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UJI ORGANOLEPTIK DAN KESUKAAN YOGHURT SUSU BIJI NANGKA
(Artocarpus heterophyllus) DENGAN PERISA ALAMI BUAH NANGKA
Annasonia Mega Rahmatika
Universitas Sanata Dharma
2016
ABSTRAK
Buah nangka (Artocarpus heterophyllus) merupakan buah yang memiliki
banyak manfaat, terdiri dari kulit, daging buah dan biji nangka. Daging buah biasanya
langsung dikonsumsi ataupun bisa dibuat sayur. Biji nangka mengandung banyak zat
pati. Biji nangka biasanya dibuang sia-sia. Alternatif pemanfaatan biji nangka dapat
dibuat menjadi susu nabati dan daging buah dapat menjadi perisa alami. Yoghurt
merupakan susu fermentasi yang prosesnya dibantu oleh bakteri asam laktat.
Dalam penelitian ini yoghurt dibuat dengan susu nabati yaitu susu biji nangka.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan perisa alami
buah nangka terhadap ketajaman rasa perisa, rasa asam, dan kesukaan konsumen
terhadap yoghurt susu biji nangka dengan konsentrasi yang berbeda. Masing-masing
perlakuan dan kontrol dibuat dengan 3 kali ulangan, yaitu pemberian perisa 10 ml, 20
ml dan 30 ml. Yoghurt yang dihasilkan kemudian diuji secara organoleptik oleh 15
panelis, selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan uji Duncan dan Kruskal
Wallis serta didukung dengan analisis kualitatif.
Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa pemberian perisa 30 ml memiliki
ketajaman rasa perisa paling tinggi . Kelompok kontrol memiliki rasa asam paling
tinggi. Rerata panelis lebih menyukai yoghurt susu biji nangka dengan pemberian
perisa buah nangka 30 ml. Uji Duncan ,menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata
(α<0,05) terhadap ketiga parameter yaitu ketajaman rasa perisa, rasa asam dan tingkat
kesukaan konsumen terhadap yoghurt susu biji nangka dengan pemberian perisa alami
buah nangka. Adapun analisa Kruskal Wallis terhadap data ketajaman rasa, rasa asam
dan tingkat kesukaan juga menunjukkan berpengaruh nyata (α<0,05) pada setiap
perlakuan.

Kata kunci : Yoghurt, susu biji nangka, perisa alami nangka, uji organoleptik.
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ORGANOLEPTIC TEST AND CONSUMER PREFERENCE OF JACKFRUIT
(Artocarpus heterophyllus) SEEDS MILK YOGHURT WITH JACKFRUIT
NATURAL FLAVOR
Annasonia Mega Rahmatika
Sanata Dharma University
2016
ABSTRACT
Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) is a multi-function fruit which consists of
rind, pulp and seeds. The pulp of jackfruit can be consumed directly or can be made
into vegetable. The Jackfruit seeds contains many starch substance. Usually the seeds
is thrown away. The alternative uses of Jackfruit seeds is to be made into vegetable
milk and the pulp can be made into natural flavor. Yoghurt is fermented milk which
process is aided by lactic acid bacteria.
In this study, yogurt is made from vegetable milk which produced from jackfruit
seeds. The purpose of this study is to determine the effect of jackfruit natural flavor
addition to the sharpness of its flavor, sour, and consumer preference of jackfruit seeds
milk yogurt with different concentration of natural flavor. Each treatment and control
were made triplicates, with concentration of 10 ml, 20ml, and 30 ml of natural flavor.
The yogurt will be organoleptic tested by 15 panelists and the data will be analyzed
statistically using Kruskal Wallis Test and Duncan Test and also supported by
qualitative analysis.
The result of organoleptic test showed that the addition of natural flavor with
concentration of 30 ml had highest sharpness of flavor taste. Control group had the
highest rate of sour. The average of panelists preference was jackfruit seeds milk
yogurt with addition of 30 ml natural flavor. Duncan test indicates the significant
influence (α<0,05) toward the three parameters, which were sharpness of flavor taste,
sour and consumer preference toward yogurt jackfruit seeds milk with the addition of
natural flavor jackfruit. As for Kruskal Wallis analysis test towards the data of
sharpness flavor taste, sour taste and preference level also shows the significant
influence (α<0,05) in each treatment.

Key words : Yoghurt, jackfruit seeds milk, nature flavor jackfruit, organoleptic test.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Yoghurt merupakan produk susu fermentasi berbentuk semi solid yang
dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat. Melalui
perubahan kimiawi yang terjadi selama proses fermentasi, dihasilkan suatu produk
yang memiliki tekstur, flavor dan rasa yang khas. Secara tradisional, pada pembuatan
yoghurt digunakan

kultur

starter campuran

Lactobacillus

dan

Streptococcus

thermophillus (Hasruddin dan Pratiwi, 2015). Perkembangan teknologi dan perubahan
pola makan konsumen telah mengakibatkan permintaan yogurt meningkat sehingga
mendorong produksi yoghurt dengan berbagai varian produk.
Yoghurt memiliki berbagai khasiat seperti dapat menurunkan kadar kolesterol
darah, menjaga kesehatan lambung dan mencegah penyakit kanker saluran pencernaan
(Legowo et al., 2009 dalam Harjiyanti, 2013). Selain itu seseorang yang menderita
lactose intolerance dapat mengkonsumsi yoghurt sebagai pengganti susu. Lactose
intolerance adalah suatu kelainan dari seseorang yang akan diare setiap minum susu
dikarenakan memiliki kekurangan enzim laktase (pemecah laktosa) dalam usus halus.
Prinsip pembuatan yoghurt secara umum meliputi persiapan bahan baku (susu)
dan bahan-bahan tambahan lainnya tergantung dari jenis yoghurt, pasteurisasi,
homogenisasi campuran, penambahan kultur, pemeraman, dan pengepakan (Hasruddin
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dan Pratiwi, 2015). Bakteri asam laktat sangatlah penting karena memiliki peran
sebagai pembuat rasa asam dan aroma pada yoghurt. Bahan utama pembuatan yoghurt
yang digunakan biasanya yaitu susu kambing ataupun susu sapi, namun tidak menutup
kemungkinan susu hewani tersebut digantikan dengan susu nabati.
Tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus) merupakan salah satu jenis
tanaman buah tropis yang multifungsi dan dapat ditanam di daerah tropis dengan
ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Buah nangka terdiri dari
kulit, daging buah nangka, dan biji nangka. Biji nangka di daerah Jawa biasanya disebut
dengan beton. Biji nangka ini biasanya dikonsumsi dengan cara direbus, selain itu dapat
pula dibuat kolak, keripik, dodol dan lain-lain. Biji nangka ini banyak mengandung zat
pati dan zat-zat lain yang berguna. Buah nangka juga memiliki bagian yang biasanya
dikonsumsi yaitu daging buahnya. Ciri-ciri buah nangka yang sudah matang yaitu
mempunyai aroma nangka yang khas dan kuat sehingga dapat tercium dari jarak yang
jauh, daging buahnya berwarna kuning segar, dan tidak banyak mengandung getah.
Buah nangka ini juga cukup banyak peminatnya karena rasa yang manis dan beraroma
harum khas nangka. Pengolahan buah nangka saat ini masih sebatas untuk sayur dan
dikonsumsi langsung jika telah matang, sedangkan untuk diolah dalam bentuk lainnya
masih jarang ditemui.
Guna meningkatkan keanekaragaman produk pangan serta meningkatkan nilai
ekonomi biji serta buah nangka, maka dilakukan alternatif pengolahan. Biji nangka
sering sekali dibuang sia-sia dan hanya diambil daging buahnya saja. Biji nangka jika
di Jawa sering disebut “beton”, “beton” ini cukup gurih dan enak. Biji nangka ini juga
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bisa diolah menjadi susu biji nangka/ sari biji nangka yang dipisahkan dengan
ampasnya. Beda halnya dengan biji nangka/beton, daging buah nangka sangat digemari
karena rasanya yang manis dan enak. Daging buah nangka ini biasanya dikonsumsi
secara langsung ataupun sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk seperti dodol,
pie, dan bakpia. Buah nangka ini juga dapat diolah menjadi perisa alami dalam produk
yoghurt.
Dalam penelitian kali ini peneliti akan memanfaatkan biji nangka alternatif
untuk meningkatkan keanekaragaman produk pangan, serta untuk meningkatkan nilai
ekonomi biji nangka yang selama ini sering dibuang. Biji nangka ini merupakan
alternatif dalam pembuatan susu nabati. Selain itu,

