa melakukan kesalahan maka
guru akan mengklarifikasi jawaban
siswa.
Merangkum

16. Siswa

mencatat

penting

hal-hal

selama

yang

kegiatan

pembelajaran
Merefleksikan

17. Guru

dan

siswa

melakukan

reflesksi hasil pembelajaran yang
dipelajari secara lisan
Tindak lanjut

18. Guru

memberikan

mempelajari peranan

tugas

untuk

bioteknologi

dalam kehidupan sehari-hari
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Pertemuan III (2 x 45 menit)

Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan

Menyiapkan

( 10 menit)

belajar siswa

kondisi 1. Menyiapkan suasana belajar yang
konduktif
2. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
3. Mengecek kehadiran siswa

Melakukan

4. Guru bertanya kepada siswa

apersepsi,

Pertanyaannya :

menyampaikan

Bagaimana dengan materi minggu

tujuan

kemarin, masih ada yang ingin

pembelajaran

dan

memotivasi

siswa

ditanyakan?
Apa

yang

bioteknologi

membedakan

konvensional

dan

modern?
5. Guru

menjelaskan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai
Inti

Menanya

(70 menit)

6. Guru

membagikan

LKPD

yang

berisi tentang aplikasi bioteknologi
untuk masing-masing kelompok
7. Guru menjelaskan cara pengerjaan
LKPD kepada siswa
Mengumpulkan
informasi

8. Siswa

mencari jawaban

beberapa

sumber

menyelesaikan LKPD.

melalui
untuk
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9. Siswa

menjawab

informasi

yang

dan mengolah
didapatkan

dari

sumber pustaka untuk menjawab

Kegitan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
LKPD
Mengkomunikasikan

10. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD
11. Siswa

yang

lain

pertanyaan

mengajukan

dan

melengkapi

presentasi.
Penutup (10 Apresiasi
menit)

12. Siswa bertepuk
bentuk

tangan sebagai

apresiasi

setelah

melakukan praktikum.
Klarifikasi

13. Guru

mengklarifikasi

jawaban

siswa yang keliru agar tidak ada
konsep

yang

salah

ketika

pembelajaran berlangsung.
Merangkum

14. Siswa
telah

merangkum

materi

yang

dipelajari

dari

awal

pertemuan.
Refleksi

15. Guru

dan

siswa

merefleksikan

secara lisan tentang apa saja yang
telah dipelajari.
Tindak lanjut

16. Guru mengingatkan kepada siswa
bahwa pada pertemuan selanjutnya
akan diadakan ulangan harian pada
bab bioteknologi.
17. Siswa

diminta

untuk

mengumpulkan laporan praktikum.
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I. Penilaian
Kompetensi dan Teknik Penilaian
a. Kognitif

: Tes tertulis (post test dan ulangan harian)

b. Afektif

: Lembar observasi

c. Psikomotorik

: Kinerja dan Laporan

Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Peserta Didik Siswa (LKPD)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman skoring
Yogyakarta , Juli 2019

Peneliti
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Lembar Kerja Peserta Didik
Pembuatan Minuman Fermentasi Air Kelapa Muda
Nama kelompok:

Tanggal:

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

A. Tujuan praktikum :
1. Siswa mampu melakukan kegiatan percobaan tentang bioteknologi
kovensinal pembutan minuman fermentasi dari air kelapa muda
2. Siswa mampu menjelaskan proses pembuatan minuman fermentasi
dari air kelapa muda
3. Siswa mampu mengetahui peran bakteri Saccharomyces cereviceae
dalam pembuatan minuman fermentasi air kelapa muda
4. Siswa mampu menyusun laporan praktikum dengan bahasa baku
dan benar
B. Materi
Fermentasi merupakan suatu proses yang dihasilkan dari proses
kimia dengan bantuan mikrobia yang bergantung pada pH, temperatur,
macam substrat, macam mikrobia dan penambahan bahan tertentu
untuk membantu proses fermentasi (Jimmy,2008). Fermentasi pangan
mempunyai beberapa aspek yang saling berhubungan yaitu keterlibatan
mikroorganisme yang diinginkan selama fermentasi dan penyimpanan
produk fermentasi. Fermentasi melibatkan kondisi bahan dasar pangan
yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme yang memanfaatkan
nutrisi dan menghasilkan produk pangan. Jadi secara umum fermentasi
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pangan tergantung dengan bahan dasar, jenis mikroorganisme dan
proses fermentasi (Tatang, 2004 hal 228-229)
Khamir

merupakan

organisme

mikroskopis,

eukariotik

dan

unseluler. Ukuran sel khamir pada umumnya lebih besar dibandingkan
dengan sel bakteri. Sel dapat berbentuk oval, bulat ,atau panjang
dengan ukuran sekitar 5-30 mm sampai 2-10 mm. Sel khamir nonmotil
(tidak bergerak), dinding sel mengandung glikan (polisakarida), protein,
dan lipid (Tatang, 2014).
Khamir Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jenis
khamir yang digunakan dalam proses produksi roti, bir, minuman
anggur, produksi enzim invertase, dan flavor beberapa pangan ( Deak
dan beuchat, 1987; Samson, et al 2000). Saccharomyces cerevisiae
tumbuh sangat cepat pada suhu 20 o C serta memproduksi alkohol dan
CO 2 . Saccharomyces cereviasae membentuk rumpun atau gumpalan,
karena produksi CO 2 yang cepat dan mengapung pada permukan media
(Tatang, 2004). Saccharomyces cerevisiae sudah sejak lama digunakan
memfermentasikan gula dari beras, gandum, gerst dan jagung untuk
memproduksi minuman beralkohol dan juga digunakan oleh industri
makanan sebagai pengembang adonan roti.
Wine merupakan minuman beralkohol yang biasanya terbuat dari
jus anggur yang difermentasikan. Keseimbangan sifat alami yang
terkandung dalam buah anggur menyebabkan buah tersebut dapat
difermentasikan tanpa penambahan gula, asam, enzim, ataupun nutrsi
yang lainnya. Selain menggunakan buah anggur, wine dapat dibuat dari
buah yang mengandung banyak gula seperti apel, berry, kelengkeng
ataupun dari air kelapa muda.

C. Alat dan bahan :
Alat :


Timbangan analitik



Timbangan analitik



Gelas beker 500 ml

Bahan :






