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ABSTRAK
YOGHURT SUSU KAMBING DENGAN PENAMBAHAN JUS DAUN
PANDAN (Pandanus amaryllifolius Roxb.) DAN WAKTU FERMENTASI

Dewati Candraningtyastuti
Universitas Sanata Dharma
2016
Susu kambing merupakan salah satu susu yang tidak banyak dikonsumsi
dan diketahui khasiatnya oleh masyarakat Indonesia. Kesukaan konsumen dengan
susu kambing dihambat oleh bau amis khas susu kambing. Susu kambing
memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Perlu adanya
pemanfaatan susu kambing sebagai sumber gizi dalam proses yang lain. Cara
yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengolah susu
menjadi produk olahan susu yang dapat diterima oleh konsumen dengan syarat
harus mempunyai keunggulan. Salah satunya adalah yoghurt dengan penambahan
daun pandan.
Penelitian dilakukan dengan menguji pengaruh konsentrasi daun pandan
(Pandanus amaryllifolius Roxb.) dan lama fermentasi susu dengan bantuan
bakteri Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus untuk
menghilangkan bau khas susu kambing. Penelitian merupakan eksperimental
laboratorium dengan menggunakan variasi konsentrasi daun pandan 1 gr/100ml
susu kambing, 2 gr/100ml susu kambing, 3 gr/100ml susu kambing serta kontrol
atau tanpa penambahan daun pandan dan variasi lama fermentasi yang digunakan
3 jam, 6 jam dan 9 jam.
Berdasarkan pengamatan dan hasil uji Two Way Annova didapatkan hasil
antara lama fermentasi dengan konsentrasi daun pandan untuk menghilangkan bau
khas kambing dan disesuaikan dengan SNI-yoghurt memiliki perbedaan yang
tidak signifikan. Konsentrasi 2 gr/100ml dengan lama fermentasi 9 jam atau
(E2WF3) merupakan perlakuan yang disukai panelis dalam mengurangi atau
menghilangkan bau khas susu kambing.
Kata kunci: Yoghurt, Susu Kambing, Lama Fermentasi, Streptococcus
thermophillus, Lactobacillus bulgaricus, Daun Pandan (Pandanus amaryllifolius
Roxb.)
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ABSTRACT
GOAT MILK YOGHURT WITH PANDANUS LEAVE JUICE (Pandanus
amaryllifolius Roxb.) AND TIME FERMENTATION

Dewati Candraningtyastuti
Sanata Dharma University
2016
Goat milk is one of milk which rarely consumes and some people do not
know about its benefit. Consumer’s pleasure to consume goat milk is inhibited by
mephitis from it. Goat milk has the higher nutrition than cow milk. It is needed to
have goat milk’s utilization as the nutrition source in different way. The way to
overcome that problem is by processing the milk until it becomes milk products
that have high quality, so it can be accepted by consumers. One of them is yogurt
with additional of pandanus leaves.
The research was done by examining the pandanus leaves (Pandanus
amaryllifolius Roxb.) and how long the fermentation of milk which was helped by
bactery Streptococcus thermophillus and Lactobacillus bulgaricus which had the
influence in removing the distinctive smell of goat milk. This research was the
laboratory experimental by using the variations of pandanus leaves 1gr/100ml of
goat milk, 2gr/100ml of goat milk, 3gr/100ml of goat milk and controlled the
process without adding of pandanus leaves and the variety of fermentation was
done in 3, 6, and 9 hours.
According to the observation and Two Way Annova’s test result was
obtained the different insignificant result between fermentation times with the
concentration of pandanus leaves in removing the distinctive smell of goat milk
and adjusting to SNI-yogurt. The 2 gr/100ml concentration of goat milk with 9
hours of fermentation or (E2WF3) is yoghurt whos is favored by the panelists to
remove the distinctive smell of goat milk.
Keywords: Yoghurt, goat milk, fermentation’s times, Streptococcus thermophillus,
Lactobacillus bulgaricus, pandanus leaves.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Yoghurt merupakan produk berbasis susu yang telah dikonsumsi
selama berabad-abad yang mempunyai efek menguntungkan bagi
kesehatan. Dengan berjalannya waktu, yoghurt terus menerus dimodifikasi
untuk mendapatkan karakteristik dan efek nutrisi yang lebih baik (Routray
dan Mishra, 2011). Yoghurt dapat menurunkan kadar kolesterol darah,
menjaga kesehatan lambung dan mencegah penyakit kanker saluran
pencernaan serta mengandung bakteri hidup sebagai probiotik dari
makanan yang menguntungkan bagi mikroflora dalam saluran pencernaan.
Selain itu, mengkonsumsi yoghurt memungkinkan seseorang yang
menderita kelainan lactose intolerance seolah mampu mengkonsumsi susu
(McLean, 1993).
Yoghurt berasal dari susu yang mengalami fermentasi (Tamime dan
Robinson, 2007) dengan bentuk seperti bubur atau es krim. Yoghurt
umumnya mengandung paling sedikit 3,25% lemak susu dan 8,25%
padatan non lemak. Yoghurt dapat dibuat rendah lemak (lemak susu 0,52%) atau tanpa lemak (lemak susu kurang dari 0,5%) (Routray dan Mishra,
2011). Yoghurt dapat dibuat dari susu, salah satunya susu kambing
(Stelios dan Emmanuel, 2004). Pembuatan susu kambing menjadi yoghurt
akan meningkatkan nilai jual susu, nilai gizi dan kesukaan konsumen

1
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terhadap susu kambing. Adanya inokulasi mikroba starter akan memecah
asam-asam lemak yang menyebabkan bau khas pada susu kambing.
Di Indonesia, susu kambing belum banyak dikonsumsi. Hal ini
disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang manfaat susu kambing.
Selain itu, populasi kambing perah juga masih terbatas. Sebagian besar
masyarakat pedesaan memelihara kambing sebagai kambing potong.
Pemeliharaan kambing perah sebagai penghasil susu masih sangat jarang
(Budiana dan Susanto, 2005). Susu kambing terbaik adalah susu yang
segar (raw goat milk). Jika dibandingkan dengan konsumsi susu sapi, susu
kambing biasanya dikonsumsi dengan alasan susu ini dianggap mampu
menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Susu kambing memiliki manfaat
yaitu menyembuhkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan TBC,
mencegah berkembangnya sel kanker, menyembuhkan reaksi alergi
terutama di bagian wajah, memperlancar pencernaan, memperkuat daya
tahan tubuh, dan mencegah osteoporosis karena kadar kalsiumnya tinggi
(Surajudin dkk., 2006). Adapun maanfaat lainnya yaitu kandungan
fluorine yang terdapat pada susu kambing berkisar 10 sampai 100 kali
lebih besar. Kandungan fluorine bermanfaat sebagai antiseptik alami dan
dapat membantu menekan perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh
(Budiana dan Susanto, 2005).
Bau “prengus” pada susu kambing dapat dikurangi atau dihilangkan
dengan menambahkan daun pandan karena daun pandan mengandung
senyawa kimia 2-acetyl-1-pyrroline (ACPY) yang merupakan aroma dasar
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serta mengandung beberapa bahan kimia diantaranya alkaloida, saponin,
dan flavonoid sehingga menimbulkan aroma wangi terhadap makanan atau
minuman. Daun pandan memiliki efek farmakologis yaitu menambah
nafsu makan, menghilangkan gelisah, menghitamkan rambut dan
mengobati tekanan darah tinggi (Hariana, 2008).
Kualitas yoghurt dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas susu,
lama penyimpanan, suhu inkubasi dan jenis starter yang digunakan.
Dalam pembuatan

yoghurt, starter

yang ditambahkan umumnya

mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus
bulgaricus. S. thermophilus tumbuh lebih cepat dan menghasilkan baik
asam maupun CO2. Asam dan CO2 yang dihasilkan tersebut kemudian
merangsang pertumbuhan dari L. bulgaricus (Routray dan Mishra, 2011).
Rasio antara S. thermophilus dan L. bulgaricus dengan perbandingan yang
sama (1:1) menghasilkan sifat dan aroma yoghurt yang paling baik
(Ghadge et al., 2008). Kedua spesies ini bersifat mutual synergism
(Masato et al., 2008). Menurut Crawford (1962) aktifitas proteolitik S.
thermophilus menghasilkan asam formiat yang dapat merangsang
pertumbuhan L. bulgaricus. Selanjutnya L. bulgaricus menghasilkan asam
amino glisin dan histidin yang dibutuhkan oleh S. thermophilus. Aroma
asam yang kuat terjadi jika L. bulgaricus mendominasi atau jumlah starter
yang digunakan berlebihan.
Adapun salah satu fungsi fermentasi susu pada penelitian ini yaitu
menghilangkan aroma asli susu segar yang tidak disukai, untuk itu perlu
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dilakukan pengolahan pada susu kambing menjadi susu kambing
fermentasi. Pengolahan susu kambing menjadi susu fermentasi diharapkan
mampu menghilangkan atau paling tidak mengurangi bau “prengus”.
Penelitian

oleh

Baarri

(2003)

yaitu

fermentasi

sebagai

upaya

menghilangkan aroma “prengus” susu kambing mengatakan bahwa
keseluruhan konsentrasi masih berada di bawah level pencapaian optimal
senyawa volatil yang mampu menghilangkan aroma “prengus”, secara uji
organoleptik terhadap intensitas aroma “prengus” masih terdapat aroma
“prengus” pada produk akhir penelitian. Sedangkan pada penelitian ini,
peneliti membuat sediaan yoghurt dengan menambahkan jus daun pandan
dengan berbagai konsentrasi dan lama fermentasi yang berbeda.
Penggunaan jus daun pandan pada penelitian ini merupakan inovasi baru
atau alternatif lain dari penelitian yang sudah ada untuk mengurangi atau
menghilangkan bau “prengus” dari susu kambing. Hal menarik dari
penelitian ini adalah penggunaan daun pandan yang biasanya digunakan
sebagai penambah aroma atau pewarna makanan dan minuman kini
digunakan sebagai penghilang bau khas susu kambing karena kandungan
senyawa kimia yang terdapat pada daun pandan.
Pada penelitian ini uji organoleptik akan dilakukan oleh 3 orang
panelis yang diminta untuk melakukan uji dengan indera seperti
penglihatan, penciuman dan pengecapan terhadap yoghurt daun pandan
dan mengetahui apakah sediaan yoghurt daun pandan yang dibuat
berpengaruh terhadap bau “prengus” khas susu kambing dan sesuai dengan
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prosedur (SNI) yoghurt atau tidak. Untuk penilaian uji organoleptik
peneliti memberikan lembar kuisioner yang dibedakan menjadi dua tahap
yaitu penilain yoghurt setelah dinkubasi dalam inkubator dan setelah
disimpan dalam refrigerator dengan rentang nilai terendah yaitu satu
sampai nilai tertinggi yaitu tiga.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut :
1. Apakah penambahan jus daun pandan (P. amaryllifolius)

mampu

menghilangkan atau mengurangi bau “prengus” pada sediaan yoghurt
susu kambing?
2. Berapakah konsentrasi jus daun pandan (P. Amaryllifolius) dan lama
fermentasi yang disukai oleh panelis dalam menghilangkan atau
mengurangi bau “prengus” khas susu kambing pada sediaan yoghurt?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kemampuan jus daun pandan (P. Amaryllifolius) dalam
menghilangkan atau mengurangi bau “prengus” pada sediaan yoghurt
susu kambing.
2. Mengetahui konsentrasi jus daun pandan (P. Amaryllifolius) dan lama
fermentasi yang disukai oleh panelis dalam menghilangkan atau
mengurangi bau “prengus” khas susu kambing pada sediaan yoghurt.
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D. Manfaat penelitian
1. Bagi Peneliti
Menambah wawasan, pengetahuan maupun keterampilan bagi
peneliti

di

bidang

bioteknologi,

khususnya

tentang

pengaruh

penambahan jus daun pandan dengan konsentrasi dan lama fermentasi
yang berbeda dan dilakukan uji organoleptik pada produk yoghurt dan
akan dibandingkan dengan SNI yoghurt.
2. Bagi Pendidikan
Sebagai persembahan pengetahuan ilmiah bagi dunia pendidikan,
khususnya yang berkaitan dengan yoghurt berbahan dasar susu
kambing dengan penambahan jus daun pandan. Selain itu, sebagai
kontribusi untuk memperkaya referensi, khususnya bagi peserta didik
yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Masyarakat
Yoghurt susu kambing dengan penambahan jus daun pandan
menjadi diversifikasi yoghurt dengan nilai jual, nilai gizi dan kesukaan
konsumen terhadap meningkat serta menjadi minuman alternatif bagi
lactose intolerance.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Susu Kambing
Susu kambing banyak dikonsumsi di Timur Tengah sejak 7000 SM
bahkan lebih terkenal dibandingkan susu sapi. Susu kambing juga
merupakan salah satu bahan baku beberapa jenis makanan dan minuman,
seperti puding, milkshake dan yoghurt (Budiana dan Susanto, 2005). Susu
kambing memiliki beberapa perbedaan karateristik dari susu sapi, yaitu
warnanya lebih putih. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin A pada susu
kambing tidak tersusun sebagai pigmen karotenoid seperti susu sapi.
Selain itu, globula lemak susunya lebih kecil sehingga lemak susu
kambing lebih mudah dicerna (Blakely dan Blade, 1991). Susu kambing
mengandung kadar trigliserida rantai sedang atau medium chain
triglyceride (MCT) (6-12 karbon) lebih tinggi dibandingkan susu sapi.
MCT telah lama digunakan sebagai komponen nutrisi bagi pasien
malabsorbsi.

Penyerapan

MCT

dan

konversinya

menjadi

energi

memerlukan lebih sedikit enzim dibandingkan dengan trigliserida rantai
panjang (Purbayanto, 2009).
Susu kambing layaknya susu yang berasal dari sumber hewan
lainnya merupakan campuran yang kompleks, yaitu emulsi lemak dalam
air. Empat komponen utama penyusun susu kambing yaitu laktosa, lemak,
senyawa nitrogen dan mineral. Susu kambing memiliki ukuran rata-rata

7
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butiran lemak sebesar 2 mikrometer, lebih kecil daripada ukuran butiran
lemak susu sapi yang mencai 2,5-3,5 mikrometer. Ukuran butiran lemak
yang lebih kecil membuat lemak susu kambing lebih tersebar dan
homogen sehingga lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan manusia
(Purbayanto, 2009).
Bila ditinjau dari nilai gizinya, susu kambing mengandung protein
dan lemak mendekati susu sapi dan ASI (Tabel 2.1). Selain itu, keluhankeluhan kesehatan yang sering dijumpai akibat mengonsumsi susu sapi
tidak ditemui pada orang yang mengonsumsi susu kambing. Oleh
karenanya, susu kambing bisa menjadi alternatif bagi konsumen yang
alergi terhadap susu sapi.
Tabel 2.1. Perbandingan komposisi susu kambing, susu sapi dan ASI (/100 g)
Nilai Gizi

Susu Kambing

Susu Sapi

ASI

Air (%)

87,5

87,2

88,3

Hidrat Arang

4,6

4,7

6,9

Energi (kkal)

67,0

66,0

69,1

Lemak (g)

4,0-7,3

3,7

4,4

Protein (g)

3,3-4,9

3,3

1,0

Kalsium (Ca) (mg)

129

117

33

Phosphor (P) (mg)

106

151

14

Besi (Fe) (mg)

0,05

0,05

0,05

Vitamin A (IU)

185

138

240

Vitamin B-12 (mg)

0,07

0,36

0,84

Sumber: Budiana dan Susanto (2005)
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Susu kambing mengandung vitamin dalam jumlah memadai atau
berlebih, kecuali vitamin C, D, piridoksin, dan asam folat (Devendra dan
Burns, 1994). Susu kambing tidak memiliki pigmen karoten dan hanya
mengandung vitamin B6 dan B12 dalam jumlah kecil sehingga berwarna
lebih putih daripada susu sapi (Fathir, 2010). Beberapa kelebihan susu
kambing adalah susu kambing mengandung 13% kadar laktosa lebih
rendah dibandingkan susu sapi dan 41% lebih rendah dibanding ASI,
memiliki daya cerna dan sifat buffer yang tinggi sehingga menjadikan susu
kambing sebagai diet yang baik bagi orang yang mengalami gangguan
pencernaan seperti maag.
Banyak keistimewaan atau manfaat yang menjadikan susu
kambing perlu diangkat dan disosialisasikan menjadi susu yang nantinya
disukai masyarakat, antara lain :
1) Susu kambing kaya protein, enzim, mineral, vitamin A, dan vitamin B
(riboflavin). Beberapa jenis enzim yang terdapat dalam susu kambing
antara lain ribonuklease, alkalin fostate, lipase dan xantin oksidase.
Sementara beberapa mineral yang terkandung dalam susu kambing
yaitu kalsium, kalium, magnesium, fosfor, klorin dan mangan.
2) Mengandung antiartritis (inflamasi sendi).
3) Mempunyai khasiat untuk mengobati demam kuning, penyakit kulit,
gastritis (gangguan lambung), asma (gangguan pernapasan) dan
insomnia (tidak bisa tidur).
4) Molekul lemaknya kecil sehingga mudah dicerna.
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5) Bisa disimpan di tempat dingin, misalnya lemari pendingin tanpa
mengubah kualitas dan khasiatnya (Budiana dan Susanto, 2005).
Aroma asli susu segar pada umumnya yaitu aroma “amis”. Setelah
menjadi susu fermentasi, Aroma tersebut akan berkurang bahkan hilang. Hal
ini dikarenakan selama proses fermentasi dikeluarkan gas-gas atau senyawa
volatil seperti asetaldehid dan diasetil yang berfungsi sebagai senyawa
“pencuci” aroma. Belum diketahui dengan jelas, namun keberadaan senyawa
tersebut mempunyai pengaruh positif dalam mengurangi atau menghilangkan
aroma asli susu. Asetaldehid merupakan jenis senyawa volatil yang
memberikan aroma yang spesifik pada susu fermentasi. Asetaldehid yang
rendah akan memberikan pengaruh pada aroma asli susu segar pada hasil akhir
produk. Aroma asli susu akan berkurang jika kandungan asetaldehid tinggi
(Rysstad et al., 1987). Diasetil mempunyai peranan pada aroma susu
fermentasi. Keberadaan diasetil ini akan memberikan aroma “harum” susu
fermentasi. Senyawa diasetil tidak terdeteksi pada susu segar dan akan
menunjukkan eksistensinya ketika dilakukan fermentasi pada susu tersebut
(Manjunath et al., 1983).
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B. Daun Pandan
1. Klasifikasi tanaman

Gambar 2.1. Daun Pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.)
(Rahayu, 2008)
Klasifikasi Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.)
menurut Van Steenis (2008) adalah sebagai berikut :
Regnum

: Plantae

Division

: Spermatophyta

Classis

: Monocotyledonae

Ordo

: Pandanales

Familia

: Pandanaceae

Genus

: Pandanus

Species

: Pandanus amaryllifolius Roxb.