susu biji nangka ini merupakan

pengganti dari susu hewani dalam pembuatan yoghurt atau susu bahan nabati lain yang
umumnya berasal dari kacang kedelai dan santan kelapa. Umumnya buah nangka dapat
diolah menjadi variasi yang baru demi meningkatkan nilai jual dan nilai gizi yang ada.
Salah satunya adalah pengolahan buah nangka menjadi perisa Yoghurt. Dalam
penelitian yang berjudul “Uji Organoleptik dan Kesukaan Yoghurt Susu Biji Nangka
dengan Perisa Alami Nangka” ini, peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan
konsumen terhadap yoghurt biji nangka dengan perisa nangka dan apakah pengaruh
ekstrak buah nangka sebagai perisa dapat mempengaruhi warna, rasa, aroma pada
pembuatan yoghurt biji nangka dan dapat membuat yoghurt disukai konsumen.
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B. Rumusan Masalah
1. Apakah pemberian ekstrak buah nangka berpengaruh pada citarasa perisa maupun
citarasa asam pada yoghurt susu biji nangka?
2. Pada konsentrasi berapakah perisa nangka yang diberikan dapat menghasilkan
yoghurt yang disukai oleh konsumen?
C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah nangka pada nilai pH, citarasa perisa
maupun citarasa asam pada yoghurt susu biji nangka.
2. Mengetahui konsentrasi perisa nangka yang menghasilkan yoghurt susu biji nangka
yang disukai oleh konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti lain:
1. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan sari biji nangka/susu biji nangka
sebagai susu nabati atau bahan baku pembuatan Yoghurt.
2. Menambah referensi dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan yoghurt

Bagi Dunia Pendidikan:
1. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana pembuatan yoghurt
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2. Menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman dalam pembuatan suatu
produk olahan dan meningkatkan kesukaan pada suatu produk tersebut.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Yoghurt
Yoghurt merupakan salah satu produk susu fermentasi yang prosesnya dibantu
oleh bakteri probiotik. Bakteri yang biasanya terdapat dalam yoghurt adalah
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus (Rukmana, 2001). Sopandi
dan Wardah, (2014) mengatakan bahwa tidak hanya kedua bakteri tersebut yang ada
pada yoghurt, namun dapat pula dijumpai jenis Latobacillus casei, L. acidophilus dan
Bifidobacterium. Yoghurt biasanya berbahan baku susu hewani seperti susu sapi
ataupun susu kambing, namun yoghurt juga bisa berbahan baku susu nabati seperti susu
kacang kedelai, kacang merah ataupun kacang hijau. Menurut Sopandi dan Wardah,
(2014) yoghurt merupakan susu fermentasi yang memiliki rasa asam yang segar dan
terdapat sedikit rasa manis.
Fermentasi yoghurt termasuk dalam fermentasi asam laktat. Hasruddin dan
Pratiwi, (2015) mengemukakan bahwa bakteri asam laktat memfermentasikan gula
melalui

jalur-jalur

tertentu

yang

dikenal

sebagai

homofermentatif

dan

heterofermentatif. Produk akhir yang dihasilkan oleh bakteri homofermentatif adalah
asam laktat saja sedangkan bakteri heterofermentatif menghasilkan produk akhir asam
laktat, CO 2 dan etanol atupun asam asetat. Fermentasi asam laktat pada penelitian ini

6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7

merupakan fermentasi yang dibantu oleh bakteri homofermentatif (menghasilkan asam
laktat saja). Adapun proses fermentasi asam laktat yang terjadi, yaitu:
1. Glukosa  2 piruvat (proses glikolisis)
(C6 H12 O6  2 C3 H4 O 3 (proses glikolisis)
2. Dehidrogenase asam piruvat akan terbentuk asam laktat
(2 C3 H4 O3 + 2 NADH2  2 C3 H6 O3 + 2 NAD)
Ada beberapa jenis yoghurt yang terdapat di pasaran yaitu yoghurt polos
(plain), yoghurt buah, yoghurt yang diberi perisa dan warna tertentu, yoghurt
campuran, yoghurt manis, dll. Hasruddin dan Pratiwi, (2015) menambahkan ada 3 jenis
yoghurt menurut karakteristik struktur fisiknya, yaitu firm yoghurt, stirred yoghurt dan
drinking yoghurt. Bakteri mengolah susu alami yang mengadung gula (laktosa)
menjadi asam laktat. Protein susu akan menyusut menjadi kental atau massa yang
padat. Hal ini diakibatkan karena tingkat keasaman yang tinggi. Peningkatan keasaman
dapat mencegah proliferasi (perbanyakan sel) dari bakteri patogen lainnya.
Dalam proses fermentasi yoghurt dapat melibatkan dua atau lebih bakteri yang
berbeda, yaitu Streptococcus salivarius, Streptococcus thermophilus, dan pada genus
Lactobacillus,

seperti

Lactobacillus

bulgaricus,

Lactobacillus bifidus, dan Lactobacillus casei.

Lactobacillus

acidophilus,

Di dalam kultur yoghurt mengandung

enzim-enzim yang dapat memecah glukosa dalam susu. Glukosa di sini diantaranya
laktosa, fruktosa, sukrosa, manosa dan pentosa. Yoghurt kaya akan protein dan
beberapa vitamin B serta mineral penting lainnya. Perubahan komponen gizi susu
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karena fermentasi (Yoghurt) dapat dilihat pada Tabel 2.1. Yoghurt jika didasarkan pada
citarasanya, dibedakan menjadi:
1. Plain yoghurt, tipe tradisional dengan bau yang tajam dan rasa yang asam (tidak
manis)
2. Fruit yoghurt, dibuat dengan penambahan buah dan pemanis terhadap plain yoghurt
3. Flavoured yoghurt, dibuat dengan menambahkan perisa buah dan pewarna sintetis.

(a)

(b)

(c)

Gambar 2.1. a. Plain yoghurt (Nazish, 2016), b. Fruit yoghurt (Kirana, 2014),
c. Flavoured yoghurt (Kelly, 2016)
Tabel 2.1. Perubahan komponen gizi susu karena fermentasi
Komponen

Laktosa

Sebelum
Fermentasi
Menurun
Laktosa

Protein

Protein

Peptida, asam amino

Urea
Lemak

Urea
Lemak

Amonia
Asam lemak
senyawa volatil

Vitamin

Setelah Fermetasi
Meningkat
Asam Laktat
Asam organik (suksinat, fumarat,
benzoat) galaktosa, glukosa

rantai

panjang,

Vitamin B12, C, Vitamin asam folat, asam nukleat,
Asam
organik senyawa flavor, komponen sel
(asam piruvat)
bakteri
Sumber: Koswara, 2009
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B. Bakteri Asam Laktat
Kelompok bakteri ini merupakan bakteri yang dapat memproduksi asam laktat
dalam jumlah besar dari karbohidrat. Spesies utama dari genus Lactobacillus,
Leuconostoc, Pediococcus, dan Streptococcus thermophilus termasuk dalam kelompok
ini. Macam bakteri asam laktat:

1. Lactobacillus
Lactobacillus sp adalah kelompok bakteri gram positif yang heterogen, yang
mempunyai bentuk batang hingga bulat, biasanya tidak membentuk spora, spesies
anaerobik fakultatif. Bentuk sel bervariasi dari batang pendek hingga hampir bulat
hingga batang panjang, tipis atau agak tebal, dapat berbentuk sel tunggal atau rantai
pendek hingga panjang. Pertumbuhan bakteri ini dalam glukosa dapat menghasilkan
asam laktat atau campuran asam laktat, etanol, asam asetat, dan CO 2 bergantung dari
spesiesnya. Bakteri ini memanfaatkan laktosa, fruktosa, sukrosa, atau galaktosa dan
beberapa spesies lainnya juga dapat memfermentasi pentosa ( Sopandi dan Wardah,
2014).
Lactobacillus ini tumbuh baik pada suhu 25-40°C. Beberapa spesies digunakan
dalam fermentasi alami untuk beberapa jenis pangan pada suhu rendah dan dapat
tumbuh baik pada suhu 10-25°C. Pertumbuhan dalam karbohidrat dapat menurunkan
pH media hingga 3,5-5,0. Spesies bakteri ini seperti L. acidophillus dan L. reuteri
dianggap sebagai mikrobia probiotik dan berada dalam usus halus. Subspesies bakteri
ini mengubah laktosa dan menghasilkan asam laktat. Satu lagi bakteri yang biasanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10

digunakan dalam pembuatan yoghurt, yaitu Bifidobacterium. Morfologi bakteri ini
mirip dengan bakteri Lactobacillus sp dan dulunya dimasukkan dalam genus
Lactobacillus. Bifidobacterium ini dapat menghasilkan laktat dan asam asetat, bakteri
ini tidak memproduksi CO 2 , tetapi dapat memfermentasikan laktosa, galaktosa, dan
beberapa pentosa ( Sopandi dan Wardah, 2014).