Jeruk nipis
Gula pasir
Starter merk Fermipan
Kelapa Muda
Aquades
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Termometer



pH meter



Corong



Gelas ukur



Selang plastik



Plester



Karet gelang



Plastik bening



Saringan



Golok



Pengaduk



Kompor



Alat tulis



Kamera



Botol kaca gelap

Cara kerja :
 Perwakilan kelompok dipersilahkan mengambil undian untuk gula
yang akan ditambahkan dalam pembuatan minuman fermentasi
 Botol gelap disterilkan yang sudah dibawa dengan merebus botol
tersebut kedalam panci yang air yang sudah mendidih selama 1
menit
 Botol gelap didinginkan dan lubang pada botol ditutup menggunakan
plastik yang diikat mengunakan karet gelang.
 Kelapa dikupas untuk diambil airnya dan langsung dimasukkan
kedalam botol steril sambil disaring sebanyak 500 ml.
 Air kelapa muda ditambahkan gula sesuai dengan undian yang
didapatkan ke dalam botol kaca gelap A (0%), B(10%), C(15%),dan
D(20%)
 Ditambahkan

starter

Saccharomyces

cerevisiae

sebanyak 0,125 gram per botol dicampur hingga merata

ditambahkan
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 Di atur pH berkisar antara 4-5, apabila diatas angka tersebut bisa
ditambhkan perasan air jeruk nipis
 Dimasukkan selang plastik kedalam botol tetapi jangan mengenai
air, lalu tutup dengan plastik, dan diikat dengan karet gelang dan
plester bening untuk mencegah kontaminasi, salurkan ujung selang
lainnya kedalam wadah yang berisi air untuk keluarnya gas CO 2 .
 Disimpan pada tempat yang gelap selama 5 hari.
 Pada hari kelima disaring dan dimasukkan ke dalam botol kembali
dan pada hari keenam dilakukan uji hedonik.
Uji Hedonik
a. Uji Warna
Uji warna dilakukan dengan cara minuman fermentasi air kelapa
muda diambil 50 ml per sampel, kemudian sampel dilihat beberapa
saat kemudian diber skor terhadap warna dari masing – masing
sampel
b. Uji Aroma
Uji aroma dilakukan dengan cara minuman fermentasi air kelapa
muda diambil 50 ml per sampel, kemudian sampel dicium dengan
jarak 5 cm dari hidunguntuk mengetahui bau sampel kemudian beri
skor terhadap aroma dari masing – masing sampel.
c. Uji Rasa
Uji aroma dilakukan dengan cara minuman fermentasi air kelapa
muda diambil secukupnya, kemudian sampel dirasakan dengan
lidah kemudian diber skor terhadap rasa dari masing – masing
sampel.
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Hasil
Tabel Hasil Uji Organoleptik Hedonik
Analisis Mutu

A

B

C

D

Warna
Aroma
Rasa

Tingkat kesukaan dinyatakan dalam angka sebagai berikut :
1.

Tidak suka

4. Sangat suka

2.

Agak Suka

5. Amat sangat suka

3.

Suka

Kesimpulan :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................
Pertanyaan :
1. Mengapa perlu dilakukan perebusan botol kaca ?
2. Apa fungsi perasan jeruk nipis?
3. Mengapa pada proses fermentasi menghasilkan gelembung udara?
4. Sebutkan faktor yang mempengaruhi proses pembuatan minuman
fermentasi?
5. Jelaskan proses fermentasi yang terjadi pada minuman fermentasi
air kelapa muda dengan literatur yang kamu dapatkan!
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Format Laporan
A. Acara praktikum (5)
1. Judul
2. Hari/tanggal
3. Tempat
4. Waktu
B. Tujuan Praktikum (5)
C. Dasar teori (20)
D. Alat dan Bahan (10)
E. Hasil Pengamatan (15)
F. Pembahasan (25)
G. Kesimpulan (10)
H. Daftar Pustaka (5)
I. Lampiran (5)
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Lembar Kerja Peserta Didik
Pengertian Bioteknologi, ilmu yang digunakan dalam Bioteknologi,
Bioteknologi Konvensional dan Modern, Produk Bioteknologi
Nama kelompok:

Tanggal :

1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
A. Tujuan
 Siswa dapat mengkonsep pengertian bioteknologi
 Siswa dapat menjelaskan ilmu yang digunakan dalam bioteknologi
 Siswa dapat membedakan bioteknologi konvensional dan modern
 Siswa dapat menyebutkan produk yang dihasilkan dari bioteknologi
baik yang konvensional maupun yang modern
B. Alat dan bahan
1. Buku
2. Alat tulis
C. Pertanyaan diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi?
2. Jelaskan ilmu apa saja yang digunakan dalam bioteknologi!
3. Jelaskan

yang

membedakan

bioteknologi konvensional dengan

modern?
4. Pernahkah

kamu

minum yoghurt?

Bagaimana kandungan gizi

yoghurt? Apakah yoghut berpengaruh pada lambung?
5. Jelaskan kelemahan dan kelebihan antara biteknologi konvensional
dan modern!
6. Sebutkan produk hasil dari biteknologi konvensional dan modern!
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Lembar Kerja Peserta Didik
Aplikasi Bioteknologi dalam Berbagai Bidang dan Dampak
Bioteknologi
Nama kelompok:

Tanggal :

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

A. Tujuan
 Siswa mampu menjelaskan peran dan dampak bioteknologi dalam
kehidupan dari berbagai bidang
 Siswa mampu mempresentasikan peran dan dampak bioteknologi
dalam kehidupan dari berbagai bidang
B. Alat dan bahan
 Ala tulis
 Buku
 Internet
C. Pertanyaan diskusi
1. Jelaskan aplikasi biotknolog dalam berbagai bidang
No.

Bidang

Dampak bioteknologi

1. Pertanian

- ..........................................................
- ...........................................................
- ...........................................................
- ...........................................................

2. Kesehatan
pengobatan

dan

- .........................................................
- .........................................................
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- ..........................................................
- ...........................................................
3. Makanan

- ............................................................
- ............................................................
- ............................................................
- ...........................................................

4. Minuman

- ...............................................................
- ...............................................................
- ................................................................
- ................................................................

5. Perternakan

- ................................................................
- ................................................................
- ................................................................
- ................................................................

2. Sebutkan dampak positif dan negaitf pengaplikasian bioteknologi !
3. Carilah satu artikel tentang penggunaan bioteknologi dalam berbagi
bidang

lalu

bioteknologi!

analisis

artiket

tersebut

sesuai

dengan

prinsip
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Lampiran 4. Instrumen dan Pedoman Penilaian
Lampiran 4.1 Instrumen dan Pedoman Penilian Kognitif
Lampiran 4.2 Instrumen dan Pedoman Penilaian Afektif
Lampiran 4.3 Instrimen dan Pedoman Penelitian Psikomotorik
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Lampiran 4.1 Instrumen dan Pedoman Penilaian Kognitif
INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian kognitif
Kisi – kisi soal post test
Jenjang Pendidikan

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Jumlah soal

: 4 soal essay

Alokasi waktu

: 15 menit

KD 3.10

memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan

bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia dalam berbagai aspek
Soal
Indikator
C1
Menjelaskan
arti

C2 C3

C4

X

prinsip

X

dasar

C5

C6

Bentuk

No.