2. Uraian tanaman
Tanaman pandan wangi dapat dengan mudah dijumpai di daerah
tropis dan banyak ditanam di halaman, di kebun, di pekarangan rumah
maupun tumbuh secara liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Selain itu,
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tumbuhan ini dapat tumbuh liar ditepi sungai, rawa, dan tempat-tempat
lain yang tanahnya agak lembab dan dapat tumbuh subur dari daerah
pantai sampai di daerah dengan ketinggian 500 meter dpl (di bawah
permukaan laut) (Dalimartha, 2009). Di beberapa daerah, tanaman ini
dikenal dengan berbagai nama antara lain: Pandan Rampe, Pandan
Wangi (Jawa); Seuke Bangu, Pandan Jau, Pandan Bebau, Pandan
Rempai (Sumatera); Pondang, Pondan, Ponda, Pondago (Sulawesi);
Kelamoni, Haomoni, Kekermoni, Ormon Foni, Pondak, Pondaki,
Pudaka (Maluku); Pandan Arrum (Bali); Bonak (Nusa Tenggara)
(Rahayu dan Handayani, 2008).
3. Morfologi Tanaman
Pandan wangi adalah jenis tanaman monokotil dari familia
Pandanaceae. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi
masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Batang
P. amaryllifolius bulat dengan bekas duduk daun, bercabang, menjalar,
akar tunjang keluar di sekitar pangkal batang dan cabang. Daun
tunggal dengan pangkal memeluk batang, tersusun berbaris tiga dalam
garis spiral. Helai daun berbentuk pita, tipis, licin, ujung runcing, tepi
rata, bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lebar 3-5 cm, beruduri
tempel pada ibu tulang daun permukaan bawah bagian ujungujungnya, warna hijau, bunga majemuk, bentuk bongkol, warna putih.
Buah P. amaryllifolius merupakan buah batu, menggantung, bentuk
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bola, diameter 4-7,5 cm, dinding buah berambut, berwarna jingga
(Rahayu dan Handayani, 2008).
4. Kandungan Daun Pandan
Pandan wangi memiliki aroma yang khas pada daunnya. Selain itu,
memiliki senyawa metabolik sekunder yang merupakan suatu senyawa
kimia pertahanan yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam jaringan
tumbuhannya, senyawa tersebut bersifat toksik dan berfungsi sebagai
alat perlindungan diri dari gangguan pesaingnya (Dalimartha, 2009).
a) Senyawa 2 acetyl-1-pyrroline
Senyawa 2 acetyl-1-pyrroline merupakan senyawa aromatik
berwarna kuning sebagai hasil oksidasi pigmen karotenoid yang
larut dalam alkohol. Komponen aroma dasar dari daun pandan
wangi 2-acetyl-1-pyrroline (ACPY) terdapat juga pada tanaman
jasmine. Konsentrasi ACPY pada pandan wangi lebih tinggi
dibandingkan dengan jasmine (Cheetangdee dan Siree, 2006).
b) Alkaloida
Alkaloida merupakan senyawa kimia bersifat basa yang
mengandung satu atau lebih atom nitrogen, umumnya tidak
berwarna, dan berwarna jika mempunyai struktur kompleks dan
bercincin aromatik. Alkaloida biasanya didapati sebagai garam
organik dalam tumbuhan dalam bentuk senyawa padat berbentuk
kristal. Pada daun atau buah segar biasanya keberadaan alkaloida
memberikan rasa pahit di lidah. Alkaloida memiliki efek dalam
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bidang kesehatan berupa pemicu sistem saraf, menaikkan tekanan
darah, mengurangi rasa sakit, antimikroba, obat penenang, dan obat
penyakit jantung (Simbala, 2009).
Alkaloida seringkali beracun bagi manusia dan banyak
mempunyai kegiatan fisiologis yang menonjol, sehingga banyak
digunakan dalam pengobatan. Alkaloida dapat ditemukan dalam
berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting dan kulit
kayu. Alkaloida ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi maupun
tingkat rendah, bahkan pada hewan (Simbala, 2009).
c) Saponin
Saponin adalah suatu glikosida yang mungkin ada pada
banyak macam tumbuhan. Fungsi dalam tumbuh-tumbuhan tidak
diketahui, mungkin sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat atau
waste product dari metabolisme tumbuh-tumbuhan (Jaya, 2010).
Saponin mempunyai rasa pahit, dapat mengadsorbsi Ca dan Si dan
membawanya dalam saluran pencernaan. Saponin juga bersifat bisa
menghancurkan butir darah merah lewat hemolisis (Jaya, 2010).
d) Flavonoid
Flavonoid bersifat polar merupakan senyawa yang larut
dalam air. Flavonoid merupakan kandungan kelas tumbuhan hijau.
Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun,
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akar, kulit kayu, tepung sari, nectar, bunga, buah dan biji (Umar,
2008).
5. Khasiat dan kegunaan
Masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu telah mengenal dan
memanfaatkan

tanaman

yang

mempunyai

khasiat

obat

atau

menyembuhkan penyakit. Tanaman tersebut dikenal dengan sebutan
tanaman obat tradisional atau obat herbal. Salah satu tanaman tersebut
adalah daun pandan (Dalimartha, 2009). Khasiat tanaman ini adalah
sebagai rempah-rempah, bahan penyedap, pewangi dan pemberi warna
hijau pada masakan atau penganan dan bahan baku pembuatan minyak
wangi. Selain itu pandan juga digunakan sebagai obat tradisional untuk
mencegah rambut rontok, menghitamkan rambut, menghilangkan
ketombe, mengobati lemah saraf (neurasthenia), tidak nafsu makan,
rematik, mengatasi insomnia, melancarkan buang air besar, mencegah
kanker, mencegah diabetes, melancarkan haid, membersihkan usus
dari radikal bebas, sumber antioksidan, sakit disertai gelisah
(Rohmawati, 1995).

C. Yoghurt
Yoghurt adalah hasil fermentasi susu dengan bantuan bakteri
pembentuk asam laktat yang mempunyai bentuk setengah padat dengan
tekstur antara susu cair dan keju. Yoghurt dengan bahan baku susu murni
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berwarna putih, rasanya asam, tidak mengandung alkohol, tekstur halus
dan secara umum menyerupai podeng (Chusniati dan Effendi, 2008).

1. Nutrisi Yoghurt
Menurut Deeth dan Tamime (1981) yoghurt mengandung beberapa
kandungan antara lain: energi, protein, lemak, karbohidrat (Tabel 2).
Bahkan mengandung mineral (kalsium, fosfor, natrium dan kalium)
dan mempunyai kandungan vitamin cukup lengkap yaitu: vitamin A, B
kompleks, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B6 (piridoksin), B12
(sianokobalamin), vitamin C, vitamin D, E, asam folat, asam nikotinat,
asam pantotenat, biotin dan kolin (Surajudin dkk., 2006).
Tabel 2.2 Kandungan gizi yoghurt
Komponen

Kandungan (per 100 mg)

Energi (Kkal)**)

42-62

Nilai pH

4,2-4,4

Protein (g)

4,5-5,0

Karbohidrat (g)**)

6-7

Lemak (g)**)

-

Kalsium (mg)

130-176

Magnesium (mg)

17

Potassium (mg)

226

Keterangan :
*) Nilai ini adalah untuk yoghurt yang diberi tambahan gula
**) Nilai ini adalah untuk yoghurt yang tidak diberi tambahan gula
Sumber : Surajudin dkk., 2006
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2. Kelebihan Yoghurt
Yoghurt baik dikonsumsi karena memiliki kelebihan sebagai
berikut:
1) Mudah dicerna.
Yoghurt lebih mudah dicerna dibandingkan susu. Adanya
bakteri hidup dan aktif akan memproduksi enzim lactase. Enzim
ini jumlahnya kurang pada anak dengan intoleransi laktosa. Proses
kultur juga akan memecah laktosa (gula susu) menjadi glukosa
dan galaktosa, sehingga lebih mudah diserap oleh anak dengan
intoleransi laktosa.
2) Baik untuk kesehatan usus.
Yoghurt mengandung bakteri: Lactobacteria, terutama L.
acidophilus. Bakteri itu meningkatkan bakteri kolon, sehingga
akan menurunkan risiko kanker kolon.
3) Membantu proses penyerapan nutrisi.
Yoghurt meningkatkan penyerapan kalsium dan vitamin B.
Adanya asam laktat pada yoghurt akan membantu mencerna
kalsium susu.
4) Meningkatkan kekebalan tubuh.
Penelitian

yang

dilakukan

pada

68

orang

yang

mengonsumsi yoghurt dua cangkir per hari menunjukkan hasil
yang cukup positif. Mereka ini mempunyai kadar interferon lebih
tinggi. Interferon merupakan derivat glikoprotein yang salah satu
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pembentuknya dapat dirangsang oleh bakteri. Interferon berfungsi
sebagai imunoregulator dan mensekresikan antivirus.
5) Membantu penyembuhan infeksi saluran cerna.
Keberadaan virus dan gangguan saluran cerna akan
membentuk luka pada lapisan usus, terutama sel-sel yang
memproduksi lactase. Walau hanya sementara, anak-anak bisa
mengalami intoleransi laktosa selama satu sampai dua bulan pasca
infeksi saluran cerna. Karena mengandung sedikit laktosa dan
banyak enzim lactase, para dokter sering memanfaatkan yoghurt
untuk memulihkan kesehatan alat cerna. Penelitian menunjukkan,
yoghurt mempercepat penyembuhan diare pada anak.
6) Menurunkan infeksi jamur.
Konsumsi satu gelas yoghurt setiap hari akan mengurangi
pertumbuhan jamur pada vagina. Hal ini akan menurunkan risiko
terjadinya infeksi jamur pada vagina.
7) Kaya akan kalsium.
Dalam satu gelas yoghurt rata-rata terkandung sekitar 450
mg kalsium. Mineral ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kolon.
Orang yang diet tinggi kalsium seperti di negara Skandinavia,
mempunyai tingkat kejadian kanker kolorektal lebih rendah
dibanding dengan negara lain.
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8) Sumber protein.
Satu gelas yoghurt tawar mengandung 10-14 gram protein
atau sekitar 20 persen dari kebutuhan protein harian. Proses
fermentasi membuat protein yang ada pada yoghurt lebih mudah
dicerna.
9) Menurunkan kadar kolesterol.
Para ahli memperkirakan, bakteri hidup yang ada pada
yoghurt mampu berasimilasi dengan kolesterol. Bisa juga karena
yoghurt mengikat asam empedu, sehingga menurunkan kadar
kolesterol.
10) Makanan penolong.
Keberadaan protein yang mudah dicerna serta asam laktat
yang meningkatkan penyerapan mineral, membuat yoghurt baik
dikonsumsi oleh anak dengan gangguan penyerapan di saluran
cerna (Rinadya, 2008).

3. Bio Starter Yoghurt
Bibit atau starter yoghurt terdiri dari biakan bakteri L. bulgaricus
dan biakan S. thermophillus. Pembuatan bibit untuk yoghurt dilakukan
secara bertahap. Pertama L. bulgaricus maupun S. thermophillus
masing-masing dibiakkan dalam susu yang terpisah. Kemudian biakan
dicampur, bila biakan langsung dicampur, maka salah satu bibit sering
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dominan dan menekan pertumbuhan bibit lainnya (Susilorini dan
Sawitri, 2007).
Perbandingan yang sesuai antara jumlah L. bulgaricus dan S.
thermophillus yang sesuai adalah 1:1. Karena selama pertumbuhan
terjadi simbiosis antara kedua bakteri S. thermophillus akan
berkembang lebih cepat mengawali pembentukan asam laktat melalui
fermentasi laktosa. Kondisi ini memberikan lingkungan yang sangat
baik untuk pertumbuhan L. bulgaricus dan menyebabkan berubahnya
protein susu dan pembentukan asam amino pada yoghurt (Hidayat dkk,
2006).
Tabel 2.3 Karakteristik Bakteri Asam Laktat

Jenis

Bentuk

Karakter

Streptococcus
thermophilus

Bulat
atau
lonjong

Gram
positif

Temperatur
Pertumbuhan
Optimal

Jenis
Fermentasi

Sekitar 45℃

Aerobik
Homofermentatif

Lactobacillus Batang Gram
Homofermentatif
Sekitar 45℃
bulgaricus
positif
Sumber: (Yoghurt; Susu Fermentasi yang Menyehatkan)
oleh Surajudin dkk., 2006.

4. Proses pembuatan Yoghurt
Menurut Mellisa (2006), pembuatan yoghurt terdiri dari persiapan
bahan, persiapan bibit, inokulasi susu dengan bibit, fermentasi
(inkubasi) dan pendinginan, perlakuan setelah fermentasi (penambahan
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flavor/buah), pendinginan dan pengemasan. Persiapan bahan meliputi
starter yoghurt dan susu. Proses pembuatan diawali dengan kultur
bibit, mikroorganisme L. bulgaricus dan S. thermophillus masingmasing dibiakkan dalam susu secara terpisah. Pemanasan susu
sebelum ditambahkan bibit merupakan suatu tahap yang penting.
Pemanasan biasanya dilakukan pada suhu 85℃ selama 30 menit.
Tujuan pemanasan tersebut untuk mematikan bakteri dalam susu yang
dapat mengalahkan bakteri inokulan serta untuk menguapkan sebagian
air agar kekentalan susu sesuai untuk pertumbuhan bibit. Setelah
pemanasan, starter kemudian diinokulasikan pada media susu (Rosita,
2005).
Jumlah pemberian bibit campuran (L. bulgaricus dan S.
thermophillus dalam jumlah yang sama) biasanya 2-10% dari media
susu yang digunakan. Inkubasi atau fermentasi yoghurt bisa dilakukan
pada suhu kamar ataupun suhu 45℃. Pada suhu lebih tinggi aktivitas
mikroba akan semakin tinggi juga. Inkubasi pada suhu kamar
memerlukan waktu 14 sampai 16 jam, pada suhu 32℃ waktu sekitar 11
jam, sedangkan inkubasi pada suhu 45℃ hanya memerlukan waktu
sekitar 4-6 jam. Selama inkubasi, susu mengalami penggumpalan yang
disebabkan menurunnya pH akibat aktivitas kultur. Pada mulanya S.
thermophillus menyebabkan peningkatan pH hingga 5,0 sampai 5,5
selanjutnya pH menurun hingga 3,8 sampai 4,5 karena adanya aktivitas
L. bulgaricus. Selain itu selama inkubasi akan terbentuk flavor karena
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terbentuknya beberapa asam hasil metabolisme yaitu: asam laktat,
asetaldehid, asam asetat dan diasetil (Chandan dan Shahani, 1993).
Jenis yoghurt berdasarkan teksturnya, terbagi dalam beberapa jenis,
yaitu: set yoghurt, merupakan yoghurt dengan tekstur sangat kental,
umumnya warnanya putih dan terasa sangat asam. Stir yoghurt,
teksturnya lebih encer dibandingkan set yoghurt tetapi masih terasa
kental mirip dengan es krim. Stir yoghurt sudah mengalami
penambahan pemanis, perasa atau buah-buahan pelengkap. Drink
yoghurt, merupakan yoghurt bentuknya cair sama seperti susu cair
dapat langsung diminum. Tekstur yoghurt ada tiga jenis, yaitu
bertekstur kental, bertekstur agak kental dan bertekstur cair. Beda dari
ketiga jenis tekstur yoghurt ini adalah yoghurt yang kental
mengandung jumlah padatan yang lebih banyak dibandingkan dengan
yoghurt yang agak kental dan yoghurt yang cair. Semakin kental
tekstur yoghurt itu berarti semakin banyak padatannya (Widodo,
2002).

5. Kualitas Yoghurt dan Tingkat Kesukaan
Kualitas yoghurt dapat ditentukan dari kandungan asam-asam
organik yang terdapat pada yoghurt. Asam organik diperoleh dari hasil
metabolism selama fermentasi susu menjadi

yoghurt

dengan

menggunakan bakteri L. acidophilus dan S. thermophillus adalah asam
laktat (Yusmarini dan Raswen, 1998).
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Tabel 2.4 Syarat Mutu Yoghurt

No

Kriteria
Uji

Yoghurt tanpa perlakuan
panas setelah fermentasi
Yoghurt

Low Non fat
fat
Cairan kental-padat

Yoghurt dengan
perlakuan panas setelah
fermentasi
yoghurt Low Non fat
fat
Cairan kental-padat

1.

Penampakan

2.

Bau

Normal/khas

Normal/khas

3.

Rasa

Asam/khas

Asam/khas

4.

Konsistensi

Homogen

Homogen

Sumber : SNI ( 2009)

6. Total Asam
Kosikowski (1977) dalam lis dan Supriyanto (2006) yang
menyatakan bahwa dalam pembuatan yoghurt dengan menggunakan
starter L. bulgaricus dan S. thermophillus yang semakin banyak akan
menghasilkan kadar asam yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya
pemberian starter maka akan memproduksi kadar asam yang
berlebihan sehingga hasilnya lebih asam dan dengan demikian kadar
asamnya juga akan meningkat.

7. Protein Yoghurt
Semakin banyak jumlah mikroba yang terdapat di dalam yoghurt
maka akan semakin tinggi kandungan proteinnya karena sebagian
besar komponen penyusun mikroba adalah protein. Protein yang
terdapat pada yoghurt merupakan jumlah total dari protein bahan yang
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digunakan dan protein bakteri asam laktat yang terdapat di dalamnya
(Yusmarini dan Raswen, 2004).
Kandungan dan kualitas protein yoghurt dipengaruhi oleh bahan
dasar yoghurt dan proses fermentasi. Proses fermentasi membuat
protein yang ada pada yoghurt lebih muda dicerna. Bakteri S.
thermophillus dan L. bulgaricus akan menghidrolisa gula susu, laktosa,
menjadi asam laktat sehingga keasaman susu naik disertai dengan
penuruan pH yang mengakibatkan terkoagulasinya protein susu dan
membentuk “curd” yang kompak. Selain membentuk asam laktat,
hidrolisis laktosa oleh kedua spesies bakteri tersebut dan juga
metabolisme nitrogen dari hidrolisis protein terutama oleh L.
bulgaricus menghasilkan senyawa asetaldehid yang memberikan
aroma khas pada yoghurt (Marshall, 1987).
Tingkat kesukaan dipengaruhi oleh rasa yang terdapat pada
yoghurt. Terbentuknya asam laktat menyebabkan yoghurt memiliki
rasa asam dan pH antara 3,8-4,6 berbentuk semi solid. Namun banyak
konsumen yang tidak menyukai rasa yoghurt yang terlalu asam
sehingga kemudian yoghurt dijual ke konsumen dengan berbagai
campuran buah-buahan. Kroger (1976) menyatakan bahwa hanya 10,621% konsumen menyukai “plain yoghurt”. Selebihnya 89,4-79% lebih
menyukai yoghurt yang ditambahkan flavor buah-buahan dan gula.
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Yusmarini dan Raswen (2004) menyatakan proses fermentasi dapat
mengurangi aroma khas dari susu karena pada proses fermentasi susu
akan dihasilkan asam-asam organik yang dapat meningkatkan citarasa.