Gambar 2.2. Lactobacillus sp. (Lactina, 2016)
2. Streptococcus thermophilus
Streptococcus thermopillus

merupakan spesies yang biasanya digunakan

dalam fermentasi susu. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk
bulat hingga oval, memiliki diameter 0,7-0,9 µm, serta dapat berada dalam bentuk
pasangan sampai rantai panjang. Tumbuh baik pada suhu 37-40°C, tetapi juga dapat
tumbuh pada suhu ekstrim yaitu 52°C. Streptococcus thermophilus ini merupakan
bakteri jenis anaerobik fakultatif seperti halnya Lactobacillus sp. Bakteri ini
memproduksi asam laktat, serta dapat memfermentasi fruktosa, manosa, dan laktosa,
tetapi secara umum tidak dapat memfermentasi galaktosa dan sukrosa. Habitat alami
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Sreptococcus thermophilus belum diketahui, tetapi pada umumnya ditemukan dalam
susu (Sopandi dan Wardah, 2014)

Gambar 2.3. Streptococcus thermophilus (Lactina, 2016)

C. Nangka (Artocarpus heterophyllus)
1. Klasifikasi

Gambar 2.5. Nangka (Farah, 2016)

Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Sub divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Sub Kelas

: Dilleniidae

Ordo

: Urticales

Famili

: Moraceae

Genus

: Artocarpus

Spesies

:Artocarpus heterophyllus
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2. Morfologi
Buah nangka yang sudah matang memiliki ciri – ciri yaitu memiliki aroma
nangka yang khas, setelah dipetik daging buahnya berwarna kuning segar atau kuning
susu, mengandung getah (LIPI, 2007). Nangka ini memiliki pohon yang bercabang
banyak, memiliki tinggi 25 m, memiliki daun yang agak kaku, berbentuk lonjong.
Buahnya bulat hingga lonjong berukuran besar, permukaan kasar, berduri. Buah
nangka ini cukup banyak peminatnya karena dilihat dari segi rasa yang manis dan
beraroma harum khas nangka (Rukmana,1997).
3. Habitat
Tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus) merupakan salah satu jenis
tanaman buah tropis yang multifungsi. Nangka dapat ditanam di daerah tropis dengan
ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut yang berasal dari India
Selatan (Molla et all, 2008 dalam Eva, 2013).
4. Kandungan/Komposisi
Tabel 2.2. Komposisi kimia nangka muda dan nangka masak
Komponen
Kalori (kkal)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Besi (mg)
Fospor (mg)
Vitamin A(SI)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (mg)
Air (g)

Nangka muda
52
2.0
0.4
11.3
45
0.5
29
25
0.07
9
85.4

Sumber: Direktorat Gizi Depkes, 2009

Nangka masak
106
1.2
0.3
27.6
20
19
330
0.9
0.07
7
70
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Tanaman nangka ini berbuah sepanjang tahun dan dalam satu pohon sering
terdapat buah yang masih muda dan buah yang sudah tua (masak). Adapun komposisi
kimia nangka muda maupun nangka masak tercantum dalam Tabel 2.3.
D. Biji Nangka

Gambar 2.4. Biji Nangka
1. Morfologi
Biji nangka merupakan isi dari buah nangka. Dalam pembibitannya, biji nangka
dapat dipergunakan untuk memperbanyak pohon nangka (Dini, 2011). Biji nangka
memiliki ciri-ciri yang khas yaitu memiliki bentuk bulat lonjong, ukuran kecil, dan
berkeping dua. Biji nangka memiliki kulit luar yang berwarna kuning dan agak lunak,
kulit dalam berwarna putih dan kulit ari berwarna coklat yang membungkus daging biji
(Wischienchot, 2011 dalam Sri, 2012)
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2. Kandungan/Komposisi
Biji nangka berpotensi sebagai sumber karbohidrat. Komposisi kimia biji
nangka ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

Biji nangka memiliki kandungan karbohidrat

tidak kalah dengan kedelai.
Tabel 2.3. Komposisi kimia biji nangka per 100 gram
Komponen

Biji Nangka

Kalori (kkal)

165

Protein (g)

4.2

Lemak (g)

0.1

Karbohidrat (g)

36.7

Kalsium (mg)

33

Besi (mg)

1.0

Fospor (mg)

200

Vitamin A(SI)

0

Vitamin B1 (mg)

0.20

Vitamin C (mg)

10

Air (g)

57.7

Sumber: Direktorat Gizi Depkes, 2009
E. Susu Nabati
Susu nabati merupakan susu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kaya akan
karbohidrat. Susu kedelai merupakan susu nabati yang sering dibuat karena
mengandung protein yang cukup tinggi dan juga mengandung lemak, karbohidrat,
kalsium, fospor, zat besi, provitamin A, vitamin B dan air. Susu kedelai juga relatif
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murah dibandingkan susu hewani. Susu nabati juga bisa berasal dari bahan lain yaitu
seperti jagung manis, biji beton, ketela, dll (Ginting, 2009 dalam Kurniawati, 2015).
F. Perisa
Perisa (flavor) merupakan bahan tambahan yang di masukkan kedalam makanan
atau minuman. Memiliki fungsi untuk memperbaiki cita rasa maupun aroma dalam
suatu produk. Perisa merupakan zat yang ditambahkan untuk memberikan karakteristik
rasa atau aroma tersendiri seperti rasa asam dan manis yang didapat dari buah-buahan.
Perisa biasanya berbentuk serbuk atau cairan. Perisa ini juga merupakan sensasi yang
dihasilkan oleh makanan setelah diletakkan dalam mulut yang akan menimbulkan rasa
dan aroma (Zuhra, 2006)
G. Uji Organoleptik
Uji Organoleptik merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada indra manusia
yaitu untuk mengukur flavor, tekstur dan penampakan produk makanan ataupun
minuman. Pengujian organoletik ini berperan penting dalam menilai mutu suatu
produk. Uji organoleptik dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan prinsipnya, yaitu uji
deskripsi, uji pembedaan dan uji afektif. Uji deskripsi digunakan untuk menentukan
intensitas ataupun sifat perbedaan dari suatu produk. Uji pembedaan digunakan untuk
melihat apakah ada perbedaan di antara contoh-contoh produk yang disajikan. Kedua
uji tersebut memerlukan panelis yang terlatih atau berpengalaman. Uji afektif
digunakan untuk melakukan pengukuran kesukaan (penerimaan pada suatu produk)
atau pengukuran tingkat kesukaan relatif. Pengujian afektif ini membutuhkan panelis
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tidak terlatih atau agak terlatih yang dianggap mewakili kelompok konsumen tertentu
(Anonim, 2006).
H. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:
1. Jurnal Penelitian Purbasari (2014) yang berjudul “ Nilai pH, Kekentalan, Citarasa
Asam, dan Kesukaan pada Susu Fermentasi dengan Perisa Alami Jambu Air
(Syzygium sp)”, yang menemukan bahwa Uji Duncan (analisa ragam) dan Metode
Kruskal Wallis dapat menganalisa citarasa dan kesukaan masyarakat terhadap
yoghurt.
2. Penelitian Skripsi Alfitasari (2015) yang berjudul “ Uji Organoleptik Dan Kadar
Vitamin C Yoghurt Buah Blingo (Benincasa hispida) Dengan Penambahan
Konsentrasi