Kunci

Soal

jawaban

soal

1

Terlampir

Uraian

2

bioteknologi
Bakteri yang

X

3

Terkampir

Uraian

X

4

Terlampir

Uraian

berperan
dalam proses
feremntasi
Menyebutkan
produk
fermentasi
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Soal post test
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Jelaskan yang dimaksud dengan fermentasi? (15)
2. Mengapa terdapat gelembung dalam proses fermentasi?(10)
3. Sebutkan nama bakteri yang digunakan dalam pembuatan minuman
fermentasi air kelapa muda! (5)
4. Sebutkan 3 contoh produk fermentasi lainnya! (10)

Kunci Jawaban Soal Post Test
1. Fermentasi merupakan suatu proses yang dihasilkan dari proses kimia
dengan bantuan mikrobia yang bergantung pada pH, temperatur, macam
substrat,

macam

mikrobia

dan

penambahan

bahan

tertentu

untuk

membantu proses fermentasi.
2. Karena pada proses fermentasi Saccharomyces cereviasae membentuk
rumpun atau gumpalan, karena produksi CO 2 lalu CO 2 akan keluar dalam
bentuk gelembung.
3. Saccharomyces cereviasae
4. Kecap, yoghurt, keju, beer, tuak, dll
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INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian kognitif
Kisi – kisi soal ulangan harian
Jenjang Pendidikan

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Jumlah soal

: 15 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian

Alokasi waktu

: 2 x 45 menit

KD 3.10

memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan

bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia dalam berbagai aspek
Soal
Indikator

No. Soal
C1

Menjelaskan
arti

prinsip

dasar

C2

C3

C4

C5

C6

Kunci
jawaban

Bentuk
soal

X

1,8,11

E,C,B

PG

X

1

Terlampir

Uraian

X

2,4,12,13

C,A,D,A

PG

7

D

PG

X

14

C

C

X

6,16,19

bioteknologi
Membedabedakan

jenis

X

bioteknologi

Menyebutkan
produk
bioteknologi

X

10,15
X

2

E,D,C

PG

E,A

PG

Terlampir

Uraian
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Menganalisis
dampak
pemanfaatan
bioteknologi
bagi

X

3,5,18

A,B,A

PG

X

9

C

PG

17

B

PG

X

20

B

PG

X

4

Terlampir

Uraian

X

kehidupan
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Soal Ulangan
Nama :

No. Absen:

Kelas :

Tanggal :

1. Zat -zat berikut yang sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi kecuali ....
a. Antibodi
d. Vaksin
b. Insulin
e. Testosteron
c. Bioinsektisida
2. Perhatikan data mikroba yang digunakan dalam bioteknologi konvensional
berikut :
(1) Rhyzopus oryzae ( pembuatan tempe)
(2) Saccharomyces cerevisae ( pembuatan roti dan bir)
(3) Neuospora sithophyla (pembuatan oncom)
(4) Acetobacter xylium (pembuatan nata de coco)
Mikroba yang digunakan untuk pembuatan tempe dan nata de coco secara
berurutan ditunjuk oleh nomer ...
a. (1) dan (3)
b. (2) dan (3)
c. (1) dan (4)
3. Perhatikan gambar dibawah ini !

d. (2) dan (4)
e. (3) dan (4)

Perubahan proses di atas adonan menjadi mengembang karena . . .
a. Amilum menjadi gula dan asam piruvat
b. Gula menjadi alkohol dan amilum
c. Gula menjadi amilum dan fruktosa
d. Gula menjadi selulosa dan alkohol
e. Amilum menjadi gula dan asetaldehide
4. Mikrobia bakteri yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian diantaranya
adalah....
a. Rhizobium radicicola
d. Ascaris lumbricoides
b. Rhizopus oryzae
e. Mikorhyza radicicola
c. Acetobacter xylimun
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5. Pada pembuatan minuman beralkohol seperti bir dan anggur dengan
memanfaatkan Saccharomyces cerevisae yang mampu mengubah .....
a. Amilum menjadi gula
b. Gula menjadi alkohol
c. Gula menjadi amilum
d. Amilum menjadi selulosa
e. Gula menjadi asam piruvat
6. Perhatikan pada gambar berikut !
Timbulnya rasa pahit pada produk bioteknologi
konvensional di samping disebabkan oleh ....
a. Terbentuknya asam cuka oleh bakteri
Acetobacter sp.
b. Terbentuknya metana oleh bakteri
Metanobacterium sp.
c. Terbentuknya jamur Aspergillus flavus
d. Terbentuknya racun Clostridium botulnum
e. Terbentuknya alkohol oleh Saccharomyces sp.
7. Berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai bahan baku dan produknya
dari hasil bioteknologi konvensional :
(1) Ampas tahu dibuat menjadi oncom dengan bantuan Rhizopus sp.
(2) Singkong dibuat menjadi tape dengan bantuan Saccaromyces sp.
(3) Susu dibuat menjadi youghurt menggunakan bakteri Streptococcus sp. dan
Lactobacillus sp.
(4) Susu dibuat menjadi keju menggunakan Pennicilium notatum dan
Streptococus lactis
(5) Kedelai dibuat menjadi tempe menggunakan jamur Aspergillus sp. dan
Saccharomyces sp.
Pernyataan yang benar adalah .....
a. (1) dan (2)
d. (2) dan (3)
b. (3) dan (4)
e. (3) dan (5)
c. (4) dan (5)
8. Pada tehnik kultur jaringan dibawah dilandaskan pada sifat .....
a. Deferensiasi
d. Bioremediasi
b. Regenerasi
e. Transplantasi
c. Totipotensi
9. Bioteknologi menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk
penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip dasar bioteknologi modern adalah
a. Fermentasi dan bantuan mikroorganisme
b. Manipulasi DNA dan fermentasi
c. Rekayasa genetika dan manipulasi DNA
d. Kloning dan bantuan mikroorganisme
e. Fermentasi dan kloning
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10. Cabang bioteknologi yang memperlajari tentang makhluk hidup yang
berukuran mikro adalah ...
a. Biokimia
d. Virologi
b. Genetika
e. Mikrobiologi
c. Biologi sel
11. Perkembangan bioteknologi modern dimulai sejak ditemukannya ...
a. DNA rekombinan
d. Vaksin
b. Struktur DNA
e. Penggandaan DNA
c. Bakteri vektor
12. Bakteri yang digunakan dalam memisahakan logam dari bijihnya adalah
a. Saccaromyces cereviseae
b. Eschericia coli
c. Bacillus subtilis
d. Thiobacillus ferooksidans
e. Thermus aquaticus
13. Mikroorganisme yang digunakan dalam protein sel tunggal adalah .....
a. Spirulina sp.
d. Bacillus sp.
b. Azola sp.
e. Streptococcus sp.
c. Azetobacter sp.
14. Penerapan bioteknologi untuk mendapatkan bibit unggul akan menjurus
kepada ...
a. Menurunnya kualitas lingkungan
b. Menurunnya kualitas produk pertanian
c. Meningkatnya keragaman genetik
d. Meningkatnya keragaman ekosistem
e. Meningkatnya jenis serangga hama
15. Yang dimaksud dengan totipotensi adalah kemampuan ....
a. Sel membentuk individu baru yang sama dengan induk
b. Sel epidermis untuk menutup dan mengobati luka
c. Tumbuhan memperbanyak diri dengan cepat
d. Jaringan meristem untuk mengganti sel-sel rusak
e. Sel meristem membentuk berbagai macam jaringan
16. Kultur jaringan mempunyai tujuan utama untuk....
a. Mengembangkan jaringan muda
b. Menanam tumbuhan dengan media air
c. Menanam tumbuhan dalam media bukan tanah
d. Memperoleh bibit unggul dengan cepat
e. Memperoleh biji dalam jumlah yang banyak
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17. Tahap-tahap teknologi plasmid untuk menghasilkan insulin adalah....
a. Pemotongan plasmid – gen insulin – bakteri
b. Pemotongan gen insulin – plasmid – bakteri
c. Gen insulin dipotong – cangkok ke bakteri – plasmid
d. Gen insulin – bakteri – plasmid
e. Bakteri dipotong – gen insulin – plasmid

