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MOTTO

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep
moving”
“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri”

(Amsal 3:5)

“Serahkan segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu”

(1 Petrus 5:7)

Kupersembahkan untuk :
 Ayah dan ibuku, ungkapan rasa
hormat dan baktiku
 Saudara-saudariku
 Teman-temanku
 Almamaterku
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TERHADAP KARAKTERISTIK NATA DE BESUSU
Maria Magdalena Melina
121434005
Abstrak
Nata adalah produk makanan hasil fermentasi bakteri Acetobacter
xylinum. Dalam pembuatan nata dilakukan penambahan ZA. ZA ditambahkan
sebagai sumber nitrogen bagi Acetobacter xyllinum. Kecambah kacang hijau
berpotensi menggantikan peran ZA sebagai sumber nitrogen dalam pembuatan
nata. Dengan tingginya kandungan protein pada kecambah kacang hijau, maka
berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber nitrogen alternatif dalam pembuatan
nata. Bengkuang mengandung gula dan pati, serta fosfor dan kalsium, sehingga
dapat digunakan sebagai substrat dalam pembuatan nata. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh penggunaan jus kecambah kacang hijau sebagai
sumber nitrogen alternatif dalam pembuatan nata de besusu dan untuk mengetahui
konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang dapat mempengaruhi pembuatan
nata de besusu secara optimal.
Dalam pembuatan nata, kecambah kacang hijau diblender, disaring
kemudian ditambahan pada substrat sebelum direbus. Pada penelitian ini terdapat
3 perlakuan dan 1 kontrol, yaitu P0 (kontrol); P1 (konsentrasi 10%); P2
(konsentrasi 20%) dan P3 (konsentrasi 30%) dan masing-masing perlakuan
memiliki 3 ulangan. Starter nata ditambahkan sebanyak 10 % dari volume media.
Data yang diperoleh ada dua jenis yaitu data kuantitatif (ketebalan nata dan
rendemen nata) dan data kualitatif (uji tekstur, uji rasa, uji bau dan uji warna).
Data kuantitatif dianalisis menggunakan Anova one factor between subject design
dan uji Duncan.
Penggunaan jus kecambah kacang hijau pada konsentrasi 10 %
menghasilkan nata de besusu yang optimal terhadap ketebalan nata de besusu.
Berdasarkan uji organoleptik terhadap uji tekstur, uji bau dan uji warna nata de
besusu, penggunaan jus kecambah kacang hijau pada konsentrasi 10 % paling
disukai panelis. Penggunaan jus kecambah kacang hijau dengan konsentrasi 10%
ini dapat menggantikan ZA sebagai sumber nitrogen alternatif.

Kata kunci : nata de besusu, sumber nitrogen alternatif, jus kecambah kacang
hijau
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THE EFFECT OF USING MUNG BEAN SPROUT JUICE
AS A SOURCE OF ALTERNATIVE NITROGEN
TO THE CHARACTERISTIC OF NATA DE BESUSU
Maria Magdalena Melina
121434005
Abstract
Nata is a food product that comes from a fermentation which is done by
the bacteria named Acetobacter xylinum. The addition of ZA is found in the
process of making nata. ZA is added as a source of nitrogen for Acetobacter
xyllinum. The sprouts of mung bean have a potential to substitute the role of ZA as
the source of nitrogen in making the nata. Because of the high amount of protein
in the sprouts of mung bean, it is potential to be an alternative source in making
the nata. Yam contains sugar and starch, also phosphor and calcium, that it can
be used as a substrate in making the nata. This research was an experimental
research that intended to find out the influence of the use of the mung bean
sprouts juice as an alternative source of nitrogen in the making of nata de besusu
and to find out the concentrate of mung bean sprouts juice that could influence the
process of making nata de besusu optimally.
In making the nata de besusu, the mung bean sprouts were blended,
filtered, then added to the substrate before it was boiled. Based on the concentrate
of mung bean juice that was used, the test group was divided into three treatments
and one control, that were P0 (control); P1 (10% concentrate); P2 (20%
concentrate); and P3 (30% concentrate) and each of the treatments had three
repetitions, 10% of the starter nata was added from the media volume. There were
two kinds of the gathered data, quantitative and qualitative data. Quantitative
data covered the thickness and the soaking of the nata. Qualitative data covered
organoleptic test that covered texture, taste, smell, and color tests that were
gathered from the surveys that were distributed to 15 panelists. The quantitative
data were analyzed using Anova one factor between subject design and Duncan
test.
The use of mung bean sprout on 10% concentrate produced an optimal
nata de besusu towards the thickness of nata de besusu. Based on the organoleptic
test towards the texture, smell, and color tests, the 10% use of mung bean sprout
juice was the most liked one by the panelists. The use of the 10% concentrate of
mung bean sprout juice could replace ZA as an alternative source of nitrogen.
Keywords: nata de besusu, alternative source of nitrogen, mung bean sprout juice
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Nata merupakan makanan tambahan yang banyak digemari masyarakat
dalam berbagai olahan makanan maupun minuman. Serat pada nata
dibutuhkan dalam proses fisiologis dan dapat membantu penderita diabetes
karena serat pada nata rendah kalori serta memperlancar penyerapan
makanan dalam tubuh. Nata dapat dibuat dari berbagai substrat yang
mengandung gula. Substrat nata yang selama ini dipakai dalam industri
makanan ialah air kelapa. Hal ini dikarenakan air kelapa mengandung kalori,
protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor dan zat besi yang baik bagi
kesehatan. Substrat lain yang dapat sering digunakan dalam pembuatan nata
diantaranya yaitu kakao (nata de cacao), singkong (nata de cassava), nanas
(nata de pina), pisang (nata de banana), kedelai (nata de soya) dan lain
sebagainya (Pratiwi,2006 ; Misgiyarta; Iskandar dkk, 2010; Rossi, 2008,
Nugraheni, 2007).
Nata termasuk produk fermentasi, seperti halnya yoghurt. Nata berasal
dari bahasa Spanyol yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa latin
menjadi “nature” yang berarti terapung – apung. Starter yang digunakan
dalam pembuatan nata adalah bakteri Acetobacter xylinum, sehingga jika
ditumbuhkan di media cair yang mengandung gula, bakteri ini akan
menghasilkan asam asetat dan lapisan putih yang terapung – apung di
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permukaan media cair tersebut. Lapisan putih itu yang dikenal sebagai nata
(Pambayun, 2002).
Nata mulai dikenal oleh banyak orang tidak saja di daerah perkotaan
tetapi juga di daerah pedesaan. Nata bisa dijadikan bahan campuran dalam
berbagai minuman seperti es buah, es teler, atau pengisi puding. Rasanya
yang kenyal sangat disukai konsumen. Akibatnya permintaan nata terus
mengalir. Permintaan tidak hanya datang dari pasar domestik, tetapi juga dari
pasar luar negeri. Di pasar domestik, permintaan nata biasanya meningkat
tajam pada saat menjelang hari lebaran, tahun baru, natal dan hari – hari
penting lainnya. Permintaan nata untuk memenuhi kebutuhan konsumen di
kota Malang (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat) dan Medan (Sumatra Utara)
mencapai 28 ton lembaran nata untuk setiap minggunya (Anonim, 2014).
Banyaknya permintaan dari waktu ke waktu tersebut, menyebabkan
banyak industri rumah tangga yang membuat usaha musiman nata de coco.
Namun dengan semakin banyaknya industri rumah tangga yang mulai
memproduksi nata de coco, tidak jarang ditemukan adanya produsen yang
menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatan nata de coco. Dalam
beberapa kasus ditemukan adanya penambahan ZA dalam pembuatan nata.
Seperti yang terjadi belum lama ini, Polres Sleman menggrebeg sebuah
pabrik pembuatan nata de coco di bekas gedung sekolah dasar di Dusun
Sembuh Lor, Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Sleman pada Selasa, 31
Maret 2015. Polisi menduga ada pelanggaran hukum terkait produksi pangan
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berupa nata dengan menggunakan bahan tambahan berupa pupuk ZA
(Sunartono, 2015).
Dalam proses pembentukan nata, ZA ditambahkan sebanyak 3-5 gram
per liter substrat sebagai sumber suplemen makanan bagi bakteri Acetobacter
xyllinum (sumber nitrogen dan sulfur dalam proses metabolisme), untuk
meningkatkan produktivitasnya dalam mengubah gula dalam air kelapa
menjadi serat nata. Penambahan ZA sangat diperlukan sebagai sumber
nitrogen. Sumber nitrogen bisa digunakan dari senyawa organik maupun
anorganik. Namun masyarakat pada umumnya menganggap bahwa ZA
merupakan pupuk yang biasa digunakan untuk tanaman.
Seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung
kembali ke alam maka terus dikembangkan sumber nitrogen alami yang dapat
digunakan untuk membuat nata. Kacang – kacangan merupakan sumber
protein yang baik dengan kandungan berkisar antara 20 – 35 %. Kacang –
kacangan juga mengandung senyawa lain seperti mineral, vitamin B1, B2,
B3, karbohidrat dan serat (Rukmana, 1997). Salah satu golongan kacang –
kacangan adalah kecambah kacang hijau yang berpotensi dapat menggantikan
peran ZA sebagai sumber nitrogen dalam pembuatan nata. Kandungan
protein dalam kacang hijau cukup lengkap yang terdiri dari asam amino
esensial dan non esensial diantaranya yaitu isoleusin, leucin, lysin dan alanin
(Rukmana, 1997). Dengan banyaknya kandungan protein pada kecambah
kacang hijau ini maka berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber nitrogen
alternatif dalam pembuatan nata.
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Penelitian yang serupa dilakukan Arifiani dkk (2015), yaitu mengenai
peningkatan nata de cane dari limbah nira tebu metode budchips dengan
penambahan ekstrak tauge sebagai sumber nitrogen. Pada penelitian tersebut
ekstrak tauge digunakan sebagai sumber nitrogen dalam proses pembuatan
nata de cane. Pada penelitian yang dilakukan Arifiani ekstrak tauge direbus
terlebih dahulu kemudian ditambahkan ke dalam substrat. Dalam penelitian
ini tujuan yang akan diteliti adalah seberapa banyak jus kecambah kacang
hijau yang dipakai dalam pembuatan nata. Pada kecambah kacang hijau
terkandung nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan aktivitas bakteri
pembentuk nata yaitu Acetobacter xylinum. Oleh sebab itu diadakan
penelitian untuk dapat memastikan konsentrasi jus kecambah kacang hijau
yang secara optimal dapat mempengaruhi proses pembentukan nata. Dalam
penelitian ini substrat yang digunakan berasal dari bengkuang (Pachyrhizus
erosus), orang Jawa menyebutnya sebagai besusu.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh penggunaan jus kecambah kacang hijau sebagai
sumber nitrogen alternatif terhadap karakteristik nata de besusu ?
2. Berapa

konsentrasi

jus

kecambah

kacang

hijau

mempengaruhi pembuatan nata de besusu secara optimal ?

yang

dapat
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C. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui pengaruh penggunaan jus kecambah kacang hijau sebagai
sumber nitrogen alternatif terhadap karakteristik nata de besusu.
2. Mengetahui konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang dapat
mempengaruhi pembuatan nata de besusu secara optimal.
D. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
1. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengembangkan sumber
nitrogen alternatif dalam proses pembuatan nata.
2. Bagi Dunia Pendidikan
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan wawasan bagi peserta didik dalam mempelajari bioteknologi. Selain
itu dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan peserta
didik bahwa dalam pembuatan nata dapat menggunakan bahan jus
kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif.
3. Bagi Masyarakat
Sebagai referensi bagi masyarakat untuk memproduksi nata. Sebagai
sarana edukatif bagi masyarakat bahwa dalam pembuatan nata dapat
digunakan kecambah kacang hijau sebagai sumber alternatif pengganti
ZA.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait
1. Nata
Nata merupakan bahan menyerupai agar-agar yang terapung pada
medium yang mengandung gula dan asam yang. Nata adalah salah satu
produk makanan yang kaya akan selulosa yang dihasilkan melalui proses
fermentasi yang dilakukan oleh bakteri A. xylinum (Pambayun, 2002). Di
bawah mikroskop nata tampak sebagai suatu massa fibril tidak beraturan
yang menyerupai benang atau kapas (Sutarminingsih, 2004).
Nata mengandung air sekitar 98%, lemak 0,2%, kalsium 0,012%,
fosfor 0,002% dan vitamin B3 0,017%, dengan tekstur agak kenyal,
padat, kokoh, putih dan trasparan (menyerupai kolang – kaling). Nata
tergolong makanan berkalori rendah. Nata memiliki kadar serat yang
tinggi sehingga baik bagi pencernaan dan dapat menjaga kelangsingan
tubuh. Kadar serat yang baik dalam nata yaitu 1% (Sutarminingsih,
2004). Nata memiliki kandungan serat yang cukup tinggi yaitu 25 gram
per 100 gram bahan. Serat yang terkandung dalam nata sangat berguna
untuk memperlancar system pencernaan serta mengurangi resiko terkena
penyakit kolesterol, jantung coroner, hipertensi dan stroke (Warsino,
2009).

6
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2. Bakteri Pembentuk Nata
2.1. Acetobacter xylinum
Menurut GBFI klasifikasi Acetobacter xylinum sebagai berikut:
Kingdom

: Bacteria

Phyllum

: Proteobacteria

Classis

: Alphaproteobacteria

Ordo

: Rhodospirillales

Famili

: Acetobacteraceae

Genus

: Acetobacter

Spesies

: Acetobacter xylinum

Berdasarkan

kebaharuan

pengklasifikasi

Acetobacter

xylinum

menurut NCBI (2004) adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Bacteria

Phyllum

: Proteobacteria

Classis

: Alphaproteobacteria

Ordo

: Rhodospirillales

Famili

: Acetobacteraceae

Genus

: Gluconacetobacter

Spesies

: Gluconacetobacter xylinus

Acetobacter xylinum adalah bakteri gram negatif yang
mensintesis selulosa sebagai bagian dari metabolisme glukosa.
Selulosa merupakan polimer alami yang ditemukan secara melimpah
di dunia dan merupakan bagian penting penyusun dinding sel pada
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tanaman. A. xylinum mensintesis selulosa dari glukosa melalui
sejumlah reaksi katalis enzimatik (Teissie, 2000).
Dalam medium cair A. xylinum mampu membentuk suatu
lapisan yang dapat mencapai ketebalan beberapa centimeter. Lapisan
ini yang nantinya disebut dengan nata. Di bawah mikroskop nata
tampak sebagai massa benang yang melilit yang sangat banyak
seperti benang-benang kapas. Nata merupakan lapisan selulosa yang
terbentuk akibat adanya aktivitas bakteri A. xylinum (Hidayat, 2006).
2.2.Sifat A. xylinum
Adapun sifat-sifat bakteri dapat diketahui dari sifat morfologi,
fisiologi dan pertumbuhan selnya.
2.2.1. Sifat morfologi
A. xylinum merupakan bakteri yang memiliki batang
pendek, dengan panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron.
Bakteri A. xylinum dapat membentuk rantai pendek 6-8 sel.
Bakteri A. xylinum merupakan bakteri gram negatif dan
bersifat non motil. Bakteri A. xylinum mampu mensintesis
selulosa dari gula yang terkandung di dalam substrat
(Pambayun, 2002; Pelczar, 2005).
Pada bakteri A. xylinum ini tidak membentuk endospora
dan pigmen. Koloni bakteri A. xylinum yang sudah tua akan
membentuk lapisan menyerupai gelatin yang kokoh menutupi
sel dan koloninya. Pertumbuhan A. xylinum pada medium cair
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setelah 48 jam inokulasi akan membentuk lapisan selulosa
pada permukaan medium (Pambayun, 2002).
2.2.2. Sifat fisiologi
A. xylinum mempunyai kemampuan mengoksidasi asam
asetat menjadi CO2 dan H2O. Sifat yang paling menonjol dari
bakteri A. xylinum adalah kemampuan untuk mempolimerasi
glukosa hingga menjadi selulosa. Lapisan selulosa yang
terbentuk tersebut kemudian dikenal sebagai nata. Faktor –
faktor yang mempengaruhi sifat fisiologi dalam pembentukan
nata adalah ketersediaan nutrisi, derajat keasaman, temperatur
dan ketersediaan oksigen. Bakteri A. xylinum dapat tumbuh
pada kisaran pH 3,5-7,5. Bakteri A. xylinum cocok tumbuh
pada suasana asam dengan pH ideal 4,3. Suhu optimum bakteri
A. xylinum adalah 30ºC. A. xylinum dapat tumbuh dengan baik
pada kondisi aerob, yaitu perlu adanya oksigen bebas dari
udara dan dalam suasana asam. (Pambayun, 2002).
2.2.3. Aktivitas Pembentukan Nata
Bakteri A. xylinum mempunyai aktivitas memecah gula
untuk mensintesa selulosa ekstraseluler. Selulosa yang
terbentuk berupa benang-benang yang bersama-sama dengan
polisakarida berlendir membentuk suatu jalinan yang terus
menebal menjadi lapisan nata. Dari penelitian dengan
menggunakan sinar X diketahui bahwa pola selulosa yang
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dibentuk oleh bakteri A.

xylinum identik dengan selulosa

kapas (Teissie, 2000).
Bakteri A. xylinum yang ditumbuhkan dalam media yang
mengandung sukrosa, maka bakteri A. xylinum akan memecah
sukrosa ekstraseluler menjadi glukosa dan fruktosa. Senyawa
glukosa dan fruktosa akan digunakan oleh bakteri A. xylinum
sebagai bahan untuk metabolisme. Bakteri A.

xylinum

merombak gula untuk memperoleh energy yang diperlukan
bagi metabolisme sel. Bakteri A. xylinum mengeluarkan enzim
yang mampu menyusun (mempolimerasi) senyawa glukosa
menjadi

polisakarida

yang

dikenal

dengan

selulosa

ekstraseluler (Pambayun, 2002).
Aktivitas pembentukan nata hanya terjadi pada kisaran pH
antara 3,5 – 7,5. Terbentuknya palikel (lapisan tipis nata)
mulai dapat dilihat dipermukaan media cair setelah 48 jam
inkubasi. Pembentukan nata diawali dengan pembentukan
benag-benang selulosa. Kemudian bakteri A. xylinum akan
membentuk

mikrofibril

selulosa

di

sekitar

permukaan

tubuhnya hingga terbentuk serabut selulosa yang sangat
banyak. Susunan selulosa yang terbentuk akan tampak
menyerupai lembaran putih yang disebut dengan nata
(Pambayun, 2002).
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Proses pembuatan nata memerlukan bantuan bakteri A.
xylinum untuk mensintesis kandungan gula dalam media
menjadi selulosa. Untuk memperoleh hasil yang baik, media
harus disesuaikan dengan syarat tumbuh bakteri tersebut.
Untuk menghasilkan nata dengan produksi dan kualitas yang
tinggi, sifat fisikokima media harus sesuai dengan syarat
tumbuh dari bakteri A. xylinum. Nata yang diperoleh dari
fermentasi A. xylinum dipengaruhi oleh konsentrasi sumber
nitrogen, gula, lama fermentasi, kandungan nutrien dalam
media pertumbuhan yang bersangkutan (Sutarminingsih,
2004).
2.2.4. Pertumbuhan sel A. xylinum
Pertumbuhan

sel

bakteri

didefinisikan

sebagai

pertambahan jumlah bakteri. Menurut Pambayun (2002) dalam
satu waktu generasi, bakteri A. xylinum akan melewati
beberapa

fase

pertumbuhan

yaitu

fase

adaptasi,

fase

pertumbuhan awal, fase pertumbuhan eksponensial, fase
pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan tetap, dan fase
kematian.
Bakteri A. xylinum yang dipindahkan ke media baru tidak
akan langsung tumbuh dan berkembang. Pada fase ini, bakteri
akan terlebih dulu menyesuaikan diri denan substrat dan
kondisi lingkungan barunya. Pada fase pertumbuhan awal, sel
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mulai membelah dengan kecepatan rendah. Fase ini menandai
diawalinya fase pertumbuhan eksponensial. Fase pertumbuhan
eksponensial ini disebut sebagai fase pertumbuhan logaritmik.
Fase logaritmik adalah fase dimana

pertumbuhan sel A.

xylinum yang sangat cepat. Pada fase ini, bakteri A. xylinum
mengeluarkan enzim ekstraseluler polimerase sebanyakbanyaknya, untuk menyusun polimer gula menjadi selulosa
(Pambayun, 2002).
Pada fase pertumbuhan lambat, terjadi pertumbuhan
yang diperlambat karena ketersedian nutrisi telah berkurang,
sedangkan produksi metabolit yang bersifat toksik semkin
meningkat sehingga menghambat pertumbuahan bakteri.
Selain itu pada fase pertumbuhan lambat juga dipengaruhi oleh
umur sel yang telah tua. Pada fase kematian, sel dengan cepat
mengalami kematian, dan merupakan kebalikan dari fase
logaritmik. Kecepatan kematian dipengaruhi oleh nutrisi,
lingkungan dan jenis bakteri. Pada bakteri A. xylinum, fase
kematian dicapai setelah hari ke-8 hingga hari ke-15
(Pambayun, 2002).
2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan A. xylinum
Pertumbuhan A. xylinum dipengaruhi oleh beberapa faktor
sebagai berikut:
2.3.1. Sumber nitrogen
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Dalam pembuatan nata sumber nitrogen yang bisa
digunakan dapat berasal dari senyawa organik maupun
anorganik.