8. Organoleptik
Indera perasa kita dapat merasakan banyak makanan yang kita
makan. Hal ini dapat dipakai sebagai metode untuk menentukan
kualitas makanan. Kita dapat membiasakan indera kita untuk
mengenali atau menilai cita rasa dan kualitas makanan dengan cara
melatih indera tersebut. Menurut Rahayu (2001) yang menyatakan bila
digabungkan dengan perasaan (konsistensi dan tekstur) dari makanan
di dalam mulut, konsumen dapat membedakan suatu makanan dengan
jenis makanan lain. Cita rasa makanan ditimbulkan oleh terjadinya
rangsangan terhadap indera pengecap dalam tubuh manusia. Makanan
yang memiliki cita rasa tinggi adalah makanan yang disajikan dengan
menarik, menyebarkan bau yang sedap dan memberikan rasa yang
lezat. Evaluasi bau dan rasa masih tergantung pada taste panel,
keragaman antara individu dalam respon intensitas dan kualitas
terhadap stimulus tertentu dan pada seseorang individu tertentu (karena
beberapa faktor luar) menyebabkan pemilihan anggota panel
merupakan hal yang terpenting (Rahayu, 2001).
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D. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang dilakukan Baarri (2003) berjudul “Fermentasi
Sebagai Upaya Menghilangkan Aroma “Prengus” Susu Kambing”,
menemukan bahwa keseluruhan konsentrasi masih berada dibawah level
pencapaian optimal senyawa volatil yang mampu menghilangkan aroma
“prengus”. Secara uji organoleptik menyatakan bahwa produk akhir
penelitian masih terdapat aroma “prengus”.
Penelitian yang dilakukan Tasia (2014) berjudul “Potensi Cincau
Hitam, Daun Pandan dan Kayu Manis Sebagai Bahan Baku Minuman
Herbal Fungsional”, menyatakan bahwa ketiga bahan tersebut memiliki
kandungan senyawa bioaktif yang mampu membantu dan memperbaiki
sistem metabolisme tubuh dan menjadikan minuman herbal terkenal
karena aromanya dan aplikasinya dalam bidang kesehatan.
Penelitian yang dilakukan Khusaini (2014) berjudul “Pemanfaatan
Buah Pepaya Dalam Pembuatan Yoghurt Fruit Dengan Perbedaan Jumlah
Konsentrasi Starter dan Lama Fermentasi”, menunjukkan bahwa jumlah
konsentrasi starter dan lama fermentasi berbeda sangat berpengaruh nyata
terhadap kualitas yoghurt (warna, rasa, aroma dan tekstur).
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E. Kerangka Berpikir
Penelitian ini menggunakan daun pandan P. amaryllifolius sebagai
penghilang bau khas pada susu kambing. Peneliti akan melakukan uji
organoleptik pada sediaan yoghurt susu kambing dan disesuaikan dengan
SNI yoghurt. Pada penelitian ini, proses fermentasi dilakukan dengan
menggunakan Bakteri Asam Laktat (BAL) yaitu S. thermophilus dan L.
bulgaricus. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pra
penelitian untuk mendapatkan formula konsentrasi yang baik dari pra
penelitian yang dilakukan, maka peneliti menetapkan konsentrasi daun
pandan yang akan digunakan yaitu 1 gr/100ml susu kambing, 2 gr/100ml
susu kambing dan 3 gr/100ml susu kambing serta lama fermentasi yaitu 3
jam, 6 jam dan 9 jam. Semakin tinggi konsentrasi daun pandan dan lama
fermentasi maka semakin optimal kerja dari Bakteri Asam Laktat yang
nantinya inokulasi dari mikroba starter akan memecah asam-asam lemak
yang menyebabkan bau khas pada susu kambing. Dari hasil fermentasi ini
akan dihasilkan diversifikasi yoghurt yang kemudian menjadi sumber gizi
alternatif bagi konsumen. Melalui proses fermentasi ini diharapkan akan
dapat menghilangkan bau khas susu kambing serta meningkatkan nilai jual
susu, nila gizi dan kesukaan konsumen pada susu kambing. Adapun
kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bagan
sebagai berikut:
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Susu Kambing
Dosis..jus
Daun Pandan

belum diketahui

pra penelitian
didapatkan dosis 1gr, 2gr dan 3gr

Susu kambing+ jus pandan

bau “prengus”

Fermentasi (yoghurt)

khas kambing
hilang

Diversifikasi Yoghurt

Nilai jual, nilai gizi dan
kesukaan konsumen meningkat
Gambar 2.2 Diagram Alir Kerangka Berfikir
F. Hipotesis
Adapun hipotesis perlakuan yang digunakan yaitu :
1. Penambahan

jus

daun

pandan

(P.

amaryllifolius)

mampu

menghilangkan atau mengurangi bau “prengus” pada sediaan yoghurt
susu kambing.
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2. Konsentrasi jus daun pandan (P. Amaryllifolius) dan lama fermentasi
yang paling disukai panelis dalam menghilangkan atau mengurangi bau
“prengus” khas susu kambing pada sediaan yoghurt adalah 2 gram/100
ml dengan lama fermentasi 9 jam.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental dengan full
factorial design dua faktor dengan 3 pengulangan. Adapun faktor
perlakuan adalah sebagai berikut :
1. Faktor 1. Konsentrasi daun pandan (E) yang terdiri dari 3 taraf, yaitu:


E1 = 1 gram/100 ml susu



E2 = 2 gram/100 ml susu



E3 = 3 gram/100 ml susu

2. Faktor 2. Lama fermentasi (WF) yang terdiri dari 3 taraf, yaitu :


WF 1 = 3 jam



WF 2 = 6 jam



WF 3 = 9 jam

3. Yoghurt tanpa campuran daun pandan sebagai kontrol (C)

B. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas : konsentrasi jus daun pandan dan lama fermentasi
2. Variabel terkendali : bahan awal susu kambing, starter yoghurt dan
suhu inkubasi
3. Variabel tergantung: rasa, aroma/bau,warna, tekstur dan daya terima.

30
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C. Batasan Penelitian
Agar masalah dalam eksperimen ini tetap tetap terarah, maka disusun
batasan masalah sebagai berikut :
1. Jenis daun pandan yang digunakan P. amaryllifolius
2. Jus daun pandan dibuat dengan metode penghancuran menggunakan
blender
3. Konsentrasi penambahan jus daun pandan dibedakan menjadi (1
gram/100 ml susu), (2 gram/100 ml susu) dan (3 gram/100 ml susu).
Susu yang difermentasi adalah susu kambing
4. Jenis bakteri asam laktat (BAL) yang digunakan untuk fermentasi susu
kambing adalah L. bulgaricus dan S. thermophillus
5. Konsentrasi plain yoghurt sebagai starter yang digunakan adalah 10 %
6. Suhu yang digunakan untuk fermentasi adalah suhu ruangan inkubator
atau 45℃

dengan pertimbangan pada suhu tersebut bakteri dapat

tumbuh optimal
7. Lama fermentasi 3 jam, 6 jam dan 9 jam
8. Uji organoleptik akan disesuaikan dengan prosedur SNI yoghurt
9. Panelis yang melakukan uji organoleptik yoghurt daun pandan adalah
sebanyak 3 orang tidak terlatih
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D. Waktu dan Tempat Penelitian
Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan dari 12 Februari 2016
hingga 18 Februari 2016. pembuatan yoghurt dan uji organoleptik
dilakukan di Laboratorium Biologi Kampus III Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
E. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Blender,
inkubator, autoklaf, gelas ukur pyrex, gelas beker pyrex, pipet tetes, panci,
kompor,

batang

pengaduk,

termometer,

baskom/nampan,

wadah

fermentasi/botol selai, timbangan digital, alat penyaring/kertas saring,
sendok dan gelas arloji. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah
daun pandan P. amaryllifolius yang diperoleh dari Pasar Stan, susu
kambing murni yang diperoleh dari produsen Susu Kambing “Bumiku
Hijau” di jalan Ringroad utara, plain yoghurt merk dagang Biokul,
aluminium foil dan plastic wrap.
F. Cara Kerja
1. Persiapan dan Proses Sterilisasi Alat
Persiapan penelitian diawali dengan proses penyiapan alat-alat
yang akan digunakan dan sterilisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir
resiko kontaminasi saat pembuatan yoghurt. Berikut adalah langkah kerja
sterilisasi alat yang dilakukan :
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a.

Alat-alat seperti blender, gelas beker, panci, sendok pengaduk,
termometer air, botol selai, gelas arloji, sendok makan, batang
pengaduk dan saringan dicuci bersih menggunakan sabun.

b.

Botol selai direbus dengan air secukupnya dan sabun sunlight sedikit
(± 5 tetes) hingga mendidih, sedangkan untuk alat seperti gelas beker,
panci, sendok pengaduk, termometer air, gelas arloji, sendok makan,
batang pengaduk dan saringan didiamkan hingga kering.

c.

Setelah mendidih, botol selai diangkat dan didiamkan hingga kering.

d.

Setelah kering, semprot bagian luar botol dengan alkohol, diamkan
hingga kering.

e.

Botol selai dibungkus dengan kertas payung dan dikareti, kemudian
masukkan ke dalam plastik 2 kg dan masukkan ke dalam autoklaf.
Sterilisasi dilakukan dalam autoklaf hingga suhu mencapai 121℃.

f.

Setelah itu, botol selai dikeluarkan dan simpan dalam inkubator atau
tempat tertutup.

g.

Alat-alat seperti gelas beker, termometer air dan batang pengaduk
cukup disterilisasi menggunakan alkohol 96% yang disemprotkan
sesaat sebelum dipakai.

2. Pembuatan Yoghurt
a.

Yoghurt Kontrol (tanpa daun pandan)
1) Susu kambing disiapkan sebanyak ±100 ml.
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2) Susu dipanaskan hingga mencapai suhu 80℃, sambil diaduk
(pasteurisasi).
3) Kemudian susu yang sudah dipasteurisasi didiamkan sampai suhu
turun menjadi 40℃.
4) Susu dituang ke dalam botol selai/wadah fermentasi sebanyak 100
ml.
5) Plain

yoghurt

ditambahkan

sebanyak

10

ml.

kemudian

dimasukkan ke dalam botol selai dan diaduk menggunakan batang
pengaduk.
6) Botol selai ditutup menggunakan platic wrap kemudian dilapisi
dengan aluminium foil dan dikareti.
7) Botol selai diberi label
8) Kemudian botol selai diletakkan sesuai tata letak yang telah
ditentukan.
9) Inkubasi dilakukan dalam inkubator pada suhu 45℃ selama waktu
fermentasi yang ditentukan.
10) Dilakukan uji organoleptik 1 pada yoghurt hasil inkubasi.
11) Setelah dilakukan uji organoleptik 1, yoghurt disimpan dalam
refrigerator selama 24 jam
12) Setelah disimpan, dilakukan uji organoleptik 2 pada yoghurt yang
disimpan dalam refrigerator.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

b.

Yoghurt dengan Penambahan Daun Pandan 1 gram
1) Daun pandan ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dicuci
bersih.
2) Susu kambing disiapkan sebanyak ±100 ml.
3) Daun pandan diblender bersama susu kambing.
4) Hasil pemblender disaring sebanyak 2 kali.
5) Hasil saringan dipanaskan hingga mencapai suhu 80℃, sambil
diaduk (pasteurisasi).
6) Hasil pasteurisasi didiamkan sampai suhu turun menjadi 40℃.
7) Hasil pasteurisasi dituang ke dalam botol selai/wadah fermentasi
sebanyak 100 ml.
8) Plain

yoghurt

ditambahkan

sebanyak

10

ml.

kemudian

dimasukkan ke dalam botol selai dan diaduk menggunakan batang
pengaduk.
9) Botol selai ditutup menggunakan platic wrap kemudian dilapisi
dengan aluminium foil dan dikareti.
10) Botol selai diberi label
11) Kemudian botol selai diletakkan sesuai tata letak yang telah
ditentukan.
12) Inkubasi dilakukan dalam inkubator pada suhu 45℃ selama waktu
fermentasi yang ditentukan.
13) Dilakukan uji organoleptik 1 pada yoghurt hasil inkubasi.
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14) Setelah dilakukan uji organoleptik 1, yoghurt disimpan dalam
refrigerator selama 24 jam
15) Setelah disimpan, dilakukan uji organoleptik 2 pada yoghurt yang
disimpan dalam refrigerator.
16) Lakukan langkah kerja yang sama untuk yoghurt dengan
penambahan daun pandan sebanyak 2 gram dan 3 gram.

3. Perlakuan Yoghurt
Susu kambing sebanyak 4 liter dikelompokkan dalam 4
kelompok dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing kelompok,
yang ditentukan secara rancangan acak lengkap yaitu kelompok C
(kontrol atau tanpa penambahan ekstrak daun pandan) E1 (konsentrasi
1 gram/ 100 ml susu), E2 (konsentrasi 2 gram/ 100 ml susu), E3
(konsentrasi 3 gram/ 100 ml) dengan lama penyimpanan dalam
inkubator selama 3 jam (WF1), 6 jam (WF2) dan 9 jam (WF3) dan
didinginkan dalam refrigerator selama 24 jam.

4. Pengujian Organoleptik
Adapun aspek yang harus diuji menurut SNI yoghurt adalah
penampakan, bau, rasa dan konsistensi. Berikut cara kerja uji
organoleptik berdasarkan SNI yoghurt :
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a. Uji Warna
1) Sampel yoghurt diambil secukupnya, kemudian diletakkan di atas
gelas arloji yang bersih dan kering
2) Dilihat beberapa saat, kemudian member skor terhadap warna dari
masing-masing perlakuan.
3) Dilakukan pengerjaan oleh 3 orang panelis.

b. Uji Aroma
1) Sampel yoghurt diambil sebanyak 1 sendok makan dan letakkan di
atas gelas arloji yang bersih dan kering.
2) Sampel yoghurt dicium pada jarak kira-kira ½ cm dari hidung
untuk mengetahui aromanya.
3) Dilakukan pengerjaan oleh 3 orang panelis.

c. Uji Rasa
1) Sampel yoghurt diambil kira-kira 1 sendok dan rasakan dengan
lidah.
2) Dilakukan pengerjaan oleh 3 orang panelis.

d. Uji Konsistensi
1) Sampel yoghurt diambil kira-kira 1 sendok dan dirasakan dengan
mulut.
2) Dilakukan pengerjaan oleh 3 orang panelis.
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G. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat dari uji
organoleptik terhadap yoghurt susu kambing jus daun pandan yang
dihasilkan. Uji organoleptik ini dilakukan oleh 3 orang panelis yang
merupakan rekan dari peneliti. Setelah melakukan uji organoleptik, para
panelis akan memberikan penilaian sesuai dengan skala hedonik yang
peneliti sediakan dan diisi secara subyektif dan spontan. Data yang
diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif/analitik deskriptif
dengan menggunakan uji Anova 2 faktor (Full Factorial Design) dengan
program SPSS ver.16.0. Untuk mempermudah proses analisis data, maka
sebelumnya perlu dilakukan tabulasi data seperti dibawah ini :
Tabel 3.1 Kuisioner Uji Organoleptik
No. Pernyataan
1.

2.

3.

4.

Aroma amis susu 1
kambing
2

3
Bentuk
cairan 1
kental-padat
2
3
Aroma
khas 1
yoghurt
2
3
Rasa
khas 1
yoghurt

5.

6.

Ulangan

Warna menarik

2
3
1

Daya terima

2
3
1
2
3

Catatan tester :

CWF1
1 2 3

E1WF1
1 2 3

E2WF1
1 2 3

E3WF1
1 2 3
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Untuk mengetahui apakah daun pandan P. amaryllifolius mampu
menghilangkan bau khas pada susu kambing dengan berbagai konsentrasi dan
lama fermentasi maka tiap perlakuan diberikan kode sebagai berikut:
Tabel 3.2 Perlakuan dan Kode
PERLAKUAN
KONTROL (TANPA EKSTRAK DAUN PANDAN)
DOSIS DAUN PANDAN 1 GRAM
DOSIS DAUN PANDAN 2 GRAM
DOSIS DAUN PANDAN 3 GRAM
LAMA FERMENTASI 3 JAM
LAMA FERMENTASI 6 JAM
LAMA FERMENTASI 9 JAM

KODE
C
E1
E2
E3
WF1
WF2
WF3

Tabel 3.3 Kode dan Keterangan
KODE
C WF1
C WF2
C WF3
E1 WF1
E1 WF2
E1 WF3
E2 WF1
E2 WF2
E2 WF3
E3 WF1
E3 WF2
E3 WF3

KETERANGAN
KONTROL LAMA FERMENTASI 3 JAM
KONTROL LAMA FERMENTASI 6 JAM
KONTROL LAMA FERMENTASI 9 JAM
DOSIS 1 GRAM LAMA FERMENTASI 3 JAM
DOSIS 1 GRAM LAMA FERMENTASI 6 JAM
DOSIS 1 GRAM LAMA FERMENTASI 9 JAM
DOSIS 2 GRAM LAMA FERMENTASI 3 JAM
DOSIS 2 GRAM LAMA FERMENTASI 6 JAM
DOSIS 2 GRAM LAMA FERMENTASI 9 JAM
DOSIS 3 GRAM LAMA FERMENTASI 3 JAM
DOSIS 3 GRAM LAMA FERMENTASI 6 JAM
DOSIS 3 GRAM LAMA FERMENTASI 9 JAM

Tabel 3.4 Range Organoleptik
1
2
3

RANGE ORGANOLEPTIK
TIDAK
ANTARA TIDAK DAN YA (SIFAT ANTARA)
YA
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H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi tambahan bagi
peneliti yang kelak akan menjadi tenaga pendidik. Penelitian yoghurt
ekstrak daun pandan dengan perat kaitannya dengan mata pelajaran biologi
pada materi bioteknologi di kelas XII SMA. Pendidik dapat membagikan
hasil penelitian ini kepada peserta didik atau tenaga pendidik lainnya dan
bersama-sama peserta didik dapat membuat yoghurt ekstrak daun pandan
ini sebagai implementasi pengetahuan yang didapatkan mengenai yoghurt.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Data dan Analisis Data
Setelah melakukan penelitian, maka disajikan data hasil penelitian
yang terdiri dari uji organoleptik yang disesuaikan berdasarkan prosedur SNI
yoghurt. Indikator yang diuji adalah rasa, aroma/bau,warna, tekstur dan daya
terima. Setelah diinkubasi berdasarkan lama fermentasi yang ditentukan
kemudian dilakukan penyimpanan yoghurt pada suhu refrigerator sekitar 6℃,
yang bertujuan untuk menghindari kegagalan atau kerusakan pada yoghurt.
dokumentasi hasil organoleptik yoghurt dapat dilihat pada Lampiran 8.
1. Uji Organoleptik Bau Khas Susu Kambing
Perbandingan waktu penyimpanan atau lama fermentasi serta
konsentrasi daun pandan pada bau khas susu kambing dapat dilihat pada