18. Sel hibridoma digunakan untuk menghasilkan antibodi untuk melawan
penyakit. Sel hibridoma berasal dari ...
a. Kanker dan limfosit
b. Bakteri dan limfosit
c. Virus dan bakteri
d. Bakteri dan kanker
e. Virus dan limfosit
19. Yang bukan termasuk contoh produk bioteknologi modern adalah ....
a. Interferon
b. Hormon insulin
c. Penesilin
d. Hormon pertumbuhan
e. Antibodi monoclonal
20. Teknologi rekayasa genetika diterapkan pada manusia pertama kali adalah
pada pengoatan ....
a. Kanker
b. Diabertes militus
c. Stroke
d. Gagal jantung
e. Kerdil
Perhitungan nilai soal pilihan ganda
-

Benar = 1
Salah = 0
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Soal Uraian
Jawablah soal-soal berikut dengan singat dan jelas!
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Berikanlah dua contoh produk
hasil bioteknologi! (15)
2. a. Apa yang dimaksud dengan kultur jaringan? (10)
b. Sebutkan beberapa keuntungan teknologi kultur jaringan!(10)
3. Jelaskan perbendaan biteknologi konvensional dan modern! (15)
4. Jelaskan proses rekayasa genetika dengan teknologi plasmid beserta
contohnya! (30)

𝐏𝐞𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝟏𝟎

Kunci jawaban soal Ulangan
Pilihan Ganda :
1. E

6. E

11. B

16. D

2. C

7. D

12. D

17. B

3. A

8. C

13. A

18. A

4. A

9. C

14. C

19. C

5. B

10. E 15. A

20. B

Uraian :
1. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penggunaan
organisme dengan bantuan teknologi penyediaan barang dan pelayanan
bagi kepentingan manusia. Bioteknologi berasl dari istilah Bio (hidup),
teknos (teknologi=penerapan), dan logos (ilmu), yang berarti ilmu yang
mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

Contoh produk yang dihasilkan dari bioteknologi :
Bidang sel : kultur jaringan
Bidang Genetika: tomat yang tidak mudah membusuk, insulin yang
diproduksi oleh E.coli
Bidang Pangan : tempe, kecap, tape, keju, yoghurt, wine, beer dll
Bidang pertanian : hidroponik
Bidang perternakan : domba ankom yaitu domba berkaki pendek dan
bengkok, kloning
Bidang kesehatan: antibiotik penisilin, vaksin dengan rekayasa genetika
yang menggunakan enzim dan bakteri.
2. a. Kultur jaringan adalah budidaya dengan menggunakan jaringan tanaman
untuk membuat tanaman baru dengan sifat yang sama dengan induknya.
b. keuntungan dari kultur jaringan adalah
- Mendapatkan tanaman baru dalam waktu yang singkat
- Sifat fisiologis dan morfologis tanaman yang dihasilkan sama persis
dengan induknya
- Mendapatkan tanaman yang unggul
- Dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan tidak
terbatas
- Bibit yang dihasilkan bebas dari hama penyakit
- Membutuhkann waktu relatif lebih cepat
- Pengadaan bibit tidak bergantung pada musim
- Pengangkutan bibit lebih mudah dan biaya lebih murah.
- Buah yang dihasilkan akan memiliki ukuran yang seragam
- Rasa buah yang dihasilkan juga sama
- Buah akan memiliki warna yang menarik dan sifat lain yang lebih
menguntungkan
3. Yang membedakan antara bioteknologi konvensioanl dan modern adalah
a. Bioteknologi konvensional
-

Sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu

-

Menggunakan teknologi dan alat yang sederhana

-

Biaya relatif murah
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b. Bioteknolohi modern
-

Bari dikenalkan pada tahun 1917

-

Sudah menggunakan teknologi rekayasa genetika

-

Menggunakan peralatan yang canggih dan rumit

-

Biaya realtif mahal

4. Langkah rekayasa genetika dengan teknologi plasmid :
-

Pertama

identifikasi

dan

isolagi gen

yang

dinginkan

untuk

disisipkan
-

Plasmid

dari

bakteri

diidentifikasi

dan

diisolasi.

Plasmid

dipisahkan dari sel lainnya dengan cara memecah dinding sel
bakteri.yang berbentuk lingkaran dipotong dengan menggunakan
enzim Restriksi endonuklease
-

Gen yang telah diidentifikasi , disisipkan ke dalam plasmid dengan
menggunakan enzim Ligase

-

Plasmid

yang telah disispkan gen dinamakan sebagai DNA

rekombinan. Maka plasmid tersebut dimasukkan kedalam sel
bakteri dengan cara transformasi
-

Didalam sel bakteri plasmid rekombinan dapat membuat salinan
dirinya sendiri, sehingga akan menghasilkan plasmid yang identik
dengan jumlah puluhan dan dalam waktu yang singkat

-

Lalu

membuat

mengembangbiakan

salinan
bakteri

gen
hasil

yang

diinginkan

rekayasa

dalam

fermentasi untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri.
Contohnya adalah pada pembuatan hormon insulin

dengan
tabung
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Rubrik Penilaian Kognitif
Soal post test
No.
1.

Kunci Jawaban

Point

Fermentasi merupakan suatu proses

 Point

15

jika

menjawab

yang dihasilkan dari proses kimia

pengertian fermentasi dengan

dengan

yang

lengkap ada proses kimian

temperatur,

dengan bantuan mikroba dan

bergantung

bantuan

mikrobia

pada

pH,

macam substrat,
dan

macam mikrobia

penambahan

bahan

tertentu

untuk membantu proses fermentasi.

menyebutkan
membantu

faktor
dalam

yang
proses

fermentasi
 Point 8 jika menjawab hanya
proses kimia dengan bantuan
mikroba tanpa menyebutkan
faktor yang membantu dalam
proses fermentasi
 Point 0 jika menjawab salah
atau tidak menjawab

2.

Karena

pada

Saccharomyces

proses

fermentasi  Point
cereviasae

10

jika

menjawab

karena

aktivitas

membentuk rumpun atau gumpalan,

Saccharomyces

karena produksi CO 2 lalu CO 2 akan

yang menghasilkan gas CO 2

keluar dalam bentuk gelembung.

dan

keluar

gelembung,

cereviasae

dalam
dan

bentuk
penulisan

nama bakteri sesuai dengan
aturan nama ilmilah.
 Point 7 jika menjawab hanya
produksi

gas

adanya

tanpa
aktivitas

Saccharomyces
nama

CO 2

bakteri

cereviasae,
dituliskan

sesuai dengan aturan nama
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ilmiah
 Poin 4 jika menjawab hanya
produksi

gas

CO 2

adanya

tanpa
aktivitas

Saccharomyces

cereviasae,

nama bakteri dituliskan tidak
sesuai dengan aturan nama
ilmiah
 Point 0 jika jawaban salah
atau tidak menjawab
3.

Saccharomyces cereviasae

 Point
nama

5

jika

dan

menyebutkan

penulisan

nama

ilmiah benar
 Point

2 jika menyebutkan

nama benar tetapi penulisan
nama ilmiah tidak benar
 Point 0 jika jawaban salah
atau tidak menjawab
4.