Ammonium

sulfat

dan

ammonium

fosfat

(umumnya dikenal dengan ZA) merupakan bahan yang lebih
cocok digunakan dalam pembuatan nata karena ekonomis dan
menghasilkan nata dengan kualitas yang baik (Pambayun,
2002).
2.3.2. Sumber Karbon
Sumber karbon

yang dapat digunakan dalam

fermentasi nata adalah senyawa karbohidrat yang tergolong
monosakarida dan disakarida. Pembentukan nata dapat
terjadi karena adanya senyawa – senyawa glukosa, sukrosa
dan laktosa yang terkandung dalam media.
Sukrosa atau gula pasir mempunyai kelebihan yakni
sebagai sumber energi dan bahan pembentuk nata, selain itu
gula ini juga dapat berfungsi sebagai bahan induser yang
berperan dalam pembentukan enzim ekstraseluler polimerase
yang bekerja menyusun benang-benang nata (Pambayun,
2002).
2.3.3. Jenis dan Konsentrasi Medium
Dalam pembuatan nata media yang digunakan dalam
proses fermentasi harus banyak mengandung karbohidrat
disamping vitamin dan mineral. Karena pada dasarnya nata
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tersebut adalah slime (menyerupai kapsul) dari sel bakteri
yang kaya selulosa yang diproduksi dari glukosa oleh bakteri
A.

xylinum.

Kadar

karbohidrat

optimum

untuk

berlangsungnya produksi nata adalah 10% (Palungkun,
2005).
2.3.4. Jenis dan Konsentrasi Starter
Pada umumnya A. xylinum merupakan starter yang
lebih produktif dari starter lainnya, sedangkan konsentrasi
10% merupakan konsentrasi yang ideal (Rahman, 1992).
2.3.5. Temperatur
Bakteri A. xylinum tergolong sebagai bakteri mesofil,
yang hidup pada suhu ruang. Suhu ideal (optimal)
pertumbuhan bakteri A. xylinum adalah 28ºC-31ºC. Kisaran
suhu tersebut merupakan suhu kamar pada umumnya di
Indonesia. Pada suhu di bawah 28ºC, pertumbuhan bakteri A.
xylinum akan terhambat. Sedangkan pada suhu di atas 31ºC
starter nata akan mengalami kerusakan dan bahkan pada
suhu ±40ºC bakteri A. xylinum akan mati (Pambayun, 2002).
2.3.6. Tempat Fermentasi
Dalam pembuatan nata, tempat fermentasi tidak terbuat
dari logam karena sifat logam yang mudah korosif. Hal ini
dikarenakan sifat logam yang korosif dapat mengganggu
pembuatan

nata. Di

samping itu tempat

fermentasi
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diupayakan tidak mudah terkontaminasi, tidak terkena cahaya
matahari secara langsung, jauh dari suhu panas dan tidak
berhubungan langsung dengan tanah. Luas loyang yang
digunakan dalam pembuatan nata juga akan berpengaruh
terhadap ketebalan nata yang akan dihasilkan (Rahman,
1992).
2.4. Jenis Sarter Nata dan Teknik Pembuatannya
Starter nata, dapat diisolasi dari air kelapa atau buah-buahan
yang telah masak. Dari hasil isolasi, selanjutnya dikembangkan
sebagai starter nata yang siap pakai. Isolat yang dihasilkan sebagian
disimpan sebagai kultur stok atau sebagai bahan dalam penelitian
pengembangan kemampuan A. xylinum (Pambayun, 2002).
Menurut Pambayun (2002) starter nata dapat dikategorikan
menjadi tiga jenis berdasarkan pada cara pembuatan yaitu sel kering,
kultur agar miring dan kultur siap pakai (starter). Untuk industri
skala rumah tangga memakai kultur siap pakai, sementara untuk
industri menengah memakai kultur agar miring dan untuk industri
besar sebaiknya mempunyai sarana untuk menyimpan sel kering
(Pambayun, 2002).
Pada kultur siap pakai, wadah yang digunakan untuk
menyimpan starter nata harus benar bersih dan transparan sehingga
kondisi bibit dapat diperhatikan dari luar. Pembuatan starter nata
dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan pembuatan nata.
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Hal yang membedakan antara pembuatan nata dan pembuatan
starter nata adalah, pada pembuatan nata campuran antara air
kelapa, ZA dan cuka dimasukkan dalam nampan, sedangkan pada
pembuatan starter, campuran tersebut dimasukkan dalam botol yang
sudah disiapkan. Seperti pada pembuatan nata, inokulasi dilakukan
setelah cairan dalam botol dingin. Takaran starter yang diberikan
adalah 20% (v/v), artinya untuk cairan 10 liter diperlukan starter
sekitar 2 liter (Pambayun, 2002).
Kualitas starter harus diketahui terlebih dahulu secara pasti,
sebelum starter digunakan untuk diinokulasikan ke dalam media.
Adapun beberapa indikator kualitas starter yang baik adalah
kekeruhan yang timbul secara merata, permukaan lapisan nata yang
rata dan licin, tidak terbentuk buih. Kekeruhan yang tidak merata
memungkinkan bibit terkontaminasi oleh spora jamur (Pambayun,
2002).
3.

Proses Pembuatan Nata dan Pengendaliannya
3.1. Preparasi
Menurut Pambayun (2002) tahap preparasi terdiri atas
beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Penyaringan
Penyaringan bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran
atau benda-benda asing yang tercampur dengan substrat.
Penyaringan dapat dilakukan dengan penyaring plastik, namun
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akan lebih baik bila dilakukan dengan menggunakan kain
penyaring.
b. Penambahan gula pasir dan sumber nitrogen
Ketersedian karbohidrat dan protein yang terdapat dalam
substrat belum mencukupi kebutuhan untuk pembentukan nata
secara maksimal. Untuk mendukung pertumbuhan bibit dan
pembentukan nata, ke dalam substrat tersebut perlu ditambahkan
gula pasir minimal 2,5 % dan ZA sebanyak 0,5 %.
Penambahan gula dan sumber nitrogen dalam jumlah tersebut
bertujuan untuk mencapai rasio karbon dan nitrogen (C/N) dalam
media hingga menjadi 20. Bila rasio menyimpang jauh dari 20,
tekstur nata makan akan sulit digigit atau terlalu mudah hancur.
Jenis sumber karbon bisa berupa bahan seperti misalnya glukosa,
laktosa, fruktosa. Sedangkan sumber nitrogen yang digunakan
dapat berupa nitrogen organik seperti protein, ekstrak yeast,
maupun nitrogen anorganik seperti ammonium fosfat, ammonium
sulfat dan urea. Penambahan gula dan sumber nitrogen dapat
dilakukan pada saat substrat dipanaskan, kemudian diaduk hingga
larut merata. Homegenitas larutan ini juga sangat menentukan
kualitas nata yang dihasilkan. apabila pengadukan dilakukan
tidak merata, maka nata yang terbentuk akan mempunyai
permukaan yang bergelombang dengan ketebalan yang tidak
merata.
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c. Perebusan
Perebusan dilakukan dengan menggunakan panci besar.
Setelah mendidih, perebusan dipertahankan 10-15 menit, untuk
menyakinkan

mikroba

kontaminan

telah

mati

dan

juga

menyempurnakan pelarutan gula dan sumber nitrogen. Setelah
mencapai batas waktu perebusan yang telah ditentukan perebusan
dihentikan dengan cara mematikan kompor.
d. Penambahan cuka
Setelah perebusan, ke dalam media yang masih panas
tersebut ditambahkan cuka (asam asetat glasial) konsentrasi
99,8% sebbanyak ± 0,75% (untuk 10 liter air kelapa ditambahkan
minimal 75 ml asam cuka) dan diaduk sampai homogen. Tujuan
menambahkan cuka adalah untuk menurunkan pH air kelapa dari
sekitar 6,5 sampai mencapai pH 4,3. Kondisi pH 4,3 merupakan
kondisi optimal bagi pertumbuhan A. xylinum.
e. Pendinginan
Pendinginan paling baik dilakukan dengan membiarkan
media di dalam loyang. Pendinginan dengan cara tersebut
dilakukan hingga suhu media mencapai 28-30ºC. Karena pada
suhu tersebut merupakan suhu optimal untuk menginokulasikan
bakteri A. xylinum ke dalam media.
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3.2. Inokulasi, Fermentasi dan Pengendaliannya
Menurut Pambayun (2002) tahap-tahap kegiatan yang harus
dilakukan dalam inokulasi dan fermentasi nata, adalah sebagai
berikut.
a. Pemberian starter (inokulasi)
Pemberian starter dilakukan ketika media sudah dingin.
Karena jika pemberian starter dilakukan pada media yang masih
dalam kondisi panas atau hangat, maka starter nata akan mati
sehingga proses fermentasi tidak dapat berlangsung (Pambayun,
2002). Dalam menginokulasikan sterter nata ke dalam media
digunakan

konsentrasi 10% merupakan konsentrasi yang ideal

(Rahman, 1992).
b. Fermentasi
Campuran air kelapa yang sudah diinokulasi dengan starter,
dibiarkan selama 7-8 hari

agar terjadi proses fermentasi dan

terbentuk lapisan nata. Pada puncak pertumbuhannya, A. xylinum
mengeluarkan enzim ekstraseluler yang mampu menyusun satuan
gula (glukosa) menjadi senyawa selulosa hingga membentuk
matriks menyerupai gel yang disebut dengan nata. Lama
fermentasi yang digunakan dalam pembuatan nata ini pada
umumnya 1-2 minggu. Minggu ke-2 dari waktu fermentasi
merupakan waktu maksimal produksi nata (Pambayun, 2002).
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3.3. Pemanenan dan Pascafermentasi
Pambayun (2002) mengungkapkan bahwa waktu panen dan
cara panen yang tepat serta penanganan pasca fermentasi yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pemanenan
Pemanenan dilakukan ketika semua cairan telah berubah
menjadi nata. Apabila pemanenan dilakukan melebihi batas
maksimal fermentasi, maka nata yang telah terbentuk akan
ditumbuhi oleh jamur. Nata merupakan lapisan selulosa yang
sangat cocok ditumbuhi jamur jika kondisi keasamannya tinggi.
Jika fermentasi berlangsung sempurna, maka pada saat
pemanenan, dalam loyang tidak tersisa air. Pemanenan dilakukan
dengan cara mengambil lembaran nata dari setiap loyang,
kemudian lembaran nata diletakkan ke dalam wadah.

Tahap

selanjutnya yaitu mencuci lembaran nata hingga bersih dengan
menggunakan air.
b. Penanganan pasca fermentasi
Pengolahan nata pasca fermentasi merupaka tahap yang
penting dan sangat menentukan penampakan

nata

yang

dihasilkan. adapun tahap-tahap dalam pasca fermentasi adalah
sebagi berikut :
1) Pembersihan dan pengirisan
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Setelah

diperoleh

lembaran

nata,

nata

langsung

dibersihkan. Pada bagian permukaan lembaran nata terdapat
lapisan tipis menyerupai plastik yang sulit dipotong.
Sedangkan pada lapisan permukaan bawah nata sangat
mudah hancur. Lapisan pada permukaan atas dan pada
permukaan bawah nata harus dibuang sebelum dilakukan
tahap pengirisan. Kemudian lembaran nata yang telah
dikerok selanjutnya diiris-iris hingga terbentuk irisan-irisan
nata yang berukuran ± 1 cm3.
2) Pemanasan
Nata yang telah diiris-iris tersebut dipanaskan dengan
cara direbus ± 5 menit. Adapun pemanasan tersebut bertujuan
agar sisa bakteri A. xylinum mati. Selain itu, perebusan
bertujuan untuk menurunkan kadar asam asetat yang terdapat
dalam nata.
3) Perendaman
Setelah dilakukan tahap perebusan, irisan-irisan nata
direndam dalam air dingin selama 3 hari dan setiap harinya
air yang digunakan untuk merendam diganti. Bersamaan
dengan pergantian air perendaman tersebut, nata dicuci
dengan air bersih. Nata yang telah direndam selama 3 hari
siap diolah untuk menjadi makanan yang siap dikonsumsi.
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4.

Kandungan gizi nata
Dilihat dari zat gizinya, nata tidak berarti apa-apa karena produk
ini sangat rendah kandungan zat gizi. Nata tidak akan menyebabkan
kegemukan, sehingga sangat dianjurkan bagi mereka yang sedang diet
rendah kalori. Keunggulan lain dari produk ini adalah kandungan
seratnya yang cukup tinggi terutama selulosa. Peran utama serat dalam
makanan adalah pada kemampuannya mengikat air yang dapat
melunakkan feses (Champbell, 2002).
Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi dapat
mengurangi berat badan. Serat makanan akan tinggal dalam saluran
pencernaan dalam waktu yang relatif singkat sehingga absorpsi zat
makanan berkurang (Pambayun, 2002).

5.

Syarat mutu nata
Syarat mutu merupakan hal yang penting dalam menentukan
kualitas nata. Adapun syarat mutu nata menurut SNI (Standar Nasional
Indonesia) adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1. Syarat Mutu Nata
No
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Jenis Uji
Keadaan
Bau
Rasa
Warna
Tekstur

Satuan

Persyaratan

-

Normal
Normal
Normal
Normal

(BSN, 1996)
Nata yang baik adalah nata yang terbentuk dengan ciri lapisan
permukaan nata rata. Nata yang terbentuk tidak merata atau
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bergelombang, menandakan pembentukan lapisan selulosa yang tidak
merata (Pambayun, 2002).
6.

Kecambah Kacang Hijau
Menurut Rukmana (1997) klasifikasi tanaman kacang hijau
sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyldonae

Ordo

: Leguminales

Family

: Leguminoceae

Genus

: Phaseolus

Spesies

: Phaseolus radiates L.,

Kacang hijau (Phaseolus radiatus) adalah salah satu kacangkacangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kacang
hijau tergolong Leguminoceae yang merupakan tanaman berkeping dua
dan kaya akan zat gizi sebagai cadangan makanan untuk embrio selama
proses perkecambahan. Buah kacang hijau berbentuk polong bulat
memanjang dengan ukuran 6-15 cm. Berdasarkan mutunya, kacang hijau
terbagi menjadi dua macam yaitu kacang hijau biji besar dan biji kecil.
Kacang hijau biji besar digunakan untuk bubur dan tepung, sedangkan
yang berbiji kecil digunakan untuk pembuatan tauge (Van Steenis, 2006).
Kandungan gizi yang terdapat pada kacang hijau dan tauge per 100
gram berat kering dapat dilihat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Kandungan gizi kacang hijau dan tauge per 100 gram
(Rukmana, 1997)
Kandungan gizi
Jumlah
Kalori
345,00 kal
Protein
22,00 g
Lemak
1,20 g
Karbohidrat
62,90 g
Kalsium
125,00 mg
Fosfor
320,00 mg
Zat Besi
6,70 mg
Vitamin A
157,00 SI
Vitamin B1
0,64 mg
Vitamin C
6,00 mg
Air
10 g
7. Bengkuang
Menurut Eol (2013), klasifikasi tanaman bengkuang sebagai
berikut ;
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledoneae

Ordo

: Fabales

Family

: Fabaceae

Genus

: Pachyrhizuz

Spesies

: Pachyrhizuz erosus

Bengkuang adalah tanaman dengan sistem perakaran tunggang,
yang panjang akarnya dapat mencapai 2 m. Akar bengkuang dapat
bersimbiosis dengan Rhizobium yang dapat menambat nitrogen dari
udara. Akar bengkuang berkembang menjadi umbi yang berbentuk bulat
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atau membulat seperti gasing dengan berat dapat mencapai 5 kg. Kulit
umbinya tipis berwarna kuning pucat dengan bagian dalamnya berwarna
putih dengan rasa yang manis (Van Steenis, 2006).
Umbi tanaman bengkuang dapat dimakan dalam keadaan segar
maupun diolah terlebih dahulu menjadi rujak ataupun asinan. Bengkuang
memiliki kulit umbi tipis berwarna kuning pucat dan bagian dalamnya
berwarna putih dengan cairan segar agak manis. Kandungan gizi umbi
bengkuang menurut Rusilanti (2013) dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Kandungan gizi dan fitokimia bengkuang per 100 gram
Komponen
Energi
Protein
Lemak
Kalsium
Kalium
Fosfor
Zat besi
Seng
Vitamin C
Serat

Jumlah
46,2 kkal
1,2 gram
0,18 gram
12,6 mg
15,12 mg
0,50 mg
0,08 mg
16,8 mg
-

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Dalam penelitian

yang telah dilakukan Arifiani (2015)

berjudul

“Peningkatan kualitas nata de cane dari limbah nira tebu metode Budchips
dengan penambahan ekstrak tauge sebagai sumber nitrogen” menemukan
bahwa konsentrasi konsentrasi ekstrak tauge 300 gram/500 mL akuades
dengan ketebalan 0,913 mm, bobot 244,56 gram, rendemen 61,14% dan
kadar air 89,13%. Berdasarkan uji organoleptik terhadap 30 panelis nata yang
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paling disukai adalah nata dengan perlakuan ekstrak tauge konsentrasi
tertinggi yaitu 300 gram/500 mL akuades. Berdasarkan hasil analisis ragam
bahwa perlakuan ekstrak tauge yang diberikan memberikan pengaruh
terhadap ketebalan, kadar air, warna, rasa dan tekstur pada nata de cane yang
dihasilkan. Dalam penelitian

yang telah dilakukan Yusmarini (2004)

berjudul “Pengaruh Pemberian Beberapa jenis Gula dan Sumber Nitrogen
terhadap Produksi Nata de Pina” menemukan bahwa pemberian beberapa
jenis gula dan sumber nitrogen berpenggaruh nyata terhadap tebal, berat dan
rendemen nata de pina yang dihasilkan.
C. Kerangka Berfikir
Nata adalah produk makanan hasil fermentasi bakteri

A. xylinum.

Penambahan ZA ditemukan dalam pembuatan nata. Dalam pembuatan nata
ZA ditambahkan sebagai sumber nitrogen bagi A. xyllinum. Masyarakat pada
umumnya mengenal ZA sebagai zat kimia yang digunakan sebagai pupuk
dan bukan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan makanan. Penelitian ini
menggunakan jus kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif
dalam pembuatan nata de besusu. Hal ini dikarenakan kandungan protein
dalam kacang hijau cukup lengkap. Penelitian ini menguji apakah
penambahan jus kecambah kacang hijau dengan berbagai konsentrasi dapat
mempengaruhi

proses

pembuatan

nata

de

besusu.