RERATA SKOR BAU KHAS

Gambar 4.1 dan 4.2.
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

WF 1 (3 JAM)
WF 2 (6 JAM)
WF 3 (9 JAM)
C

E1

E2

E3

PERLAKUAN

Gambar 4.1 Hasil Uji Organoleptik Bau Khas Susu Kambing (Inkubator)
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Gambar 4.2 Hasil Uji Organoleptik Bau Khas Susu Kambing
(Refrigerator)
Keterangan:
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Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa yoghurt dengan lama
fermentasi 3 jam inkubasi hasil penilaian produk dari indikator pertama
menunjukkan bahwa bau khas susu kambing kurang disukai oleh panelis
karena masih terdapat aroma “prengus” yang merupakan aroma khas susu
kambing yang masih melekat pada yoghurt tersebut. Aroma “prengus”
diakibatkan oleh asam lemak kaprilat dan asam lemak laurat yang terdapat
dalam susu kambing dan belum dipecahkan oleh inokulasi mikroba, sehingga
diduga kedua asam lemak ini yang mempunyai kontribusi bermakna
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munculnya aroma dan rasa “prengus” pada susu kambing (Legowo et al.,
2006). Pada yoghurt dengan lama fermentasi 3 jam dan didinginkan pada
refrigerator selama 24 jam hasil menunjukkan bahwa aroma khas kambing
masih ada tetapi tidak terlalu “prengus” hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan 2-acetyl-1-pyrroline (ACPY) pada daun pandan masih relatif
rendah, tentunya hal tersebut belum mampu mengurangi aroma negatif pada
susu kambing. Berdasarkan hasil yang didapat pada lama fermentasi 3 jam
baik setelah inkubasi maupun disimpan dalam refrigerator maka upaya
fermentasi susu kambing dengan daun pandan selama jam inkubasi ini belum
mampu menutupi aroma “prengus” pada susu kambing hingga akhir
penelitian.
Yoghurt dengan lama fermentasi 6 jam inkubasi hasil penilaian produk
dari indikator pertama menunjukkan bahwa bau khas susu kambing masih ada
akan tetapi sudah disukai oleh panelis. Hal tersebut dikarenakan asam lemak
kaprilat dan asam lemak laurat yang terdapat dalam susu kambing masih
berkontribusi akan tetapi dalam jumlah sedikit sehingga aroma “prengus” dan
rasa pada susu kambing sudah mampu ditutupi oleh kandungan daun pandan
khususnya senyawa kimia 2-acetyl-1-pyrroline (ACPY). Ditemukan beberapa
sampel masih terdeteksi aroma “prengus”, hal ini berkaitan dengan
keberadaan diasetil yang lebih rendah konsentrasinya daripada konsentrasi
asetaldehid (Muti, 1993). Pada yoghurt dengan lama fermentasi 6 jam dan
didinginkan pada refrigerator selama 24 jam hasil menunjukkan hal yang
serupa, tetapi produksi asetaldehid sudah meningkat dan diasetil mampu
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memberikan aroma harum yang cukup guna menutup aroma “prengus”
hingga akhir penelitian.
Yoghurt dengan lama fermentasi 9 jam inkubasi hasil penilaian produk
dari indikator pertama menunjukkan bahwa bau khas susu kambing sudah
disukai oleh panelis. Hal ini pun serupa pada yoghurt dengan lama fermentasi
9 jam dan didinginkan pada refrigerator selama 24 jam. Aroma khas susu
kambing sudah tidak ditemukan dikarenakan senyawa diasetil sudah
menunjukkan eksistensinya yaitu dengan memberikan aroma harum dan
mampu menutup aroma “prengus” (Manjunath et al., 1983). Kadar etanol
yang lebih tinggi diyakini mempunyai peranan yang cukup penting pada
pengurangan aroma yang tidak disukai yang terdapat pada susu segar sebelum
difermentasi (Law, 1981).
Berdasarkan uji Tukey, dihasilkan nilai Asymp. Sig (P>0,05). Nilai
tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dinyatakan
bahwa perlakuan pemberian daun pandan dengan konsentrasi dan lama
fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
bau khas susu kambing dari yoghurt yang dihasilkan.
2. Uji Organoleptik Bentuk Cairan
Perbandingan waktu penyimpanan atau lama fermentasi serta dosis
ekstrak daun pandan pada bentuk cairan dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan
4.4
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RERATA SKOR BENTUK CAIRAN

Gambar 4.3 Hasil Uji Organoleptik Bentuk Cairan (Inkubator)
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Gambar 4.4 Hasil Uji Organoleptik Bentuk Cairan (Refrigerator)
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Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa salah satu sifat fisik
yang menunjukkan karakteristik set yoghurt adalah tekstur yoghurt yang dapat
diukur dari nilai kekentalan. Umumnya kekentalan dipengaruhi oleh keadaan
dan konsentrasi lemak dan protein, suhu dan masa simpan (Park, 2007). Hasil
penilaian produk dari indikator tekstur menunjukkan bahwa tekstur pada lama
fermentasi 3 jam inkubasi yoghurt memiliki nilai tekstur rendah, hal ini
ditunjukkan pada tekstur yoghurt yang cair. Pada yoghurt dengan lama
fermentasi 3 jam dan didinginkan pada refrigerator selama 24 jam hasil
menunjukkan tekstur bernilai diantara atau agak kental. Tekstur agak kental
ini menunjukkan bahwa total padatan yang ada pada yoghurt bernilai medium.
Hasil uji organoleptik dari lama fermentasi 6 jam inkubasi menunjukkan
bawah panelis sudah menyukai tekstur pada yoghurt. Hal ini ditunjukkan pada
tekstur yang sudah kental dan padat menyerupai tekstur pada set yoghurt. Set
yoghurt memiliki tekstur yang lembut, padat, dan kompak (Park, 2007). Pada
lama fermentasi 6 jam dan didinginkan pada refrigerator selama 24 jam
menunjukkan hasil yang sama, tekstur pada yoghurt sudah kental dan padat.
Hasil yang serupa ditunjukkan pula pada lama fermentasi 9 jam, baik inkubasi
dan didinginkan pada refrigerator selama 24 jam. yoghurt yang kental
mengandung jumlah padatan yang lebih banyak dibandingkan dengan yoghurt
yang agak kental dan yoghurt yang cair. Semakin kental tekstur yoghurt itu
berarti semakin banyak padatannya. Jenis dan jumlah mikroorganisme dalam
starter yang digunakan sangat berperan dalam pembentukan dan formasi rasa
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serta tekstur yoghurt, selain tentunya lama fermentasi dan suhu lingkungan.
Aktivitas proteolitik dari L. bulgaricus memproduksi peptida penstimulasi dan
asam amino untuk dapat dipakai oleh S. thermophilus. Mikroorganisme ini
sepenuhnya bertanggung jawab atas pembentukan tekstur dan rasa yoghurt
(Ginting dkk., 2005).
Berdasarkan uji Tukey, dihasilkan nilai Asymp. Sig (P>0.05). Nilai
tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dinyatakan
bahwa perlakuan pemberian daun pandan dengan konsentrasi dan lama
fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
bentuk cairan dari yoghurt yang dihasilkan.
3. Uji Organoleptik Rasa Khas Yoghurt
Perbandingan waktu penyimpanan atau lama fermentasi serta dosis
ekstrak daun pandan pada rasa khas yoghurt dapat dilihat pada Gambar 4.5
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Gambar 4.5 Hasil Uji Organoleptik Rasa Khas Yoghurt (Inkubator)
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Gambar 4.6 Hasil Uji Organoleptik Rasa Khas Yoghurt (Refrigerator)
Keterangan:
KODE
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LAMA FERMENTASI 3 JAM
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LAMA FERMENTASI 9 JAM

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa yoghurt dengan lama
fermentasi 3 jam inkubasi hasil penilaian produk dari indikator keempat yaitu
rasa khas yoghurt menunjukkan bahwa rasa khas yoghurt kurang disukai oleh
panelis. Rasa pahit dari daun pandan terasa akibat kandungan alkaloida pada
daun pandan. Hal ini dapat dipengaruhi pula oleh jumlah bakteri yang
mencemari susu belum bekerja sempurna dikarenakan waktu fermentasi yang
belum terlalu lama. Disamping itu, kandungan lemak susu kambing yang
relatif tinggi yang dapat berpengaruh pada perkembangan bakteri asam laktat
pembentuk yoghurt pada susu kambing (Baarri, 1998). Pada yoghurt dengan
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lama fermentasi 3 jam dan didinginkan pada refrigerator selama 24 jam hasil
menunjukkan bahwa rasa pahit sudah tidak terasa dan rasa yoghurt sudah
mulai terasa sedikit asam. Hal ini bisa dipastikan bahwa bakteri asam laktat
sudah mampu mencemari susu.
Yoghurt dengan lama fermentasi 6 jam inkubasi hasil penilaian produk
dari indikator keempat yaitu rasa khas yoghurt menunjukkan bahwa rasa khas
yoghurt sudah disukai oleh panelis. Rasa asam yang ditimbulkan berasal dari
proses fermentasi yang dilakukan oleh Bakteri Asam Laktat (BAL). Chusniati
dan Effendi (2008) mengemukakan bahwa proses fermentasi susu adalah
proses perombakan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa untuk keperluan
hidup bakteri sampai terbentuk asam laktat sebagai hasil akhir. Asam laktat
yang dihasilkan akan menurunkan pH susu dan menimbulkan rasa asam
(Purnomo dan Adiono, 1987) yang selanjutnya pembentukan asam laktat
merupakan inhibitor efektif, karena hampir tidak ada bakteri yang tumbuh
pada pH kurang dari 4,5 seperti yang dinyatakan Walstra and Jennes (1984).
Pada yoghurt dengan lama fermentasi 6 jam dan didinginkan pada refrigerator
selama 24 jam hasil menunjukkan hal yang serupa, tetapi rasa asam yang
diberikan sudah sangat dominan. Pada suhu 45℃ S. thermophilus tumbuh
lebih cepat dan L. bulgaricus menghasilkan glisin dan histidin yang
merangsang S. thermophilus untuk memproduksi asam (Effendi, 2001).
Sebaliknya S. thermophilus menghasilkan asam formiat yang merangsang
pertumbuhan L. bulgaricus sehingga dihasilkan aroma yang khas.
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Yoghurt dengan lama fermentasi 9 jam inkubasi hasil penilaian produk
dari indikator keempat yaitu rasa khas yoghurt menunjukkan bahwa rasa khas
yoghurt sudah disukai oleh panelis. Hal ini pun serupa pada yoghurt dengan
lama fermentasi 9 jam dan didinginkan pada refrigerator selama 24 jam.
Yoghurt pada waktu inkubasi ini menunjukkan hasil yang paling baik. Rasa
asam pada yoghurt menunjukkan bahwa adanya asam laktat yang telah
terbentuk sebagai hasil kerja dari bakteri (Eckles, 1980). peningkatan jumlah
konsentrasi asam laktat disebabkan oleh aktivitas bakteri asam laktat yang
melakukan fermentasi gula (sukrosa, glukosa dan laktosa) menjadi sebagian
besar asam laktat (Kusmawati, 2008). Komponen penyusun produk yoghurt
terbesar kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat pada susu adalah laktosa yang
akan digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber karbon utama dalam
menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat mempunyai enzim laktase yang
dapat memecah laktosa (Oberman, 1993). S. thermophilus dan L. bulgaricus
dapat tumbuh saling menstimulir dan menyebabkan terbentuknya asam lebih
cepat (Gilliland, 1990).
Hasil yang diperoleh mengenai kadar keasaman serta asam laktat ini
berbeda-beda pada berbagai macam penelitian karena berbagai faktor yang
mempengaruhinya antara lain umur kultur yang digunakan, waktu dan suhu
inkubasi. Tetapi semua pustaka yang digunakan menyatakan bahwa kadar
keasaman setara asam laktat akan meningkat dengan sangat tajam sejalan
dengan waktu inkubasi. Semakin banyak dan semakin mampu bakteri yang
mencemari susu untuk memproduksi asam laktat yang terbentuk pada yoghurt
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(Kosikowski, 1977). Tinggi rendahnya kadar asam laktat setiap penelitian
adalah

berbeda-beda.

Lampert

(1975)

menyataan

bahwa

kecepatan

terbentuknya asam laktat tergantung pada jumlah bakteri yang mencemari
susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Kosikowski (1977) bahwa tinggi
rendahnya kadar asam laktat dipengaruhi oleh kemampuan starter dalam
membentuk asam laktat yang ditentukan oleh jumlah dan jenis starter yang
digunakan. Asam membantu menekan pertumbuhan bakteri patogen dan
bakteri pembusuk pada yoghurt dan juga menghasilkan bahan antimikroba
yang akan membunuh bakteri patogen dan bakteri pembusuk seperti
Pseudomonas sp., E. coli dan Salmonella, dengan demikian bersifat
mengawetkan produk tersebut (Gilliland, 1990).
Berdasarkan uji Tukey, dihasilkan nilai Asymp. Sig (P>0.05). Nilai
tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dinyatakan
bahwa perlakuan pemberian daun pandan dengan konsentrasi dan lama
fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
rasa khas yoghurt dari yoghurt yang dihasilkan.
4. Uji Warna
Perbandingan waktu penyimpanan atau lama fermentasi serta dosis
ekstrak daun pandan pada warna dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan 4.8
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Gambar 4.7 Hasil Uji Warna (Inkubator)
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Gambar 4.8 Hasil Uji Warna (Refrigerator)
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Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa warna merupakan salah
satu parameter fisik suatu bahan pangan yang penting. Kesukaan konsumen
terhadap produk pangan juga ditentukan oleh warna pangan tersebut. Warna
suatu bahan pangan dipengaruhi oleh cahaya yang diserap dan dipantulkan
dari bahan itu sendiri dan juga ditentukan oleh faktor dimensi yaitu warna
produk, kecerahan dan kejelasan warna produk (Rahayu, 2001). Data rata-rata
hasil uji berdasarkan tingkat kesukaan panelis, warna paling disukai dari
yoghurt berbahan baku susu kambing dengan penambahan daun pandan
berdasarkan tingkat kesukaan panelis yaitu E2WF1 dan E3WF2. Hal ini
disebabkan karena warna dari susu kambing lebih putih dibandingkan dengan
susu sapi yang sedikit kekuning-kuningan, maka ketika susu kambing
ditambahkan dengan daun pandan warna yang ditimbulkan yaitu hijau. Hasil
uji pada kontrol yaitu susu kambing yang tidak diberi perlakuan daun pandan,
warna yoghurt masih tetap sama seperti asli susu segar. Pada konsentrasi E1
atau 1 gr/100ml susu kambing hasil menunjukkan warna hijau yang pucat
sehingga ketika panelis memberikan penilaian terhadap uji warna hasil yang
ditunjukkan bernilai diantara dan cenderung rendah. Hasil uji pada konsentrasi
E2 atau 2gr/100ml susu kambing hasil meunjukkan warna hijau muda
sehingga ketika panelis memberikan penilaian terhadap uji warna hasil yang
ditunjukkan bernilai cukup tinggi. Hal serupa ditunjukkan pula pada hasil uji
pada perlakuan daun pandan E3 atau 3gr/100ml susu kambing, panelis
memberikan nilai yang tinggi terhadap perlakuan tersebut. Warna susu
dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi oleh ternak, makanan yang
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diberikan untuk sapi yaitu makanan hijauan dan ampas tahu, sedangkan untuk
kambing diberikan makanan hijauan dan ampas kedelai. Makanan hijauan
merupakan sumber karoten dimana warna kuning pada karoten tersebut akan
terdapat dalam lemak air susu (Ginting dan Pasaribu, 2005).
Berdasarkan uji Tukey, dihasilkan nilai Asymp. Sig(P>0.05). Nilai
tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dinyatakan
bahwa perlakuan pemberian daun pandan dengan konsentrasi dan lama
fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
warna dari yoghurt yang dihasilkan.
Uji Daya Terima
Perbandingan waktu penyimpanan atau lama fermentasi serta dosis
ekstrak daun pandan pada daya terima panelis dapat dilihat pada Gambar
4.9 dan 4.10
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Gambar 4.9 Hasil Uji Daya Terima (Inkubator)
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Gambar 4.10 Hasil Uji Daya Terima (Refrigerator)
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Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian
mengenai daya terima yoghurt oleh panelis menunjukkan adanya perubahan
yang tidak terlalu tajam selama inkubasi terutama pada inkubasi lama
fermentasi 3 jam hingga akhir inkubasi baik setelah diinkubasi dalam
inkubator maupun refrigerator selama 24 jam. Akan tetapi yoghurt dengan
lama fermentasi 6 jam dan 9 jam menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Hal
ini ditandai dengan analisis panelis mengenai sudah tidak ada bau prengus
khas kambing pada yoghurt, bentuk cairan sudah menyerupai yoghurt yaitu
kental dan padat, aroma khas yoghurt sudah lebih dominan yaitu daun pandan
sudah mampu menutupi bau prengus khas kambing, rasa asam khas yoghurt
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sudah menstimulir seluruh bagian yoghurt. Konsentrasi E2WF3 dinilai
memiliki daya terima paling baik diantara semua konsentrasi yang diberikan.
Hasil uji organoleptik terhadap yoghurt susu kambing dengan daun
pandan oleh panelis dilakukan secara subyektif dan tidak terlatih. Indera
perasa tiap panelis berbeda tergantung banyak makanan yang dimakan dan
kebiasaan melatih indera seperti mengenali dan menilai cita rasa dan kualitas
suatu makanan. Cita rasa makanan ditimbulkan oleh terjadinya rangsangan
terhadap indera pengecap dalam tubuh manusia. Cita rasa suatu bahan adalah
respon ganda dari bau dan rasa. Bila digabungkan dengan perasaan
(konsistensi dan tekstur) dari makanan di dalam mulut, konsumen dapat
membedakan suatu makanan dengan jenis makanan lain. Makanan atau
minuman yang memiliki cita rasa tinggi adalah makanan atau minuman yang
disajikan dengan menarik, menyebarkan bau yang sedap dan memberikan rasa
yang lezat. Evaluasi bau dan rasa masih tergantung pada taste panel,
keragaman antara individu dalam respon intensitas dan kualitas terhadap
stimulus tertentu dan pada seseorang individu tertentu (karena beberapa faktor
luar) menyebabkan pemilihan anggota panel merupakan hal yang terpenting.
Berdasarkan uji Tukey, dihasilkan nilai Asymp. Sig (P>0.05). Nilai
tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dinyatakan
bahwa perlakuan pemberian daun pandan dengan konsentrasi dan lama
fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
daya terima panelis dari yoghurt yang dihasilkan.
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B. Pembahasan
Proses pembuatan yoghurt diawali dengan penyediaan bahan baku
utama yaitu susu kambing segar sebanyak 4 liter sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan dan diperoleh dari Produsen susu kambing murni “Bumiku Hijau”
dijalan Ringroad Utara. Sumber bahan baku lainnya yaitu daun pandan P.
amaryllifolius.
Secara umum proses pembuatan yoghurt dalam penelitian ini meliputi
tahap-tahap berikut:
1. Pemblenderan
Pemblenderan merupakan kegiatan mekanik yang tujuannya untuk
menghancurkan, menghaluskan dan mencampurkan bahan dengan bahan
yang lain. Dalam penelitian ini, proses pemblenderan berfungsi untuk
mendapatkan ekstrak daun pandan yang akan digunakan sebagai
penghilang bau khas susu kambing. Proses pemblenderan daun pandan
dilakukan sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan dan diblender
bersama 100 ml susu kambing. Proses pemblenderan tidak dilakukan
dalam waktu yang lama, hal ini dikarenakan apabila pemblenderan
dilakukan dalam waktu lama, maka kandungan-kandungan yang ada pada
daun pandan akan hilang atau rusak yang nantinya pengaruh untuk
menghilangkan bau khas susu kambing sangat rendah kontribusinya.
Proses pemblenderan dapat dilihat pada Gambar 4.11
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Gambar 4.11 Proses Pemblenderan

Daun pandan dan susu kambing yang sudah diblender kemudian
disaring kedalam baskom dengan menggunakan saringan, hal ini bertujuan
untuk memisahkan sisa padatan dan didapatkan ekstrak yang benar-benar
baik untuk dijadikan yoghurt. Proses penyaringan dapat dilihat pada
Gambar 4.12

Gambar 4.12 Proses Penyaringan
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2. Pasteurisasi
Proses pasteurisasi atau biasa dikenal dengan pemanasan susu pada
penelitian ini bertujuan untuk membunuh mikroba patogen atau
kontaminan

serta

menurunkan

jumlah

mikroba

agar

starter

S.

thermophillus dan L. bulgaricus yang nantinya ditambahkan dapat tumbuh
dengan baik serta memberikan lingkungan yang steril dan baik untuk
pertumbuhan biakan yoghurt.
Proses pemanasan ini dilakukan sampai suhu susu mencapai 80℃.
Hal ini bertujuan agar protein yang terdapat dalam susu tidak pecah.
Proses pemanasan ini menggunakan panci berukuran 2 liter, sambil
diaduk-aduk menggunakan batang pengaduk susu agar pemasakan susu
dapat tercampur dengan baik. Untuk mengetahui pasteurisasi susu dengan
suhu tersebut maka dapat diukur dengan menggunakan termometer. Proses
pasteurisasi dapat dilihat pada gambar 4.13

Gambar 4.13 Proses Pasteurisasi Susu dan Pengukuran Suhu 80℃
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3. Pendinginan
Pendinginan dilakukan untuk menurunkan suhu pasca pasteurisasi
secara

cepat

untuk

menghindari

terjadinya

kontaminasi.