Kecap, yoghurt, keju, beer, tuak, tape

 Point 10 jika menyebutkan
lebih dari 3 produk
 Point

7

jika

menyebutkan

kurang dari 3 produk
 Point

2

jika

hanya

menyebutkan 1 produk
 Point 0 jika jawaban salah
dan tidak menjawab.
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Soal Ulangan Harian
Nomor Kunci Jawaban

Ketentuan point

soal
Uraian
1.

Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang  Point
mempelajari
bantuan

penggunaan

teknologi

pelayanan

organisme

penyediaan

bagi

dengan

barang

kepentingan

dan

manusia.

15

jika

menjawab
pengertian
bioteknologi dengan

Bioteknologi berasl dari istilah Bio (hidup),

benar

teknos (teknologi=penerapan), dan logos (ilmu),

menyebutkan

yang berarti ilmu yang mempelajari penerapan

produk bioteknologi

produk

2

 Point 10 jika hanya

prinsip-prinsip biologi.
Contoh

dan

yang

dihasilkan

dari

menjawab
pengertian

bioteknologi :

bioteknologi dengan
a. Bidang sel : kultur jaringan

benar

b. Bidang Genetika: tomat yang tidak mudah

memberikan

membusuk, insulin yang diproduksi oleh

c. Bidang Pangan : tempe, kecap, tape, keju,
yoghurt, wine, beer dll

contoh

produk bioteknologi
 Point

E.coli

tanpa

5

menjawab

jika
salah

pengertian

d. Bidang pertanian : hidroponik

bioteknologi

e. Bidang perternakan : domba ankom yaitu

benar memberikan 2

domba

berkaki pendek

dan

kloning
f.

bengkok,

contoh

tetapi

produk

bioteknologi

penisilin,  Point
2
vaksin dengan rekayasa genetika yang
menjawab
menggunakan enzim dan bakteri.
pengertian

salah

bioteknologi

tetapi

Bidang

kesehatan:

antibiotik

jika

benar memberikan 1
contoh
bioteknologi

produk
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 Point

0

jika

menjawab

salah

atau

tidak

menjawab
2.

a.

Kultur jaringan adalah budidaya dengan  Point

10

menggunakan jaringan tanaman untuk membuat

menjawab

tanaman baru dengan sifat yang sama dengan

dan b benar
 Point

induknya.

soal

7

menjawab

b. keuntungan dari kultur jaringan adalah

jika
a

jika
soal

a

benar tetapi soal b
- Mendapatkan tanaman baru dalam waktu

 Point

yang singkat
- Sifat

fisiologis

yang

salah

dan

dihasilkan

morfologis

sama

tanaman

persis

dengan

induknya

5

menjawab

jika
soal

a

salah dan soal b
benar
 Point 0 jika jawaban

- Mendapatkan tanaman yang unggul
- Dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah
yang banyak dan tidak terbatas

soal a maupun soal
b salah atau tidak

- Bibit yang dihasilkan bebas dari hama

menjawab

penyakit
- Membutuhkann waktu relatif lebih cepat
- Pengadaan

bibit

tidak

bergantung

pada

musim
- Pengangkutan bibit lebih mudah dan biaya
lebih murah.
- Buah yang dihasilkan akan memiliki ukuran
yang seragam
- Rasa buah yang dihasilkan juga sama
- Buah akan memiliki warna yang menarik
dan sifat lain yang lebih menguntungkan

3.

Yang

membedakan

antara

bioteknologi  Point

15

jika
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konvensioanl dan modern adalah

menjawab

masing 3 perbedaan

- Bioteknologi konvensional

antara

- Sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu
- Menggunakan

masng-

teknologi dan alat yang

sederhana

bioteknologi

konvensional

dan

modern

dengan

benar

- Biaya relatif murah

 Point

- Bioteknologi modern

10

jika

menjawab

- Bari dikenalkan pada tahun 1917
- Sudah menggunakan teknologi rekayasa

salah

satu

dalam

menyebutkan

genetika
- Menggunakan peralatan yang canggih dan

perbedaan

antara

bioteknologi

rumit

konvensional

- Biaya realtif mahal

dan

modern
 Point

0

jika

menjawab

salah

atau

tidak

menjawab
4.

Langkah rekayasa genetika dengan teknologi  Point
plasmid :

menjawab

- Pertama identifikasi dan isolagi gen yang
dinginkan untuk disisipkan
- Plasmid
diisolasi.

dari

bakteri

Plasmid

diidentifikasi

dipisahkan

dari

dan
sel

lainnya dengan cara memecah dinding sel
bakteri.yang berbentuk lingkaran dipotong
dengan

menggunakan

enzim

Restriksi

endonuklease
- Gen yang telah diidentifikasi , disisipkan ke
dalam plasmid dengan menggunakan enzim
Ligase

30

jika
benar

langkah-

langkah

rekayasa

genetika

dengan

teknologi

plasmid

dan

memberikan contoh
 Point

20

jika

menjawab

langkah-

langkah

rekayasa

genetika

dengan

teknologi

plasmid

benar
penjelasan

tanpa
dan
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- Plasmid

yang

telah

disispkan

gen

memberikan contoh

dinamakan sebagai DNA rekombinan. Maka  Point

3

jika

plasmid tersebut dimasukkan kedalam sel

menjawab

bakteri dengan cara transformasi

langkah

rekayasa

genetika

dengan

teknologi

plasmid

- Didalam sel bakteri plasmid rekombinan
dapat

membuat

salinan

dirinya

sendiri,

salah

sehingga akan menghasilkan plasmid yang

tetapi

identik dengan jumlah puluhan dan dalam

contoh yang benar
 Point 0 jika jawaban

waktu yang singkat
- Lalu membuat salinan gen yang diinginkan
dengan

mengembangbiakan

bakteri

hasil

rekayasa dalam tabung fermentasi untuk
pertumbuhan dan perkembangan bakteri.
Contohnya adalah pada pembuatan hormon
insulin

memberikan

salah

atau

menjawab.

tidak
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Lampiran 4.2 Instrumen dan Pedoman Penilaian Afektif
INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
Kelas : XII
Materi : Bioteknologi
Indikator
No.

Nama

Tanggung

Teliti

jawab

Jumlah

Disiplin

Jujur

Nilai

skor

1.
2.
Dst.

Rubrik Penilaian Afektif
Indikator

Aspek

Skor

Teliti

Teliti dalam bekerja di laboratorium, mengamati proses 4
fermentasi saat penelitian dan menganalisis data
Jika terdapat salah satu aspek yang terpenuhi

3

Disiplin

Jika hanya satu aspek yang terpenuhi

2

Jujur

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi

1

Tanggung

Peserta

jawab

kegiatan pembelajaran (mengumpulkan tugas dan laporan

didik

memiliki

sifat

tanggung

jawab

dalam 4

praktikum tepat waktu) dan dalam kegiatan praktikum
membawa

alat

dan

bahan,

membersihkan

dan

mengembalikan alat yang digunakan saat praktikum
Jika hanya salah satu aspek yang terpenuhi

3

Jika hanya satu aspek yang terpenuhi

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi

1
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Disiplin

Peserta didik disiplin dalam melakukan pengamatan, taat 4
pada peraturan saat di laboratorium maupun saat kegiatan
pembaelajaran berlangsung, berpakaian rapi dan datang
tepat waktu

Jujur

Jika hanya dua aspek yang terpenuhi

3

Jika hanya satu aspek yang terpenuhi

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi

1

Peserta didik memiliki sifat jujur saat ujian ataupun saat 4
praktikum (tidak mencontek, membuat laporan berdasarkan
data dan informasi yang sesuai, tidak plagiat, dan tidak
menuliskan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber)
Jika hanya dua aspek yang terpenuhi

3

Jika hanya satu aspek yang terpenuhi

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi

1

Pedoman Penilaian Efektif
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 =
Kriteria Penilaian :
Nilai

Huruf

90-100

A

80-89

B

70-79

C

60-69

D

≤ 59

E

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟔
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Lampiran 4.3 Instrumen dan Pedoman Penilaian Psikomotor
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA
Kelas

: XII

Kelompok

: ..............
Skor

No.