Starter

Bakteri

Dan

Ekstrak

Buah

Nangka

(Arthrocarpus

heterophylus) Yang Berbeda”, yang menemukan bahwa terjadi pengaruh nyata dan
interaksi antara konsentrasi starter dengan ekstrak buah nangka terhadap kualitas
organoleptik.
3. Penelitian Skripsi Kusumawati (2014) yang berjudul “Kandungan Kalsium Dan
Organoleptik Yoghurt Susu Biji Nangka Dengan Penambahan Ekstrak Kelopak
Bunga Rosella Dan Sari Kurma”, yang menemukan bahwa biji nangka yang diolah
menjadi susu dapat digunakan sebagai pengganti susu hewani yang biasanya
digunakan dalam pembuatan yoghurt.
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I. Kerangka Berfikir
Buah Nangka

Biji nangka

Daging buah
nangka

Susu Nabati

Perisa alami

Fermentasi

Yoghurt

Uji organoleptik

Uji Kruskal Wallis dan Uji Duncan

Gambar 2.6. Kerangka Berfikir
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J. Hipotesis
1. Pemberian ekstrak buah nangka 10 ml, 20 ml dan 30 ml berpengaruh terhadap nilai
pH, citarasa perisa maupun citarasa asam pada yoghurt susu biji nangka.
2. Pemberian konsentrasi ekstrak buah nangka sebanyak 30 ml disukai konsumen,
pada pemberian ekstrak 30 ml berpengaruh terhadap ketajaman rasa perisa pada
yoghurt susu biji nangka dan pada perlakuan pemberian konsentrasi ekstrak buah
nangka akan mempengaruhi pH dan rasa asam pada yoghurt.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

eksperimental

laboratorium

dengan

melakukan percobaan pengaruh ekstrak buah nangka yang digunakan sebagai perisa
dalam pembuatan yoghurt susu biji nangka. Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan variasi konsentrasi perisa 4 perlakuan dan 3 kali
pengulangan.
B. Batasan Masalah
 Yoghurt susu biji nangka disini yoghurt yang dibuat menggunakan biji nangka
sebagai susu nabati sebagai pengganti susu hewani. Ekstrak buah nangka
digunakan sebagai perisa yoghurt.
 Uji organoleptik dalam penelitian ini meliputi tingkat rasa asam, ketajaman rasa
perisa dan tingkat kesukaan konsumen
 Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai pH yoghurt, rasa asam,
ketajaman rasa perisa dan kesukaan dari yoghurt dengan perisa buah nangka.
Metode yang digunakan adalah analisis uji sensori dengan Kruskall Wallis.
C. Variabel Penelitian
Variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini adalah:

19
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1) Variabel Bebas

: Berbagai konsentrasi ekstrak buah nangka sebagai perisa (10

ml, 20 ml, 30 ml)
2) Variabel Terikat

: Ph, ketajaman rasa perisa, rasa asam dan tingkat kesukaan

3) Variabel Kontrol : Suhu, buah nangka, biji nangka, starter Biokul.
D. Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan adalah buah nangka yang dibeli di daerah Jln Suroto
Yogyakarta. Susu nabati yang digunakan adalah sari biji nangka. Ekstrak buah nangka
diperoleh dari ekstraksi rebus buah nangka. Starter yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Plain yoghurt Merk Biokul. Plain yoghurt ini berisi bakteri Streptococcus
thermophillus,

Lactobacillus

bulgaricus,

Lactobacillus

acidophilus

dan

Bifidobacterium.
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave, blender,
baskom, saringan biasa dan saringan kain, sendok, pisau, panci, kompor, pengaduk,
termometer air raksa, indikator pH universal, gelas ukur, gelas beker, botol selai,
alumunium foil/plastik dan karet. Perangkat uji organoleptik menggunakan kuisioner.
E. Cara Kerja
Sebelum pengambilan data dilakukan pra penelitian, yaitu pada bulan Mei 2016
hingga Juni 2016 dengan 3 perlakuan dan 1 kontrol. Hasil dari pra penelitian
menunjukkan bahwa pada proses pengupasan biji nangka mengalami kendala dan
menbutuhkan waktu yang cukup lama (3-4 jam) untuk mengupas kurang lebih 1,5 kg
biji nangka). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Kampus III Paingan
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Maguwoharjo Yogyakarta. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian, yaitu
tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan yang terdiri dari pembuatan sari biji nangka
dan ekstrak perisa nangka, sterilisasi alat dan media, pembuatan yoghurt dan Uji
Organoleptik. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian:
1. Tahap Persiapan
a. Persiapan Alat
Pada tahap ini dilakukan inventaris alat dan bahan yang digunakan dalam
penelitian.
b. Persiapan Bahan
Tahap persiapan ini, peneliti melihat kondisi pada bahan-bahan yang akan
digunakan dalam penelitian, yaitu meliputi biji nangka dan buah nangka. Buah nangka
dipisahkan dengan biji nangka, dipilih biji nangka yang bagus dan tidak cacat dengan
kriteria berbentuk bulat lonjong memanjang dengan ukuran 3-4 cm dengan warna
coklat Selanjutnya biji dicuci bersih dengan air yang mengalir atau air hangat. Biji
nangka ini nantinya akan digunakan sebagai susu nabati dalam penelitian ini.
Tahap selanjutnya yaitu memilah atau mensortir buah nangka yang telah
dipisahkan dengan biji nangka tadi. Buah nangka yang baik dan tidak cacat memiliki
kriteria berwarna kuning/kuning susu dengan ukuran panjang buah 7-9 cm dan tebal
daging buah 1-2 cm, dengan aroma khas nangka yang masih segar. Buah nangka yang
telah disortir, dicuci dengan air mengalir. Buah nangka ini digunakan sebagai perisa
alami pembuatan yoghurt.
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c. Sterilisasi Alat dan Bahan
Alat dan media yang digunakan dalam penelitian harus disterilkan terlebih
dahulu

dengan

tujuan

memperkecil

peluang

kontaminasi.

Sterilisasi

dalam

mikrobiologi berarti membebaskan tiap benda atau substansi dari semua kehidupan
dalam bentuk apapun. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan yoghurt ini
disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121°C tekanan 1 atm dengan waktu
15 menit untuk alat-alat seperti gelas ukur, gelas beker dan botol selai. Blender,
baskom, sendok dan panci disterilkan dengan cara dicuci bersih menggunakan sabun
dan dibilas dengan air mengalir atau menggunakan air hangat.

2. Tahap Pelaksanaan
a. Pembuatan susu biji nangka
1. Dipilih biji nangka yang bagus/tidak cacat/tidak rusak dan cuci di air mengalir
2. Biji nangka dimasukkan kedalam air yang telah mendidih dan direbus selama
10-15 menit setelah itu tiriskan
3. Setelah dingin, dikupas kulit arinya hingga bersih menggunakan pisau
4. Setelah itu biji nangka yang sudah bersih, diblender dengan perbandingan 1:1
{air (100 ml):biji nangka (100 gr)}
5. Biji nangka disaring menggunakan saringan (saringan kain sebanyak 1x dan
saringan biasa sebanyak 1x)
6. Setelah didapat sari biji nangka, selanjutnya diamkan hingga suhu turun menjadi
40°C dan sari biji nangka siap diolah menjadi yoghurt
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b. Pembuatan perisa buah nangka
1. Dipilih buah nangka yang masih segar/bagus/tidak cacat dan cuci di air mengalir
2. Buah nangka ditimbang sebanyak 100 gr dalam timbangan
3. Air sebanyak 300 ml dimasak dalam panci hingga mendidih
4. Buah nangka tadi yang sudah ditimbang dimasukkan kedalam air yang telah
mendidih tadi
5. Tunggu air dari buah nangka dan air yang dididihkan tadi hingga menjadi 100
ml
6. Setelah itu, diangkat dan dinginkan air buah nangka tadi
7. Air buah nangka (ekstrak buah nangka) tadi disaring (yang dipergunakan sebagai
perisa adalah air saringan rebusan tadi)

c. Pembuatan Yoghurt
1. Susu biji nangka dipanaskan sampai suhu 80°C - 90°C sambil diaduk (jangan
sampai mendidih) -> Pasteurisasi
2. Diangkat dan didiamkan hingga suhu 40°C
3. Lalu dituang kedalam wadah/botol selai sebanyak 50 ml pada setiap botol selai
4. Ditambahkan plain yoghurt sebanyak satu sendok teh kedalam susu yang telah
dituang kedalam botol selai (satu sendok teh untuk 50 ml)
5. Ditambahkan perisa nangka yang telah dibuat tadi sebanyak 10ml, 20 ml dan 30
ml serta kontrol (tanpa penembahan perisa) untuk 50 ml susu biji nangka
6. Diinkubasi/ difermentasi dalam suhu ruang selama 18-24 jam
7. Yoghurt susu biji nangka siap di uji organoleptik
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu
kontrol negatif (tanpa perisa) dan variasi konsentrasi perisa 4 perlakuan dengan 3 kali
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pengulangan. Selama inkubasi akan terbentuk flavor karena terbentuknya asam laktat,
asetaldehid, asam asetat dan diasetil.
Tabel. 3.1. Kode pada setiap perlakuan dalam pembuatan yoghurt susu biji nangka
No Kode
1
K
2