Proses

pendinginan dilakukan hingga suhu turun mencapai 40℃. Suhu tersebut
merupakan suhu paling optimum untuk media pertumbuhan

S.

thermophillus dan L. bulgaricus yang digunkan sebagai starter yoghurt
pada penelitian ini. proses pendinginan dapat dilihat pada gambar 4.14

Gambar 4.14 Proses Pendinginan Suhu 40℃

4. Inokulasi
Inokulasi bertujuan untuk penanaman starter bakteri pada susu
kambing yang telah didinginkan. Setelah susu mencapai 40℃ pada suhu
pendinginan ruang, kultur starter ditambahkan kedalam susu dengan dosis
yang telah ditentukan, yaitu jumlah bakteri yang ditambahkan sebesar 10 %
campuran kultur starter dari banyak susu yang digunakan pada tiap
konsentrasinya atau sebanyak 100 ml kultur dari 1000 ml susu pada penelitian
ini. Campuran kultur starter bakteri yang digunakan terdiri dari S.
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thermophillus dan L. bulgaricus. Hal ini juga dikatakan oleh Lusiastuti (1991)
bahwa bakteri S. thermophilus dan L. bulgaricus yang sering dipergunakan
sebagai starter yoghurt. Kultur starter yang digunakan yaitu plain yoghurt
dengan merk dagang Biokul yang berbentuk cairan sangat kental dan padat
seperti set yoghurt. Setelah dituangkan kemudian diaduk-aduk agar kultur
bakteri dapat tercampur baik dengan susu menggunkan batang pengaduk.
Proses penanaman dapat dilihat pada Gambar 4.15

Gambar 4.15 Proses Penanaman Kultur dan Proses Pengadukan

Setelah dilakukan penanaman, susu yang telah tercampur kultur
bakteri tersebut kemudian dipindahkan pada botol selai sebanyak 100 ml
pada masing-masing perlakuan. Wadah yang berisi susu kambing
kemudian ditutup dengan rapat dengan plastic wrap dan aluminium foil,
hal ini bertujuan agar susu tidak dapat terkontaminasi oleh udara sekitar
ruang, sehingga tidak merusak kerja bakteri starter yang ada pada susu.
Proses penuangan dan penutupan dapat dilihat pada Gambar 4.16
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Gambar 4.16 Proses Penuangan dan Penutupan Pada Botol Selai
5. Inkubasi
Susu yang telah ditanami kultur starter kemudian diinkubasi, inkubasi
merupakan proses fermentasi. Proses inkubasi berlangsung selama 3 jam;
6 jam; dan 9 jam pada inkubator dengan suhu 45℃. Kondisi inkubasi
diatur, khususnya suhu dan waktu agar mikroba yang diinginkan dapat
tumbuh dengan baik sehingga dihasilkan koagulum (susu yang
menggumpal) yang lembut dan cukup kental serta flavor (aroma dan rasa)
yang disukai dan diinginkan. Setelah itu dihasilkan susu yang
menggumpal yaitu yoghurt. proses inkubasi dapat dilihat pada Gambar
4.17

Gambar 4.17 Proses Inkubasi
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Yoghurt dengan bahan dasar susu kambing dengan penambahan daun
pandan merupakan salah satu upaya diversifikasi yoghurt. Yoghurt adalah
hasil fermentasi susu dengan bantuan bakteri pembentuk asam laktat yang
mempunyai bentuk setengah padat dengan tekstur antara susu cair dan keju.
Yoghurt dengan bahan baku susu murni berwarna putih, rasanya asam, tidak
mengandung alkohol, tekstur halus dan secara umum menyerupai podeng
(Chusniati dan Effendi, 2008).
Mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam starter adalah
kelompok Bakteri Asam Laktat (BAL) yang menghasilkan asam, terutama
asam laktat dengan memfermentasikan laktosa. Bakteri yang digunakan dalam
pembuatan yoghurt menghasilkan enzim Beta-Galaktosidase yang dapat
membantu untuk pencernaan laktosa jika produk tersebut dikonsumsi oleh
penderita Laktosa Intoleran (Gilliland, 1990).
Effendi (2001) menyatakan produk susu setelah menjadi yoghurt
menyebabkan protein susu dapat dicerna dan diabsorpsi lebih baik daripada
protein dalam bentuk awal pada susu segar. Hal ini disebabkan karena
perbaikan nilai gizi dari susu sebagai hasil pertumbuhan dan aksi BAL selama
fermentasi. Sifat BAL yang lain adalah dapat menekan pertumbuhan bakteribakteri dalam usus besar yang menghasilkan bahan-bahan seperti skatol dan
indol yang berperan sebagai inisiasi kanker dan hidrokolitis (Tamime dan
Robinson, 1985). Di samping susu sapi, susu kambing pun bisa dibuat yoghurt
dengan berbagai rasa dan aroma yang disukai konsumen dengan starter
bakteri L. bulgaricus dan S. thermophilus (Lusiastuti et al., 1995).
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Effendi (2001) mengemukakan bahwa komponen utama dalam yoghurt
adalah sifat asam dari asam laktat dan substansi aroma yang dihasilkan
Lactobacilli. Menurut Lusiastuti (1995) bahwa yoghurt dari susu kambing
dapat menggunakan starter dari S. thermophilus dan L. bulgaricus. Dalam
proses fermentasinya S. thermophilus akan membentuk asam laktat, senyawa
diasetil dan asetoin yang memberikan bau dan flavor yoghurt khas, sedangkan
L. bulgaricus hanya membentuk asam laktat saja, sehingga penggunaan
starter ini mempengaruhi terhadap rasa asam dan flavour dari produk yoghurt
yang dihasilkan.
Chusniati dan Effendi (2008) menyatakaan bahwa starter S. thermophilus
dan L. bulgaricus mempunyai suhu pertumbuhan sekitar 40℃. Suhu
pemeraman 40℃ sesuai dengan aktifitas pertumbuhan starter tersebut
sehingga menghasilkan yoghurt yang berkualitas prima. Wibowo (1989) S.
thermophilus dan L. bulgaricus memecah laktosa menjadi glukosa dan
galaktosa. Selanjutnya glukosa dikonversi ke asam piruvat, asam laktat dan
sejumlah asam asetat serta karbondioksida. Beberapa strain memproduksi
aroma. Asetaldehid yang merupakan komponen flavour utama dalam yoghurt
diproduksi dalam jumlah yang cukup oleh aktivitas simbiosis antara S.
thermophilus dan L. bulgaricus.
Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis secara statistik.
Pengujian yang dilakukan ialah uji Two Way Annova dikarenakan dua variabel
penguji yang diuji yaitu konsentrasi jus daun pandan dan lama fermentasi.
Syarat dalam uji Two Way Annova ialah data yang digunakan harus
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berdistribusi normal serta data memiliki varians yang sama. Oleh sebab itu
dilakukan terlebih dahulu uji Normalitas Kolmogorov Smirnov serta uji
Homogenitas dengan menggunakan program SPSS versi 16. Berdasarkan hasil
uji normalitas, data konsentrasi jus daun pandan serta lama fermentasi yang
didapatkan untuk inkubasi dalam inkubator dan disimpan dalam refrigerator
terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa data yang
akan diuji terdistribusi normal. Selanjutnya untuk pengujian homogenitas tiap
variabel dengan lama fermentasi dan konsentrasi daun pandan inkubasi dalam
inkubator dan disimpan dalam refrigerator, data yang didapat ternyata
memiliki varians yang sama, hal ini membuktikan bahwa data homogen. Uji
Two Way Annova untuk lama fermentasi dalam inkubator didapatkan nilai sig.
0.980 sehingga hasilnya berbeda secara tidak signifikan. Hal serupa
ditunjukkan setelah disimpan dalam refrigerator dengan nilai sig. 0.899.
Dengan demikian, meskipun data memiliki perbedaan tetapi tidak ada
pengaruh secara signifikan antara lama fermentasi dengan konsentrasi jus
daun pandan terhadap bau “prengus” khas kambing dan disesuaikan dengan
SNI-yoghurt. Data uji statistik yoghurt susu kambing dengan penambahan jus
daun pandan P. amaryllifolius baik inkubasi dalam inkubator dan disimpan
dalam refrigerator dengan perhitungan SPSS versi 16 dapat dilihat pada
Lampiran 2.
Berdasarkan analisa deskriptif statistik untuk lama fermentasi dalam
inkubator didapatkan hasil bahwa lama fermentasi 9 jam merupakan
fermentasi paling baik atau disukai dibandingkan lama fermentasi 3 jam dan 6
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jam. Selain itu, didapatkan pula konsentrasi yang paling baik dan dinilai
paling disukai oleh panelis yaitu konsentrasi jus daun pandan 2 gr/100ml susu
kambing dengan pembandingnya kontrol yang merupakan acuan standar
yoghurt. Sehingga dapat dinyatakan berdasarkan analisa deskriptif bahwa
konsentrasi 2 gr/100ml susu kambing dengan lama fermentasi 9 jam
merupakan yoghurt dengan hasil disukai oleh panelis. Hal yang serupa
ditunjukkan pula pada hasil analisa deskriptif statistik setelah disimpan dalam
refrigerator. Konsentrasi 2 gr/100ml susu kambing dengan lama fermentasi 9
jam memiliki nilai paling baik dan disukai oleh panelis. Data analisis
deskriptif statistik dapat dilihat pada Lampiran 3.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Hasil penelitian mengenai “Yoghurt Susu Kambing dengan Penambahan
Jus Daun Pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) dan Waktu Fermentasi”
dapat menjadi pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Berbagai aspek
dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah
Atas (SMA) kelas XII pada bab Bioteknologi. Konten dari Bioteknologi
diantaranya ilmu biologi pada bidang teknologi dan produk bioteknologi
konvensional
Aplikasi dalam materi ilmu biologi pada bidang teknologi dan produk
bioteknologi konvensional adalah dengan mempelajari tentang prinsip dasar
bioteknologi dan pemanfaatan bioteknologi konvensional. Isu-isu yang dapat
digali menggunakan pendekatan metode ilmiah berkaitan dengan penelitian
yang telah dilakukan dapat berupa isu mengenai penerapan bioteknologi.
Pembelajaran akan dirancang agar peserta didik dapat melakukan percobaan
berkaitan dengan pemanfaatan daun pandan yang terdapat dilingkungan
sekitar sebagai penghilang komersial bau “prengus” pada susu kambing.
Tugas kelompok dapat berupa proyek terkait suatu design penelitian
eksperimen yang telah dirancang. Dalam penelitian ini diharapkan peserta
didik mendapat gambaran atau pengetahuan terkait pemanfaatan daun pandan
sebagai penghilang bau amis komersial pada susu kambing. Output yang
diharapkan juga dapat berupa laporan penelitian yang juga memungkinkan
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untuk dijadikan jurnal yang bermanfaat sebagai bahan literatur peserta didik
maupun masyarakat terkait pemanfaatan daun pandan sebagai penghilang bau
“prengus” khas susu kambing.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait
penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Dasar
(KD) yang digunakan adalah:
KD 3.10

: Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk
baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam
berbagai aspek kehidupan

KD 4.10

: Merencanakan dan melakukan percobaan dalam
penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional
untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
(lampiran 4 dan 5)
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara statistik, penambahan daun pandan P. amaryllifolius dengan
konsentrasi dan lama fermentasi yang berbeda tidak memberikan
pengaruh terhadap bau “prengus” khas susu kambing.
2. Perlakuan E2WF3 atau konsentrasi daun pandan P. amaryllifolius 2
gr/100ml susu kambing dengan lama fermentasi 9 jam adalah
perlakuan yang disukai panelis untuk mengurangi atau menghilangkan
bau “prengus” khas susu kambing.

B. Saran
Penelitian yoghurt susu kambing dengan ekstrak daun pandan ini
perlu dikaji ulang, agar diperoleh formula yang lebih baik, baik dari segi
parameter rasa, kekentalan, warna dan aroma, serta konsistensi yang lebih
baik. penelitian ulangan atau sejenisnya dilakukan dalam upaya
diversifikasi yoghurt dan meningkatkan konsentrasi susu kambing segar
secara optimal yang mampu menghasilkan produk dengan kategori
disukai.
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Lampiran 1. Rerata Hasil Organoleptik Panelis
1. Uji Organoleptik Bau Khas Susu Kambing
Rerata hasil organoleptik Bau Khas Susu Kambing (Inkubator)
Perlakuan
Kontrol
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
(C)
(E1)
(E2)
(E3)
Fermentasi
2
2
1.33
1.33
3 jam (WF1)
6 jam (WF2)

2.33

1.67

1.67

1.33

9 jam (WF3)

2.33

1.67

1.67

3

Rerata hasil organoleptik Bau Khas Susu Kambing (Refrigerator)

Perlakuan

2.

Kontrol
(C)

Dosis 1
(E1)

Dosis 2
(E2)

Dosis 3
(E3)

Fermentasi
3 jam (WF1)

2.33

2

1.76

1.33

6 jam (WF2)

2.33

1.67

1.33

3

9 jam (WF3)

2.33

2.33

2.1

3

Uji Organoleptik Bentuk Cairan
Rerata hasil organoleptik Bentuk Cairan (Inkubator)
Perlakuan
Kontrol
(C)

Dosis 1
(E1)

Dosis 2
(E2)

Dosis 3
(E3)

Fermentasi
3 jam (WF1)

1.53

1

1.67

1.87

6 jam (WF2)

2.33

2.67

3

2.33

9 jam (WF3)

3

3

3

3
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Rerata hasil organoleptik Bentuk Cairan (Refrigerator)
Perlakuan
Kontrol
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
(C)
(E1)
(E2)
(E3)
Fermentasi
1.67
2.33
2.33
2.76
3 jam (WF1)

3.

6 jam (WF2)

1.67

2

2.67

3

9 jam (WF3)

3

3

2.43

3

Uji Organoleptik Rasa Khas Yoghurt
Rerata hasil organoleptik Rasa Khas Yoghurt (Inkubator)
Perlakuan
Kontrol
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
(C)
(E1)
(E2)
(E3)
Fermentasi
1
1
1.33
1.33
3 jam (WF1)
6 jam (WF2)

2.33

2.33

2

2

9 jam (WF3)

3

3

3

2.87

Rerata hasil organoleptik Rasa Khas Yoghurt (Refrigerator)
Perlakuan
Kontrol
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
(C)
(E1)
(E2)
(E3)
Fermentasi
2.43
1.67
1.43
1.67
3 jam (WF1)

4.

6 jam (WF2)

2.33

2

2

2

9 jam (WF3)

3

3

3

2.33

Uji Warna
Rerata hasil Uji Warna (Inkubator)
Perlakuan

Fermentasi
3 jam (WF1)

Kontrol
(C)

Dosis 1
(E1)

Dosis 2
(E2)

Dosis 3
(E3)

1.33

1.67

2.33

2.67
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6 jam (WF2)

1.33

1.33

2.67

3

9 jam (WF3)

1.67

1.67

2.67

2.67

Rerata hasil Uji Warna (Refrigerator)
Perlakuan

5.

Kontrol
(C)

Dosis 1
(E1)

Dosis 2
(E2)

Dosis 3
(E3)

Fermentasi
3 jam (WF1)

1.33

1.67

3

2.67

6 jam (WF2)

1.33

1.67

2.67

2.67

9 jam (WF3)

1.67

2

2.53

2.33

Uji Daya Terima
Rerata hasil Uji Daya Terima (Inkubator)
Perlakuan
Kontrol
Dosis 1
Dosis 2
(C)
(E1)
(E2)
Fermentasi
1
1.33
1.67
3 jam (WF1)

Dosis 3
(E3)
1

6 jam (WF2)

1.33

1.67

2

1.33

9 jam (WF3)

2.33

2.33

2.33

2.33

Rerata hasil Uji Daya Terima (Refrigerator)
Perlakuan
Kontrol
Dosis 1
Dosis 2
(C)
(E1)
(E2)
Fermentasi
1
1.33
2
3 jam (WF1)

Dosis 3
(E3)
2

6 jam (WF2)

1.33

1.33

1.67

1.67

9 jam (WF3)

2

2

2.33

2
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Lampiran 2.
DATA UJI STATISTIK YOGHURT SUSU KAMBING DENGAN PENAMBAHAN JUS DAUN PANDAN
Pandanus amaryllifolius Roxb. DAN WAKTU FERMENTASI (inkubasi dalam inkubator)

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
HASIL
N

72

Normal Parameters

a

Mean
Std.
Deviation

Most Extreme Differences

1.9194
.64703

Absolute

.166

Positive

.166

Negative

-.112

Kolmogorov-Smirnov Z

1.409

Asymp. Sig. (2-tailed)

.038

a. Test distribution is Normal.

Between-Subjects Factors

DOSIS

FERMENTASI

Perlakuan

N

0

KONTROL

18

1

DOSIS 1 GRAM

18

2

DOSIS 2 GRAM

18

3

DOSIS 3 GRAM

18

1

FERMENTASI 3 JAM

24

2

FERMENTASI 6 JAM

24

3

FERMENTASI 9 JAM

24
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Dependent Variable:HASIL
DOSIS

FERMENTASI

Mean

Std. Deviation

N

KONTROL

FERMENTASI 3 JAM

1.3650

.37399

6

FERMENTASI 6 JAM

1.9967

.51640

6

FERMENTASI 9 JAM

2.5000

.50509

6

Total

1.9539

.65031

18

FERMENTASI 3 JAM

1.3883

.39035

6

FERMENTASI 6 JAM

1.8900

.50216

6

FERMENTASI 9 JAM

2.2945

.60304

6

Total

1.8576

.60943

18

FERMENTASI 3 JAM

1.6100

.39008

6

FERMENTASI 6 JAM

2.1117

.62159

6

FERMENTASI 9 JAM

2.4233

.56716

6

Total

2.0483

.60980

18

FERMENTASI 3 JAM

1.5333

.64139

6

FERMENTASI 6 JAM

1.8867

.68971

6

FERMENTASI 9 JAM

2.2000

.83948

6

Total

1.8733

.73940

18

FERMENTASI 3 JAM

1.4742

.44362

24

FERMENTASI 6 JAM

1.9712

.55597

24

FERMENTASI 9 JAM

2.3545

.60957

24

Total

1.9333

.64494

72

DOSIS 1 GRAM

DOSIS 2 GRAM

DOSIS 3 GRAM

Total
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Hasil Uji Homogenitas Tiap Variabel
Levene's Test of Equality of Error Variancesa
Dependent Variable:HASIL
F

df1

df2

Sig.