Penelitian

ini

menggunakan bengkuang sebagai bahan dasar substrat dan jus kecambah
kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif. Dalam penelitian ini
penambahan jus kecambah kacang hijau dilakukan ketika substrat bengkuang
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telah disaring dan kemudian direbus secara bersamaan dengan bahan bahan
lain yang telah ditentukan.
Berdasarkan uraian latar belakang dapat disusun kerangka berfikir yang
disajjikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :
Nata = produk makanan
hasil fermentasi

Pembuatan nata
menggunakan ZA
sebagai sumber
nitrogen

ZA adalah pupuk kimia
untuk tanaman

Dibutuhkan Sumber nitrogen
alternatif pengganti ZA

Kecambah kacang hijau
kandungan proteinnya tinggi
yang kaya akan nitrogen

D. Hipotesa
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
1. Pemberian jus kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif
berpengaruh terhadap hasil ketebalan, rendemen, tekstur, rasa, warna dan
bau nata de besusu.
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2. Konsentrasi 20% merupakan konsentrasi optimum penggunaan jus
kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif terhadap
karakteristik nata de besusu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan
untuk mengetahui pengaruh penggunaan jus kecambah kacang hijau
sebagai sumber nitrogen alternatif terhadap karakteristik nata de besusu
dan untuk mengetahui konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang dapat
mempengaruhi pembuatan nata de besusu secara optimal. Penelitian ini
bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel
yang meliputi :
1. Variabel bebas
Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi jus kecambah
kacang hijau yang digunakan dalam pembuatan nata.
2. Variabel terikat
Variabel terikat dari penelitian ini adalah ketebalan nata, rendemen
nata, tekstur nata, rasa dari nata, bau nata dan warna nata.
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dari penelitian ini adalah jenis bengkuang
Pachyrhizus erosus, gula yang ditambahkan yaitu 50 gram untuk
setiap loyang, starter yang ditambahkan sebanyak 10 % dari berat
media suhu inkubasi 29ºC.

29
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Penelitian ini menggunakan model Rancangan Acak Lengkap
(RAL) satu faktor dengan 3 perlakuan dan 1 kontrol. Replikasi setiap
perlakuan sebanyak 3 sehingga total ulangan dalam penelitian ini sebanyak
12 loyang.

Adapun perlakuan konsentrasi sumber N yang digunakan

adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.1 Konsentrasi sumber N
Perlakuan (Konsentrasi)
P0
P1 10%
P2 20%
P3 30%

Sumber N
Kecambah kacang hijau
(ml)
0
80
160
240

ZA (gram)
20
0
0
0

B. Batasan Masalah
Batasan – batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :
1. Starter nata
Starter nata yang digunakan merupakan starter nata jadi yang dibeli
dari CV. Agrindo Suprafood
2. Bengkuang
Jenis bengkuang yang digunakan adalah Pachyrhizus erosus dengan
ciri – ciri berukuran besar dengan kulit umbi berwarna putih gading,
kadar air banyak.
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Gambar 3.1 Bengkuang dengan jenis Pachyrhizus erosus

3. Kecambah kacang hijau
Jenis kecambah kacang hijau yang digunakan yaitu Phaseolus radiatus
yang masih segar, dengan ciri – ciri berusia 4 hari, berwarna putih
bersih pada bagian akar, memiliki akar yang panjang dan kulit biji
sudah dibersihkan.
Gambar 3.2 Kecambah kacang dengan jenis Phaseolus radiatus

4. Kondisi optimal nata
a) Uji kuantitatif
Uji kualitatif nata yang sesuai dengan standar mutu SNI 01-43171996 yaitu uji ketebalan nata de besusu dan rendemen.
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b) Uji kualitatif
Uji kualitatif nata yang sesuai dengan standar mutu SNI 01-43171996 yaitu uji organolaptis yang dilakukan pada 15 panelis yang
memiliki rentan umur 19-20 tahun untuk mencicipi dan menilai
tekstur nata de besusu, rasa dari nata de besusu, bau nata de
besusu dan warna nata de besusu.
5. Waktu fermentasi
Waktu fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 14 hari.
6. Loyang
Pada penelitian ini digunakan cetakan nata yang berukuran 26 x 17,5 x
5,5 cm.
C. Alat dan Bahan
Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitan ini yaitu
bengkuang (Pachyrhizus erosus) 5 kg, kecambah kacang hijau 1440 gram,
starter nata 960 ml, air 1 galon, gula pasir 240 gram, urea 12 gram, cuka,
akuades 1000 ml, kristal violet, alkohol, larutan iodin, larutan safranin dan
minyak emersi.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beker glass
500 ml 5 buah, beker glass 1000 ml 5 buah, beker glass 250 ml 5 buah,
gelas ukur 100 ml 1 buah, jangka sorong 1 buah, timbangan analitik 1
buah, timbangan semi analitik 1 buah, gelas benda 2 buah, pipet tetes 5
buah, mikroskop 1 buah, pH universal, kompor, blender 2 buah, loyang 12
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buah, panci 4 buah, botol sirup 2 buah, sendok sayur 4 buah, sendok
makan 5 buah, kain saring 5 buah, baskom 8 buah, pisau 4 buah, dan karet.
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan pada April sampai dengan Mei 2016 di
laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap langkah kerja yang meliputi:
1. Pengecatan gram
Ppengecatan gram dilakukan untuk memastikan jenis bakteri yang
terkandung dalam starter nata adalah bakteri A. xylinum. Adapun
langkah pengecatan gram adalah sebagai berikut gelas benda
disterilkan dengan menyemprotkan alkohol 70%. Pipet tetes disterilkan
dengan menyemprotkan alkohol 70%. Sampel bakteri dari starter nata
diambil dengan menggunakan pipet tetes. Sampel bakteri yang diambil
dengan pipet tetes yang sudah steril kemudian disebarkan di atas gelas
benda. Gelas benda yang berisi sampel bakteri kemudian dilewatkan di
atas api bunsen. Tahap selanjutnya yaitu dengan meneteskan kristal
violet di atas gelas benda dan didiamkan selama 30 detik. Setelah 30
detik, sampel bakteri yang telah ditetesi dengan kristal violet dicuci
dengan akuades. Selanjutnya sampel bakteri ditetesi dengan larutan
iodin dan didiamkan selama 30 detik. Setelah didiamkan selama 30
detik sampel bakteri kemudian dicuci dengan akuades. Kemudian
sampel bakeri didekolorisasi dengan alkohol selama 20 detik. Setelah
didekolorisasi dengan alkohol sampel bakteri kemudian dicuci dengan
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akuades. Tahap selanjutnya sampel bakteri ditetesi dengan safranin dan
didiamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik sampel bakteri yang telah
ditetesi dengan safranin kemudian dicuci dengan akuades. Selanjutnya
sampel bakteri dapat diamati di bawah mikroskop. Untuk memperjelas
pengamatan pada perbesaran 10x100 kali, gelas benda dapat ditetesi
dengan minyak emersi. Pengamatan dengan menggunakan mikroskop
ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbesaran kecil terlebih
dahulu.

2. Pembuatan jus kecambah kacang hijau
Kecambah kacang hijau dibersihkan dari kulit arinya, kemudian
kecambah kacang hijau dicuci dengan air bersih dan ditiriskan.
Kecambah kacang hijau selanjutnya ditimbang sebanyak 1440 gram.
Selanjutnya kecambah kacang hijau ditimbang lagi menjadi 2 bagian
yang masing-masing bagian seberat 720 gram. Kemudian kecambah
kacang hijau diblender dengan menambahkan air. Perbandingan air
yang ditambahkan dengan kecambah kacang hijau yaitu 1 : 1 (720
gram kecambah kacang hijau : 720 ml air).

Jadi pemblenderan

dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil blenderan kecambah kacang hijau
disaring dengan penyaring sebanyak 3 kali untuk memisahkan jus
kecambah kacang hijau dengan ampasnya. Air hasil penyaringan
pemblenderan kecambah kacang hijau kemudian diletakkan dalam
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wadah baskom. Foto cara pembuatan jus kecambah kacang hijau dapat
dilihat pada Lampiran 1.
3. Pembuatan nata
Bengkuang sebanyak 5 kg dibersihkan dari kotoran dengan cara
dicuci dengan air, kemudian bengkuang dikupas lalu dipotong - potong
kecil dengan pisau. Bengkuang selanjutnya diblender dengan
menambahkan air. Penambahan air saat pemblenderan sebanyak 1 : 1
(700 gram bengkuang : 700 ml air). Pemblenderan dengan cara seperti
ini dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk sisa bengkuang yang masih ada,
dibelender dengan perbandingan 1 : 1 (100 gram bengkuang : 100 ml
air). Bengkuang yang sudah diblender kemudian disaring dengan
menggunakan kain saring. Bengkuang yang sudah disaring kemudian
dimasukkan ke dalam 4 panci. Foto cara pembuatan substrat dari
bengkuang dapat dilihat pada Lampiran 2. Masing – masing panci
berisi 2400 ml, bengkuang

hasil penyaringan direbus hingga

mendidih. Pada saat perebusan, masing – masing panci ditambahkan
beberapa bahan tambahan sebagai berikut :
Tabel. 3.2 Penambahan bahan dalam setiap perlakuan
Perlakuan
(Konsentrasi)

P0
P1 10%
P2 20%
P3 30%

Gula
(gram)

Substrat
(ml)

60
60
60
60

2400
2400
2400
2400

Sumber N
Jus
ZA
kecambah
(gram)
kacang
hijau (ml)
0
12
240
0
480
0
720
0
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Untuk masing – masing panci ditambahkan asam cuka hingga pH
larutan berkisar 3 sampai 4. Penambahann cuka dilakukan sebelum
mendidih. Pengecekan pH dilakukan dengan menggunakan indikator
pH universal. Ketika perebusan buih-buih yang ada di permukaan
larutan dibuang. Setelah media mencapai suhu 100ºC, media
kemudian dituang ke dalam loyang. Masing masing loyang 800 ml.
Media didinginkan sampai suhu 30ºC dengan menutup wadah supaya
tidak ada kontaminasi. Setelah media dingin, starter nata ditambahkan
sebanyak 10 % dari volume media dalam setiap loyang. Kemudian
media yang sudah ditambah starter diinkubasi selama 14 hari dalam
ruang tertutup dengan suhu 29ºC. Foto cara pembuatan nata dapat
dilihat pada Lampiran 3.
4. Pemanenan nata
Setelah 14 hari, lapisan putih yang terbentuk dari proses fermentasi
diambil dari wadah inkubasi. Untuk membersihkan nata dari lendir,
permukaan lapisan nata dikeruk dengan menggunakan sendok makan.
Kemudian nata dicuci dengan akuades. Bau asam dihilangkan dengan
cara nata direndam dengan air selama 3 hari. Air yang digunakan
untuk merendam nata diganti setiap satu hari sekali. Setelah 3 hari
nata direbus dengan air mendidih selama 15 menit. Nata yang sudah
bersih dipotong dengan ukuran 1 cm x 1 cm dan direndam dengan air
panas selama 10 menit kemudian ditiriskan (Utami, 2005).
5. Cara pengambilan data
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Pada penelitian ini data diperoleh dari 2 sumber yaitu dari data
kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi data tentang
pengukuran ketebalan nata, dan pengukuran rendemen nata. Adapun
cara pengambilan data untuk pengukuran ketebalan, dan rendemen
nata sebagai berikut :
a. Pengukuran ketebalan nata
Pengukuran ketebalan nata dilakukan setelah pembersihan
lendir pada permukaan lapisan nata. Pengukuran ketebalan nata
dilakukan dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm, nilai
ketebalan yang didapat merupakaan rerata dari pengukuran pada
dua tempat yang berbeda yang memiliki nilai ketebalan tertinggi.
b. Pengukuran rendemen nata
Pengukuran rendemen nata dilakukan setelah pemanenan
nata.

Rendemen nata ditentukan berdasarkan perbandingan

antara bobot nata dengan bobot media.
% Rendemen =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑛𝑎𝑡𝑎
𝑥 100 %
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

Data kualitatif meliputi data tentang uji tekstur nata, uji rasa
nata, uji bau nata, dan uji warna nata. Pada uji uji tekstur nata, uji rasa
nata, uji bau nata, dan uji warna nata ini dipilih 15 orang panelis
untuk menilai tekstur, rasa, bau dan warna nata de besusu yang telah
dihasilkan. Panelis merupakan mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang dipilih secara acak. Panelis diminta untuk
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mengamati, mengecap dan mengindra sampel dari masing-masing
perlakuan secara acak, kemudian panelis diminta mengisi kuisioner
yang telah disediakan. Kuisioner uji organoleptik untuk penambilan
data kualitatif dapat dilihat pada Lampiran 4.
E. Metode Analisis
Tujuan utama analisis data dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang tepat, yang dapat
mengoptimalkan nata de besusu. Dengan demikian, teknik analisis yang
digunakan untuk penelitian ini adalah analisis anova untuk one factor
between subject. Pada penelitian ini data yang dianalisis meliputi data
pengukuran ketebalan nata, data pengukuran rendemen nata dan data hasil
uji organoleptik.
Pada pengukuran ketebalan nata data yang sudah didapat
kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengamatan.
Tabel. 3.3 Pengamatan Ketebalan Nata de besusu
Perlakuan
1

Ulangan
2

Rerata
3

P0
P1
P2
P3
Keterangan :
P0
: Kontrol
P1
: Konsentrasi 10% jus kecambah kacang hijau (80 gram kecambah
kacang hijau)
P2
: Konsentrasi 20% jus kecambah kacang hijau (160 gram kecambah
kacang hijau)
P3
: Konsentrasi 30% jus kecambah kacang hijau (240 gram kecambah
kacang hijau)
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Pada pengukuran rendemen nata data yang sudah didapat
kemudian dimasukkan kedalam tabel pengamatan.
Tabel. 3.4 Pengamatan Rendemen Nata de besusu
Perlakuan
1

Ulangan
2

Rerata
3

P0
P1
P2
P3
Keterangan :
P0
: Kontrol
P1
: Konsentrasi 10% jus kecambah kacang hijau (80 gram kecambah
kacang hijau)
P2
: Konsentrasi 20% jus kecambah kacang hijau (160 gram kecambah
kacang hijau)
P3
: Konsentrasi 30% jus kecambah kacang hijau (240 gram kecambah
kacang hijau)
Sedangkan data yang diperoleh dari kuisoner yang telah diisi oleh panelis
kemudian dianalisis secara dekskriptif.
F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mata pelajaran
Biologi kelas XII semester II dalam materi bioteknologi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Validasi starter A. xylinum
Pada penelitian ini starter nata yang digunakan berasal dari CV. Agrindo
Supra Food. Untuk memastikan bahwa kandungan bakteri dalam

starter

merupakan bakteri A. xylinum maka dilakukan pengecatan gram. Hasil
pengecatan gram terhadap starter dapat dilihat pada Gambar 4.1.
a