YPN1

3

YPN2

4

YPN3

Perlakuan
Kontrol negatif (yoghurt biji nangka tidak
diberi perisa)
Yoghurt perisa buah nangka dengan
konsentrasi perisa 10 ml
Yoghurt perisa buah nangka dengan
konsentrasi perisa 20 ml
Yoghurt perisa buah nangka dengan
konsentrasi perisa 30 ml

d. Uji Organoleptik
Tahapan uji organoleptik dilakukan dengan cara uji sensori yang dilakukan oleh
15 panelis yang diambil secara acak. Uji organoleptik dilakukan menggunakan alat
berupa kuisioner (Lampiran 5) yang berisikan tingkat ketajaman rasa perisa terhadap
yoghurt , tingkat citarasa asam yang cocok bagi yoghurt perisa nangka dan tingkat
kesukaan konsumen terhadap yoghurt perisa nangka ini.
F. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui ketajaman rasa perisa, citarasa
asam, serta kesukaan diolah secara statistik menggunakan analisis uji sensori dengan
Kruskall Wallis dan Uji Duncan. Analisis uji sensori dengan Kruskall Wallis ini
meliputi uji ketajaman rasa perisa, tingkat keasaman dan tingkat kesukaan pada yoghurt
susu biji nangk yang ditentukan secara sensori dengan skala 1-5. Uji sensori dilakukan
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oleh 15 panelis mahasiswa Sanata Dharma angkatan 2014 (semsester 4) dengan kisaran
usia 18-25 tahun yang terdiri dari panelis perempuan dan laki-laki (tidak merokok).
Analisis uji sensori dengan Kruskall Wallis terdapat pada Tabel. 3.2.
Tabel. 3.2. Skala uji Kruskal Wallis
Skala/Uji
Analisis

5

4

3

2

Ketajaman
rasa perisa

Sangat
berasa
nangka

Berasa
nangka

Agak
berasa
nangka

Tidak
berasa
nangka

Citarasa
asam

Sangat
asam

Asam

Agak
asam

Tidak
asam

Kesukaan
Yoghurt

Sangat
suka

Suka

Agak suka

Tidak
suka

1
Sangat
tidak
berasa
nangka
Sangat
tidak
asam
Sangat
tidak suka

Analisis uji sensori dengan menggunakan Kruskall Wallis, yaitu dengan
menggunakan aplikasi SPSS tes non parametik dengan memilih K sampel independen.
Dengan ketentuan jika, level signifikan < 0.05 maka data signifikan atau ada beda
nyata antara kontrol dengan perlakuan. Jika level signifikan > 0.05 maka data tidak
signifikan atau tidak terdapat beda nyata antara kontrol dengan perlakuan. Uji Kruskal
Wallis ini juga bertujuan untuk mengetahui rangking dari setiap perlakuan. Uji Duncan
digunakan untuk mengetahui apakah terdapat beda nyata dari setiap perlakuan dengan
ketentuan jika level signifikan < 0.05 maka data tidak signifikan atau tidak ada beda
nyata antara kontrol dengan perlakuan. Lalu jika level signifikan > 0.05 maka data
signifikan atau terdapat beda nyata antara kontrol dengan perlakuan.
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G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran biologi SMA kelas
XII semester 2 pada materi pokok Bioteknologi Konvensional. Penerapan hasil
penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk praktikum (pembuatan yoghurt).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pada perlakuan manakah
yoghurt susu biji nangka disukai oleh konsumen dan mempengaruhi pH, tingkat
keasaman dan tingkat kesukaan konsumen. Di bawah ini merupakan hasil dan
pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan:
A. HASIL
1. Pengaruh pemberian perisa ekstrak nangka terhadap pH dan tingkat keasaman
pada yoghurt susu biji nangka
Derajat keasaman atau sering disebut pH merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi pembuatan yoghurt. Yoghurt merupakan susu fermentasi yang
dihasilkan dari bantuan bakteri asam laktat. Sifat dari bakteri ini adalah mengubah
glukosa menjadi asam laktat dan akan memberikan rasa asam terhadap yoghur
(Hasruddin dan pratiwi, 2015). Derajat keasaman atau pH dari yoghurt biasanya
berkisar antara 3.5-5. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh
perbedaan pemberian perisa nangka terhadap ketajaman perisa, rasa asam dan
kesukaan konsumen pada yoghurt susu biji nangka, diperoleh hasil yang
ditampilkan pada Tabel 4.1. Tingkat keasaman dan pH sangat berkaitan. Semakin
rendah pH semakin asam pula rasa sebuah produk, begitu pula sebaliknya, semakin
tinggi nilai pH dapat dikatakan rasa dari produk semakin tidak asam. Gambar 4.1
merupakan hasil rerata dari kuisioner mengenai pengaruh perisa nangka terhadap
tingkat keasaman yoghurt susu biji nangka.
28
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Tabel 4.1. Rerata pH Yoghurt Susu Biji Nangka
Kode

Perlakuan

Rerata pH

K

Kontrol (tanpa penambahan perisa)

4

YPN1

Perisa 10 ml

4.3

YPN2

Perisa 20 ml

4.6

YPN3

Perisa 30 ml

5

4
3.5

Indikator

3
2.5

Kontrol

2

YPN1

1.5

YPN2

1

YPN3

0.5
0
Kontrol

YPN1

YPN2

YPN3

Perlakuan

Gambar 4.1. Pengaruh perisa terhadap rasa asam pada yoghurt susu
nangka

biji

Keterangan: K: yoghurt susu biji nangka tanpa perisa; YPN1: yoghurt susu biji
nangka perisa nangka 10 ml; YPN2: yoghurt susu biji nangka perisa nangka 20
ml;YPN3: yoghurt susu biji nangka perisa nangka 30 ml.

Perbedaan pemberian perisa nangka memberikan pengaruh terhadap rasa
asam pada pembuatan yoghurt susu biji nangka. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa
pada perlakuan Kontrol (yoghurt biji nangka tanpa perisa) menghasilkan rasa asam
nangka paling tinggi sedangkan perlakuan 30 ml (yoghurt pemberian perisa 30 ml)
memberikan hasil paling rendah rasa asamnya dibanding perlakuan perisa 10 ml
dan 20 ml. Pada Tabel 4.2 ditunjukkan hasil uji Krusskal Wallis dan pada Tabel 4.3
ditunjukkan hasil Uji Duncan yang dilakukan.
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Tabel 4.2. Hasil Uji Kruskal Wallis Tingkat Keasaman pada Yoghurt Susu
Biji Nangka.
No Perlakuan
1
Kontrol
2
YPN1
3
YPN2
4
YPN3
Jumlah