1.148

11

60

.342

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent
variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + DOSIS + FERMENTASI + DOSIS * FERMENTASI

Hasil Uji Two Way Annova
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:HASIL
Type III Sum of
Source

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

10.123

a

11

.920

2.845

.005

Intercept

269.108

1

269.108

831.893

.000

DOSIS

.414

3

.138

.426

.735

FERMENTASI

9.351

2

4.675

14.453

.000

DOSIS * FERMENTASI

.359

6

.060

.185

.980

Error

19.409

60

.323

Total

298.641

72

Corrected Total

29.533

71

a. R Squared = .343 (Adjusted R Squared = .222)

1. DOSIS
Dependent Variable:HASIL
95% Confidence Interval
DOSIS

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

KONTROL

1.954

.134

1.686

2.222

DOSIS 1 GRAM

1.858

.134

1.589

2.126

DOSIS 2 GRAM

2.048

.134

1.780

2.316

DOSIS 3 GRAM

1.873

.134

1.605

2.141
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2. FERMENTASI
Dependent Variable:HASIL
95% Confidence Interval
FERMENTASI

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

FERMENTASI 3 JAM

1.474

.116

1.242

1.706

FERMENTASI 6 JAM

1.971

.116

1.739

2.203

FERMENTASI 9 JAM

2.354

.116

2.122

2.587

3. DOSIS * FERMENTASI
Dependent Variable:HASIL
95% Confidence Interval
DOSIS

FERMENTASI

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

KONTROL

FERMENTASI 3 JAM

1.365

.232

.901

1.829

FERMENTASI 6 JAM

1.997

.232

1.532

2.461

FERMENTASI 9 JAM

2.500

.232

2.036

2.964

FERMENTASI 3 JAM

1.388

.232

.924

1.853

FERMENTASI 6 JAM

1.890

.232

1.426

2.354

FERMENTASI 9 JAM

2.295

.232

1.830

2.759

FERMENTASI 3 JAM

1.610

.232

1.146

2.074

FERMENTASI 6 JAM

2.112

.232

1.647

2.576

FERMENTASI 9 JAM

2.423

.232

1.959

2.888

FERMENTASI 3 JAM

1.533

.232

1.069

1.998

FERMENTASI 6 JAM

1.887

.232

1.422

2.351

FERMENTASI 9 JAM

2.200

.232

1.736

2.664

DOSIS 1 GRAM

DOSIS 2 GRAM

DOSIS 3 GRAM
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Hasil Uji Post Hoc Fermentasi
Multiple Comparisons
HASIL
Tukey HSD
95% Confidence Interval

Mean
Difference (I(I) FERMENTASI

(J) FERMENTASI

J)

FERMENTASI 3 JAM

FERMENTASI 6 JAM

-.4971

FERMENTASI 9 JAM

-.8803

FERMENTASI 3 JAM

.4971

FERMENTASI 6 JAM

FERMENTASI 9 JAM

Upper
Std. Error

Sig.

Lower Bound

Bound

*

.16419

.010

-.8917

-.1025

*

.16419

.000

-1.2749

-.4857

*

.16419

.010

.1025

.8917

FERMENTASI 9 JAM

-.3832

.16419

.059

-.7778

.0114

FERMENTASI 3 JAM

.8803

*

.16419

.000

.4857

1.2749

FERMENTASI 6 JAM

.3832

.16419

.059

-.0114

.7778

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .323.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Homogeneous Subsets
HASIL
Tukey HSD
Subset
FERMENTASI

N

1

FERMENTASI 3 JAM

24

1.4742

FERMENTASI 6 JAM

24

1.9712

FERMENTASI 9 JAM

24

2.3545

Sig.

1.000

2

.059

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .323.
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Tabel. Hasil Uji Post Hoc Dosis
Multiple Comparisons
HASIL
Tukey HSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) DOSIS

(J) DOSIS

(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

KONTROL

DOSIS 1 GRAM

.0963

.18959

.957

-.4047

.5973

DOSIS 2 GRAM

-.0944

.18959

.959

-.5954

.4065

DOSIS 3 GRAM

.0806

.18959

.974

-.4204

.5815

KONTROL

-.0963

.18959

.957

-.5973

.4047

DOSIS 2 GRAM

-.1907

.18959

.747

-.6917

.3103

DOSIS 3 GRAM

-.0157

.18959

1.000

-.5167

.4853

KONTROL

.0944

.18959

.959

-.4065

.5954

DOSIS 1 GRAM

.1907

.18959

.747

-.3103

.6917

DOSIS 3 GRAM

.1750

.18959

.793

-.3260

.6760

KONTROL

-.0806

.18959

.974

-.5815

.4204

DOSIS 1 GRAM

.0157

.18959

1.000

-.4853

.5167

DOSIS 2 GRAM

-.1750

.18959

.793

-.6760

.3260

DOSIS 1 GRAM

DOSIS 2 GRAM

DOSIS 3 GRAM

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .323.

Homogeneous Subsets
HASIL
Tukey HSD
Subset
DOSIS

N

1

DOSIS 1 GRAM

18

1.8576

DOSIS 3 GRAM

18

1.8733

KONTROL

18

1.9539

DOSIS 2 GRAM

18

2.0483

Sig.

.747

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .323.
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Lampiran 3.
DATA UJI STATISTIK YOGHURT SUSU KAMBING DENGAN PENAMBAHAN JUS DAUN PANDAN
Pandanus amaryllifolius Roxb. DAN WAKTU FERMENTASI (Refrigerator selama 24 jam)

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
HASIL
N

72

Normal Parameters

a

Mean

2.0014

Std. Deviation

.56036

Most Extreme Differences Absolute

.153

Positive

.153

Negative

-.096

Kolmogorov-Smirnov Z

1.302

Asymp. Sig. (2-tailed)

.067

a. Test distribution is Normal.

Between-Subjects Factors

DOSIS

FERMENTASI

Perlakuan

N

KONTROL

18

1

DOSIS 1 GRAM

18

2

DOSIS 2 GRAM

18

3

DOSIS 3 GRAM

18

FERMENTASI 3 JAM

24

2

FERMENTASI 6 JAM

24

3

FERMENTASI 9 JAM

24

0

1
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Descriptive Statistics
Dependent Variable:HASIL
DOSIS

FERMENTASI

Mean

Std. Deviation

N

KONTROL

FERMENTASI 3 JAM

1.8483

.60374

6

FERMENTASI 6 JAM

1.7767

.45478

6

FERMENTASI 9 JAM

2.2783

.61023

6

Total

1.9678

.57404

18

FERMENTASI 3 JAM

1.8333

.34898

6

FERMENTASI 6 JAM

1.7233

.25153

6

FERMENTASI 9 JAM

2.3333

.55698

6

Total

1.9633

.46934

18

FERMENTASI 3 JAM

2.0317

.56467

6

FERMENTASI 6 JAM

1.9450

.61422

6

FERMENTASI 9 JAM

2.2867

.55507

6

Total

2.0878

.56359

18

FERMENTASI 3 JAM

1.9600

.63618

6

FERMENTASI 6 JAM

2.0017

.73030

6

FERMENTASI 9 JAM

1.9983

.73030

6

Total

1.9867

.65813

18

FERMENTASI 3 JAM

1.9183

.51960

24

FERMENTASI 6 JAM

1.8617

.52007

24

FERMENTASI 9 JAM

2.2242

.59120

24

Total

2.0014

.56036

72

DOSIS 1 GRAM

DOSIS 2 GRAM

DOSIS 3 GRAM

Total

Hasil Uji Homogenitas Tiap Variabel
Levene's Test of Equality of Error Variances

a

Dependent Variable:HASIL
F

df1

df2

Sig.

.942

11

60

.508

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across
groups.
a. Design: Intercept + DOSIS + FERMENTASI + DOSIS * FERMENTASI
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Hasil Uji Two Way Annova
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:HASIL
Type III Sum of
Source

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

2.721

11

.247

.758

.679

Intercept

288.400

1

288.400

884.074

.000

DOSIS

.185

3

.062

.189

.904

FERMENTASI

1.825

2

.913

2.798

.069

DOSIS * FERMENTASI

.712

6

.119

.364

.899

Error

19.573

60

.326

Total

310.695

72

Corrected Total

22.294

71

a

a. R Squared = .122 (Adjusted R Squared = -.039)

1. DOSIS
Dependent Variable:HASIL
95% Confidence Interval
DOSIS

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

KONTROL

1.968

.135

1.698

2.237

DOSIS 1 GRAM

1.963

.135

1.694

2.233

DOSIS 2 GRAM

2.088

.135

1.818

2.357

DOSIS 3 GRAM

1.987

.135

1.717

2.256
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2. FERMENTASI
Dependent Variable:HASIL
95% Confidence Interval
FERMENTASI

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

FERMENTASI 3 JAM

1.918

.117

1.685

2.152

FERMENTASI 6 JAM

1.862

.117

1.628

2.095

FERMENTASI 9 JAM

2.224

.117

1.991

2.457

3. DOSIS * FERMENTASI
Dependent Variable:HASIL
95% Confidence Interval
DOSIS

FERMENTASI

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

KONTROL

FERMENTASI 3 JAM

1.848

.233

1.382

2.315

FERMENTASI 6 JAM

1.777

.233

1.310

2.243

FERMENTASI 9 JAM

2.278

.233

1.812

2.745

FERMENTASI 3 JAM

1.833

.233

1.367

2.300

FERMENTASI 6 JAM

1.723

.233

1.257

2.190

FERMENTASI 9 JAM

2.333

.233

1.867

2.800

FERMENTASI 3 JAM

2.032

.233

1.565

2.498

FERMENTASI 6 JAM

1.945

.233

1.479

2.411

FERMENTASI 9 JAM

2.287

.233

1.820

2.753

FERMENTASI 3 JAM

1.960

.233

1.494

2.426

FERMENTASI 6 JAM

2.002

.233

1.535

2.468

FERMENTASI 9 JAM

1.998

.233

1.532

2.465

DOSIS 1 GRAM

DOSIS 2 GRAM

DOSIS 3 GRAM
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Tabel. Hasil Uji Post Hoc Dosis
Multiple Comparisons
HASIL
Tukey HSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) DOSIS

(J) DOSIS

(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

KONTROL

DOSIS 1 GRAM

.0044

.19038

1.000

-.4987

.5075

DOSIS 2 GRAM

-.1200

.19038

.922

-.6231

.3831

DOSIS 3 GRAM

-.0189

.19038

1.000

-.5220

.4842

KONTROL

-.0044

.19038

1.000

-.5075

.4987

DOSIS 2 GRAM

-.1244

.19038

.914

-.6275

.3787

DOSIS 3 GRAM

-.0233

.19038

.999

-.5264

.4798

KONTROL

.1200

.19038

.922

-.3831

.6231

DOSIS 1 GRAM

.1244

.19038

.914

-.3787

.6275

DOSIS 3 GRAM

.1011

.19038

.951

-.4020

.6042

KONTROL

.0189

.19038

1.000

-.4842

.5220

DOSIS 1 GRAM

.0233

.19038

.999

-.4798

.5264

DOSIS 2 GRAM

-.1011

.19038

.951

-.6042

.4020

DOSIS 1 GRAM

DOSIS 2 GRAM

DOSIS 3 GRAM

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .326.

Homogeneous Subsets
HASIL
Tukey HSD
Subset
DOSIS

N

1

DOSIS 1 GRAM

18

1.9633

KONTROL

18

1.9678

DOSIS 3 GRAM

18

1.9867

DOSIS 2 GRAM

18

2.0878

Sig.

.914

Means for groups in homogeneous subsets
are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .326.
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Tabel. Hasil Uji Post Hoc Fermentasi
Multiple Comparisons
HASIL
Tukey HSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) FERMENTASI

(J) FERMENTASI

(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

FERMENTASI 3 JAM

FERMENTASI 6 JAM

.0567

.16488

.937

-.3396

.4529

FERMENTASI 9 JAM

-.3058

.16488

.161

-.7021

.0904

FERMENTASI 3 JAM

-.0567

.16488

.937

-.4529

.3396

FERMENTASI 9 JAM

-.3625

.16488

.080

-.7587

.0337

FERMENTASI 3 JAM

.3058

.16488

.161

-.0904

.7021

FERMENTASI 6 JAM

.3625

.16488

.080

-.0337

.7587

FERMENTASI 6 JAM

FERMENTASI 9 JAM

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .326.

Homogeneous Subsets
HASIL
Tukey HSD
Subset
FERMENTASI

N

1

FERMENTASI 6 JAM

24

1.8617

FERMENTASI 3 JAM

24

1.9183

FERMENTASI 9 JAM

24

2.2242

Sig.

.080

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .326.
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Berdasarkan hasil uji normalitas, data konsentrasi jus daun pandan serta
lama fermentasi yang didapatkan untuk inkubasi dalam inkubator dan disimpan
dalam refrigerator terdapat perbedaan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa
data yang akan diuji terdistribusi normal. Pengujian homogenitas tiap variabel
dengan lama fermentasi dan konsentrasi daun pandan inkubasi dalam inkubator
dan disimpan dalam refrigerator, data yang memiliki varians yang sama, hal
ini membuktikan bahwa data homogen. Uji Two Way Annova untuk lama
fermentasi dalam inkubator didapatkan nilai sig. 0.980 sehingga hasilnya
berbeda secara tidak signifikan. Hal serupa ditunjukkan setelah disimpan
dalam refrigerator dengan nilai sig. 0.899. Dengan demikian, meskipun data
memiliki perbedaan tetapi tidak ada pengaruh secara signifikan antara lama
fermentasi dengan konsentrasi jus daun pandan terhadap bau “prengus” khas
kambing dan disesuaikan dengan SNI-yoghurt.
Berdasarkan analisa deskriptif statistik untuk lama fermentasi dalam
inkubator didapatkan hasil bahwa lama fermentasi 9 jam merupakan fermentasi
paling baik atau disukai dibandingkan lama fermentasi 3 jam dan 6 jam.
Konsentrasi yang paling baik dan dinilai disukai oleh panelis yaitu konsentrasi
jus daun pandan 2 gr/100ml susu kambing dengan pembandingnya kontrol
yang merupakan acuan standar yoghurt. Sehingga dapat dinyatakan
berdasarkan analisa deskriptif bahwa konsentrasi 2 gr/100ml susu kambing
dengan lama fermentasi 9 jam merupakan yoghurt dengan hasil disukai oleh
panelis. Hasil analisa deskriptif statistik setelah disimpan dalam refrigerator.
Konsentrasi 2 gr/100ml susu kambing dengan lama fermentasi 9 jam memiliki
nilai paling baik dan disukai oleh panelis.
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Lampiran 4.
PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan
Kelas

: SMA
: XII

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomenan dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan
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Kompetensi Dasar

1.1 Mengagumi keteraturan
dan kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang struktur
dan fungsi DNA, gen dan
kromosom dalam
pembentukan dan
pewarisan sifat serta
pengaturan proses pada
makhluk hidup

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur terhadap data
dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi
dan eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi,
peduli lingkungan, gotong

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

 Arti dan Prinsip
 Mengamati
- Mengkaji
dasar Bioteknologi
Bioteknologi
literatur/penelusuran
dikembangkan untuk
internet menemukan
meningkatkan nilai
agen-agen bioteknologi,
tambah bahan mentah
produk dan manfaatnya
dengan memanfaatkan
di berbagai bidang
mikroorganisme atau
kehidupan secara
bagian-bagiannya.
mandiri
Sehingga dihasilkan
- Menggali informasi
produk dan jasa.
melalui video/gambar
Bioteknologi
tentang proses
melibatkan
pembuatan
mikrobiologi, biokimia
yoghurt/kecap/tempe
dan rekayasa genetika.
- Melakukan studi
literatur/penelusuran
internet menemukan
 Jenis-jenis
pengembangan
Bioteknologi
Bioteknologi dapat
bioteknologi modern
dikembangkan melalui
pemanfaatan

Penilaian

Observasi
- Sikap saat
proses
pembelajaran
- Keterampilan
saat
eksperimen/
praktikum
Portofolio
- Laporan
tertulis
Tes tertulis
- Ulangan
harian

Alokasi
Waktu
2 minggu x
2 JP

Media, Alat
dan Bahan
- Buku acuan
yang relevan,
internet
- Video
pembuatan
yoghurt
- Gambar/baha
n/produk
bioteknologi
- LKS
panduan
praktikum
- Alat dan
bahan
praktikum
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royong, bekerjasama, cinta
mikroorganisme dalam  Menanya
damai, berpendapat secara
kondisi steril dan non
- apa perbedaan
ilmiah dan kritis, responsif
steril, kultur jaringan,
bioteknologi
dan proaktif dalam setiap
transplantasi gen dan
konvensional dan
tindakan dan dalam
rekayasa genetika.
modern?
melakukan pengamatan
- Bagaimana peran bakteri
dan percobaan di dalam
Streptococcus
 Peran dan Implikasi
kelas/laboratorium
thermophilus dan
Hasil Bioteknologi
maupun di luar
Lactobacilus bulgaricus
 Hasil-hasil
kelas/laboratorium
dalam pembuatan
bioteknologi di
yoghurt?
berbagai bidang
Mikroorganisme
3.10 Memahami tentang
yang dikembangkan  Mengumpulkan Data
prinsip-prinsip
(Eksperimen/ Eksplorasi)
dalam bioteknologi
bioteknologi yang
- Mendiskusikan tentang
mampu mengubah
menerapkan bioproses
tentang arti, prinsip
bahan mentah
dalam menghasilkan
dasar dan jenis-jenis
menjadi memiliki
produk baru untuk
bioteknologi yang
nilai tambah lebih
meningkatkan
berkembang dari masa
tinggi, seperti pada
kesejahteraan manusia
lalu sampai sekarang,
pembuatan makanan
dalam berbagai aspek
dari yang sederhana
dan mengubaha
kehidupan
sampai yang kompleks
bahan pangan,
- Membandingkan
pembuatan obatbioteknologi
obatan, membasmi
4.10 Merencanakan dan
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melakukan percobaan
dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi
konvensional untuk
menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan

hama tanaman,
menanggulangi
masalah
pencemaran,
pemisahan bijih
logam dll.
 Dampak
Pemanfaatan
Bioteknologi
Produk bioteknologi
bermanfaat
meningkatkan
kesejahteraan
manusia, dilain
pihak diragukan
keamanannya seperti
produk transgenik,
irradiasi dsb.

-

-

-

-

konvensional dan
modern menemukan
persamaan/perbedaan
diantara keduanya
Membuat rencana dan
melaksanakan
pembutaan produk
bioteknologi
konvensional seperti
yoghurt dan menyusun
laporan secara
rinci/sistematis
Mengumpulkan
informasi dari berbagai
sumber tetang proses
dan produk bioteknologi
modern di berbagai
bidang kehidupan
Menganalisis manfaat
yang diperoleh dari
produk-produk
bioteknologi yang
ditemukan
Menganalisis dampak
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pemanfaatan produk
bioteknologi, seperti
makanan yang berasal
dari makhluk transgenik,
bayi tabung, kultur
jaringan, bank sperma
dll dalam kehidupan
sehari-hari.
 Mengasosiasikan
- Menyimpulkan tentang
prinsip dasar dan jenisjenis bioteknologi dari
masa lalu hingga
sekarang dari yang
sederhana sampai yang
kompleks
- Menyusun laporan
perencanaan dan
pelaksanaaan pembuatan
produk bioteknologi
konvensional secara
rinci/sistematis
- Mendiskusikan hasil
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-

pengumpulan informasi
tentang proses dan
produk bioteknologi
modern diberbagai
bidang kehidupan dalam
bentuk tabel/gambar
Membuat kesimpulan
hasil diskusi tentang
dampak bioteknologi

 Mengkomunikasikan
- Presentasi hasil diskusi
tentang prinsip dasar,
jenis-jenis, produk,
manfaat/dampak
bioteknologi
- Membuat usulan
alternatif pemecahan
masalah atas
penggunaan produk
bioteknologi yang
diduga merugikan
kehidupan
- Melaporkan hasil
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pengamatan/eksperimen
secara tertulis
menggunakan format
laporan sesuai kaidah
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Lampiran 5.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit (3x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atasberbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami
konseptual,

,menerapkan,
prosedural

menganalisis
dan

pengetahuan

metakognitif

faktual,

berdasarkan

rasa

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar (KD)
1.1

Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
struktur dan fungsi DNA, gen dan kromosom dalam pembentukan
dan pewarisan sifat serta pengaturan proses pada makhluk hidup

2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta,
disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan
berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama,
cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan
proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan
dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar
kelas/laboratorium.