b

Gambar 4.1 Hasil pengecatan gram starter
Keterangan : tanda panah menunjukkan bentuk morfologi bakteri A. xylinum
Pengamatan hasil pengecatan gram ini dilakukan dengan menggunakan
mikroskop binokuler dengan perbesaran 1000x. Pengamatan hasil pengecatan
gram ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian bakteri yang akan
diinokulasikan ke dalam media pembuatan nata. Pada penelitian ini
pengecatan gram dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil
pengecatan yang terbaik. Pada Gambar 4.1 a, bakteri yang diamati berwarna
merah dan Gambar 4.1 b didapati bakteri tampak terpisah sehingga bentuk
morfologi bakteri dapat dilihat dengan jelas. Anak panah pada Gambar 4.1 b
menunjukkan bahwa morfologi bakteri berbentuk batang pendek.
40
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Bakteri A. xylinum, merupakan bakteri berbentuk batang pendek, yang
mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron, dengan permukaan
dinding yang berlendir. Bakteri ini bisa membentuk rantai pendek 6 – 8 sel
(Pambayun, 2002). Berdasarkan Gambar 4.1 b bakteri pada starter memiliki
morfologi berbentuk batang pendek, sehingga diduga bahwa bakteri ini
merupakan bakteri A. xylinum dan sesuai dengan pernyataan yang
diungkapkan oleh Pambayun (2002).
Bakteri A. xylinum bersifat non motil dan dengan pewarnaan gram
menunjukkan bahwa bakteri A. xylinum termasuk dalam golongan gram
negatif (Pambayun, 2002). Hal ini dikarenakan bakteri gram negatif memiliki
komposisi dinding sel yang sebagian besar tersusun dari lapian lipid,
sehingga pada akhir tahap pengecatan gram akan memberikan kenampakan
warna merah. Bakteri gram negatif memiliki komposisi dinding sel yang
sebagian besar tersusun dari lapisan lipid, sehingga pada saat pewarnaan
kurang dapat mempertahankan zat warna utama terutama saat dicuci dengan
alkohol. Hal ini dikarenakan lipid akan rusak saat dicuci dengan alkohol
akibatnya kelompok bakteri ini akan memberikan kenampakan warna merah
dari pemberian zat warna ke-2 yaitu safranin (Irianto, 2012). Dalam
pengamatan pengecatan gram yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 dapat
dilihat bakteri yang diamati berwarna merah setelah ditetesi dengan larutan
safranin, sehingga bakteri A. xylinum tergolong dalam jenis bakteri gram
negatif. Warna merah yang ditunjukkan dari hasil pengecatan gram negatif ini
bersesuaian dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Irianto (2012).
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B. Data Kuantitatif
Pada penelitian ini data kualitatif meliputi ketebalan nata dan rendemen
nata. Data ketebalan nata diperoleh dengan pengukuran ketebalan lapisan
nata menggunakan jangka sorong dengan batas ketelitian 0,05 mm.
Sedangkan untuk pengambilan data rendemen nata dilakukan dengan
menimbang bobot media nata sebelum fermentasi dan bobot produk nata
hasil fermentasi dengan menggunakan timbangan semi analitik.
1. Ketebalan nata
Berdasarkan data hasil pengamatan pengaruh penggunaan jus
kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif dalam
pembuatan nata de besusu terhadap ketebalan nata dapat disajikan dalam
Gambar 4.1.
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Gambar 4.2. Rerata ketebalan nata de besusu.
Keterangan : P0 = Kontrol; P1 = konsentrasi 10%; P2 = Konsentrasi 20%;
P3 = Konsentrasi 30%
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Pada Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa terdapat adanya variasi rerata
ketebalan nata. Adanya variasi rerata ketebalan nata ini ditunjukkan dari
Gambar 4.2, semakin tinggi pemberian konsentrasi jus kecambah kacang
hijau maka semakin rendah rerata ketebalan nata yang diperoleh. Pada
konsentrasi 10% diperoleh ketebalan nata 2,14 cm; pada konsentrasi 20%
diperoleh ketebalan 1,65 cm; dan pada konsentrasi 30% diperoleh
ketebalan 1,46 cm.
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rerata ketebalan
nata pada konsentrasi 10% lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan
kontrol. Pada perlakuan kontrol memiliki nilai rerata ketebalan 2,01 cm,
sedangkan pada konsentrasi 10% memiliki nilai rerata ketebalan 2,14 cm.
Lebih tingginya nilai rerata ketebalan nata yang dimiliki pada konsentrasi
10% ini menunjukkan bahwa pemberian jus kecambah kacang hijau
sebagai sumber nitrogen dapat menambah ketebalan nata. Pada
konsentrasi 20% nilai rerata ketebalan nata yang diperoleh lebih rendah
dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan konsentrasi 10%. Rerata
ketebalan nata pada konsentrasi 20% yaitu 1,65 cm. Pada konsentrasi 30%
nilai rerata ketebalan nata juga lebih rendah dibandingkan dengan
perlakuan kontrol, konsentrasi 10% dan konsentrasi 20%. Pada
penggunaan konsentrasi 30% rerata ketebalan nata yang didapat yaitu 1,46
cm. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 menunjukkan
bahwa apabila semakin tinggi konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang
digunakan maka semakin rendah rerata ketebalan nata yang dihasilkan.
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Dengan kata lain semakin tinggi penggunakan jus kecambah kacang hijau
yang digunkan akan berbanding terbalik terhadap rerata ketebalan nata
yang dihasilkan.
Dalam pembuatan

nata,

keberadaan

unsur

nitrogen

sangat

diperlukan. Hal ini dikarenakan nitrogen merupakan salah satu faktor yang
dapat merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri A. xylinum. Dalam
pembuatan nata nitrogen dapat membantu peningkatan produksi selulosa
yang dilakukan oleh bakteri A. xylinum. Hal ini dikarenakan apabila
jumlah sel bakteri A. xylinum banyak maka selulosa yang terbentuk akan
banyak pula. Ketika unsur nitrogen ditambahkan ke dalam media
pembuatan nata, sumber nitrogen tersebut akan digunakan bakteri untuk
berkembang biak. Dalam berkembang biak unsur nitrogen diperlukan
untuk pembentukan asam amino. Asam amino ini nantinya akan bertindak
sebagai prekursor asam nukleat. Asam nukleat memiliki fungsi untuk
menyimpan informasi genetik dan menurunkannya kepada keturunannya.
Pada bakteri A. xylinum penurunan sifat akan terjadi ketika sel bakteri
membelah diri. Sebelum membelah diri bakteri A. xylinum akan
melakukan tahapan replikasi DNA. Fungsi utama pada tahap replikasi
DNA ini adalah untuk memperbanyak materi genetik bakteri A. xylinum
yang akan diturunkan ketika membelah diri.
Nitrogen yang terkandung dalam jus kecambah kacang hijau selain
digunakan sebagai bahan penyusun asam nukleat juga akan digunakan
sebagai komponen penyusun bagian-bagian sel bakteri, diantaranya yaitu
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kapsul atau lapisan lendir bakteri.

Kapsul atau lapisan lendir bakteri

adalah lapisan terluar bakteri yang menyelimuti dinding sel. Lapisan lendir
ini terbentuk dari senyawa yang kental dan lengket yang disekresikan
bakteri. Kapsul sendiri tersusun dari glikoprotein (senyawa campuran
antara glikogen dan protein). Selain itu nitrogen yang terkandung dalam
jus kecambah kacang hijau ini juga akan digunakan untuk membentuk
dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri tersusun dari senyawa
peptidoglikan. Peptidoglikan adalah suatu polimer yang terdiri dari
polipeptida pendek. Peptidoglikan memiliki ketebalan lapisan yang
bervariasi. Menurut Irianto (2012) bakteri A. xylinum merupakan bakteri
gram negatif. Pada bakteri gram negatif memiliki susunan dinding sel yang
berbeda dari bakteri gram positif. Susunan dinding sel bakteri A. xylinum
terdiri 2 lapisan yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam
tersusun dari mukopeptida. Pada lapisan luar tersusun dari dua bagian
yaitu lipopolisakarida dan lipoprotein.
Nitrogen yang digunakan dalam pembuatan nata dapat berasal dari
sumber nitrogen organik maupun anorganik. Sumber nitrogen organik
dapat berasal dari kacang-kacangan yang mengandung banyak protein.
Protein terdiri dari rantai-rantai panjang asam amino, yang terkait satu
sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur – unsur
karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur
utama protein (Almatsier, 2004). Oleh karena itu pemilihan jus kecambah
kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif sesuai dengan teori yang
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diungkapkan oleh Almatsier (2004), karena di dalam kecambah kacang
hijau mengandung protein.
Nata merupakan produk makanan hasil fermentasi bakteri A.
xylinum. Dalam pembuatan nata, bakteri A. xylinum mengkonversi glukosa
dan fruktosa yang terkandung dalam media fermentasi menjadi selulosa.
Selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linier. Selulosa
adalah senyawa yang tidak mudah larut dalam air dan tidak mudah
didegradasi secara kimiawi maupun mekanis. Rantai selulosa terdiri dari
satuan glukosa anhidrida yang saling berikatan. Secara alamiah molekulmolekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril-fibril yang terdiri dari
beberapa molekul selulosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik.
Komposisi kimia dan struktur yang demikian membuat bahan yang
mengandung selulosa bersifat kuat. Sifat kuat yang dimiliki oleh selulosa
yang terkandung dalam nata ini membuat nata tahan terhadap penguraian
secara enzimatik (Champbell, 2002).
Pada pembentukan nata (polisakarida ekstraseluler) diperlukan
adanya senyawa heksosa fosfat. Heksosa fosfat mengalami oksidasi
melalui lintasan pentosa fosfat menghasilkan NADPH (senyawa
penyimpan tenaga pereduksi) dan melepaskan CO2. Gas CO2 yang
dilepaskan akan terhambat dan menempel pada mikrofibril selulosa,
sehingga selulosa naik ke permukaan cairan, sehingga pada tahap akhir
fermentasi nata mengapung di atas permukaan substrat yang tidak
terfermentasi. Pada proses metabolismenya, selaput selulosa ini terbentuk
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karena adanya aktivitas A. xylinum yang mengkonversi glukosa. Dalam
penelitian ini sumber glukosa berasal dari bengkuang dan gula. Bengkuang
mengandung karbohidrat yang tinggi yang tersimpan dalam bentuk pati.
Dalam proses fermentasi pati akan diubah menjadi glukosa melalui proses
kimiawi. Karbohidrat dalam medium dipecah

menjadi glukosa yang

kemudian berikatan dengan asam lemak (guanosin tripospat) membentuk
prekursor pembentuk selulosa oleh enzim selulosa sintetase. Prekursor ini
selanjutnya dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada
permukaan medium.
Fungsi sumber nitrogen dalam penelitian ini adalah sebagai bahan
baku penyusun asam nukleat. Asam nukleat memiliki fungsi untuk
menyimpan informasi genetik dan menurunkannya dalam bentuk DNA.
Dengan ketersediaan sumber nitrogen ini bakteri A. xylinum dapat
membelah diri, sehingga jumlah sel bakteri A. xylinum akan meningkat.
Perlu diketahui bahwa pada penelitian ini bakteri A. xylinum yang
diinokulasikan ke dalam media fermentasi sebesar 10% dari total volume
medium. Dengan ketersedian sumber nitrogen yang berasal dari
penambahan jus kecambah kacang hijau dalam media fermentasi jumlah
bakteri A. xylinum akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bakteri
A. xylinum ketika diinokulasikan ke dalam media fermentasi. Indikasi yang
menunjukkan bahwa jumlah sel bakteri A. xylinum meningkat ditandai
dengan warna media fermentasi yang keruh dan terbentuknya lapisan nata
pada permukaan media. Meningkatnya jumlah sel bakteri A. xylinum akan
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berkaitan dengan jumlah selulosa yang terbentuk. Berdasarkan pada
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi jus kecambah
kacang hijau yang digunakan maka rerata ketebalan nata yang dihasilkan
berbanding terbalik. Hal ini dikarenakan seiring meningkatnya konsentrasi
penggunaan jus kecambah kacang hijau, maka jumlah bakteri A. xylinum
juga akan meningkat.

Jumlah bakteri A. xylinum yang meningkat ini

mengakibatkan terjadinya kompetisi untuk mendapatkan makanan, maka
pada penggunaan konsentrasi jus kecambah kacang hijau 20% dan 30%
lapisan selulosa yang terbentuk tidak tebal.
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji Anova
diketahui bahwa terjadi perbedaan yang signifikan pada keempat
perlakuan. Adanya perbedaan yang signifikan ini dapat dilihat dari uji
anova rerata ketebalan nata yang dihasilkan (Lampiran 5). Berdasarkan
data hasil uji Anova tersebut menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan
jus kecambah kacang hijau terhadap ketebalan lapisan nata yang
dihasilkan. Setelah didapati hasil yang signifikan kemudian dilanjutkan
dengan uji Duncan. Berdasarkan uji Duncan (Lampiran 6) menunjukkan
bahwa perlakuan P0 (kontrol) dan P1 (konsentrasi 10%) memiliki nilai
rerata ketebalan nata yang tidak berbeda nyata yang dapat dilihat pada
Tabel 4.1. Perbedaan yang tidak nyata juga dapat dijumpai pada perlakuan
P3 (konsentrasi 20%) dan P4 konsentrasi (30%).
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Tabel 4.1. Rerata ketebalan nata de besusu
Konsentrasi
0%
10%
20%
30%

Rerata Ketebalan
2.01a
2.14a
1.65b
1.46b

Keterangan : Angka – angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom
yang sama berarti tidak berbeda nyata menurut Duncan
Multiple Range dengan nilai α = 0,05.
Berdasarkan hasil uji Duncan didapati bahwa pada perlakuan 20%
dengan perlakuan 30% memiliki nilai rerata ketebalan nata yang tidak
beda nyata. Rerata ketebalan nata yang tidak beda nyata ini ditunjukkan
dengan adanya angka – angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom
yang sama pada Tabel 4.1. Begitu pula pada perlakuan kontrol dan
konsentrasi 10% memiliki nilai rerata ketebalan nata yang tidak beda
nyata. Secara keseluruhan nilai rerata ketebalan nata pada konsentrasi 10%
lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi 20% dan konsentrasi 30%.
Dengan kata lain perlakuan dengan konsentrasi 10% memiliki nilai rerata
ketebalan nata yang mendekati perlakuan kontrol.
Pada konsentrasi 10% inilah penggunaan sumber nitrogen alternatif
yang berasal dari jus kecambah kacang hijau dapat menggantikan peran
penggunaan ZA sebagai sumber nitrogen anorganik dalam pembuatan
nata. Pada konsentrasi 20% dan 30% menunjukkan nilai rerata ketebalan
nata yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol.
Lebih rendahnya nilai rerata ketebalan nata pada konsentrasi tersebut
mengindikasi bahwa kinerja bakteri A. xylinum tidak dapat bekerja secara
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efektif karena semakin tinggi konsentrasi nitrogen maka akan berbanding
terbalik dengan rerata ketebalan nata yang dihasilkan. Jadi pada
konsentrasi 20% dan 30% kandungan sumber nitrogennya tidak dapat
menggantikan ZA dalam proses pembuatan nata. Hal ini dikarenakan pada
konsenrasi 20% dan 30% kandungan unsur nitrogen dalam media tinggi
sehingga dapat memicu pertumbuhan bakteri A. xylinum yang lebih banyak
dibandingkan dengan konsentrasi 10%. Seiring dengan lebih banyaknya
jumlah bakteri A. xylinum yang terdapat pada media maka akan terjadi
kompetisi untuk mendapatkan makanan. Lapisan selulosa akan terbentuk
karena aktivitas bakteri A. xylinum yang mempolimerisasi (menyusun)
senyawa glukosa yang terkandung dalam media fermentasi. Pada
penggunaan jus kecambah kacang hijau dengan konsentrasi 20% dan 30%
rasio karbon dan nitrogen (C/N) dalam media tidak seimbang. Pada
konsentrasi 20% dan 30% jumlah nitrogen yang terkandung dalam media
melebihi C/N rasio yang telah ditentukan. Berlebihnya C/N rasio yang
terdapat dalam penggunaan jus kecambah kacang hijau dengan konsentrasi
20% dan 30% ini mengakibatkan produk nata yang dihasilkan tidak tebal
dan memiliki tekstur yang sulit digigit. Pada konsentrasi 10%
menunjukkan sumber nitrogen yang cukup untuk media fermentasi. Pada
konsentrasi 10% ini bakteri A. xylinum dapat bekerja secara optimal dalam
mensintesa selulosa dan menghasilkan nata dengan ikatan selulosa yang
kuat (kenyal).
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Kinerja bakteri A. xylinum yang tidak efektif ini dipengaruhi oleh
keberadaan sumber nitrogen yang berlebih. Pada dasarnya penggunaan
jumlah nitrogen yang melebihi kebutuhan akan menganggu aktivitas A.
xylinum dalam mensintesa selulosa. Penggunaan nitrogen yang berlebih ini
akan mengganggu aktivitas bakteri A. xylinum dalam mensitesis selulosa,
sehingga selulosa yang dihasilkan kurang kompak. Aktivitas bakteri A.
xylinum dalam mensitesis selulosa dipengaruhi oleh rasio karbon dan
nitrogen (C/N) yang terkandung dalam media fermentasi. Menurut
Pambayun (2002) pada media fermentasi yang memiliki rasio karbon atau
nitrogen yang berlebih akan mempengaruhi aktivitas pembentukan
selulosa yang mengakibatkan produk nata yang dihasilkan memiliki
tekstur yang kurang kompak (sulit digigit). Pada penggunaan konsentrasi
jus kecambah kacang hijau 20% dan 30% didapati tekstur nata yang
kurang kompak dan kandungan air dalam nata lebih banyak yang ditandai
dengan banyaknya air yang terperangkap dalam lapisan nata. Sebaliknya
kecukupan rasio sumber nitrogen dan sumber karbon dalam media
menstimulir bakteri mensintesa selulosa dan menghasilkan ikatan selulosa
yang kuat (Champbell, 2002). Jadi berdasarkan data analisis uji Duncan
menunjukkan bahwa pada konsentrasi jus kecambah kacang hijau 10%
merupakan konsentrasi optimal untuk menghasilkan ketebalan nata yang
sama dengan nata yang dibuat dengan sumber nitrogen yang berasal dari
ZA.
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Pada penelitian ini penggunaan konsentrasi jus kecambah kacang
hijau pada konsentrasi 20% dan 30% dianggap berlebih dikarenakan pada
konsentrasi ini rerata ketebalan nata yang dihasilkan rendah. Sumber N
sendiri berfungsi sebagai bahan dalam pembentukan asam nukleat. Asam
nukleat ini nantinya berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer
informasi genetik dan bakteri A. xylinum membelah diri. Dengan adanya
aktivitas bakteri A. xylinum yang membelah diri maka jumlah sel bakteri
A. xylinum akan meningkat. Seiring meningkatnya jumlah sel bakteri A.
xylinum maka akan berkaitan dengan jumlah selulosa yang terbentuk.
Prinsip utama dari terbentuknya lapisan nata (selulosa) ini adalah
keberadaan sumber karbon yang berasal dari media fermentasi. Sumber
karbon dalam media fermentasi berasal dari gula.
Glukosa akan dikonversi oleh bakteri A. xylinum menjadi selulosa.
Glukosa selain digunakan sebagai bahan utama pembentuk nata, juga
digunakan sebagai sumber energi oleh bakteri A. xylinum. Pemecahan
glukosa ini akan berlangsung melalui siklus glikolisis. Glikolisis
merupakan proses pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dan ATP
tanpa membutuhkan oksigen. Bakteri A. xylinum merupakan bakteri
kemosintetik. Kemosintesis merupakan konversi biologis satu molekul
karbon atau lebih, senyawa nitrogen dan sumber makanan lain menjadi
senyawa organik dengan menggunakan oksidasi molekul anorganik
daripada cahaya matahari. Dengan kata lain kemosintesis adalah
anabolisme yang menggunakan energi kimia. Energi yang digunakan
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dalam proses kemosintesis berasal dari siklus glikolisis. Oleh sebab itu
produksi selulosa pada konsentrasi 20% dan 30% menurun dikarenakan
jumlah bakteri A. xylinum meningkat namun ketersediaan sumber C
kurang memadai, sehingga produk nata yang dihasilkan tidak dapat
optimal.
2. Rendemen nata
Berdasarkan data hasil pengamatan pengaruh penggunaan jus
kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif dalam
pembuatan nata de besusu terhadap rendemen nata dapat disajikan pada
Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Rerata rendemen nata de besusu
Keterangan : P0 = Kontrol; P1 = konsentrasi 10%; P2 = Konsentrasi
20%; P3 = Konsentrasi 30%

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat pada perlakuan kontrol didapatkan
rerata rendemen nata 73.13 %. Pada konsentrasi 10% rerata rendemen
nata yang diperoleh yaitu 93,16%. Nilai rerata rendemen nata

pada
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konsentrasi 20% yaitu 92.38%, sedangkan pada konsentrasi 30% nilai
rerata rendemen nata yang diperoleh yaitu 92,12%. Perhitungan rendemen
nata dilakukan dengan rumusan bobot produk nata yang dihasilkan dibagi
dengan bobot media sebelum difermentasi kemudian dikali 100%. Dari
data yang disajikan dalam Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa nilai rerata
rendemen nata dari konsentrasi 10% sampai 30% semakin menurun.
Berdasarkan hasil uji Anova one way (Lampiran 7) menunjukkan
bahwa diperoleh hasil yang tidak signifikan. Dalam perhitungan matematis
terdapat dua jenis hipotesis yaitu H0 dan Hi. H0 adalah dugaan sementara
yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas

terhadap

variabel terikat. Sedangkan pengertian Hi adalah dugaan sementara yang
menyatakan bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Secara statistik tidak signifikannya hasil perhitungan Anova ini
menunjukkan bahwa pemberian jus kecambah kacang hijau sebagai
sumber nitrogen alternatif tidak berpenggaruh terhadap rendemen nata de
besusu.
Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi jus
kecambah kacang hijau maka rerata rendemen yang diperoleh akan
berbanding terbalik. Persentase rendemen nata tertinggi terdapat pada
konsentrasi 10%, sedangkan persentase rendemen nata terendah terdapat
pada konsentrasi 30%. Berdasarkan Gambar 4.3 tesebut persentase
rendemen nata pada konsentrasi 10% hingga 30% tidak terlalu berbeda
jauh. Dalam proses pembuatan nata, terbentuknya lapisan nata (selulosa)
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karena adanya aktivitas bakteri A. xylinum. Pada penelitian ini digunakan
jus kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen alternatif dalam
proses pembuatan nata. Penambahan jus kecambah kacang hijau sebagai
sumber nitrogen alternatif ini dalam beberapa variasi konsentrasi yaitu
konsentrasi 10%, konsentrasi 20% dan konsentrasi 30%. Konsentrasi
inokulum (starter nata) yang ditambahkan ke dalam media fermentasi
sebanyak 10%. Penentuan konsentrasi inokulum (starter nata) ini berdasar
pernyataan yang diungkapkan Pambayun (2002).
Adanya perbedaan nilai rendemen nata yang diperoleh ini dapat
dikarenakan

pembentukan

serat

selulosa

tidak

maksimal.