Aspek

Kategori penilaian

1.

Persiapan

Alat dan bahan

2.

Pelaksanaan

Prosedur
fermentasi

pembuatan

minuman

Uji organoleptik hedonik pengambilan
data
3.

Kegiatan
akhir

Membersihkan
alat dan bahan

dan

Mengumpulkan laporan
Skor total
Nilai

mengembalikan
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Rubrik Penilaian Kinerja
Aspek
Persiapan

Pelaksanaan

Kategori

Skor

Alat dan bahan
Siswa menyiapkan alat dan bahan lengkap dan tepat dan
anggota kelompok mengetahui fungsi alat dan bahan

4

Jika siswa hanya menyiapkan alat dan bahan lengkap dan
tepat tetapi hanya mengetahui beberapa fungsi dari alat dan
bahan yang digunakan

3

Jika siswa hanya menyiapakan alat dan bahan lengkap dan
tepat tetapi tidak mengetahui fungsi dari alat dan bahan
yanng digunakan

2

Jika siswa tidak menyiapkan alat dan bahan dengan lenga
dan tepat dan tidak mengetahui fungsi dari alat dan abahan
yang akan digunakan.

1

Prosedur Pembuatan Minuman fermentasi
Siswa mampu menjelaskan cara pembuatan minuman
fermentasi dan mampu untuk membuat minuman
fermentasi

4

Siswa mampu menjelaskan cara pembuatan minuman
fermetasi dengan benar tetapi tidak mampu membuat
minuman fermentasi

3

Siswa tidak lengkap dalam menjelaskan cara pembuatan
minuman fermentasi dan tidak mampu membuat minuman
fermentasi

2

Siswa tidak mampu memjelaskan cara kerja pemuatan
minuman fermentasi dan tidak mampu dalam pembuatan
minuman berfermentasi.

1

Uji Organoleptik Hedonik
Siswa mampu menguji organoleptik minuman fermentasi

4
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sesuai dengan cara kerja yang diberikan pada LKPD

Kegiatan
Akhir

Siswa mampu menguji organoleptik tetapi tidak mengisi
pada tabel hasil organoleptik dengan benar

3

Siswa hanya mampu mengisi tabel hasil oganoleptik tetapi
tidak menguji organoleptik

2

Siswa tidak melakukan pengujian organoleptik dan
mengisi pada tabel hasil uji organoleptik

1

Membersihkan dan mengembalikan Alat dan Bahan
Siswa alat dan bahan dibersikan serta dikembalikan
ditempat penyimpanan dengan baik dan lengkap

4

Siswa mampu membersihakn alat dan bahan tetapi tidak
mengembalikan ketempat yang benar

3

Siswa mampu membersihan sebagian alat dan bahan tetapi
tidak dikembalikan ketempatnya dengan benar

2

Siswa tidak melakukan keduanya

1

Pengumpulan Laporan
Mengumpulkan laporan tepat waktu

4

Jika mengumpulkan laporan terlambat 1 hari

3

Jika mengumpulkan laporan terlambat 2 hari

2

Jika tidak mengumpulkan laporan

1

Pedoman penilaian Kinerja
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 =
Kriteria Penilaian :
Nilai

Huruf

90-100

A

80-89

B

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟎
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70-79

C

60-69

D

≤ 59

E

Format Laporan Tertulis
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Acara praktikum (judul, tanggal/hari, tempat, dan waktu) (5)
Tujuan praktikum (5)
Dasar teori (15)
Alat, bahan dan cara kerja (bagan alir) (10)
Hasil pengamatan (20)
Pembahasan (25)
Kesimpulan (10)
Daftar pustaka (5)
Lampiran/domukentasi (5)
Perhitungan Nilai :

𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 =

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107

Pedoman Penilaian Laporan Tertulis
Aspek yang
dinilai

A. Acara
praktikum

Skor

1

Hanya mencantumkan 1 komponen lengkap

2

Mencantumkan 2 komponen lengkap

3

Mencantumkakan 3 komponen lengkap

4

Mencantumkan semua komponen nanmun ada yang
tidak lengkap

5

Mencantumkan dengan lengkap dan benar

1

Tidak mencantumkan tujuan pratikum

2

Mencantumkan tujuan praktikum namun tidak
sesuai dengan percobaan yang dilakukan

3

Mencantumkan tujuan praktium namun bahasa
kurang jelas

4

Mencantumkan tujuan praktikum namum kurang
lengkap

5

Mencantumkan tujuan praktikum dengan jelas,
lengkap dan benar

1

Tidak mencantumkan kajian pustaka

3

Mencantumkan kajian pustaka tapi tidak sesuai
dengan topik praktikum

6

Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan topik
percobaan namun kurang lengkap

9

Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan topik
percobaan namun penulisan tidak sistematis

11

Mencantumkan kajian pustaka sesuai, kalimat
sistematis namun tidak disertakan sumber

15

Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan topik
percobaan lengkap, sistematis, dan disertai sumber.

B. Tujuan

C. Kajian
Pustaka

Kriteria Penilaian
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1

Tidak mencantumkan alat, bahan dan cara kerja

3

Hanya mencantumkan salah satu komponen

4

Mencantumkan 2 komponen

6

Mencantumkan 3 komponen namun kurang lengkap

8

Mencantumkan 3 komponen lengkap namun kurang
sistematis

10

Mencantumkan semua komponen dengan lengkap,
benar dan sistematis

1

Tidak mencantumkan hasil pengamatan

5

Parameter uji organileptik yang diuji tidak lengkap

8

Parameter uji organileptik yang diuji lengkap tetapi
data kurang lengkap

10

Data yang dituliskan lengkap tetapi tidak rapi dan
tidak sistematis.

D. Alat, Bahan
dan Cara
Kerja

E. Hasil
Pengamatan

Aspek yang dinilai

F. Pembahasan

Skor

Kriteria Penilaian

15

Data yang dituliskan lengkap dan rapi namun
tidak sistematis atau sebaliknya

20

Data yang dituliskan lengkap, rapi dan
sistematis

1

Tidak mencantumkan pembahasan

5

Pembahasan tidak sesuai dengan poin
pembahasan

10

Pembahsan sesuai dengan poin pembahasan
akan tetapi kurang lengkap

15

Pembahsan sesuai dengan poin pembahasan
namun kurang didasari dengan teori
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G. Kesimpulan

20

Pembahasan sesuai dengan poin pembahasan,
lengkap dan didasarkan pada teori namun
sedikit

25

Pembahasan sesuai dengan poin pembahsan,
lengkap dan didukung dengan teori yang kuat

1

Tidak mencantumkan kesimpulan

2

Kesimpulan tidak menjawab tujuan

4

Kesimpulan mengarah pada tujuan namun
kurang lengkap

8

Kesimpulan mengarah pada tujuan, lengkap
namun masih mencantumkan hal yang
seharusnya ada di pembahasan

10

Kesimpulan mengarah pada tujuan, lengkap dan
singkat

1

Tidak mencantumkan daftar pustaka

2

Mencantumkan daftar pustakan namun tidak
lengkap

3

Mencantumkan daftar pustaka lengkap, namun
masih banyak bersumber dari bloh

4

Mencantumkan daftar pustaka lengkap dan
sumber yang terpercaya (bukan blog) namun
penulisan belum benar

5

Mencantumkan daftar pustaka lengkap, sumber
terpercaya dan penulisan sudah benar.