3.10

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

4.10

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

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1

Menunjukkan sikap menghargai ciptaan Tuhan berupa agen hayati
yang termasuk makhluk hidup

1.1.2

Menunjukkan sikap kagum dan syukur akan manfaat agen hayati
dalam kehidupan sehari-hari

2.1.1

Menunjukkan sikap teliti dalam melakukan atau mengerjakan
eksperimen di dalam laboratorium

2.1.2

Menunjukkan sikap tekun dalam mengamati pertumbuhan agen
hayati dari awal percobaan hingga akhir
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2.1.3

Menunjukkan sikap jujur dalam menyajikan data hasil eksperimen

3.10.1 Menjelaskan arti, prinsip dasar, ciri-ciri, jenis-jenis bioteknologi
3.10.2 Menjelaskan nilai tambah yang diperoleh atas pengembangan
bioteknologi
3.10.3 Membedakan bioteknologi konvensional dan modern
3.10.4 Mengkategorikan produk bioteknologi konvesional dan modern
3.10.5 Menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi
konvensional dan modern
3.10.6 Mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk
yang dihasilkan
3.10.7 Menjelaskan dampak pemanfaatan hasil produk bioteknologi di
berbagai bidang
4.10.1 Mempresentasikan data tentang prinsip dasar, jenis-jenis, produk,
manfaat/dampak bioteknologi
4.10.2 Membuat usulan alternatif atas dampak penggunaan produk
bioteknologi yang diduga merugikan kehidupan
4.10.3 Merencanakan

eksperimen

tentang

penerpan

bioteknologi

penerapan

bioteknologi

konvensional
4.10.4 Melakukan

eksperimen

tentang

konvensional
4.10.5 Membuat laporan tertulis mengenai hasil eksperimen tetang
penerapan bioteknologi konvensional
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D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Melalui hasil kegiatan pengamatan berupa tumbuhnya agen hayati
siswa dapat menghargai ciptaan Tuhan bahwa agen hayati adalah
makhluk hidup yang dapat berkembang
1.1.2.1 Melalui kegiatan refleksi siswa mampu menunjukkan rasa kagum
dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan peran agen hayati
dalam kehidupan sehari-hari
2.1.1.1 Selama kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan sikap
teliti dalam mengerjakan atau melakukan kegiatan eksperimen
dalam laboratorium
2.1.2.1 Setelah

melakukan

menunjukkan

kegiatan

praktikum

siswa

mampu

sikap tekun dalam mengamati pertumbuhan agen

hayati dari awal hingga akhir
2.1.3.1 Setelah

melakukan

kegiatan

praktikum

siswa

mampu

menunjukkan sikap jujur dalam menyajikan data hasil eksperimen
3.10.1.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan pengertian,
prinsip dasar, ciri-ciri dan jenis-jenis bioteknologi
3.10.2.1 Setelah mengkaji pustaka siswa mampu menjelaskan nilai
tambahyang diperoleh atas pengembangan bioteknologi
3.10.3.1 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu membedakan
bioteknologi konvensional dan modern
3.10.4.1 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengkategorikan produk
bioteknologi konvensional dan modern
3.10.5.1 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menjelaskan
perbedaan

prinsip

dasar

konvensional dan modern

pengembangan

bioteknologi
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3.10.6.1 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu mengidentifikasi
sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan
3.10.7.1 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menjelaskan
dampak pemanfaatan hasil produk bioteknologi di berbagai
bidang
4.10.1.1 Setelah

melakukan

kegiatan

diskusi

siswa

mampu

mempresentasikan tentang prinsip dasar, jenis-jenis, produk dan
maanfat atau dampak bioteknolgi
4.10.2.1 Setelah melakukan analisis studi pustaka siswa mampu
memberikan pemecahan masalah alternatif atas dampak
penggunaan produk bioteknologi yang diduga merugikan
kehidupan
4.10.3.1 Setelah melakukan studi pustaka siswa mampu merencanakan
eksperimen tentang penerapan bioteknologi konvesional yaitu
yoghurt
4.10.4.1 Setelah melakukan kegiatan diskusi siswa mampu melakukan
eksperimen tentang penerapan bioteknologi konvensional
khususnya pembuatan yoghurt
4.10.5.1 Setelah

melakukan

kegiatan

eksperimen

siswa

mampu

melaporkan hasil dalam bentuk laporan tertulis dengan
menggunakan data hasil eksperimen yoghurt yang dilakukan
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E. Materi Pembelajaran
Materi pokok: Bioteknologi
Sub bab materi:
- Pengertian Bioteknologi
- Perkembangan Bioteknologi
- Pemanfaatan Mikroorganisme dalam Bioteknologi
- Aplikasi Bioteknologi dalam Kehidupan
- Kultur Jaringan
- Rekayasa Genetika
- Dampk Bioteknologi terhadap Kehidupan Manusia

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran saintifik

Metode

: studi literatur, diskusi, presentasi, dan praktikum.

G. Sumber Belajar
-

Buku Biologi untuk SMA/MA kelas XII, Erlangga

-

Internet

H. Media Pembelajaran
-

LKS

-

Laptop

-

LCD

-

Papan

-

Penghapus

-

Gambar

-

Video

-

Spidol

-

Layar
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I. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (Prinsip Dasar, Jenis-jenis, Bioteknologi Konvensional dan
Modern serta Produk Bioteknologi)

Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

1. Menyiapkan suasana belajar yang

(10 menit)

belajar siswa

(Waktu)

kondusif
2. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
3. Mengecek kehadiran siswa

Melakukan apersepsi,

4. Guru menunjukkan beberapa gambar

menyampaikan

produk bioteknologi dalam kehidupan

tujuan pembelajaran

sehari-hari dan mengajukan beberapa

dan memotivasi

pertanyaan terkait dengan gambar

siswa

yang ditampilkan tersebut.
Pertanyaan:
-

Gambar apakah ini?

-

Apa yang membuat produk yang
dihasilkan bisa seperti itu?

5. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
6. Guru memotivasi siswa agar selalu
semangat belajar dan tidak mudah
putus asa dalam menggapai cita-cita.
Agar siswa lebih bersemangat, guru
menampilkan kata-kata motivasi dan
gambar yang mendukung agar siswa
termotivasi
7. Guru membagi siswa dalam
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kelompok belajar 4-5 siswa dalam 1
kelompok
Inti

Mengamati

8. Siswa mengamati video tentang
“prinsip dasar, jenis-jenis,

(70 menit)

bioteknologi konvensional dan
modern serta produk bioteknologi”
9. Guru menjelaskan tentang LDS yang
dibagikan pada siswa
Menanya

10. Siswa diminta membuat pertanyaan
berkaitan dengan video yang telah
diamati

Mengumpulkan
informasi/ mencoba
Menalar

11. Siswa mengkaji pustaka untuk
menyelesaikan LDS yang diberikan
12. Siswa mengolah informasi yang
diperoleh dan mengisi LDS

Mengkomunikasikan

13. Masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi
kelompok sesuai dengan porsinya
masing-masing yang telah ditentukan
oleh guru

Evaluasi

14. Kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan pada kelompok yang
presentasi serta pula dapat
memperbaiki serta memberi masukan

Penutup

Apresiasi

(10 menit)

15. Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok yang presentasi, guru
bersama siswa memberi tepuk tangan

Klarifikasi

16. Guru mengklarifikasi jawaban siswa
yang keliru agar tidak ada konsep
salah yang diterima oleh siswa
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Merangkum

17. Guru mengajak siswa untuk
merangkum hal-hal apa saja yang
telah dipelajari

Merefleksikan

18. Guru mengajak siswa merefleksikan
tentang pembelajaran yang baru saja
dipelajari. Bisa dengan secara lisan
menunjuk beberapa siswa

Tindak Lanjut

19. Guru memberi tugas mandiri tentang
pemanfaatan mikroorganisme dalam
bioteknologi. Tugas ini di kumpulkan
minggu depan
20. Untuk pertemuan selanjutnya, guru
menyuruh siswa membaca tentang
aplikasi bioteknologi dalam
kehidupan.

Pertemuan II (Aplikasi Bioteknologi di Berbagai Bidang serta Dampak
Bioteknologi)
Kegiatan
(Waktu)

Fase

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

(10 menit)

belajar siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Menyiapkan suasana belajar yang
kondusif
2. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
3. Mengecek kehadiran siswa

Melakukan apersepsi,

4. Guru mengajukan beberapa

menyampaikan tujuan

pertanyaan pada siswa.

pembelajaran dan

Pertanyaan:

memotivasi siswa

-

Bagaimana dengan tugas
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yang Ibu berikan? Apakah
ada yang ingin bertanya?
-

Sudahkan kalian membaca
tentang aplikasi bioteknologi
dalam kehidupan?

-

Mengapa manusia sudah
sangat bergantung pada
bioteknologi dalam berbagai
bidang?

5. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
6. Guru memotivasi siswa agar
selalu semangat belajar dan tidak
mudah putus asa dalam
menggapai cita-cita. Agar siswa
lebih bersemangat, guru
menampilkan kata-kata motivasi
dan gambar yang mendukung
agar siswa termotivasi
7. Guru membagi siswa dalam
kelompok belajar 4-5 siswa dalam
1 kelompok
Inti
(70 menit)

Mengamati

8. Siswa secara berkelompok
mencermati gambar dampak
bioteknologi
9. Guru membagikan LDS pada
masing-masing kelompok tentang
“aplikasi bioteknologi di berbagai
bidang serta dampak
bioteknologi” dan meminta siswa
untuk merancang prosedur
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mengenai salah satu contoh
penerapan bioteknologi
konvensional yaitu pembuatan
yoghurt
10. Guru menjelaskan tentang LDS
yang dibagikan pada siswa
Menanya

11. Guru menanyakan kepada siswa
“apakah yang dapat kalian
cermati dari setiap gambar yang
telah ditampilkan berdasarkan
dengan materi yang akan kita
pelajari saat ini?”

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

12. Siswa mengkaji pustaka untuk
menyelesaikan LDS yang
diberikan

Menalar

13. Siswa menganalisis jawaban yang
didapat dari berbagai sumber

Mengkomunikasikan

14. Masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi
kelompok

Evaluasi

15. Kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan pada kelompok yang
presentasi dan pada guru apabila
masih ada hal yang belum
dimengerti
16. Kelompok lain juga dapat
memperbaiki serta memberi
masukan pada kelompok yang
presentasi

Penutup
(10 menit)

Apresiasi

17. Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok yang presentasi, guru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

bersama siswa memberi tepuk
tangan
Klarifikasi

18. Guru mengklarifikasi jawaban
siswa yang keliru agar tidak ada
konsep salah yang diterima oleh
siswa

Merangkum

19. Guru mengajak siswa untuk
merangkum hal-hal apa saja yang
telah dipelajari

Merefleksikan

20. Guru mengajak siswa
merefleksikan tentang
pembelajaran yang baru saja
dipelajari. Bisa dengan secara
lisan menunjuk beberapa siswa

Tindak Lanjut

21. Untuk pertemuan selanjutnya,
guru menyuruh siswa secara
berkelompok untuk
mempersiapkan alat dan bahan
untuk pembutaan yoghurt

Pertemuan III (Pembuatan Yoghurt)
Kegiatan
(Waktu)

Fase

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

(10 menit)

belajar siswa

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Menyiapkan suasana belajar yang
kondusif
2. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
3. Mengecek kehadiran siswa

Melakukan apersepsi,

4. Guru mengajukan beberapa
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menyampaikan tujuan

pertanyaan pada siswa.

pembelajaran dan

Pertanyaan:

memotivasi siswa

-

Bagaimana dengan tugas
yang Ibu berikan?

-

Apa saja faktor-faktor
pendukung dalam proses
pembuatan yoghurt? (guru
menunjuk beberapa siswa)

5. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
6. Guru memotivasi siswa agar
selalu semangat belajar dan tidak
mudah putus asa dalam
menggapai cita-cita. Agar siswa
lebih bersemangat, guru
menampilkan kata-kata motivasi
dan gambar yang mendukung
agar siswa termotivasi
7. Guru membagi siswa dalam
kelompok belajar 4-5 siswa dalam
1 kelompok
Inti

Mengamati

(70 menit)

8. Guru menayangkan video
mengenai pembuatan yoghurt
yang pernah dilakukan oleh guru

Menanya

9. Guru membimbing siswa untuk
merumuskan pertanyaan

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

10. Siswa secara berkelompok
melakukan studi pustaka untuk
melengkapi bahan presentasi

Menalar

11. Siswa berdiskusi bersama teman
kelompok mengenai hasil
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praktikumnya
Mengkomunikasikan

12. Masing-masing kelompok
menyajikan data hasil praktikum
dalam bentuk laporan tertulis
sementara

Evaluasi

13. Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk mengajukan
pertanyaan yang belum
dimengerti dari pertemuan I, II
hingga pertemuan ke III dalam
menghadapi ulangan harian

Penutup

Apresiasi

(10 menit)

14. Sebagai bentuk apresiasi terhadap
setiap kelompok yang telah
praktikum dengan baik dan teliti,
guru mengajak siswa saling
bertepuk tangan

Klarifikasi

15. Guru mengklarifikasi jawaban
siswa yang keliru agar tidak ada
konsep salah yang diterima oleh
siswa

Merangkum

16. Guru mengajak siswa untuk
merangkum materi –materi yang
telah dipelajari dari awal
pertemuan hingga hari ini

Merefleksikan

17. Guru mengajak siswa
merefleksikan tentang
pembelajaran yang baru saja
dipelajari. Bisa dengan secara
lisan menunjuk beberapa siswa

Tindak Lanjut

18. Guru memberi tugas pada masing
kelompok melihat hasil praktikum
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setelah 24 jam lalu laporan ditulis
dan dikumpulkan saat pertemuan
selanjutnya
19. Guru mengingatkan siswa bahwa
pertemuan selanjutnya akan
diadakan ulangan harian terkait
dengan materi bioteknologi yang
telah dipelajari selama ini.

J. Penilaian
1. Kompetensi dan Teknik Penilaian
a. Kognitif

: Tes tulis (Pilihan ganda dan uraian)

b. Afektif

: Lembar observasi

c. Psikomotorik : Kinerja

2. Bentuk Instrumen
a. Lembar Diskusi Siswa (LDS)
b. Lembar Kerja Siswa (LKS)
c. Rubrik Penilaian
d. Pedoman Skoring
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LEMBAR DISKUSI SISWA 1
Jenis-jenis Bioteknologi
Anggota kelompok:
1..................................................
2..................................................
3..................................................
4..................................................

A. Tujuan
Melalui diskusi kelompok serta mengkaji pustaka, siswa mampu:


Menjelaskan arti, prinsip dasar dan ciri-ciri bioteknologi



Membedakan bioteknologi konvensional dan modern



Mengkategorikan produk-produk bioteknologi konvensional dan
modern



Mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk
yang dihasilkan

B. Alat dan Bahan
1. Alat tulis
2. Buku

C. Pertanyaan Diskusi
1. Apa yang di maksud dengan bioteknologi?
2. Apa ciri-ciri bioteknologi modern? Jelaskan sesuai pengetahuan kalian
masing-masing!
3. Lengkapi bagian kosong pada masing-masing produk!
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No.

Makanan dan Minuman

Bahan Dasar

Mikroorganisme
yang Berperan

1.

Alkohol

2.

Anggur minuman

3.

Antibiotik

Lautan nutrien

4.

Gula/air nira

5.

Bir

Biji gandum

6.

Kedelai

7.

Keju

8.

Nata de coco

9.

Oncom

10.

Susu

Kedelai
Tepung terigu

11.

Yoghurt

12.

Tape

13.

Susu

Kedelai, garam

14.

Tempe

15.

Terasi

Udang

4. Termasuk ke dalam bioteknologi apakah contoh-contoh berikut?
No.
1.

Contoh Produk
Tempe dibuat dari kacang kedelai
dengan bantuan jamur Rhizopus

2.

Yoghurt dan keju dibuat dari susu
dengan bantuan bakteri Lactobacillus
dan Streptococcus

3.

Bagian daun dipelihara dalam wadah
berisi nutrisi, suhu dan kondisi yang
sesuai sehingga bisa tumbuh menjadi
tumbuhan utuh yang memiliki akar,
batang dan daun (kultur jaringan)

Bioteknologi
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4.

Nata de coco dibuat dari air kelapa
muda dengan bantuan bakteri
Acetobacter xylinum

5.

Kecap dibuat dari kedelai hitam
dengan bantuan jamur Aspergillus

6.

Penanaman tumbuhan tanpa tanah
(hidroponik)

7.

Antibodi monoklonal dibuat dengan
menggabungkan sel tikus penghasil
antibodi dengan sel kanker sehingga
sel kanker tersebut dapat
menghasilkan antibodi dalam jumlah
banyak untuk digunakan bagi
kesehatan

8.

Tape, donat, roti, dan wine dibuat
dengan bantuan jamur
Saccharomyces cerevisae

9.

Antibiotik penicillin dibuat dari jamur
Penicilium

10.

Pembuatan biogas dari kotoran sapi
dengan bantuan jamur atau bakteri

5.

Sebutkan manfaat dari produk bioteknologi modern ini!
Produk
Insulin manusia
Vaksin hepatitis
Antibodi monoklonal
Antibodi inferno
Hormon pertumbuhan

Manfaat
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Urokinase
Gen beta-globulin
Erythtroprotein
Penggabungan protoplasma
Pupuk biologis, pestisida
biologis

D. Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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LEMBAR DISKUSI SISWA 2
Aplikasi dan Dampak Bioteknologi di Berbagai Bidang
Anggota kelompok:
1..................................................
2..................................................
3..................................................
4..................................................
A. Tujuan
Melalui diskusi kelompok dengan pengamatan gambar serta mengkaji
pustaka, siswa mampu:


Menjelaskan aplikasi bioteknologi di berbagai bidang



Menjelaskan dampak pemanfaatan hasil produk bioteknologi di
berbagai bidang



Memberikan
penggunaan

pemecahan
produk

masalah

bioteknologi

alternatif
yang

atas

diduga

dampak
merugikan

kehidupan

B. Alat dan Bahan
1. Alat tulis
2. Buku
C. Pertanyaan Diskusi
1. Apakah aplikasi bioteknologi dalam kehidupan bisa merugikan?
Jawaban :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
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2. Isilah aplikasi dan dampak bioteknologi di berbagai bidang!
Bidang

Penerapan Aplikasi

Dampak
Positif

Negatif

Pangan
Pertanian
Peternakan
Kesehatan
Industri dan
Lingkungan

3. Kondisi kehidupan saat ini menuntut adanya perbaikan terhadap
kualitas kehidupan dan lingkungan sebagai pendukung. Oleh sebab itu
diperlukan teknologi alternatif. Berilah beberapa contoh faktor yang
menyebabkan teknologi alternatif perlu dikembangkan!

4. Dari berbagai permasalahan dalam bidang bioteknologi yang telah
kalian ketahui, solusi/alternatif pemecahan masalah apa yang dapat
anda berikan untuk meminimalisir dampak negatif bioteknologi di
masa mendatang?
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LEMBAR KERJA SISWA
Pembuatan Yoghurt Susu Kambing dengan Penambahan Daun Pandan

Anggota kelompok:
1..................................................
2..................................................
3..................................................
4..................................................