Tidak

maksimalnya selulosa yang terbentuk pada tahap terakhir fermentasi ini
menyebabkan bobot nata yang tidak maksimal. Bobot nata yang tidak
maksimal ini akan menyebabkan perhitungan rendemen nata yang kurang
maksimal pula.
Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi
konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang digunakan maka persentase
rendemen nata yang diperoleh semakin

rendah. Semakin rendahnya

persentase rendemen nata yang diperoleh seiring dengan meningkatnya
konsentrasi jus kecambah kacang hijau ini menunjukkan bahwa ada
keterkaitan antara bakteri A. xylinum dengan konsentrasi jus kecambah
kacang hijau. Jus kecambah kacang hijau dalam penelitian ini berperan
sebagai sumber nitrogen alternatif. Sumber nitrogen merupakan faktor
penting dalam pembuatan nata.
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Nitrogen diperlukan dalam pembentukan protein yang penting bagi
pertumbuhan sel dan enzim pada bakteri. Sumber nitrogen inilah yang
nantinya digunakan sebagai bahan baku penyusun asam nukleat. Asam
nukleat ini memiliki fungsi untuk menyimpan informasi genetik dan
menurunkannya

dalam bentuk DNA. Dengan ketersediaan sumber

nitrogen ini bakteri A. xylinum dapat membelah diri, sehingga jumlah sel
bakteri A. xylinum akan meningkat. Meningkatnya jumlah sel bakteri ini
akan membuat produksi selulosa akan meningkat. Akan tetapi pada
penelitian ini seiiring dengan tingginya konsentrasi jus kecambah kacang
hijau yang digunakan maka rerata ketebalan nata yang dihasilkan akan
berbanding terbalik (Gambar 4.2). Rendahnya rerata ketebalan nata yang
diperoleh pada konsentrasi 20% dan 30% ini mengakibatkan pengukuran
bobot nata juga akan rendah, sehingga pada perhitungan persentase
rendemen nata juga rendah (Gambar 4.3). Hal ini dikarenakan ketika
jumlah bakteri A. xylinum meningkat tidak didukung dengan ketersediaan
sumber C yang cukup dalam media fermentasi. Pada penelitian ini sumber
C berasal dari karbohidrat yang terkandung dalam bengkuang dan gula
yang ditambahkan. Sumber C yang terkandung dalam media ini akan
digunakan oleh bakteri A. xylinum untuk dikonversi menjadi selulosa dan
untuk sumber energi bakteri, sehingga meskipun jumlah bakteri A. xylinum
meningkat tetapi produksi selulosa tidak dapat meningkat.
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C. Data Kualitatif
Data kualitatif pada penelitian meliputi data uji tekstur, data uji rasa,
data uji bau dan data uji warna. Data kualitatif ini diperoleh dengan
memberikan kuisioner kepada 15 panelis. Pada penelitian ini, sebelum panelis
mengisi kuisioner panelis diminta untuk mencicipi produk nata hasil
penelitian sesuai dengan panduan yang tercantum pada lembar kuisioner.
Penilaian tingkat kesukaan panelis terhadap produk hasil fermentasi nata ini
ada 9 tingkatan yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Rentang nilai tingkat kesukaan
Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tingkat Kesukaan
Amat sangat tidak suka
Sangat tidak suka
Tidak suka
Agak tidak suka
Netral
Agak suka
Suka
Sangat suka
Amat sangat suka

1. Tekstur
Pada uji tekstur ini panelis diminta untuk menilai tingkat
kesukaan terhadap hasil produk nata. Pada uji tekstur ini panelis diminta
untuk mencicipi produk nata hasil fermentasi dengan cara menggigit nata
kemudian menilai berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap
kekenyalan nata. Hasil tingkat kesukaan panelis terhadap uji tekstur
disajikan pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap tektur nata de
besusu
Keterangan : P0 = Kontrol; P1 = konsentrasi 10%; P2 = Konsentrasi
20%; P3 = Konsentrasi 30%
Pada Gambar 4.4 pada perlakuan kontrol dan pada konsentrasi
10% rerata tingkat kesukan panelis terhadap tekstur nata berada pada
rentang 5-6 (netral - agak suka). Pada konsentrasi 20% dan 30% tingkat
kesukaan panelis terhadap tekstur nata yang dihasilkan berada pada
rentang 4-5 (agak tidak suka – netral). Berdasarkan data pada Gambar 4.4
tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan konsentrasi jus
kecambah kacang hijau maka semakin rendah tingkat kesukaan panelis
terhadap produk nata yang dihasilkan.
Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada konsentrasi
10% didapati rerata tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur nata de
besusu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi 20% dan 30%.
Tingginya tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur nata pada konsentrasi
10% ini

dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan

pengamatan visual yang dilakukan selama proses pemanenan nata
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menunjukkan bahwa produk nata pada perlakuan kontrol dan konsentrasi
10% terlihat lebih kenyal, sedangkan pada nata dengan perlakuan
konsentrasi 20% dan 30% terlihat lembek seperti agar-agar yang tidak
menjendal. Kekokohan lapisan nata ini dikarenakan oleh ikatan selulosa
yang terbentuk pada suatu lapisan nata. Penggunaan jus kecambah kacang
hijau sebagai sumber nitrogen alternatif akan berpengaruh terhadap
pembentukan lapisan selulosa yang dilakukan oleh bakteri A. xylinum.
Pada penggunaan jus kecambah kacang hijau dengan konsentrasi
10% lapisan selulosa akan terbentuk secara maksimal. Lapisan selulosa
yang terbentuk ini dapat terbentuk karena adanya aktivitas bakteri A.
xylinum. Pada konsentrasi 10% bakteri A. xylinum dapat bekerja secara
optimal dalam mensintesa selulosa dan menghasilkan nata dengan ikatan
selulosa yang kuat. Menurut Campbell (2002), rantai selulosa terdiri dari
satuan glukosa anhidrida yang saling berikatan melalui atom karbon
pertama dan ke-4. Secara alamiah molekul-molekul selulosa tersusun
dalam bentuk fibril-fibril yang terdiri dari beberapa molekul selulosa yang
dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Komposisi kimia dan struktur yang
demikian membuat kebanyakan bahan yang mengandung selulosa bersifat
kuat. Sifat kuat yang dimiliki oleh sebagian besar bahan berselulosa
membuat bahan tersebut tahan terhadap peruraian secara enzimatik.
Enzim selulase adalah salah satu enzim yang dimiliki hewan
ruminansia yang dapat menguraikan selulosa. Enzim selulsae dapat
menghidrolisis selulosa menjadi gula-gula sederhana. Secara alamiah
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peruraian selulosa berlangsung sangat lambat, seperti halnya yang terjadi
pada hewan ruminansia. Manusia sendiri tidak dapat mencerna selulosa
karena tidak memiliki enzim selulase. Dalam proses pencernaan, serat
selulosa yang dikonsumsi oleh manusia akan lewat melalui saluran
pencernaan dan keluar bersama feses. Menurut Champbell (2002), di
sepanjang saluran pencernaan serat-serat selulosa mengikis dinding
saluran

pencernaan

dan

merangsang

lapisan

saluran

pencernaan

menghasilkan lendir, yang membantu makanan melewati saluran
pencernaan dengan lancar. Dengan demikian, meskipun selulosa yang
terkadung dalam nata bukan berfungsi sebagai nutrien bagi manusia, tetapi
nata merupakan bagian penting dalam menyusun menu sehat. Hal ini
dikarenakan kandungan selulosa

yang terkandung dalam nata dapat

membatu melancarkan proses buang air besar khususnya bagi yang
menderita sembelit.
Kesukan panelis terhadap tekstur nata juga mempengaruhi
penilaian panelis terhadap tekstur nata. Pada umumnya panelis cenderung
lebih menyukai nata yang mudah digigit dan dikunyah ketika dikonsumsi.
Tekstur yang baik untuk nata adalah kenyal dan tidak keras. Pada Gambar
4.4 menunjukkan bahwa pada konsentrasi 10% tingkat kesukaan panelis
terhadap tekstur nata lebih tinggi. Tingginya tingkat kesukaan panelis
terhadap tekstur nata de besusu ini menunjukkan bahwa tekstur nata de
besusu pada konsentrasi 10% lebih kenyal dibandingkan dengan tekstur
nata de besusu pada konsentrasi 20% dan 30%. Hal ini didukung dengan
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pengamatan visual yang dilakukan ketika proses pemanenan nata
berlangsung yang dapat dilihat pada Gambar 4.5.
b

a

c

Gambar 4.5 Kenampakan visual tekstur nata de besusu
Keterangan : a) tekstur nata de besusu konsentrasi 10%; b) tekstur nata de
besusu konsentrasi 20% dan c) tekstur nata de besusu
konsentrasi 30%
Pada Gambar 4.5 a menunjukkan kenampakan visual nata de besusu pada
konsentrasi 10%. Pada nata yang menggunakan konsentrasi jus kecambah
kacang hijau 10% bentuk potongan dadu nata terlihat jelas, sedangkan
pada nata yang menggunakan konsentrasi jus kecambah kacang hijau
20% (Gambar 4.5 b) dan konsentrasi jus kecambah kacang hijau 30%
(Gambar 4.5 c) bentuk potongan dadu nata terlihat lembek.
2. Rasa
Pada uji rasa ini panelis diminta untuk menilai tingkat kesukaan
panelis terhadap hasil produk nata. Pada uji rasa panelis diminta untuk
mencicipi produk nata hasil fermentasi dengan cara mengecap nata
kemudian menilai berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa
nata. Hasil tingkat kesukaan panelis terhadap uji rasa disajikan pada
Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata de besusu
Keterangan : P0 = Kontrol; P1 = konsentrasi 10%; P2 = Konsentrasi 20%;
P3 = Konsentrasi 30%
Pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol,
konsentrasi 10%, konsentrasi 20% dan konsentrasi 30% rerata tingkat
kesukan panelis terhadap rasa nata berada pada rentang 3-4 (tidak suka - agak
tidak suka). Berdasarkan data pada Gambar 4.6 tersebut menunjukkan bahwa
rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata de besusu yang tertinggi
terdapat pada konsentrasi 20%. Namun secara keseluruhan tingkat kesukaan
panelis terhadap uji rasa nata de besusu dengan penggunaan berbagai
konsentrasi jus kecambah kacang hijau ini berada pada rentang yang sama
yaitu 3-4 (tidak suka - agak tidak suka).
Berdasarkan standar SNI 01-4317-1996, nata yang baik memiliki rasa
yang normal. Pada hasil uji tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata de
besusu ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara visual pada saat
dilakukan pemanenan nata, terdapat endapan sisa dari proses fermentasi yang
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menimbulkan rasa asam terhadap nata. Endapan sisa yang tidak dibersihkan
dengan baik pada tahap pemanenan nata dapat mempengaruhi rasa nata
ketika dilakukan uji organoleptik. Kepekaan indra pengecap yang dimiliki
panelis juga berpengaruh terhadap pengecapan rasa pada uji tingkat kesukaan
panelis terhadap rasa nata. Menurut Sherwood (2001), pengecapan adalah
sensasi yang dirasakan oleh kuncup kecap, yaitu reseptor yang terutama
terletak pada lidah. Pada manusia, indera pengecap merupakan hal yang
sangat berarti, karena dengan indera rasa pengecap tersebut manusia dapat
merasakan nikmat dan enaknya makanan serta minuman.
Pada uji tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata de besusu, panelis
diminta untuk mencicipi produk nata dengan cara mengecap nata kemudian
menilai berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata. Sensasi
rasa pengecap timbul akibat adanya zat kimia yang berikatan pada reseptor
indera rasa pengecap (taste buds) yang kebanyakan terdapat di permukaan
lidah dan palatum molle. Hanya zat kimia dalam larutan atau zat padat yang
telah larut dalam saliva yang dapat berikatan dengan sel reseptor (Sherwood,
2001).
Rendahnya tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata ini dikarenakan
rasa nata yang asam. Rasa asam pada nata dapat timbul akibat adanya
kandungan asam cuka dalam nata. Asam cuka yang terkandung dalam nata
ini merupakan hasil sampingan dari proses fermentasi. Rasa asam yang
terdapat pada nata ini kurang disukai oleh panelis, sehingga tingkat kesukaan
panelis terhadap rasa nata rendah. Menurut Sherwood (2001), ada tiga papila
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pada lidah yaitu papila sirkumvalata, fungiformis dan filiformis. Sensitivitas
lidah terhadap rasa disebabkan adanya ketiga papila tersebut, karena pada
papila didapatkan taste buds yang berfungsi untuk menerima rangsangan
bahan kimia dari luar. Papila fungiformis berbentuk seperti jamur, terdapat di
tepi lidah bagian depan yang peka terhadap rasa manis, bagian samping depan
peka terhadap rasa asin, dan bagian samping belakang peka terhadap rasa
asam. Asam cuka merupakan hasil sampingan dalam proses fermentasi nata.
Rasa asam yang timbul dari asam cuka yang terdapat pada nata ini apabila
tidak dihilangkan pada tahap pemanenan nata maka dapat mempengaruhi
tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata. Hal ini dapat terjadi ketika
panelis mengecap nata dan asam cuka terlarut dalam saliva dan mengenai
papila fungiformis maka akan menyebabkan panelis mengecap rasa asam.
Jadi papila yang paling berperan dalam pengecapan rasa asam yang terdapat
pada nata yaitu papila fungiformis.
Sensitivitas ketiga papila dalam mengecap rasa dapat dipengaruhi oleh
beberapa hal diantaranya yaitu usia, kebiasaan merokok dan minum kopi.
Usia mempengaruhi sensitivitas reseptor perasa. Penurunan senstivitas indera
pengecap merupakan masalah fisiologis yang terjadi pada manula. Hal ini
disebabkan karena terjadinya kemunduran dalam fisik maupun fisiologis
fungsi organ, dimana pada proses menua terjadi penurunan jumlah papila
sirkumvalata seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu pada penelitian ini
dipilih panelis secara random yang memiliki rentang usia 19 – 20 tahun.
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Hal-hal lain yang dapat menghalangi identifikasi rasa pada taste buds
yaitu kebiasaan merokok yang dapat menurunkan sensitivitas indera
pengecap. Pada penelitian ini didapati beberapa panelis mengkonsumsi rokok
yang dapat dilihat pada Lampiran 8. Menurunnya sensitivitas indera pengecap
dapat dikarenakan saat rokok dihisap, nikotin yang terkondensasi masuk ke
dalam rongga mulut dan menutupi taste buds sehingga kemungkinan
menghalangi interaksi zat-zat makanan ke dalam reseptor pengecap.
3. Bau
Pada uji bau ini panelis diminta untuk menilai tingkat kesukaan panelis
terhadap hasil produk nata. Pada uji bau ini panelis diminta untuk mencium
aroma produk nata hasil fermentasi dengan menggunakan hidung kemudian
menilai berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap bau

nata. Hasil

tingkat kesukaan panelis terhadap uji bau disajikan pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap bau nata de besusu
Keterangan
: P0 = Kontrol; P1 = konsentrasi 10%; P2 = Konsentrasi
20%; P3 = Konsentrasi 30%
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Pada Gambar 4.7 dapat dilihat rerata tingkat kesukan panelis terhadap bau
nata yaitu pada perlakuan kontrol tingkat kesukaan panelis terhadap bau
nata yang dihasilkan berada pada rentang 4-5 (agak tidak suka - netral).
Pada perlakuan yang menggunakan konsentrasi jus kecambah kacang hijau
sebesar 10%, 20% dan 30% rerata tingkat kesukan panelis terhadap bau
nata berada pada rentang 3-4 (tidak suka - agak tidak suka). Berdasarkan
data pada Gambar 4.7 tersebut menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaan
panelis terhadap bau nata de besusu berbanding terbalik seiring dengan
konsentrasi jus kecambah kacang hijau yang digunakan.
Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan
panelis terhadap bau nata berada pada rentang yang sama yaitu pada rentang
3-4 (tidak suka - agak tidak suka). Menurut SNI 01-4317-1996 nata, yang
baik itu tidak memiliki bau atau normal. Berdasarkan pada Gambar 4.7
menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap bau nata dengan
nilai tertinggi terletak pada perlakuan kontrol. Pada saat dilakukan
pemanenan nata bau asam yang tercium begitu menyengat. Bau asam yang
tercium ini menandakan bahwa dalam proses pembuatan nata benar telah
terjadi proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri A. xylinum.
Rendahnya tingkat kesukaan panelis terhadap bau nata pada
konsentrasi 10%, 20% dan 30% karena bau asam yang masih sangat terasa.
Bau asam yang masih tercium ini dapat dikarenakan kurang maksimalnya
proses pemanenan nata. Pada tahap pemanenan nata, lapisan nata yang
telah diperoleh dicuci hingga bersih dengan menggunakan air. Tujuan dari
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pencucian nata ini adalah untuk menghilangkan endapan sisa fermentasi dan
juga untuk mengurangi bau asam yang masih melekat pada nata. Endapan
sisa fermentasi ini diduga berasal dari media fermentasi yang tidak dapat
diubah menjadi lapisan selulosa oleh bakteri A. xylinum. Endapan sisa
fermentasi ini diduga merupakan ampas jus kecambah kacang hijau yang
lolos penyaringan. Kemudian setelah dicuci nata direndam selama 3 hari
dan setiap harinya air yang digunakan untuk merendam diganti. Tujuan dari
perendaman nata ini adalah untuk menghilangkan asam cuka yang terbentuk
selama proses fermentasi. Setelah 3 hari perendaman nata kemudian direbus
hingga mendidih selama 15 menit. Tujuan perebusan nata adalah untuk
membunuh bakteri A. xylinum, sehingga nantinya nata aman untuk
dikonsumsi. Bau asam yang masih tertinggal dalam nata ketika dilakukan
uji organoleptik ini dapat dikarenakan asam cuka yang terbentuk dalam nata
belum hilang secara menyeluruh ketika nata direndam dengan air selama 3
hari. Selain itu bau asam yang masih melekat pada nata ini dapat
dikarenakan pada tahap pencucian nata dan penggantian nata dilakukan
dengan tidak sempurna. Bau nata yang masih asam menyebabkan panelis
memberi nilai yang rendah terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap bau
nata.
4. Warna
Pada uji warna ini panelis diminta untuk menilai tingkat kesukaan
panelis terhadap warna hasil produk nata. Pada uji warna panelis diminta
untuk mengamati produk nata hasil fermentasi dengan cara melihat
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kenampakan warna nata kemudian menilai berdasarkan tingkat kesukaan
panelis terhadap warna nata. Hasil tingkat kesukaan panelis terhadap uji
warna disajikan pada Gambar 4.8.
7.00