1

Tidak mencantumkan lampiran

3

Mencantumkan lampiran namun tidak disertai
keterangan

5

Mencantumkan lampiran, lengkap dan disertai
keterangan

H. Daftar Pustaka

I. Lampiran
(dokumentasi)
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Lampiran 5. Lembar Kuisioner Uji Hedonik Wine Air Kelapa Muda
KUISIONER UJI HEDONIK

Nama panelis : .......................................
Tanggal

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

Sampel

: Wine

Instruksi:
1.

Amatilah sampel satu per satu

2.

Ujilah semua atribut yang ditentukan pada sampel kemudian nyatakan
tingkat kesukaan Anda dengan memberikan tanda check list ( )

3.

Tingkat kesukaan dinyatakan dalam angka sebagai berikut:
1: Tidak Suka

4: Sangat Suka

2: Agak Suka

5: Amat

Sangat

Suka
3: Suka

4.

Setiap selesai satu pencicipan, netralkan mulut Anda dengan air yang
disediakan
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Analisis Mutu

Tingkat kesukaan
Sample
1
A

Rasa wine saat

B

di rongga mulut

C
D
A

Rasa wine
setelah di telan

B
C
D
A
B

Aroma Wine
C
D
A
Warna

B

Wine

C
D

2

3

4

5
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Lampiran 6 Hasil Rekapan Data Penelitian

Data Hasil Uji Hedonik Rasa Wine Di Rongga Mulut
perlakuan
penelis
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
rata-rata

A (0%)
1
1
1
1
3
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1,45

B (10%)
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
5
3
3
2
4
4
2
2,80

C (15%)
3
4
3
2
3
2
4
1
2
3
2
3
2
3
3
5
3
5
4
4
3,05

D (20%)
2
4
5
5
4
5
5
3
4
3
3
4
3
4
3
3
4
5
5
5
3,95
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Hasil Uji Hedonik Rasa Wine Di Setelah Ditelan
perlakuan
penelis
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
Rata-rata

A (0%)
1
1
2
2
3
1
4
3
2
5
2
3
3
1
1
1
1
2
2
1
2,05

B (10%)
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
1
3
5
3
3
3
2,65

C (15%)
3
4
3
1
3
2
4
3
5
3
4
2
1
2
5
2
2
4
5
5
3,15

D (20%)
3
4
5
5
4
4
5
5
4
4
3
5
5
4
4
4
3
5
3
2
4,05
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Hasil Uji Hedonik Aroma Wine
perlakuan
penelis
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
Rata-rata

A (0%)
1
2
1
1
3
5
1
3
2
1
1
1
2
2
1
1
5
4
2
1
2

B (10%)
2
5
2
4
4
3
3
2
3
5
5
2
2
4
3
4
1
1
2
5
3,1

C (15%)
3
3
3
5
4
4
5
3
4
4
5
3
4
3
4
5
5
5
4
3
3,95

D (20%)
4
4
4
5
4
4
4
2
4
3
3
5
5
4
2
2
4
4
4
4
3,75
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Hasil Uji Hedonik Warna Wine
perlakuan
penelis
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
Rata-rata

A ( 0%)
4
3
5
2
4
4
5
4
4
2
5
3
2
5
3
2
5
4
2
3
3,55

B (10%) C(15%)
2
3
3
4
4
4
2
4
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
4
3
3
2
4
2
2
3
4
4
3
3
3
3
5
3
4
2
5
3
5
3
3,35
2,9

D (20%)
2
4
3
3
3
3
4
3
5
2
4
1
3
1
2
3
2
2
5
5
3
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Lampiran 7 Hasil Uji Statistik
Lampiran 7.1 Hasil Uji Statistik Kadar Etanol pada Wine Air Kelapa
Muda dengan ragam penambahan gula
Lampiran 7.2 Hasil Uji Stastistik pH pada Wine Air Kelapa Muda
dengan ragam penambahan gula
Lampiran 7.3 Hasil Uji Statistik Kadar Gula setelah di fermentasi
pada Wine Air Kelapa Muda dengan ragam
penambahan gula
Lampiran 7.4 Hasil Uji Statistik Rasa di Rongga Mulut pada Wine
Air Kelapa Muda
Lampiran 7.5 Hasil Uji Statistik Rasa Setelah di Telan pada Wine
Air Kelapa Muda
Lampiran 7.6 Hasil Uji Ststistik Aroma Wine Air Kelapa Muda
Lampiran 7.7 Hasil Uji Satistik Warna Wine Air Kelapa Muda
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Lampiran 7.1 Hasil Uji Statistik Kadar Etanol pada Wine Air Kelapa
Muda dengan Ragam Penambahan Gula

Pengaruh Gula Terhadap Kadar Etanol
7
20, 6.2

kadar etanol

6

y = 0.2217x + 1.4057
R² = 0.9705

5
15, 4.4

4
10, 3.4

3

Series1
Linear (Series1)

2

0, 1.6

1
0
0

5

10

15

20

25

kadar gula

Kesimpulan : Hasil uji etanol menunjukan semakin banyak penambahan gula
semakin tinggi dapat meningkatkan kandungan etanol pada wine air kelapa muda.
Pembuatan wine dilihat bila setiap penambahan kadar gula 0,2217% akan
meningkatkan kadar etanol sebesar 97% dan 3% ditentukan oleh faktor diluar
penelitian
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Lampiran 7.2 Hasil Uji Stastistik pH Pada Wine Air Kelapa Muda
Dengan Ragam Penambahan Gula
Muda Dengan Ragam Penambahan Gula

Pengaruh Gula terhadap pH
4

pH setelah fermentasi

3.9
3.8

3.7
y = 0.0269x + 3.3229
R² = 0.7604

3.6
3.5

Series1
Linear (Series1)

3.4
3.3
3.2

0

5

10

15

20

25

kadar gula

Kesimpulan

:

Hasil

ini

menunjukan

bahwa

proses

fermentasi

menyebabkan penurunan pH pada wine yang dihasilkan.PH wine jika dilihat
dari gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa setiap kadar gula sebanyak 0,0269%
dapat meningkatkan pH fermentasi sebesar 76% dan 24% ditentukan oleh
faktor luar.
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Lampiran 7.3 Hasil Uji Statistik Kadar Gula Setelah di Fermentasi pada
Wine Air Kelapa Muda dengan Ragam Penambahan Gula
Muda Dengan Ragam Penambahan Gula