N (panelis)
15
15
15
15
60

Mean Rank
46,30
34,27
26,80
14,63

Setelah dilakukan uji Kruskal Wallis, perlakuan perbedaan pemberian
perisa untuk mengetahui pengaruh rasa asam pada pembuatan yoghurt susu biji
nangka dengan nilai probabilitas (Asymp. Sig) 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan
bahwa H0 ditolak yang artinya ada pengaruh yang nyata pada penambahan ekstrak
buah nangka terhadap tingkat keasaman pada yoghurt susu biji nangka (Lampiran
6). Dilihat dari hasil (Tabel 4.2), kelompok K memiliki rerata peringkat tiap
kelompok perlakuan paling tinggi, ini berarti pada perlakuan yoghurt susu biji
nangka tanpa perisa memiliki rasa yang cukup asam. Perlakuan YPN3 memiliki
rerata peringkat tiap kelompok perlakuan yang

paling rendah. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa perlakuan yoghurt susu biji nangka dengan perisa 30 ml
memiliki rasa kurang asam.
Setelah dilakukan uji Duncan (Tabel 4.3), untuk perlakuan K memiliki beda
nyata dengan Perisa 10 ml (YPN1), 20 ml (YPN2) dan 30 ml (YPN3), dan untuk
perlakuan YPN1 memiliki beda nyata dengan K dan YPN3 lalu perlakuan YPN2
dengan K dan YPN3 juga memiliki beda nyata sedangkan untuk perlakuan perisa
10 ml (YPN1) tidak memiliki beda nyata dengan 20 ml (YPN2) tidak memiliki
beda nyata dilihat dari huruf kecil dibelakang angka yang sama.
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Tabel 4.3. Hasil Uji Duncan Tingkat Keasaman pada Yoghurt Susu Biji
Nangka
No Perlakuan
Hasil
1
Kontrol
3,73c
2
YPN1
3,13b
3
YPN2
2,80b
4
YPN3
2,27a
Keterangan : angka – angka pada lajur yang diikuti huruf kecil yang tidak
sama menunjukkan hasil berbeda nyata uji Duncan 0.05.
2. Pengaruh pemberian perisa ekstrak nangka terhadap ketajaman rasa nangka
pada yoghurt susu biji nangka
Perbedaan pemberian konsentrasi perisa nangka memberikan pengaruh
terhadap ketajaman rasa nangka pada yoghurt susu biji nangka. Gambar 4.2
menunjukkan bahwa pada perlakuan Kontrol (yoghurt biji nangka tanpa perisa)
menghasilkan ketajaman rasa nangka paling rendah sedangkan pada YPN3
(yoghurt pemberian perisa 30 ml) memberikan hasil ketajaman rasa paling tinggi
dibanding pada YPN1 dan YPN2.
Tabel 4.4. Hasil Uji Kruskal Wallis Tingkat Ketajaman Perisa pada Yoghurt
Susu Biji Nangka
No Perlakuan
1
Kontrol
2
YPN1
3
YPN2
4
YPN3
Jumlah

N
15
15
15
15
60

Mean Rank
9,57
26,97
33,47
52,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

4.5
4

Indikator

3.5
3
Kontrol

2.5
2

YPN1

1.5

YPN2

1

YPN3

0.5
0
Kontrol

YPN1

YPN2

YPN3

Perlakuan

Gambar .4.2. Pengaruh perisa terhadap yoghurt susu biji nangka
Keterangan: K: yoghurt susu biji nangka tanpa perisa; YPN1: yoghurt susu biji
nangka perisa nangka 10 ml; YPN2: yoghurt susu biji nangka perisa nangka
20 ml;YPN3: yoghurt susu biji nangka perisa nangka 30 ml

Setelah dilakukan uji Kruskal Wallis, perlakuan perbedaan pemberian
perisa pada pembuatan yoghurt susu biji nangka menunjukkan nilai probabilitas
(Asymp. Sig) 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak yang artinya
ada pengaruh nyata pada penambahan ekstrak buah nangka terhadap ketajaman rasa
perisa pada yoghurt susu biji nangka (Lampiran 6). Dilihat dari uji Kruskal wallis
(Tabel 4.4) pada perlakuan YPN3 memiliki rerata peringkat tiap kelompok
perlakuan paling tinggi dibandingkan ketiga perlakuan dan K memiliki mean rank
paling rendah dibandingkan ketiga perlakuan. Jadi dapat dikatakan pada perlakuan
YPN3 mempengaruhi tingkat ketajaman rasa ekstrak nangka paling tinggi pada
yoghurt susu biji nangka dan sebaliknya pada K memiliki tingkat ketajaman rasa
ekstrak nangka paling rendah.
Setelah dilakukan uji Duncan (Tabel 4.5), untuk setiap perlakuan memliki
beda nyata, perlakuan perbedaan pemberian perisa 10 ml, 20 ml, dan 30 ml
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memiliki beda nyata satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari huruf-huruf kecil
di belakang angka yang berbeda pada setiap perlakuan.
Tabel 4.5. Hasil Uji Duncan Tingkat Ketajaman Perisa pada Yoghurt Susu
Biji Nangka
No
Perlakuan
Hasil
a
1
Kontrol
1,13
2
YPN1
2.27b
3
YPN2
2,69c
4
YPN3
3,93d
Keterangan : angka – angka pada lajur yang diikuti huruf kecil yang tidak sama
menunjukkan hasil berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan 0.05.

3. Pengaruh pemberian perisa nangka terhadap tingkat kesukaan pada pembuatan
yoghurt susu biji nangka
Perbedaan pemberian konsentrasi perisa nangka memberikan pengaruh
terhadap kesukaan konsumen pada yoghurt susu biji nangka. Gambar 4.3
menunjukkan bahwa pada perlakuan Kontrol (yoghurt susu biji nangka tanpa
perisa) menghasilkan tingkat kesukaan paling rendah, sedangkan perlakuan perisa
30 ml (yoghurt pemberian perisa 30 ml) memberikan hasil tingkat kesukaan paling
tinggi dibandingkan dengan perlakuan 10 ml dan 20 ml.
Setelah dilakukan uji Kruskal Wallis, pengaruh perlakuan perbedaan
pemberian perisa terhadap tingkat kesukaan pada pembuatan yoghurt susu biji
nangka menghasilkan nilai probabilitas (Asymp. Sig) 0,000

< 0,05, maka dapat

dikatakan bahwa H0 ditolak yang artinya ada pengaruh nyata pada penambahan
ekstrak buah nangka terhadap tingkat kesukaan pada yoghurt susu biji nangka
(Lampiran 6). Dilihat dari hasil (Tabel 4.6) YPN3 memiliki rerata peringkat tiap
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kelompok perlakuan paling tinggi dibanding ketiga perlakuan, ini dapat dikatakan
bahwa pada perlakuan tersebut memiliki tingkat kesukaan konsumen yang tinggi

Indikator

dibandingkan ketiga perlakuan yang lain.

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Kontrol
YPN1

YPN2
YPN3

Kontrol

YPN1

YPN2

YPN3

Perlakuan

Gambar.4.3. Pengaruh perisa pada yoghurt biji nangka terhadap
kesukaan

tingkat

Keterangan: K: yoghurt susu biji nangka tanpa perisa; YPN1: yoghurt susu biji nangka
perisa nangka 10 ml; YPN2: yoghurt susu biji nangka perisa nangka 20 ml;YPN3:
yoghurt susu biji nangka perisa nangka 30 ml

Setelah dilakukan Uji Duncan (Tabel 4.7), untuk perlakuan K memiliki beda
nyata dengan Perisa 10 ml (YPN1), perisa 20 ml (YPN2) dan perisa 30 ml (YPN3)
karena memiliki huruf di belakang angka yang berbeda, Pada YPN1 memiliki beda
nyata dengan K dan YPN3, untuk YPN2 juga memiliki beda nyata dengan K dan
YPN3 sedangkan untuk perlakuan perisa 10 ml (YPN1) dengan 20 ml (YPN2) tidak
memiliki beda nyata dilihat dari huruf kecil dibelakang angka yang sama.
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Tabel 4.6. Hasil Uji Kruskal Wallis Tingkat Kesukaan pada Yoghurt Susu Biji
Nangka
No Perlakuan
N
Mean Rank
1
Kontrol
2
YPN1
3
YPN2
4
YPN3
Jumlah

15
15
15
15
60

11,30
28,23
30,87
51,60

Tabel 4.7. Hasil Uji Duncan Tingkat Kesukaan pada Yoghurt Susu Biji Nangka
No Perlakuan
Hasil
1
Kontrol
1,20a
2
YPN1
2.27b
3
YPN2
2,53b
4
YPN3
4,40c
Keterangan : angka – angka pada lajur yang diikuti huruf kecil yang tidak sama
menunjukkan hasil berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan 0.05.
B. PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, pembuatan yoghurt menggunakan bahan baku susu
nabati yaitu susu biji nangka dengan perisa alami buah nangka. Adapun komposisi
pembuatan yoghurt ini adalah susu biji nangka, buah nangka dan biakan bakteri
(Biokul). Pembuatan yoghurt susu biji nangka ini menggunakan konsentrasi perisa
alami buah nangka yang berbeda. Dalam pembuatan yoghurt ini proses
fermentasinya dibantu oleh beberapa bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini
mempunyai kegunaan dalam pembentukan rasa maupun tekstur pada yoghurt.
Starter

Biokul

yang

digunakan

mengandung

bakteri

Lactobacillus

sp.,

Streptococcus thermophilus , dan Bifidobacterium. Lactobacillus sp. menghasilkan
asam laktat dengan memfermentasikan laktosa, fruktosa, sukrosa atau galaktosa.
Bakteri