6.33

6.47

P0

P1

6.13

6.27

P2

P3

tingkat kesukaan

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

0.00
Perlakuan

Gambar 4.8 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna nata de besusu
Keterangan : P0 = Kontrol; P1 = konsentrasi 10%; P2 = Konsentrasi
20%; P3 = Konsentrasi 30%
Pada Gambar 4.8 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol,
konsentrasi 10%, konsentrasi 20% dan konsentrasi 30% rerata tingkat
kesukan panelis terhadap warna nata berada pada rentang 6-7 (agak suka suka). Secara keseluruhan tingkat kesukaan panelis terhadap warna nata
terletak pada rentang 6-7 (agak suka - suka).
Menurut SNI 01-4317-1996, nata yang baik itu tidak memiliki
warna atau normal. Berdasarkan data pada Gambar 4.8 tersebut
menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna nata de
besusu yang tertinggi terdapat pada konsentrasi 10%. Berdasarkan Gambar
4.9 dapat diamati kenampakan warna nata pada konsentrasi 10%.
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a

b

Gambar 4.9 Warna nata pada konsentrasi 10%
Keterangan
: a) nata konsentrasi 10%; b) nata perlakuan control
Pada Gambar 4.9 dapat dilihat warna nata pada konsentrasi 10% ada dua
unsur warna yaitu putih pekat yang ditunjukkan dengan anak panah
berwarna hitam dan warna putih bening yang ditunjukkan dengan anak
panah berwarna oranye. Secara visual kenampakan warna nata ini kurang
menarik karena warna nata yang dihasilkan tidak putih bersih. Secara umum
warna produk makanan akan mempengaruhi daya tarik konsumen.
Konsumen cenderung menyukai warna yang mencolok. Pada kenampakan
warna nata pada konsentrasi 10% warna nata tidak putih bersih sehingga
rentang tingat kesukaan panelis terhadap warna nata berada pada 6-7 (agak
suka - suka).
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Rancangan penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran akan digunakan
untuk mengadakan praktikum pada Materi Bioteknologi subbab Bioteknologi
Konvensional Kelas XII. Hal ini merupakan pengembangan dari Kompetensi
Dasar :
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 prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi
produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
Di dalam silabus yang ada, kuota jam pertemuan bioteknologi ada 6 jam
pertemuan dalam

3 minggu. Enam jam pertemuan ini dibagi dalam 3 kali

pertemuan dengan pembagian waktu 2 JP untuk setiap pertemuannya. Kegiatan
yang akan dilakukan pada keseluruhan materi bioteknologi adalah sebagai
berikut:
1. Pertemuan Pertama (2 JP)
 Konsep dasar Bioteknologi
 Bioteknologi Konvensional (Fermentasi)
 Contoh produk bioteknologi konvensional
2. Pertemuan Kedua (2 JP)
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 Bioteknologi Modern
 Contoh produk bioteknologi modern
3. Pertemuan Ketiga (2 JP)
 Bioteknolog konvensional : praktikum pembuatan nata de coco
Kegiatan pembelajaran yang dialokasikan dalam 3 pertemuan ini dapat dilihat
pada lampiran, yang meliputi :
 Silabus (Lampiran 9)
 RPP (lampiran 10)
 LKS pertemuan 1 (Lampiran 11)
 LKS pertemuan 2 (Lampiran 12)
 Lembar kerja praktikum (Lampiran 13)
 Instrumen penilaian peta konsep (Lampiran 14)
 Instrumen penilaian LKS 1
 Instrumen penilaian LKS 2 (Lampiran 15)
 Instrumen penilaian aspek afektif 1 (Lampiran 16)
 Instrumen penilaian aspek afektif 2 (Lampiran 17)
 Instrumen penilaian aspek psikomotor (Lampiran 18)
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan :
1. Penggunaan

jus kecambah kacang hijau sebagai sumber nitrogen

alternatif dalam pembuatan nata de besusu berpengaruh terhadap
ketebalan dan rendemen nata de besusu. Semakin tinggi konsentrasi jus
kecambah kacang hijau yang digunakan maka semakin rendah nilai
ketebalan dan rendemen nata de besusu yang diperoleh.
2. Penggunaan jus kecambah kacang hijau pada konsentrasi 10 %
menghasilkan nata de besusu yang optimal terhadap ketebalan nata de
besusu. Berdasarkan uji organoleptik terhadap uji tekstur, uji bau dan uji
warna nata de besusu, penggunaan jus kecambah kacang hijau pada
konsentrasi 10 % paling disukai panelis. Penggunaan jus kecambah
kacang hijau dengan konsentrasi 10% ini dapat menggantikan
sebagai sumber nitrogen alternatif.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran bagi
penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Pada saat pemanenan nata, proses pencucian dilakukan secara berulang
supaya bau dan rasa asam yang melekat pada nata dapat hilang
2. Setelah nata mengalami proses perendaman selama 3 hari, nata
kemudian direbus hingga mendidih selama 30 menit untuk memastikan
bakteri A. xylinum telah mati dan untuk menghilangkan kandungan asam
cuka pada nata.
3. Dalam pemilihan panelis sebaiknya tidak mengikutsertakan panelis yang
mengkonsumsi rokok. Hal ini dikarenakan pada panelis yang
mengkonsumsi rokok sensitivitas kemampuan indra pengecapnya
menurun, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat
kesukaan panelis terhadap produk nata.
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FOTO CARA KERJA PEMBUATAN JUS KECAMBAH KACANG HIJAU

1. Menimbang kecambah kacang hijau sesuai takaran (A), kecambah kacang
hijau kemudian diblender (B)

A

B
A
A

2. Menyaring kecambah kacang hijau yang telah diblender (A), jus kecambah
kacang hijau yang telah disaring disimpan dalam wadah (B)

A

B

A

A

A

A
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FOTO CARA KERJA PEMBUATAN SUBSTRAT DARI BENGKUANG

1. Bengkuang yang masih terbungkus kulit luar (A), bengkuang yang telah
dikupas kulit luarnya (B)

A

B
A

2. Bengkuang diblender (A), bengkuang yang telah diblender kemudian disaring
(B)
A

B
A

3. Bengkuang yang telah disaring kemudian disimpan dalam wadah
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FOTO CARA KERJA PEMBUATAN NATA

1. Bengkuang yang telah disaring direbus hingga mendidih

2. Ketika perebusan bengkuang, sebelum mendidih ditambahkan jus kecambah
kacang hijau (A), gula (B) dan cuka kemudian diaduk (C) .

A

C

B
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3. Setelah media mencapai suhu 100ºC (A0, media kemudian dituang ke dalam
loyang. Masing masing loyang 800 ml (B). Media didinginkan sampai suhu
30ºC.

A

B

4. Setelah media dingin, starter nata ditambahkan sebanyak 10 % (A) dari
volume media dalam setiap loyang (B). Kemudian media yang sudah
ditambah starter diinkubasi selama 14 hari dalam ruang tertutup dengan suhu
29ºC (C).

A

B

C
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KUISIONER UJI ORGANOLAPTIK NATA
Nama

:

Jenis kelamin :

Umur

:

Merokok / minum kopi

:

Petunjuk pengujian
Dihadapan Saudara terdapat 4 sampel nata. Saudara diminta untuk
memberikan penilaian berdasarkan kesukaan Saudara terhadap tekstur nata
(kemudahan digigit, kekenyalan), rasa nata, warna nata dan bau nata. Kisaran
nilai yang dapat diberikan adalah 1 – 9, semakin tinggi nilai yang diberikan maka
semakin tinggi tingkat kesukaan.
Perlakuan
1=
amat
sangat
tidak
suka

2=
sangat
tidak
suka

3=
tidak
suka

4=
agak
tidak
suka

Penilaian
5=
6=
netral agak
suka

Tekstur nata
A
B
C
D
Rasa nata
A
B
C
D
Warna nata
A
B
C
D
Bau nata
A
B
C
D

7=
suka

8=
sangat
suka

9=
amat
sangat
suka
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UJI ANOVA KETEBALAN NATA DE BESUSU

Descriptives
Ketebalan
N

Mean

Std.

Std.

95% Confidence

Minimum

M

Deviation

Error

Interval for Mean

a

Lower

Upper

x

Bound

Bound

i
m
u
m

3

2.00933

.265899

.153517 1.34880

2.66986

1.809 2
.

Kontrol

3
1
1
3

2.13833

.051287

.029610 2.01093

2.26574

2.102 2
.

Konsentrasi 10

1

%

9
7
3

1.64667

.022679

.013094 1.59033

1.70300

1.621 1
.

Konsentrasi 20

6

%

6
4
3

1.46000

.080852

.046680 1.25915

1.66085

1.372 1
.

Konsentrasi 30

5

%

3
1
12

1.81358

.309069

.089220 1.61721

2.00996

1.372 2
.

Total

3
1
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Lampiran 5

83

Test of Homogeneity of Variances
Ketebalan
Levene Statistic
7.021

df1

df2
3

Sig.
8

.012

ANOVA
Ketebalan
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.890

3

.297

Within Groups

.161

8

.020

1.051

11

Total

F
14.762

Sig.
.001
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UJI DUNCAN KETEBALAN NATA DE BESUSU

Ketebalan
Duncan

a

Perlakuan

N

Subset for alpha =
0.05
1

2

Konsentrasi 30
3 1.46000
%
Konsentrasi 20
3 1.64667
%
Kontrol
3
2.00933
Konsentrasi 10
3
2.13833
%
Sig.
.145
.297
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
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UJI ANOVA RENDEMEN NATA DE BESUSU

Descriptives
Rendemen
N

Mean

Std.

Std.

95% Confidence Interval for

Deviation

Error

Mean
Lower Bound

Minimum

M
a

Upper

x

Bound

i
m
u
m

3

656.00

179.786 103.799

209.39

1102.61

Kontrol

462 8
1
7

3

835.67

13.503

7.796

802.12

869.21

Konsebtrasi 10 %

822 8
4
9

3

781.67

31.342

18.095

703.81

859.53

Konsebtrasi 20 %

747 8
0
8

3

826.33

16.862

9.735

784.45

868.22

Konsebtrasi 30 %

807 8
3
8

12
Total

774.92

108.337

31.274

706.08

843.75

462 8
4
9
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Test of Homogeneity of Variances
Rendemen
Levene Statistic
5.277

df1

df2
3

Sig.
8

.027

ANOVA
Rendemen
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

61562.917

3

20520.972

Within Groups

67544.000

8

8443.000

129106.917

11

Total

F
2.431

Sig.
.140
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Tabel 4.3 Data Panelis yang Mengkonsumsi Rokok
No

Nama

Jenis kelamin

Usia

(P/W)

(Tahun)

Merokok

1

A

W

19

-

2

B

W

20

-

3

C

W

19

-

4

D

W

22

-

5

E

W

20

-

6

F

W

20

-

7

G

P

20

-

8

H

P

19



9

I

W

20

-

10

J

W

21

-

11

K

P

21



12

L

P

20

-

13

M

W

20

-

14

N

W

22

-

15

O

P

21



Keterangan :
 Merokok
-

Tidak merokok
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Total JP

Kelas

Satuan pendidikan

:

: 10 JP

: XII MIA

: SMA Pangudi Luhur St. Vincentius Giriwoyo

MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Lampiran 9

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

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
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Lampiran 9

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

MATERI

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

WAKTU

ALOKASI

BELAJAR

SUMBER

 Buku

 Buku siswa
 Membuat peta JP

2 minggu x 5

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan
KOMPETENSI DASAR

Mengamati

POKOK

Bioteknologi

dan

Menyadari

10. Bioteknologi
1.2

 Mengkaji referensi

referensi

 Konsep dasar

konsep

berbagai

mengagumi pola pikir

tentang

sumber

tentang produk
Bioteknologi

bioteknologi

Bioteknologi
 Jenis
Bioteknologi

 Artikel
Menanya

konvensional

dalam

ilmiah

kemampuan mengamati
bioproses.

 Bioteknologi
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2.1

Berperilaku ilmiah: teliti,

Konventional
 Bagaimana

 Apa bioteknologi?

Lampiran 9

cetak dan

dari media
Observasi

media

Bioteknologi

Bioteknologi

dasar dan jenis-jenis

tentang arti, prinsip

nata de coco

pembuatan

 Pemahaman

Tes
modern

 Mengindentifikasi

online

 -

Portofolio
 Laporan
kegiatan

Mengumpulkan Data

bioteknologi?

menghasilkan produk

(Fermentasi)
 Bioteknologi
Modern
(Rekayasa
Genetika)

(Eksperimen /

 Produk

pengamatan

terhadap

Eksplorasi)

praktikum

jujur

Bioteknologi

 Mengkaji referensi

tekun,
data dan fakta, disiplin,

Konvensional

jawab,

dalam

 Dampak

 Produk

dan

tanggung
peduli dalam observasi

santun

dan eksperimen, berani
dan

berargumentasi,

mengajukan pertanyaan
dan
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2.2

pemanfaatan
kan produk

dan mengklasifikasi

bioteknologi

pemanfaatan

tentang

lingkungan,
produk

Bioteknologi yang

peduli

Bioteknologi

modern pada

royong,
cinta
beredar di

gotong
bekerjasama,
di masyarakat

berbagai

berpendapat

masyarakat

damai,
secara ilmiah dan kritis,

dasar proses

bidang

setiap

bioteknologi

berdasarkan prinsip

dalam
dalam

responsif dan proaktif
dalam
dan

 Membuat rencana

tindakan
melakukan pengamatan

dan melaksanakan

konvensional dan

bioteknologi

dan percobaan di dalam

luar

pembuatan produk

di

kelas/laboratorium
maupun

kelas/laboratorium.
Peduli terhadap

Lampiran 9
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3.10

informasi dari

menyusun laporan

keselamatan kerja saat

berbagai sumber

keselamatan diri dan

melakukan kegiatan

tentang proses dan

secara rinci.

pengamatan dan

produk bioteknologi

lingkungan dengan

percobaan di

modern di berbagai

 Mengumpulkan

laboratorium dan di

bidang kehidupan.

menerapkan prinsip

lingkungan sekitar.

prinsip-prinsip

Memahami tentang

pengamatan dan

berdasarkan

dampak bioteknologi

 Mendiskusikan

bioteknologi yang
menerapkan bioproses

Lampiran 9
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4.10

produk baru untuk

dalam menghasilkan

telah dipelajari.

konsep-konsep yang

prediksi berdasarkan

Mengasosiasikan

meningkatkan
kesejahteraan manusia

 Membuat

praktikum

 Menyusun laporan

bioteknologi

prinsIp dasar

kesimpulan tentang

dalam berbagai aspek
kehidupan.

percobaan

dan

melakukan
penerapan

Merencanakan

dalam

pembuatan produk

rinci

konvensional secara

prinsip-prinsip

untuk

bioteknologi

konvensional

produk

bioteknologi

menghasilkan

Lampiran 9
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dan

mengevaluasi

prosedur

yang

produk yang dihasilkan
serta
dilaksanakan

 Membuat
kesimpulan hasil
diskusi tentang
dampak
bioteknologi.

Mengkomunikasikan
 Memaparkan hasil
diskusi tentang
penerapan ilmu
biologi pada bidang
teknologi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah

: SMA Pangudi Luhur St. Vincentius Giriwoyo

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XII MIA/ II

Materi Pokok

: Bioteknologi

Alokasi waktu

: 10 x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun,
responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban
terkait

penyebab

fenomena

dan

kejadian

serta

menerapkan

Lampiran 10
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pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. KOMPETENSI DASAR
1.2.Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati bioproses.
2.1.Berperilaku teliti dalam dalam setiap tindakan dan dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.
2.2.Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan
prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan
percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar.
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.
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN
1.2.1. Menunjukkan rasa syukur pada Tuhan atas pola pikir ilmiah
dalam kemampuan mengamati bioproses.
2.1.1

Menunjukkan perilaku teliti dalam dalam setiap tindakan dan
dalam

melakukan

pengamatan

dan

percobaan

di

dalam

kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium.
2.1.2

Menunjukkan sikap aktif selama kegiatan pembelajaran.