Sisa Gula setelah Fermentasi
sisa gula setelah fermentasi

12

20, 11.4

10

y = 0.4211x + 2.3371
R² = 0.9737
15, 8.1

8
10, 6.1

6

Series1

4

Linear (Series1)
0, 2.7

2
0
0

5

10

15

20

25

kadar gula

Kesimpulan : Hasil ini menunjukan bahwa penambahan kadar awal
sebanyak 0,4211% dapat meningkatkan gula sisa fermentasi sebesar 97% dan
3% ditentukan faktor luar penelitian.
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Lampiran 7.4 Hasil Uji Statistik Rasa di Rongga Mulut pada Wine Air
Kelapa Muda Dengan Ragam Penambahan Gula

 Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N

80
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.23043110

Absolute

.119

Positive

.089

Negative

-.119
1.062
.210

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

Kesimpulan :
Nilai signifikan (0,210) > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal
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 Uji Homogen
Descriptives
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence
Interval for
Mean
Lower Bound

rasadirongga

0%

20

1.4500

.88704

.19835

1.0349

10%

20

2.8000

.83351

.18638

2.4099

15%

20

3.0500

1.05006

.23480

2.5586

20%

20

3.9500

.94451

.21120

3.5080

Total

80

2.8125

1.28372

.14352

2.5268

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic
rasadirongga

df1

.256

df2
3

Sig.
76

.857

Kesimpulan :
Α (0,857) > (0,05) artinya variarsi dari populasi data rasa di rongga mulut
adalah sama (homogen). Dengan demikian, asumsi variasi untuk uji ANOVA
sudah terpenuhi.
 Uji Anova
ANOVA

Sum of Squares

Mean

df

F

Sig.

Square
Between
Groups

64.138

3

21.379

Within
Groups

66.050

76

.869

130.188

79

Total

24.600

.000
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Kesimpulan :
Karena probalilitas (0,00)< F tabel (0,05) maka rata-rata populasi dari data
terdapat perbedaan yang signifikan antara rasa di rongga mulut dengan keempat
perlakuan wine
 Uji Lanjutan (Duncan)
Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets
Rasadirongga
Duncan
perlakuann

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

3

0%

20

10%

20

2.8000

15%

20

3.0500

20%

20

Sig.

1.4500

3.9500
1.000

.399


Means for groups in homogeneous subsets are dis played.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.000.

1.000
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Lampiran 7.5 Hasil Uji Statistik Rasa Setelah di Telan pada Wine Air
Kelapa Muda dengan Ragam Penambahan Gula

 Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N

80
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.23043110

Absolute

.119

Positive

.089

Negative

-.119
1.062
.210

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

Kesimpulan :
Nilai signifikan (0,210) > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal
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 Uji Homogen
Descriptives
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence
Interval for
Mean
Lower Bound

rasaditelan

0%

20

2.0500

1.14593

.25624

1.5137

10%

20

2.6500

.81273

.18173

2.2696

15%

20

3.1500

1.30888

.29267

2.5374

20%

20

4.0500

.88704

.19835

3.6349

Total

80

2.9750

1.27264

.14229

2.6918

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic
rasaditelan

df1

2.257

df2
3

Sig.
76

.089

Kesimpulan :
Α (0,089) > (0,05) artinya variarsi dari populasi data rasa di rongga mulut
adalah sama (homogen). Dengan demikian, asumsi variasi untuk uji ANOVA
sudah terpenuhi.
 Uji Anova
ANOVA

Sum of Squares

Mean

df

F

Sig.

Square
Between
Groups

42.950

3

14.317

Within
Groups

85.000

76

1.118

127.950

79

Total

12.801

.000
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Kesimpulan :
Karena probalilitas (0,00)< F tabel (0,05) maka rata-rata populasi dari data
terdapat perbedaan yang signifikan antara rasa di rongga mulut dengan keempat
perlakuan wine
 Uji Lanjutan (Duncan)
Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets
Rasaditelan
Duncan
perlakuann

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

0%

20

2.0500

10%

20

2.6500

15%

20

20%

20

Sig.

3

2.6500
3.1500
4.0500

.077

.139

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.000.

1.000
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Lampiran 6.6 Hasil Uji Ststistik Aroma Wine Air Kelapa Muda Dengan
Ragam Penambahan Gula

 Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N

80
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.23043110

Absolute

.119

Positive

.089

Negative

-.119
1.062
.210

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

Kesimpulan :
Nilai signifikan (0,210) > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal
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 Uji Homogen
Descriptives
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence
Interval for
Mean
Lower Bound

aroma

0%

20

2.0000

1.33771

.29912

1.3739

10%

20

3.1000

1.33377

.29824

2.4758

15%

20

3.9500

.82558

.18460

3.5636

20%

20

3.7500

.91047

.20359

3.3239

Total

80

3.2000

1.34447

.15032

2.9008

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic
aroma

df1

2.413

df2
3

Sig.
76

.073

Kesimpulan :
Α (0,079) > (0,05) artinya variarsi dari populasi data Aroma adalah sama
(homogen). Dengan demikian, asumsi variasi untuk uji ANOVA sudah
terpenuhi.
 Uji Anova
ANOVA

Sum of Squares

Mean

df

F

Sig.

Square
Between
Groups

46.300

3

15.433

Within
Groups

96.500

76

1.270

142.800

79

Total

12.155

.000
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Kesimpulan :
Karena probalilitas (0,00)< F tabel (0,05) maka rata-rata populasi dari data
terdapat perbedaan yang signifikan antara aroma dengan keempat perlakuan wine
 Uji Lanjutan (Duncan)
Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets
Aroma
Duncan
perlakuann

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

3

0%

20

10%

20

3.1000

20%

20

3.7500

15%

20

Sig.

2.0000

3.7500
3.9500

1.000

.072

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.000.

.576
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Lampiran 7.7 Hasil Uji Satistik Warna Wine Air Kelapa Muda Dengan
Ragam Penambahan Gula

 Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N

80
Mean

0E-7

Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.23043110

Absolute

.119

Positive

.089

Negative

-.119
1.062
.210

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

Kesimpulan :
Nilai signifikan (0,210) > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal
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 Uji Homogen
Descriptives
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence
Interval for
Mean
Lower Bound

warna

0%

20

3.5500

1.14593

.25624

3.0137

10%

20

3.3500

.98809

.22094

2.8876

15%

20

2.9000

.71818

.16059

2.5639

20%

20

3.0000

1.21395

.27145

2.4319

Total

80

3.2000

1.04821

.11719

2.9667

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic
warna

df1

2.245

df2
3

Sig.
76

.090

Kesimpulan :
Α (0,090) > (0,05) artinya variarsi dari populasi data Warna adalah sama
(homogen). Dengan demikian, asumsi variasi untuk uji ANOVA sudah
terpenuhi.
 Uji Anova
ANOVA

Sum of Squares

Mean

df

F

Sig.

Square
Between
Groups

5.500

3

1.833

Within
Groups

81.300

76

1.070

Total

86.800

79

1.714

.171
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Kesimpulan :
Karena probalilitas (0,171)< F tabel (0,05) maka rata-rata populasi dari data tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara rasa di rongga mulut dengan keempat
perlakuan wine
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Lampiran 8 Hasil Analisa Kadar Etanol dan Methanol pada Wine air
Kelapa Muda
Hasil Analisa Kadar Etanol
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Kadar Methanol.
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