A. Tujuan :
Siswa mampu melakukan percobaan yang menghasilkan produk
bioteknologi konvensional di bidang pangan yaitu yoghurt.
B. Alat dan Bahan
- Alat
1. Timbangan digital
2. Blender
3. Gelas beker 1000 ml
4. Gelas beker 100 ml
5. Kompor
6. Panci
7. Sendok pengaduk
8. Termometer air
- Bahan
1. Daun pandan
2. Susu kambing
3. Plain yoghurt biokul
4. Plastic wrap
5. Aluminium foil
6. Kertas payung

9. Termometer ruang
10. Botol selai
11. Gelas arloji
12. Sendok makan
13. Batang pengaduk
14. Saringan

7. Karet
8. Kertas label
9. Alat tulis
10. Tisu
11. Sabun cuci sunlight
12. Alkohol
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C. Cara Kerja
Siswa mengambil undian untuk menentukan konsentrasi daun pandan
yang akan ditambahkan pada yoghurt. Kemudian siswa dipersilahkan
untuk duduk berkelompok kemudian mencermati langkah kerja di
bawah ini.
1. Sterilisasi Alat
Perlu dilakukan sterilisasi untuk meminimalisir resiko kontaminasi
saat pembuatan yoghurt. Berikut adalah langkah kerja sterilisasi
alat yang dilakukan:
a. Cuci bersih alat yang akan digunakan dengan sabun
b. Rebus botol selai dengan air secukupnya dan sabun sunlight
sedikit (± 5 tetes) hingga mendidih, sedangkan alat yang lain
didiamkan hingga kering.
c. Setelah mendidih, angkat botol selai dan diamkan hingga
kering
d. Setelah kering, semprot bagian luar botol dengan alkohol,
diamkan hingga kering.
e. Untuk alat-alat seperti gelas beker dan batang pengaduk cukup
disterilisasi menggunakan alkohol 96% yang disemprotkan
sesaat sebelum dipakai.
2. Pembuatan Yoghurt
a. Yoghurt Kontrol (tanpa daun pandan)
1) Siapkan susu kambing sebanyak 100 ml
2) Panaskan susu hingga mencapai suhu 80℃, sambil diaduk
dan jangan sampai mendidih (pasteurisasi).
3) Diamkan sampai suhu turun hingga 40℃.
4) Tuangkan susu ke dalam wadah fermentasi.
5) Tambahkan plain yoghurt sebanyak 10 ml dari volume susu
untuk setiap wadahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam
botol selai dan diaduk menggunakan batang pengaduk.
6) Tutup menggunakan plastic wrap, kemudian dilapisi
dengan aluminium foil dan dikareti.
7) Beri label dan letakkan sesuai tata letak yang sudah
ditentukan.
8) Inkubasi selama 24 jam
9) Pasteurisasi
10) Uji organoleptik
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b. Yoghurt dengan Penambahan Daun Pandan sebanyak 1 gram
1) Timbang daun pandan sebanyak 1 gram, kemudian dicuci
bersih
2) Siapkan susu kambing sebanyak 100 ml.
3) Blender 1 gram daun pandan bersama susu kambing.
4) Hasil blender disaring sebanyak 2 kali.
5) Panaskan susu + daun pandan hingga mencapai sushu 80℃
sambil diaduk (pasteurisasi).
6) Diamkan hingga suhu turun mencapai 40℃.
7) Tuang susu + daun padan ke dalam wadah
8) Tambahkan plain yoghurt sebanyak 10 ml. Kemudian
dimasukkan ke dalam botol selai dan diaduk menggunakan
batang pengaduk.
9) Tutup menggunakan plastic wrap, kemudian dilapisi
aluminium foil dan dikareti.
10) Beri label dan letakkan sesuai tata letak yang sudah
ditentukan.
11) Inkubasi hingga 24 jam
12) Pasteurisasi
13) Uji organoleptik
14) Lakukan langkah kerja yang sama untuk penambahan daun
pandan dengan konsentrasi 2 gram dan 3 gram.
3. Uji Organoleptik
a. Uji Warna
1) Ambil sampel secukupnya, kemudian letakkan di atas gelas
arloji yang bersih dan kering
2) Amati beberapa saat, kemudian member skor terhadap
warna dari masing-masing perlakuan.
b. Uji Aroma
1) Ambil sampel sebanyak 1 sendok makan dan letakkan di
atas gelas arloji yang bersih dan kering
2) Sampel dicium pada jarak kira-kira ½ cm dari hidung untuk
mengetahui aromanya.
c. Uji Rasa
1) Ambil kira-kira 1 sendok sampel dan rasakan dengan lidah.
d. Uji Tekstur
1) Ambil kira-kira 1 sendok sampel dan rasakan mulut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

D. Hasil
Tabel : Hasil uji organoleptik
Panelis

Uji Organoleptik
Aroma
Rasa

Warna
K

E1

E2

E3

K

E1

E2

E3

K

E1

E2

Tekstur
E3

K

E1

E2

A

B

Dst…

E. Kesimpulan
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………......
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................................
F. Pertanyaan Diskusi
1. Mengapa dilakukan pasterusasi sebelum diproses dan sesudah
fermentasi?
2. Mengapa perlu menurunkan suhu sebelum menambahkan plain
yoghurt?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yoghurt?
4. Bakteri apa yang berperan dalam pembuatan yoghurt?
5. Apa manfaat dari yoghurt yang ditambahkan dengan daun pandan?

E3
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G. Format Laporan
1. Acara (judul, hari, tanggal, waktu, tempat)
2. Tujuan
3. Dasar Teori
4. Alat, Bahan dan Cara kerja
5. Hasil
6. Pembahasan
7. Kesimpulan
8. Daftar Pustaka
9. Lampiran (dokumentasi)
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Lampiran 6.
KISI-KISI SOAL ULANGAN

Jenjang Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ semester

: XII/2

Jumlah Soal

: 10 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 kehidupan.
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INDIKATOR

NO
C1

C2

C3

C4

C5

KUNCI

BENTUK

C6
SOAL JAWABAN

SOAL

Menjelaskan arti
√

1

Terlampir

Uraian

5

C

Pilihan

bioteknologi
Mengidentifikasi

√

sumber-sumber
agen bioteknologi

Ganda
√

6

B

dan produk yang
dihasilkan

Pilihan
Ganda

√

8

A

Pilihan
Ganda

√

10

E

Pilihan
Ganda

√
√
√

Menganalisis

2

Terlampir

Uraian

3

Terlampir

Uraian

2

C

Pilihan

aplikasi

Ganda
√

bioteknologi dalam

3

D

kehidupan

Pilihan
Ganda

√

4

B

Pilihan
Ganda

√

7

E

Pilihan
Ganda

√
Menganalisis

√

4

Terlampir

Uraian

1

A

Pilihan
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dampak
pemanfaatan hasil

Ganda
√

9

D

produk
bioteknologi di
berbagai bidang

Pilihan
Ganda

√

5

Terlampir

Uraian
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SOAL ULANGAN
I.

Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar.
1. Bahaya dari bioteknologi, kecuali………..
a. Menambah keanekaragaman hayati
b. Memunculkan organism strain jahat
c. Digunakan untuk senjata biologi
d. Mengganggu keseimbangan lingkungan
e. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
2. Tahapan penanaman eksplan yang sudah steril ke dalam atau diatas
medium buatan pada botol kultur adalah…..

a.
b.
c.
d.
e.

Inokulasi
Tahap pembentukkan
Aklimatisasi
Persiapan
Pemeliharaan

3. Teknik yang bisa digunakan untuk membantu penderita diabetes mellitus
adalah……
a. Terapi gen
b. Plasmid
c. Retrovirus
d. Rekombinan DNA
e. Mieioma
4. Hibridoma adalah hasil penggabungan dua sel somatis yang salah satunya
bertujuan untuk menghasilkan……..
a. Antibodi poliklonal
b. Antibodi monoklonal
c. Antibiotik
d. Vaksin
e. Interferon
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5. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan asam sitrat
adalah…..

a.
b.
c.
d.
e.

Aspergillus flavus
Aspergilus wentii
Aspergillus niger
Aspergillus soyae
Aspergillus oryzae

6. Perhatikan beberapa mikroorgnisme di bawah ini!
1. Spirulina
2. Penicillium
3. Lactobacillus
4. Chlorella
5. Eucheuma
6. Fusarium
Mikroorganisme yang dapat dibuat protein sel tunggal adalah nomor…..
a.
b.
c.
d.
e.

1,2 dan 5
1,4 dan 6
1,3 dan 4
2,4 dan 5
3,5 dan 6

7. Rekayasa genetik dapat dilakukan dengan mengganti materi genetik sel
mikroorganisme dengan materi genetik lain yang diinginkan. Agar materi
genetik lain tadi dapat mengambil alih metabolisme mikroorgnisme,
materi genetik sel mikroorganisme yang digantikan tersebut adalah…….
a. rRNA
b. tRNA
c. Asam amino
d. DNA
e. mRNA
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8. Dampak positif dari bioteknologi adalah dapat mengolah limbah sehingga
menjadi tidak berbahaya. Ada bakteri yang ikut campur pada pengolahan
limbah tersbeut yaitu………
a. Bakteri Pseudomonas
b. Bakteri Metanobacterium
c. Bakteri Lactobacillus
d. Bakteri Arthrobacter
e. Bakteri Thuringiensis
9. Produk yang mengandung organisme hasil rekayasa bioteknologi harus
diberi label dengan jelas guna member informasi kepada konsumen
mengenai produk yang dikonsumsi. Merupakan pencegahan terhadap
dampak yang menyebabkan……..
a. Iritasi
b. Radiasi
c. Inveksi
d. Alergi
e. Patogen super
10. Mikroorganisme yang berperan memisahkan logam dari bijihnya yaitu…
a. Pseudomonas sp
b. Xanthomonaschamprestris
c. Aspergillus flavus
d. Bacillus thuringiensis
e. Thiobacillus ferro-oxidans

II.

Uraian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat.
1. Apa yang dimaksud bioteknologi?
2. Sebutkan alasan-alasan digunakannya mikroorganisme dalam kerja
bioteknologi!
3. Jelaskan cara kerja toksin Bacillus thuringensis sebagai bioinsektisida!
4. Jelaskan langkah-langkah dalam kloning DNA!
5. Sebutan dampak positif dan negatif dari bioteknologi?
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KUNCI JAWABAN
I.

Pilihan Ganda
1. a
2. c
3. d
4. b
5. c
6. b
7. e
8. a
9. d
10. e

II.

Uraian
1. Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup (agen hayati)
yang telah direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi
kesejahteraan manusia.
2. Mudah dan sangat cepat dikembangbiakan, mudah diperoleh, sifat-sifat dari
mikroorganisme mudah diubah sesuai dengan keinginan kita, mampu hidup hanya
dengan menggunakan sisa dari organism lain, mampu menghasilkan produk yang
tidka membahayakan, dalam kerjanya tidak membutuhkan tambahan zat dari luar
tubuhnya karena telah mampu menghasilkan enzim sendiri.
3. Bacillus thuringensis (Bt) merupakan salah satu jenis bakteri yang mampu
menghasilkan racun atau toksin yang mampu membunuh serangga. Tanaman
yang telah disemprot dengan Kristal racun Bt, ketika termakan oleh serangga
Kristal racun tadi akan merusak jaringan pada organ pencernaan dan racun akan
masuk dalam darah sehingga menyebabkan kematian pada serangga tersebut.
4. - Mengekstraksi DNA yang dikehendaki
- Mengeluarkan DNA yang akan di klom dari dalam sel
- Memotong DNA tadi menggunakan enzim retriksi endonuklease
- Menggabungkan potongan DNA tadi dengan DNA lain dengan menggunakan
enzim ligase
5. Bioteknologi memiliki dampak positif dalam kehidupan antara lain dapat
meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan produksi ternak, sumber makanan
baru, hingga alternatif bahan bakar baru. Adapun dampak negatif dari
bioteknologi, yakni dapat mengubah lungkang gen, hama resisten, penyakit baru
dan bertentangan dengan norma dalam masyarakat.
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Lampiran 7.
INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
Kelas

: XII

Materi

:
Indikator

No.

Nama

Kerja
Sama
1 2 3

Jujur
1 2 3

Disiplin
1 2 3

Tanggung
Jawab
1 2 3

Jumlah
Skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
Dst….

Rubrik Penilaian Perilaku
Indikator

Aspek yang dinilai

Skor
3

Kerja
Sama

Aktif dalam kerja kelompok, melakukan tugas sesuai kesepakatan dan
tidak mendahulukan kepentingan pribadi
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

Tidak menyontek saat mengerjakan ujian, membuat laporan
berdasarkan data atau informasi apa adanya dan tidak menjadi
plagiat/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

Datang tepat waktu, patuh pada tata tertib/aturan bersama,
mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang
ditentukan
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

Jujur

Disiplin

2

2

2
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Mengembalikan barang yang dipinjam, mengakui serta meminta maaf
Tanggung atas kesalahan yang dilakukan dan melaksanakan tugas dengan baik.
Jawab
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Pedoman Penilaian Afektif

3
2
1
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INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA
Kelas

: XII

Kelompok

: ………..
N

No.

Aspek

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

Kategori Penilaian

1

Skor
2

3

Alat dan bahan
Prosedur pembuatan yoghurt
Uji organoleptik/Pengambilan Data

Kegiatan akhir

3.

Membersihkan dan mengembalikkan alat/bahan
Pengumpulan laporan

Skor Total
Nilai

Rubrik Penilaian Kinerja
Aspek
Persiapan

Pelaksanaan

Kategori Penilaian

Skor

Alat dan bahan
Alat yang digunakan lengkap dan tepat, bahan yang dibutuhkan
sesuai dan mengetahui fungsi dari alat dan bahan
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

2

Prosedur pembuatan yoghurt
Cara pembuatan yoghurt tepat, benar dan sesuai dengan prosedur

3

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

2

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

Uji organoleptik/Pengambilan Data
Parameter yang diukur sesuai dengan yang ditentukan, pengambilan
data dilakukan dengan benar dan jujur
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3
2
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Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Kegiatan
akhir

1

Membersihkan dan mengembalikkan alat/bahan
Alata dan bahan yang sudah digunakan dibersihkan dan
dikembalikan dalam keadaan baik, rapi dan sesuai
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

2

Pengumpulan laporan
Mengumpulkan laporan tepat waktu, sesuai yang ditentukan dan
tepat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

Pedoman Penilaian Kinerja

2
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SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
A. Acara Praktikum (5)
Judul
:
Waktu :
Tanggal :
Tempat :
B. Tujuan Praktikum (5)
C. Dasar Teori (15)
D. Alat, Bahan dan Cara Kerja (10)
E. Hasil (15)
F. Pembahasan (20)
G. Kesimpulan (10)
H. Daftar Pustaka (5)
I. Lampiran (5)

Perhitungan Nilai
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Rubrik Penilaian Laporan
Aspek yang dinilai

A. Acara Praktikum

B. Tujuan Praktikum

Skor

Kriteria Penilaian

1

Hanya mencantumkan 1 komponen lengkap.

2

Mencantumkan 2 komponen lengkap.

3

Mencantumkan 3 komponen lengkap.

4

Mencantumkan semua komponen namun ada yang
tidak lengkap.

5

Menuliskan dengan lengkap dan benar.

1

Tidak mencantumkan tujuan praktikum.

2

Mencantumkan tujuan praktikum namun tidak sesuai dengan
percobaan yang dilakukan.

3

Mencantumkan tujuan praktikum namun menggunakan
bahasa yang tidak jelas.

4

Mencantumkan tujuan praktikum namun tidak lengkap.

5

Mencantumkan tujuan praktikum dengan jelas dan lengkap.

1

Tidak mencantumkan dasar teori.

3

Mencantumkan dasar teori namun tidak sesuai dengan topik
praktikum.

6

Mencantumkan dasar teori sesuai denan topik percobaan
namun tidak lengkap.

9

Mencantumkan dasar teori lengkap namun penulisan tidak
sistematis.

12

Mencantumkan dasar teori lengkap, sistematis tetapi tidak
disertakan sumber.

15

Mencantumkan dasar teori lengkap, sistematis, dan disertai
sumber.

C. Dasar Teori
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Aspek yang dinilai

D. Alat, Bahan dan
Cara Kerja

E. Hasil

F. Pembahasan

Skor

Kriteria Penilaian

1

Tidak mencantumkan alat, bahan dan cara kerja.

2

Hanya mencantumkan salah satu komponen.

4

Mencantumkan 2 komponen.

6

Mencantumkan 3 komponen namun tidak lengkap.

8

Mencantumkan 3 komponen lengkap, namun tidak sistematis.

10

Mencantumkan semua komponen dengan lengkap dan
sistematis.

1

Tidak mencantumkan hasil pengamatan.

5

Parameter organoleptik yang diuji kurang lengkap.

7

Parameter organoleptik yang diamati lengkap, namun data
kurang lengkap.

9

Data dituliskan lengkap tapi tidak rapi dan tidak sistematis.

12

Data dituliskan lengkap dan rapi, namun tidak sistematis atau
sebaliknya.

15

Data yang dituliskan lengkap, rapi dan sistematis.

1

Tidak mencantumkan pembahasan.

4

Pembahasan tidak sesuai dengan poin pembahasan.

8

Pembahasan sesuai dengan poin pembahasan namun tidak
lengkap.

12

Pembahasan lengkap tetapi tidak didukung teori.

16

Pembahasan lengkap dan didukung dengan teori yang sedikit.

20

Pembahasan lengkap dan didukung dengan teori yang kuat.
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Aspek yang dinilai

Skor
1
2
4

G. Kesimpulan

8

H. Daftar Pustaka

10
1
2
3
4
5

I.

Lampiran
(dokumentasi foto)

1
3
5

Kriteria Penilaian
Tidak mencantumkan kesimpulan.
Kesimpulan tidak menjawab tujuan.
Kesimpulan yang diberikan mengarah untuk menjawab
tujuan namun tidak lengkap.
Kesimpulan menjawab tujuan dan lengkap, tetapi masih
mencantumkan bagian yang seharusnya dicantumkan pada
pembahasan.
Kesimpulan singkat dan lengkap, serta menjawab tujuan.
Tidak mencantumkan daftar pustaka.
Mencantumkan daftar pustaka tidak lengkap.
Mencantumkan daftar pustaka lengkap (sesuai dengan kajian
pustaka atau pendapat orang lain yang digunakan dalam
laporan) namun banyak bersumber dari blog.
Mencantumkan pustaka dari sumber terpercaya (bukan blog)
tetapi penulisan tidak benar.
Mencantumkan pustaka dari sumber terpercaya dan penulisan
sudah benar.
Tidak mencantumkan lampiran.
Mencantumkan lampiran namun tidak disertai keterangan.
Mencantumkan lapiran, lengkap dengan keterangan.
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian
A. Hasil Yoghurt Susu Kambing (Tanpa Perlakuan/Kontrol)

CWF1 (INKUBATOR)

CWF2 (INKUBATOR)

CWF3 (INKUBATOR)

CWF1 (REFRIGERATOR)

CWF2 (REFRIGERATOR)

CWF3 (REFRIGERATOR)
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B. Hasil Yoghurt Konsentrasi 1gr/100ml Susu Kambing

E1 WF1 (INKUBATOR)

E1 WF2 (INKUBATOR)

E1 WF3 (INKUBATOR)

E1WF1 (REFRIGERATOR)

E1 WF2 (REFRIGERATOR)

E1WF3 (REFRIGERATOR)
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C. Hasil Yoghurt Konsentrasi 2gr/100ml Susu Kambing

E2 WF1 (INKUBATOR)

E2 WF2 (INKUBATOR)

E2 WF3 (INKUBATOR)

E2 WF1 (REFRIGERATOR)

E2 WF2 (REFRIGERATOR)

E2WF3 (REFRIGERATOR)
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(ALAT DAN BAHAN PENELITIAN)

(DETOKSIFIKASI)

(PEMBUNGKUSAN)

(STERILISASI)

(SAMPEL ORGANLEPTIK)

(PENGUJIAN ORGANOLEPTIK DAN PENGAMBILAN DATA)