2.2.1. Menunjukkan rasa peduli terhadap keselamatan diri dan
lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium
dan di lingkungan sekitar.
3.10.1. Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi.
3.10.2. Menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional.
3.10.3. Menjelaskan prinsip bioteknologi moderen.
3.10.4. Menyebutkan contoh-contoh produk bioteknologi konvensional
dan modern.
3.10.5. Menjelaskan dampak positif produk bioteknologi modern terhdap
lingkungan dan masyarakat.
3.10.6. Menjelaskan dampak negatif produk bioteknologi modern terhdap
lingkungan dan masyarakat.
4.10.1. Membuat nata de besusu sebagai contoh produk bioteknologi
konvensional.
4.10.2. Menyajikan data hasil praktikum dalam bentuk portofolio.
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D. TUJUAN
1.2.1.1.Melalui kegiatan berdoa sebelum pelajaran dimulai siswa mampu
menunjukkan rasa syukur pada Tuhan atas pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati bioproses..
2.1.1.1.Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu menunjukkan
perilaku teliti dalam setiap tindakan dan dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.
2.1.1.2.Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menunjukkan sikap aktif
selama kegiatan pembelajaran.
2.2.1.1.Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan rasa peduli
terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan
prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan
percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar.
3.10.1.1.Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan prinsip dasar
bioteknologi.
3.10.1.2.Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan prinsip
bioteknologi konvensional.
3.10.1.3.Melalui kegiatan studi literatur siswa mampu menjelaskan prinsip
bioteknologi modern.
3.10.1.4.Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menyebutkan contohcontoh bioteknologi konvensional dan modern.
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3.10.1.5.Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan dampak positif
produk bioteknologi modern terhadap lingkungan dan masyarakat.
3.10.1.6.Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan dampak
negatif produk bioteknologi modern terhdap lingkungan dan
masyarakat.
4.10.2.1. Melalui kegiatan praktikum siswa mampu membuat nata de besusu
sebagai contoh produk bioteknologi konvensional.
4.10.2.2. Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menyajikan data hasil
praktikum dalam bentuk portofolio.
E. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pertemuan Pertama
 Konsep dasar Bioteknologi
 Bioteknologi Konvensional (Fermentasi)
 Contoh produk bioteknologi konvensional
2. Pertemuan Kedua
 Bioteknologi Modern
 Contoh produk bioteknologi modern
3. Pertemuan Ketiga
 Bioteknlogi konvensional : Praktikum pembuatan nata de besusu
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan

: Kontekstual dan Saintifik

2. Model

: Picture and picture

3. Metode

: Studi literatur, diskusi dan praktikum
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G. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Langkah kegiatan pembelajaran pertemuan pertama
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses
Saintifik

Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

 Guru menanyangkan power point
tentang gambar tempe sebagai
contoh produk bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari
 Guru mengajukan pertanyaan : “
Pernahkah terlintas dalam pikiran
Anda, bagaimana cara pembuatan
produk makanan tersebut? “

b. Motivasi

 Guru menampilkan gambar produk
hasil bioteknologi yaitu nata de
coco
 Guru menyampaikan
permasalahan : “ Bahan dasar apa
yang digunakan dalam pembuatan
nata de coco ?“
 Guru menggajukan pertanyaan :
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“ Apa yang terjadi dalam proses
pembuatan nata de coco, sehingga
bahan dasar yang digunakan yang
tadinya cair mengalami
perubahan bentuk menjadi
padat?“
 Guru menggajukan pertanyaan : “
Mikroorganisme apa yang
berperan dalam proses pembuatan
nata de coco ? “
c. Orientasi

 Guru mengingatkan tugas membaca
buku terkait materi bioteknologi
yang akan dibahas
 Guru menayangkan pokok materi
bioteknologi yang akan dipelajari
yaitu 1) konsep dasar/prinsip serta
ciri-ciri bioteknologi, 2) bioteknologi
konvensional (Fermentasi),

d. Mengorganisasi

 Siswa diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti (60  Guru membimbing siswa untuk
menit)

Mengamati

mempelajari materi bioteknologi
konvensional dalam kegiatan
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diskusi
 Siswa mencermati gambar
berbagai macam produk hasil
olahan bioteknologi (kecap,
yoghurt, keju, nata de coco,
oncom, tape, margarin,)
 Guru membimbing siswa untuk

Menanya

memunculkan pertanyaan
 ” Bahan dasar apa yang
digunakan dalam pembuatan
produk bioteknologi tersebut ? ”
” Mikroorganisme apa yang
berperan dalam proses pembuatan
produk bioteknologi tersebut ? ”


Siswa berdiskusi untuk
Menalar
merumuskan peta konsep
bioteknologi konvensional

 Siswa mencoba menyebutkan

Mencoba

mikroorganisme yang berperan di
dalam prosesnya pembuatan
produk bioteknologi (sesuai LKS)
 Perwakilan kelompok diminta

Mengkomunik
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untuk menempelkan hasil diskusi

asikan

mereka di papan tulis
 Guru memberi klarifikasi bila ada
jawaban atau konsep yang belum
tepat dan memberi penguatan pada
hasil presentasi yang sudah benar,
Tahap Penutup (15 menit)
a. Merangkum

 Siswa diminta menyimpulkan apa
yang telah dipelajari

b. Evaluasi

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas

c. Refleksi



Siswa diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi bioteknologi
konvensional

d. Arahan/
Tindak lanjut

 Guru memberi tugas ke pada siswa
untuk mencari sebuah artikel yang
berkaitan dengan aplikasi
bioteknologi modern dalam berbagai
bidang yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya

Lampiran 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

2. Langkah kegiatan pembelajaran pertemuan kedua
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses
Saintifik

Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

 Guru menginatkan tugas yang
telah diberikan ke pada siswa pada
pertemuan sebelumnnya untuk
membawa sebuah artikel yang
berkaitan dengan aplikasi
bioteknologi modern dalam
berbagai bidang
 Guru menanyangkan power point
tentang gambar vaksin sebagai
contoh produk bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari
 Guru mengajukan pertanyaan : “
Siapa yang tahu nama produk
pada gambar tersebut? Kira-kira
bagaimana proses pembuatan
produk tersebut? “

b. Motivasi

 Guru menampilkan gambar yaitu
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benih padi varietas unggul
(gambar A) dan padi varietas lokal
(gambar B)
 Guru menyampaikan
permasalahan : “ Apa perbedaan
dari kedua jenis benih padi
tersebut apabila sudah ditanam?
Kira-kira benih padi mana yang
akan menghasilkan hasil panen
yang lebih unggul?“
 Guru menggajukan pertanyaan : “
Apa yang membuat kedua jenis
benih padi pada gambar A dan
pada gambar B berbeda ? “
 Guru menggajukan pertanyaan : “
Faktor-faktor apa yang membuat
kedua jenis benih padi tersebut
berbeda ? “
 Guru menggajukan pertanyaan :
“Bagamana proses memperoleh
bibit unggul ?”

c. Orientasi

 Guru mengingatkan tugas
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membaca buku terkait materi
bioteknologi modern yang akan
dibahas
 Guru menayangkan pokok materi
bioteknologi yang akan dipelajari
yaitu konsep dasar/prinsip serta
ciri-ciri bioteknologi modern

d. Mengorganisasi

 Siswa diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti (60  Guru membimbing siswa untuk
menit)

mempelajari materi bioteknologi
modern dalam kegiatan diskusi
 Siswa mencermati artikel yang

Mengamati

telah ditugaskan pada pertemuan
sebelumnya dan diminta untuk
mengerjakan tugas sesuai dengan
panduan LKS yang sudah
diberikan
 Guru membimbing siswa untuk

Menanya

memunculkan pertanyaan
 ” Berdasarkan artikel yang telah
kalian dapatkan tersebut termasuk
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ke dalam bidang apakah
bioteknologi modern tersebut
berperan? ”
” Apa dampak negatif produk

Menalar

bioteknologi modern tersrbut
terhadap kehidupan masyarakat?”
“Dampak apa saja yang dapat
ditimbulkan dari adanya produk

Mencoba

bioteknologi modern terhadap
lingkungan sekitar ?”

 Siswa berdiskusi membuat
ringkasan artikel manfaat
bioteknologi modern pada bidang
yang dijumpai pada artikel
tersebut
 Perwakilan kelompok diminta
untuk menempelkan hasil diskusi

Mengkomunik
asikan

mereka di papan tulis
 Guru memberi klarifikasi bila ada
jawaban atau konsep yang belum
tepat dan memberi penguatan pada
hasil presentasi yang sudah benar,
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Tahap Penutup (15 menit)
a. Merangkum

 Siswa diminta menyimpulkan apa
yang telah dipelajari

b. Evaluasi

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas

c. Refleksi



Siswa diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi bioteknologi
modern

d.

Arahan/

Tindak lanjut

 Guru menginformasikan kegiatan
praktikum yang akan dilaksanakan
pada pertemuan selanjutnya
 Guru menginformasikan kepada
siswa untuk membawa bahan-bahan
praktikum pada pertemuan
selanjutnya
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3. Langkah pembelajaran pertemuan ketiga
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses
Saintifik

Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

 Guru menanyakan kepada siswa
apakah telah membawa bahanbahan yang akan digunakan untuk
praktikum , yang telah
diinformasikan pada pertemuan
sebelumnya
 Guru menanyangkan kepada
siswa : “Apa saja contoh produk
makanan yang pembuatannya
menggunakan prinsip dasar
bioteknologi konvensional ?”

b. Motivasi

 Guru menampilkan gambar produk
hasil bioteknologi yaitu nata de
coco
 Guru menggajukan pertanyaan : “
Kira – kira adakah bahan dasar
lain yang dapat dijadikan substrat
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dalam pembuatan nata?“

c. Orientasi

 Guru mengingatkan menyiapkan
bahan-bahan praktikum

d. Mengorganisasi

 Siswa diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti (60  Siswa melakukan praktikum
menit)

pembuatan nata de coco sesuai
dengan panduan lembar kerja
praktikum
 Guru memberi klarifikasi bila ada
siswa yang belum tepat dalam
melakukan kegiatan praktikum

Tahap Penutup (15 menit)
a. Merangku

 Siswa diminta menyimpulkan apa
yang telah dipelajari

b. Evaluasi

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas
 Siswa diminta mengungkapkan apa

c. Refleksi
manfaat yang diperoleh setelah
melakukan praktikum
 Guru memberi tugas kepada siswa
d. Arahan/
untuk membuat laporan hasil
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Tindak lanjut

praktikum dalam bentuk portofolio

H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan
1. Teknik penilaian
a. Tes
Penilaian kognitif dengan tes tertulis dalam bentuk LKS
LKS 1
LKS 2
LKS 3
b. Non Tes
Penilaian afektif dan Psikomotor
2. Instrumen Penilaian
a. Intrumen Penilaian Aspek Kognitif
Instrumen penilaian peta konsep
Instrumen penilaian LKS 1
Instrumen penilaian LKS 2
b. Instrumen Penilaian Aspek Afektif
c. Instrumen Penilaian Aspek Psikomotor
I. Media /alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media
Bahan Presentasi ( PPT)
LKS
Gambar
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2. Alat
White Board

Spidol

LCD

Laptop

3. Sumber Pembelajaran\
Kistinah, Idun.2006. Biologi Mahkluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA Untuk Kelas XII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
Artikel dari media cetak maupun online

Yogyakarta,

2016

Guru mata pelajaran,

(

)

NIP.
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LEMBAR KERJA SISWA 1

Kelompok

:

1.

3.

2.

4.

A. Judul

: Bioteknologi Konvensional

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian bioteknologi
2. Siswa mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi
3. Siswa mampu menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional
4. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh hasil bioteknologi konvensional
berserta organisme yang berperan di dalamnya
Jawablah perntanyaan di bawah ini dengan tepat !
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi !
2. Cermati setiap gambar berikut ini !

Lampiran 11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

114

A

B

C

D

E

F

3. Sebutkan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan produk
bioteknologi tersebut!
4. Organisme apa yang berperan dalam setiap produk bioteknologi tersebut?
5. Berdasarkan hasil diskusi kalian, buatlah peta konsep mengenai
bioteknologi konvensional yang meliputi bioteknologi konvensional,
prinsip bioteknologi konvensional, manfaat bioteknologi konvensional
dalam berbagai bidang, contoh produk bioteknologi konvensional!
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LEMBAR KERJA SISWA 2

Kelompok

:

1.

3.

2.

4.

A. Judul

: Bioteknologi Moderen

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan prinsip bioteknologi modern.
2. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh hasil bioteknologi modern
dalam berbagai bidang.
Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat !
1. Bacalah sebuah artikel yang berkaitan dengan peran bioteknologi modern
dalam berbagai bidang.
2. Berdasarkan artikel yang telah kalian dapatkan, termasuk ke dalam bidang
apakah produk bioteknologi modern tersebut berperan ?
3. Buatlah ringkasan artikel manfaat bioteknologi modern pada bidang yang
kalian jumpai pada artikel tersebut.
4. Apa dampak negatif yang diperoleh dari produk bioteknologi modern bagi
masyarakat dan lingkungan sekitar ?
5. Dampak positif apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya peran
bioteknologi modern dalam bidang tersebut dan pada lingkungan sekitar ?
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LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

A. Judul

: Praktikum Pembuatan Nata de Besusu

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu mengaplikasikan prinsip dasar bioteknologi konvensional
dalam pembuatan nata de besusu
2. Siswa mampu membuat nata de besusu
C. Alat, Bahan dan Cara Kerja
1. Alat
a. Panci
b. Blender
c. Penyaring
d. Kompor
e. Toples
f. Baskom
g. Kain lap
h. Pengaduk
i. pH universal
j. Gelas ukur
k. Karet gelang.
2. Bahan
a. Bengkuang 500 gram
b. Asam cuka
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c. Starter Acetobacter xylinum

100 ml

d. Gula pasir 250 gram
e. Urea
f. Kecambah kacang hijau
3. Cara Kerja
a. Cucilah kecambah kacang hijau hingga bersih
b. Kecambah kacang hijau kemudian ditimbang sesuai dengan takaran
untuk masing-masing konsentrasi
10% =100 gram
15% =150 gram
20% =200 gram
25% =250 gram
30% =300 gram
c. Blender kecambah kacang hijau dengan menambahkan air dengan
perbandingan 1:1
d. Saringlah kecambah kacang hijau yang telah diblender dengan
menggunakan penyaring
e. Jus kecambah kacang hijau yang telah disaring dituang ke dalam
baskom
f. Bengkuang dikupas dari kulit arinya kemudian dicuci dengan air
bersih
g. Bengkuang dipotong dadu, kemudian diblender dengan menambahkan
air dengan perbandingan air 1:1
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h. Saringlah bengkuang yang telah diblender dengan menggunakan
penyaring
i. Substrat bengkuang yang telah disaring dituang ke dalam panci
j. Rebus substrat bengkuang hingga mendidih, sebelum substrat
bengkuang mendidih tambahkan gula pasir dan urea/jus kecambah
kacang hijau kemudian diaduk hingga merata.
Penambahan bahan dalam setiap perlakuan
Perlakuan
Gula
Substrat
Jus
(Konsentrasi)
(gram)
(ml)
kecambah
kacang
hijau (ml)
75
1000
100
10%
75
1000
150
15%
75
1000
200
20%
75
1000
250
25%
75
1000
300
30%

k. Dinginkan substrat bengkuang yang telah mendidih hingga mencapai
suhu 30ºC.
l. Tambahkan asam cuka pada air kelapa yang sudah dingin hingga pH
media berkisar pada 3-4. Cek pH dengan menggunakan pH universal.
m. Masukkan substrat bengkuang yang sudah dingin ke dalam toples.
n. Tambahkan starter Acetobacter xylinum ke dalam media dengan
takaran 10% dari volume media.
o. Simpan toples yang berisi media selama 8 hari di dalam tempat yang
gelap dan bebas dari goncangan.
p. Angkat nata yang sudah terbentuk, kemudian ukur ketebalan nata
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q. Nata yang telah diukur ketebalannya, kemudian kerok lapisan bagian
atas nata dengan menggunakan sendok, kemudian cuci dengan air
bersih.
r. Potong dadu nata yang sudah dicuci, kemudian rebus hingga
mendidih.
s. Rendam nata yang sudah direbus dengan air selama 3 hari, ganti air
rendaman nata setiap 1 hari sekali.
t. Setelah 3 hari perendaman, rebus nata hingga mendidih. Nata siap
diolah menjadi olahan makanan.
D. Tabel hasil pengamatan
Kelompok

Perlakuan
Ketebalan
(cm)

1
2

3

4

5

6

Indikator Pengamatan
Tekstur Rasa Warna

Bau

Urea
Jus
kecambah
kacang
hijau 10%
Jus
kecambah
kacang
hijau 15%
Jus
kecambah
kacang
hijau 20%
Jus
kecambah
kacang
hijau 25%
Jus
kecambah
kacang
hijau 30%
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LEMBAR KERJA SISWA 1

Jawablah perntanyaan di bawah ini dengan tepat !
Kunci jawaban soal No 1
Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan mahkluk hidup
(bakteri, fungi, virus dan lain-lain) maupun produk dari mahkluk hidup (enzim,
alcohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
Kata kuci : pemanfaatan mahkluk hidup (bakteri, fungi, virus dan lain-lain) dalam
proses produksi
Jawaban soal No 3 bioteknologi tersebut!
Keju terbuat dari susu
Mentega terbuat dari minyak nabati atau minyak hewani
Tape singkong terbuat dari singkong
Kecap terbuat dari kedelai
Oncom terbuat dari kacang tanah
Tauco terbuat dari kedelai
Jawaban soal No 4
Organisme apa yang berperan dalam setiap produk bioteknologi pada soal No 3
yaitu :
Organisme yang berperan dalam pembuatan keju yaitu Streptococcus lactis
Organisme yang berperan dalam pembuatan mentega yaitu Streptococcus lactis
Organisme yang berperan dalam pembuatan tape singkong yaitu Saccharomyces
cerevisiae
Organisme yang berperan dalam pembuatan kecap yaitu Aspergillus wentii
Organisme yang berperan dalam pembuatan oncom yaitu Rhizopus oligosporus
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
PANDUAN PENILAIAN PETA KONSEP

Kelas / Kelompok

: ..... / ........

Anggota

:

1.
2.
3.
4.