Streptococcus

thermophilus

menghasilkan

asam

laktat

dengan

memfermentasi fruktosa, manosa, dan laktosa, bakteri ini juga berperan dalam
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pembentukan tekstur pada yoghurt. Bakteri Bifidobacterium juga menghasilkan
asam laktat dengan memfermentasikan laktosa, galaktosa dan pentosa.
Tekstur pada yoghurt ini menurut Rukmana (2001) dalam (Miwada, 2006)
berkaitan dengan konsistensi atau kekentalan yoghurt. Tekstur yoghurt antara
kental dan semi padat ini karena terkoagulasinya protein susu membentuk struktur
seperti gel yang ditandai dengan terbentuknya tekstur menyerupai “pudding”.
Terkoagulasinya protein dalam susu ini diakibatkan oleh aktivitas

bakteri

(penguraian protein). Terbentuknya tekstur padat atau semi solid pada yoghurt ini
terjadi saat penurunan pH secara bertahap hingga tercapai pH 4,5 dan berlangsung
pada tahap fermentasi utama. Fermentasi utama ini yaitu proses pembentukan gel
yang diikuti dengan perubahan tekstur dan pada tahap ini juga terbentuk flavor.
Semakin rendah pH maka tekstur yang terbentuk akan semakin padat dan semakin
tinggi nilai pH maka tekstur yoghurt akan semakin encer. Tekstur pada yoghurt ini
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu banyak sedikitnya bahan cair yang
dimasukkan dalam pembuatan yoghurt seperti perisa

cair, susu ataupun cuka.

Semakin banyak bahan cair yang dimasukkan dalam pembuatan yoghurt maka
yoghurt akan semakin encer.Ini dikarenakan terdapat cairan yang berlebih dan
proses koagulasi susu akan tidak optimal sehingga yoghurt akan encer. Faktor yang
lain adalah waktu fermentasi. Jika dilakukan pada suhu kamar maka inokulasi
yoghurt setidaknya 18-24 jam, jika kurang dari waktu yang ditentukan maka
kemungkinan tekstur yoghurt tidak terbentuk dengan sempurna.
Yoghurt susu nabati ini sangat baik untuk orang yang menderita Lactose
intolerance atau orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu hewani (Sopandi dan
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Pratiwi, 2014). Yoghurt drinking dengan perisa cukup digemari karena rasanya
yang tidak terlalu asam dan agak manis. Biasanya perisa yang digunakan adalah
perisa sintetik buah, seperti buah stroberi, jeruk, leci, melon, mangga, jambu, dan
lain-lain. Penggunaan perisa secara alami sangatlah jarang jika yoghurt diproduksi
dalam skala industri. Penambahan perisa alami buah nangka merupakan bentuk
aplikasi dalam membuat yoghurt dengan bahan alami dan mudah didapatkan di
sekitar kita. Buah nangka sendiri dalam 100 gr memiliki komposisi kimia seperti
karbohidrat 27,6 gr, vitamin A 330 SI, lemak 0,3 gr, protein 1,2 gr, kalsium 20 mg.
Buah nangka merupakan buah yang memiliki rasa yang manis karena mengandung
gula yang tinggi dan memiliki bau yang khas.
Yoghurt susu biji nangka dengan perlakuan pemberian ekstrak nangka
sebanyak 10 ml, 20 ml dan 30 ml dalam susu biji nangka 50 ml akan mempengaruhi
nilai pH, tingkat ketajaman rasa perisa, tingkat keasaman, dan tingkat kesukaan
konsumen.
1. Pengaruh pemberian perisa terhadap nilai pH dan tingkat keasaman pada
yoghurt susu biji nangka
Yoghurt merupakan susu fermentasi yang memiliki rasa asam segar. Rasa
asam pada yoghurt dihasilkan dari proses fermentasi yang dibantu oleh bakteri asam
laktat. Menurut Drake, 2001 (dalam Azizah, 2013) kandungan gula pada buah
nangka berpengaruh

terhadap

penilaian

panelis

terhadap

citarasa

yoghurt.

Penambahan perisa alami nangka berdampak pada jumlah kandungan gula dalam
yoghurt dan menimbulkan citarasa manis pada yoghurt.
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Derajat keasaman atau pH merupakan indikator apakah yoghurt tersebut
asam atau tidak. Asam pada yoghurt biasanya berkisar 4-4,5, dalam penelitian ini
untuk mengetahui tingkat asam pada yoghurt digunakan indikator pH universal.
Selama penelitian banyak hal yang mempengaruhi asam tidaknya yoghurt,
antara lain pemberian starter Biokul, bahan yang digunakan, konsentrasi pemberian
perisa alami dan waktu inkubasi. Bahan perisa yang digunakan dalam membuat
yoghurt yaitu perisa nangka yang merupakan buah yang manis dan mengandung
glukosa tinggi sehingga yoghurt akan semakin manis bukan semakin asam.
Konsentrasi pemberian perisa nangka mempengaruhi tingkat keasaman yoghurt,
yaitu semakin sedikit konsentrasi perisa alami yang ditambahkan pada yoghurt
maka pH pada yoghurt semakin asam dan sebaliknya.
Dari hasil penelitian

yang

dilakukan

mengenai pengaruh

perbedaan

pemberian konsentrasi perisa alami nangka terhadap pH yoghurt susu biji nangka
yaitu pada perlakuan K (tanpa pemberian perisa) yaitu 4, lalu untuk YPN1 memiliki
rerata pH sebesar 4,3, untuk YPN2 memiliki rerata pH 4,6 dan YPN3 memiliki rerata
sebesar 5. Pemberian perlakuan mempengaruhi pH dari yoghurt, semakin sedikit
pemberian perisa maka yoghurt semakin asam sedangkan semakin banyak
pemberian perisa maka yoghurt semakin tidak asam. Ini dibuktikan dari rerata hasil
yang diperoleh (Tabel.4.1).
Tingkat keasaman pada yoghurt ini tidak lepas dari nilai pH yang diperoleh,
namun untuk lebih jelasnya pengujian tingkat keasaman yoghurt susu biji nangka
ini dilakukan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh 15 panelis. Berdasarkan hasil
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menggunakan Uji Duncan atau uji sidak ragam dapat diketahui bahwa pada
perlakuan K memiliki beda nyata dengan YPN3 (perisa 30 ml) ini dikarenakan pada
K tidak diberikan perisa ekstrak nangka sehingga bakteri pada starter bekerja secara
optimal dalam fermentasi susu biji nangka, sedangkan pada YPN3 ditambahkan
perisa ekstrak nangka sebanyak 30 ml untuk 50 ml susu biji nangka. Tingkat
keasaman pada YPN3 berkurang dan berasa agak manis karena buah mengandung
gula jenis sukrosa dan fruktosa yang akan difermentasi oleh bakteri yang terdapat
pada starter. Bakteri Lactobacillus sp. pada starter bekerja memfermentasi kan gula
jenis

laktosa

dan

memfermentasikan

sukrosa,

fruktosa,

Streptococcus

manosa

dan

thermopillus

laktosa

dan

ada

yang
jenis

bekerja
bakteri

Bifidobacterium yang bekerja memfermentasikan laktosa, galaktosa dan beberapa
pentosa. Dalam hal ini mengapa pada YPN3 tidak memiliki rasa asam secara
optimal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti penambahan starter
yang terlalu sedikit sehingga konsentrasi bakteri lebih sedikit dibandingkan dengan
konsentrasi perisa yang diberikan sehingga rasa yoghurt agak manis dan rasa kurang
asam. Pada pembuatan yoghurt ini menggunakan susu nabati biji nangka yang
memiliki pH netral dan menggunakan perisa alami ekstrak rebus buah nangka yang
juga memiliki pH netral. Pada pembuatan yoghurt ini melibatkan starter (plain
Biokul) yang memiliki pH asam dilihat dari hasil data pada perlakuan K memiliki
tingkat keasaman yang cukup tinggi ini dikarenakan tidak ada penambahan glukosa
atau perisa, lalu bakteri yang terdapat dalam starter bekerja mengubah gula (laktosa)
dalam susu menjadi asam laktat secara optimal, optimal di sini berarti aktivitas
bakteri L. Bulgaricus menguraikan protein dalam susu sehingga menghasilkan asam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