Penilaian
No

Elemen yang dinilai

Skor
Pendidik

Peta konsep memiliki judul yang
10
sesuai
1

Peta konsep memiliki judul yang
kurang sesuai dengan topik

5

bioteknologi konvensional
Susunan kata-kata konsep dalam
kotak sesuai dengan topik
2

20
bioteknologi konvensional yang
meliputi 4 aspek yaitu bioteknologi
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konvensional, prinsip bioteknologi
konvensional, manfaat bioteknologi
konvensional dalam berbagai bidang,
contoh produk bioteknologi
konvensional
Susunan kata-kata konsep dalam
kotak kurang sesuai dengan topik
bioteknologi konvensional dan hanya

15

menyebutkan 3 aspek yang telah
ditentukan
Susunan kata-kata konsep dalam
kotak kurang sesuai dengan topik
bioteknologi konvensional dan hanya

10

menyebutkan 2 aspek yang telah
ditentukan
Susunan kata-kata konsep dalam
kotak kurang sesuai dengan topik
bioteknologi konvensional dan tidak

5

menyebutkan aspek-aspek yang telah
ditentukan
Susunan kata-kata konsep telah
3

diorganisir dari konsep yang paling

10

umum ke konsep yang paling khusus
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(bioteknologi konvensional, prinsip
bioteknologi konvensional, manfaat
bioteknologi konvensional dalam
berbagai bidang, contoh produk
bioteknologi konvensional)
Susunan kata-kata konsep tidak
diorganisir dari konsep yang paling
umum ke konsep yang paling khusus
(bioteknologi konvensional, prinsip
5
bioteknologi konvensional, manfaat
bioteknologi konvensional dalam
berbagai bidang, contoh produk
bioteknologi konvensional)
Kata-kata penghubung yang
digunakan untuk menghubungkan
kata-kata konsep sesuai dengan
hubungan yang dibentuk diantara
kata-kata konsep tersebut dengan
4

20
ketentuan :


Terdapat cabang utama yang
berpusat dari topik bioteknologi
konvensional



Terdapat tambahan infomasi lain
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dari sub topik bioteknologi
konvensional


Konsep disusun dari topik umum
ke khusus

Hanya memuat 2 aspek yang telah
15
ditentukan
Hanya memuat 1 aspek yang telah
10
ditentukan
Tidak memuat aspek yang telah
0
ditentukan


Memberi pandangan menyeluruh
terhadap pokok materi
bioteknologi



Memudahkan para pemembaca
untuk mengetahui alur berfikir

10

berdasarkan konsep yang telah
disusun

5


Memudahkan untuk dibaca
dilihat, dibaca dan diingat

Hanya memuat dua aspek yang telah
6
ditentukan
Hanya memuat satu aspek yang telah
3
ditentukan
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Tidak memuat aspek-aspek yang
0
telah ditentukan
Menunjukkan pengetahuan
sebelumnya dan pengetahuan baru

15

dengan tepat
Menunjukkan pengetahuan
sebelumnya atau pengetahuan baru
6

10

saja dengan tepat
Kurang tepat menunjukkan
pengetahuan sebelumnya dan

5

pengetahuan baru
Tidak menunjukkan pengetahuan
0
sebelumnya dan pengetahuan baru
Peta konsep memperlihatkan
hubungan yang bermkna antara satu
15
konsep dengan konsep yang lain pada
hiraraki yang berbeda
Tidak semua konsep yang terdapat
7
pada peta konsep memperlihatkan
hubungan yang bermkna antara satu

10

konsep dengan konsep yang lain pada
hiraraki yang berbeda
Peta konsep tidak memperlihatkan

0
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hubungan yang bermkna antara satu
konsep dengan konsep yang lain pada
hiraraki yang berbeda

Total skor

SKOR MAKSIMAL 100
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF
PANDUAN PENILAIAN LKS 2

1. Bacalah sebuah artikel yang berkaitan dengan peran bioteknologi modern
dalam berbagai bidang.
2. Berdasarkan artikel yang telah kalian dapatkan, termasuk ke dalam bidang
apakah produk bioteknologi modern tersebut berperan ?
3. Buatlah ringkasan artikel manfaat bioteknologi modern pada bidang yang
kalian jumpai pada artikel tersebut.
4. Apa dampak negatif yang diperoleh dari produk bioteknologi modern bagi
masyarakat dan lingkungan sekitar ?
5. Dampak positif apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya peran
bioteknologi modern dalam bidang tersebut dan pada lingkungan sekitar ?
Skor penilaian
No
1

Ketentuan Pemberian Skor

Skor

Artikel sesuai dengan peran bioteknologi modern dalam

10

suatu bidang
Artikel kurang sesuai dengan peran bioteknologi modern

5

dalam suatu bidang
Atikel tidak mencantumkan peran bioteknologi modern

0

terhadap suatu bidang
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2

Siswa dapat menggolongkan dengan benar dan tepat peran

10

bioteknologi modern pada suatu bidang sesuai dengan
artikel yang didapat
Siswa menggolongkan tidak tepat menggolongkan peran

5

bioteknologi modern pada suatu bidang sesuai dengan
artikel yang didapat
Siswa tidak menggolongkan peran bioteknologi modern

0

pada suatu bidang sesuai dengan artikel yang didapat
3

Siswa dapat meringkas poin-poin penting dari isi artikel

30

dengan menggunakan kalimat efektif
Siswa dapat meringkas isi artikel namun tidak semua poin

20

yang terdapat dalam artikel dapat teringkas dengan
menggunakan kalimat efektif
Siswa dapat meringkas artikel tetapi tidak mencantumkan

10

poin penting yang terdapat dalam artikel dan tidak
menggunakan kalimat tidak efektif
4

Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak positif

25

produk bioteknologi modern terhadap lingkungan dan
masyarakat sesuai dengan informasi yang terdapat pada
artikel dengan tepat dan benar
Siswa

dapat

menyebutkan

dampak

positif

produk

10

bioteknologi modern terhadap lingkungan dan masyarakat
sesuai dengan informasi yang terdapat pada artikel tetapi
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penjelasan yang diberikan kurang tepat
Siswa dapat menyebutkan dampak positif

produk

10

bioteknologi modern terhadap lingkungan dan masyarakat
sesuai dengan informasi yang terdapat pada artikel tetapi
tidak dapat menjelaskannya
Siswa tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak

0

positif produk bioteknologi modern terhadap terhadap
lingkungan dan masyarakat sesuai dengan informasi yang
terdapat pada artikel
5

Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak

25

negatif produk bioteknologi modern terhadap lingkungan
dan masyarakat sesuai dengan informasi yang terdapat
pada artikel dengan tepat dan benar
Siswa dapat menyebutkan dampak negatif produk

10

bioteknologi modern terhadap lingkungan dan masyarakat
sesuai dengan informasi yang terdapat pada artikel tetapi
penjelasan yang diberikan kurang tepat
Siswa dapat menyebutkan dampak negatif produk

10

bioteknologi modern terhadap lingkungan dan masyarakat
sesuai dengan informasi yang terdapat pada artikel tetapi
tidak dapat menjelaskannya
Siswa tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak

0

negatif produk bioteknologi modern terhadap lingkungan
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dan masyarakat sesuai dengan informasi yang terdapat
pada artikel

SKOR MAKSIMAL 100
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF

Nama siswa :
No. absen

:

Kelas

:

NO

Aktifitas

Skor

Skor
Penilaian

1.

Presentasi
Siswa melakukan presentasi secara :


sistematik sesuai denagn topik



jelas



menarik

Siswa melakukan presentasi dan hanya

10

7

memenuhi 2 aspek yang telah ditentukan
Siswa melakukan presentasi dan hanya

4

memenuhi 1 aspek yang telah ditentukan
Apabila siswa tidak ikut presentasi
2.

0

Mengajukan pertanyaan
Apabila siswa mengajukan pertanyaan sesuai

10

dengan topik yang sedang dibahas
Apabila siswa mengajukan pertanyaan tetapi

5

tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas
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Apabila siswa tidak mengajukan pertanyaan
3.

0

Menjawab pertanyaan
Apabila siswa menjawab pertanyaan sesuai

10

dengan pertanyaan yang diajukan penanya
Apabila siswa menjawab pertanyaan tetapi

5

jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan yang
diajukan penanya
Apabila siswa tidak menjawab pertanyaan
4.

0

Menyanggah pendapat
Apabila siswa menyanggah pendapat teman

10

dengan argumen yang benar dan sesuai dengan
topik pembicaraan
Apabila siswa menyanggah pendapat teman

5

dengan argumen tetapi keluar dari topik
pembicaraan
Apabila siswa tidak menyanggah pendapat

0

teman
5.

Menyimpulkan hasil
Apabila siswa dapat menyimpulkan topik-topik

10

pembicaraan dan sesuai dengan hasil diskusi
Apabila siswa dapat menyimpulkan topik-topik

5

pembicaraan dan sesuai dengan hasil diskusi,
tetapi masih ada beberapa topik yang
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terlewatkan
Apabila siswa tidak dapat menyimpulkan topik-

0

topik pembicaraan hasil diskusi
JUMLAH SKOR

50

Keterangan penilaian :
NILAI =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑥100
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF

Nama siswa :
No. absen

:

Kelas

:

No

Elemen yang dinilai

Skor

Penilaian

maksimal
1

Siswa menunjukkan sikap teliti dalam

10

menimbang atau mengukur dengan tepat
bahan-bahan

yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum
Siswa menunjukkan sikap kurang teliti

5

dalam menimbang atau mengukur dengan
bahan-bahan

yang

digunakan

dalam

kegiatan praktikum sehingga bahan-bahan
yang ditimbang atau diukur tidak sesuai
takaran yang ditentukan
Siswa tidak menunjukkan sikap teliti

0

dalam menimbang atau mengukur dengan
tepat bahan-bahan yang digunakan dalam
kegiatan praktikum
2

Siswa teliti dalam melukan kegiatan

10

Lampiran 18

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135

pengamatn selama kegiatan praktikum
Siswa

kurang

kegiatan

teliti

pengamatn

dalam

melukan

selama

kegiatan

5

praktikum
Siswa tidak teliti dalam melukan kegiatan

0

pengamatn selama kegiatan praktikum
3

Siswa teliti dalam kegiatan pengambilan

10

data selama kegiatan praktikum yang
ditunjukkan dengan sikap teliti dalam
menggunkan
mengukur

jangka

ketebalan

sorong
nata

de

untuk
besusu

sehingga data yang diperoleh valid
Siswa

kurang

pengambilan

teliti
data

dalam
selama

kegiatan

5

kegiatan

praktikum yang ditunjukkan dengan sikap
kurang teliti dalam menggunkan jangka
sorong untuk mengukur ketebalan nata de
besusu sehingga data yang diperoleh
kurang valid
Siswa

tidak

pengambilan

teliti
data

dalam

kegiatan

selama

kegiatan

0

praktikum yang ditunjukkan dengan sikap
tidak teliti dalam menggunkan jangka
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sorong untuk mengukur ketebalan nata de
besusu sehingga data yang diperoleh tidak
valid
4

Teliti dalam melakukan setiap langkah

10

kerja sesuai dengan panduan praktikum
yang telah disediakan sehingga semua
langkah kerja dilakukan dengan runtut dan
benar
Kurang teliti dalam melakukan setiap

5

langkah kerja sesuai dengan panduan
praktikum yang telah disediakan sehingga
langkah kerja dilakukan tidak runtut
Tidak

teliti

dalam

melakukan

setiap

0

langkah kerja sesuai dengan panduan
praktikum yang telah disediakan
JUMLAH SKOR

40

Keterangan penilaian :
NILAI =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑥100
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
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INSTRUMEN PENIALAIN ASPEK KOGNITIF
PANDUAN PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM

Nama Siswa :
Kelas

:

No. Absen

:

Kriterian penilan
Halaman cover

Isi


Judul



Nama siswa, No. Absen,

Skor
5

Kelas


Identitas sekolah

Hanya memuat dua aspek dari

3

yang telah ditentukan
Hanya memuat satu aspek dari

1

yang telah ditentukan
Tidak memuat aspek-aspek yang

0

telah ditentukan
Acara



Judul



Hari, tanggal



Tempat

5
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Waktu

Hanya memuat dua aspek dari

3

yang telah ditentukan
Hanya memuat satu aspek dari

1

yang telah ditentukan
Tidak memuat aspek-aspek yang

0

telah ditentukan
Tujuan

Menyebutkan tujuan praktikum :
1. Siswa

mampu

mengaplikasikan
dasar

5

prinsip
bioteknologi

konvensional

dalam

pembuatan nata de coco
2. Siswa mampu membuat nata
de coco

Hanya memuat satu aspek dari

3

yang telah ditentukan
Tidak memuat aspek-aspek yang

0

telah ditentukan
Dasar teori

Sesuai dengan literatur yang ada

10

dengan sumber literatur yang
berasal dari buku dan jurnal
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Sesuai dengan literatur yang ada

5

dengan sumber literatur yang
berasal dari blog di internet yang
tidak terjamin sumbernya
Tidak sesuai dengan literatur

0

yang ada
Alat dan Bahan

Menyebutkan 10 alat dan 6

5

bahan sesuai panduan praktikum
Menyebutkan hanya 5 alat dan 3

3

bahan sesuai panduan praktikum
Tidak sesuai dengan panduan

0

praktikum
Cara kerja

Menyebutkan cara kerja sesuai
dengan

panduan

5

praktikum

dengan menggunakan kalimat
pasif
Menyebutkan cara kerja sesuai
dengan
tetapi

panduan
tidak

3

praktikum

menggunakan

kalimat pasif
Tidak menyebutkan cara kerja
sesuai

dengan

0

panduan

praktikum
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Data hasil pengamatan

Sesuai hasil pengamatan dan

15

penampilan hasil pengamatan
dapat dipahami
Kurang sesuai dengan hasil

5

pengamatan dan penampilan
hasil pengamatan kurang dapat
dipahami
Tidak mencantumkan data hasil

0

pengamatan
Pembahasan

1. Menjelaskan prinsip dasar
bioteknologi

30

konvensional

dalam pembuatan nata de
coco
2. Menjelaskan peran bakteri
Acetobacter xylinum dalam
pembuatan nata de coco
3. Menjelaskan

bagaimana

proses terbentuknya lapisan
nata dari awal hingga ahkir
fermentasi
4. Menyebutkan dan mejelaskan
faktor-faktor

yang

berpengaruh

dalam
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pembuatan nata de coco
Hanya membahas 3 aspek yang

25

telah ditentukan
Hanya membahas 2 aspek yang

20

telah ditentukan
Hanya membahas 1 aspek yang

15

telah ditentukan
Pembahasan di luar aspek-aspek

10

yang telah ditentukan
Tidak

mencantumkan

0

Sesuai dengan tujuan dan hasil

10

pembahasan
Kesimpulan

pembahasan
Kurang sesuai dengan tujuan dan

5

hasil pembahasan
Tidak sesuai dengan tujuan dan

0

hasil pembahasan
Lampiran

Foto-foto

selama

kegiatan

5

foto-foto

0

praktikum
Tidak

melampirkan

selama kegiatan praktikum
Daftar pustaka

Sesuai dengan literatur yang

5

digunakan baik itu buku atau
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jurnal
Sumber literatur berasal dari

3

blog di internet yang tidak
terjamin sumbernya
Tidak mencantumkan sumber

0

literatur

SKOR MAKSIMAL 100
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INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTOR
No

Elemen yang dinilai

Skor

Penilaian

maksimal
1

Menggunakan jangka sorong dengan benar

10

dan pembacaan jangka sorong menghindari
kesalahan pada saat pengukuran ketebalan
nata de besusu
Kurang benar menggunakan jangka sorong

5

sehingga pembacaan jangka sorong kurang
dapat

menghindari kesalahan pada saat

pengukuran ketebalan nata de besusu
Tidak benar menggunakan jangka sorong

0

sehingga pembacaan jangka sorong terjadi
kesalahan pada saat pengukuran ketebalan
nata de besusu
2

Menggunakan timbangan dengan benar ketika

10

melakukan penimbangan bahan-bahan yang
digunakan

dalam

praktikum,

sehingga

penimbangan bahan dapat dilakukan dengan
tepat sesuai takaran
Tidak benar menggunakan timbangan ketika

0

melakukan penimbangan bahan-bahan yang
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digunakan

dalam

praktikum,

sehingga

penimbangan bahan yang dilakukan tidak
sesuai takaran
3

Menggunakan gelas ukur dengan benar ketika

10

melakukan pengukuran jumlah starter yang
digunakan

dalam

praktikum,

sehingga

pengukuran jumlah starter dapat dilakukan
dengan tepat sesuai takaran
Tidak benar menggunakan gelas ukur ketika

0

melakukan pengukuran jumlah starter yang
digunakan

dalam

praktikum,

sehingga

pengukuran jumlah starter yang dilakukan
tidak sesuai takaran
4

Memahami

dan

mengerti

penggunaan

10

indikator pH bahwa :


Lakmus merah dalam larutan assam akan
berwarna merah dan dalam larutan basa
berwarna biru



Lakmus

biru

dalam

larutan

asam

berwarna merah dan dalam laruta basa
berwarna biru
Sehingga

pengukuran

dapat

dilakukan

dengan benar

Lampiran 20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
145

Tidak

memahami

dan

tidak

mengerti

0

Menggunakan thermometer dengan baik dan

10

penggunaan indikator pH
5

benar

sehingga

pengukuran

suhu

dapat

dilakukan dengan tepat
Kurang dapat menggunakan thermometer

0

dengan baik dan benar sehingga pengukuran
suhu kurang tepat dilakukan

Keterangan penilaian :

NILAI =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑥100
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF

Nama siswa :
No Absen

:

Kelas

:

No

Elemen yang dinilai
Siswa

1

selalu

peduli

Skor maksimal
terhadap

Penilaian

10

keselamatan diri, guru dan teman-teman
selama

kegiatan

praktikum

yang

ditunjukkan dengan sikap berhati-hati
dalam

menggunakan

peralatan

laboratorium selama kegiatan praktikum
berlangsung
Siswa

kurang

peduli

terhadap

5

keselamatan diri, guru dan teman-teman
selama

kegiatan

praktikum

ditunjukkan

dengan

berhati-hati

dalam

sikap

yang
kurang

menggunakan

peralatan laboratorium selama kegiatan
praktikum berlangsung
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Siswa

tidak

peduli

terhadap

0

keselamatan diri, guru dan teman-teman
selama

kegiatan

praktikum

yang

ditunjukkan dengan sikap tidak berhatihati

dalam menggunakan peralatan

laboratorium selama kegiatan praktikum
berlangsung
2

Siswa

mematuhi

peraturan

yang

5

terdapat di dalam laboratorium demi
keselamatan kerja diri sendiri, guru dan
teman-teman
Siswa tidak mematuhi peraturan yang

0

terdapat di dalam laboratorium demi
keselamatan kerja diri sendiri, guru dan
teman-teman
3

Siswa memahami dan mematuhi rambu
rambu-rambu

yang

terdapat

10

dalam

laboratorium demi keselamatan kerja
diri sendiri, guru dan teman-teman
Siswa memahami rambu rambu-rambu

5

yang terdapat dalam laboratorium tetapi
tidak dan mematuhinya
Siswa tidak memahami dan tidak

0
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mematuhi rambu rambu-rambu yang
terdapat

dalam

laboratorium

demi

keselamatan kerja diri sendiri, guru dan
teman-teman
4

Siswa

membersihkan

dan

10

mengembalikan peralatan laboratorium
yang digunakan ke tempat semula demi
keselamatan kerja diri sendiri, guru dan
teman-teman
Siswa

hanya

membersihkan

atau

5

mengembalikan peralatan laboratorium
yang digunakan ke tempat semula demi
keselamatan kerja diri sendiri, guru dan
teman-teman
Siswa tidak membersihkan dan tidak

0

mengembalikan peralatan laboratorium
yang digunakan ke tempat semula demi
keselamatan kerja diri sendiri, guru dan
teman-teman
5

Siswa

menggunakan

keselamatan

kerja

dasar

peralatan
yaitu

15

jas

laboratorium, sarung tangan dan masker
selama kegiatan praktikum berlangsung

Lampiran 21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149

Siswa hanya menggunakan 2 dari 3

10

peralatan keselamatan kerja dasar yang
telah

ditentukan

selama

kegiatan

praktikum berlangsung
Siswa hanya menggunakan 1 dari 3

5

peralatan keselamatan kerja dasar yang
telah

ditentukan

selama

kegiatan

praktikum berlangsung
Siswa tidak menggunakan peralatan

0

keselamatan kerja dasar selama kegiatan
praktikum berlangsung

NILAI =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑥100
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
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