amino dan peptida dan menstimulasi pertumbuhan Streptococcus. Lactobacillus
juga akan menguraikan lemak dalam susu sehingga menghasilakan asam lemak
yang nantinya akan memberikan flavor yang khas pada yoghurt. Dalam susu biji
nangka mengandung karbohidrat yang didalamnya mengandung berbagai jenis gula
(sukrosa, fruktosa, maltosa dan laktosa). Kerja dari bakteri-bakteri tadi adalah
mengurai glukosa pada pati yang terdapat di dalam susu biji nangka menjadi asam
laktat dan berbagai komponen aroma dan citarasa. Perlakuan K memiliki tingkat
asam paling tinggi karena tidak menggunakan perisa sehingga bakteri yang bekerja
dalam pengubahan glukosa pada susu menjadi optimal. Pada perlakuan YPN3
memiliki tingkat asam paling rendah ini dikarenakan pada perlakuan YPN3
memiliki konsentrasi perisa nangka paling banyak (rasa manis) dan memiliki nilai
rerata pH 5 sehingga terjadi pergeseran pH atau dengan kata lain memiliki rasa
kurang asam, pada YPN3 memiliki nilai rerata pH 5 lalu susu biji nangka memiliki
pH yang netral sehingga bakteri bekerja kurang optimal dalam pembentukan asam
laktat pada yoghurt dan yoghurt akan terasa agak manis. Faktor selanjutnya yaitu
waktu fermentasi yang kurang lama yaitu 24 jam jika pada suhu ruangan, jika
dilakukan inkubasi kurang dari 24 jam kemungkinan kerja bakteri kurang optimal
sehingga rasa asam pada yoghurt kurang. Pada penelitian ini peneliti hanya
melakukan inkubasi selama 18 jam sehingga proses pengubahan gula menjadi asam
laktat oleh bakteri kurang optimal.
Dilihat dari uji Kruskal Wallis, pengaruh perisa terhadap rasa asam pada
yoghurt susu biji nangka untuk perlakuan K mememiliki hasil tertinggi yaitu 3,37
(Gambar 4.1). Tingginya rerata pada perlakuan K adalah karena pada perlakuan
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tersebut tidak ditambahkan perisa nangka sehingga rasa asam pada yoghurt dan
bakteri asam laktat pada starter bekerja optimal. Pada perlakuan YPN3 memiliki
rerata paling rendah daripada perlakuan yang lain yaitu sebesar 2,27. Rendahnya
rerata pada perlakuan ini dikarenakan YPN3 diberikan konsentrasi perisa nangka
paling banyak yaitu 30 ml sehingga yoghurt yang tadinya asam, berubah menjadi
manis dikarenakan perisa mengandung gula yang cukup tinggi namun dengan
penambahan starter yang sama pada yoghurt, ini dikarenakan bakteri tidak bekerja
optimal (mengubah glukosa dalam perisa) secara menyeluruh sehingga YPN3
memiliki rasa yang manis. Uji duncan dan uji kruskal wallis memberikan hasil yang
sama, yaitu pada perlakuan K memiliki tingkat keasaman yang tinggi atau dengan
kata lain memiliki pH yang rendah sedangkan pada perlakuan YPN3 memiliki
tingkat keasaman yang rendah dari pada perlakuan yang lain atau dengan kata lain
memiliki nilai pH yang tinggi.
2. Pengaruh pemberian perisa nangka terhadap ketajaman rasa yoghurt susu biji
nangka
Perisa merupakan bahan yang berpengaruh pada sebuah produk, semakin
banyak konsentrasi yang digunakan dalam produk tersebut maka akan semakin
tajam rasa perisa dalam produk. Citarasa adalah perpaduan antara bau dan rasa yang
diperoleh lewat mulut dan hidung. Citarasa ini mengandung senyawa-senyawa
kimia yang menimbulkan rasa dan aroma spesifik bahan makanan yang digunakan.
Dalam penelitian ini yoghurt dengan rasa perisa nangka yang paling tajam
adalah pada perlakuan YPN3 yaitu sebesar 3,93 dan yang paling rendah adalah pada
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perlakuan K yaitu 1,13. Hasil analisis uji Kruskal wallis (Tabel 4.5) menunjukkan
bahwa pemberian perbedaan konsentrasi perisa pada yoghurt susu biji nangka
berbeda nyata. Dilihat dari data pemberian perbedaan konsentrasi perisa nangka
YPN3 menunjukkan rerata ketajaman perisa nangka yang paling tajam (Gambar
4.2), YPN2 menunjukkan rerata ketajaman rasa perisa yang agak terasa nangkanya,
YPN1 menunjukkan rerata ketajaman rasa perisa yang sedikit terasa perisanya.
Untuk mengetahui pengaruh pemberian perisa pada yoghurt biji nangka ini
dilakukan dengan uji organoleptik (Lampiran 5) dengan 15 panelis.
Uji Duncan pada Tabel 4.4 juga membuktikan bahwa pada perlakuan K
memiliki beda nyata dengan perlakuan YPN3 (perisa 30 ml) ini dikarenakan pada
tingkat ketajaman rasa perisa nangka paling tinggi adalah di YPN3 dan panelis bisa
merasakan rasa manis pada perlakuan YPN3 dibandingkan K yang tidak memakai
perisa nangka sama sekali. Pada perlakuan K dengan YPN2 juga menunjukkan beda
nyata, alasan dari perbedaan nyata perlakuan adalah sama bahwa rerata panelis bisa
merasakan rasa manis nangka pada YPN2 dibandingkan K. Panelis lebih memilih
yoghurt susu biji nangka yang memliki rasa asam dan agak manis. Pada perlakuan
YPN2 dengan YPN3 juga memiliki beda nyata, jika dilihat pada Tabel 4.4 nilai
YPN3 lebih tinggi dibandingkan nilai YPN2 ini berarti panelis merasakan rasa
manis nangka yang lebih terasa dibandingkan pada YPN2. Perlakuan YPN1 dan
YPN2 tidak memiliki beda nyata.
3. Pengaruh pemberian perisa nangka terhadap tingkat kesukaan pada yoghurt
susu biji nangka
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Menurut Nursalim dan Razali, 2007 (dalam Harjiyanti, 2013) tingkat
kesukaan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : warna, rasa dan
penampilan yang menarik, bernilai gizi tinggi, serta menguntungkan bagi tubuh
konsumen. Al-Baharri, 2003 (dalam Purbasari, 2014) menambahkan bahwa rasa
yoghurt yang asam kurang disukai oleh konsumen sehingga tingkat kesukaan pada
yoghurt susu biji nangka dengan penambahan perisa buah nangka cukup disukai
panelis karena sifat buah nangka yang manis. Hoppert et al., 2013 (dalam Azizah,
2013) mengatakan bahwa yoghurt yang memiliki rasa manis baik ditambah perisa
buah yang manis ataupun ditambah gula lebih disukai oleh konsumen. Drake et al,
2001 (dalam Azizah, 2013) menambahkan bahwa penggunaan bahan lain sperti
perisa alami yang megandung sukrosa, fruktosa, glukosa yang tinggi seperti buah
nangka meningkatkan kesukaan konsumen. Buah nangka juga memiliki aroma yang
khas dan menarik karena adanya komponen-komponen yang mudah menguap,
Cowdhury et al, 1997 (dalam Azizah, 2013) menambahkan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada perlakuan YPN3 memiliki rerata
paling tinggi yaitu 4,4 hal tersebut dikarenakan pada perlakuan YPN3 diberikan
konsentrasi perisa nangka paling tinggi dibanding perlakuan yang lain sehingga
panelis lebih suka. Ini sebanding dengan pendapat dari Al-Baharri, 2012 (dalam
Harjiyanti, 2013) bahwa rasa asam kurang disukai dan panelis atau konsumen lebih
menyukai yoghurt yang memiliki rasa manis. Pada perlakuan K memiliki rerata
yang paling rendah yaitu 1,2 ini dikarenakan pada perlakuan ini tidak ditambahkan
perisa.
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Uji Duncan pada tabel 4.6 juga menunjukan hasil bahwa perlakuan K
memiliki beda nyata dengan perlakuan YPN3 (perisa 30 ml) ini dikarenakan pada
tingkat ketajaman rasa perisa nangka paling tinggi adalah di YPN3 dan panelis lebih
menyukai rasa yoghurt yang asam namun agak manis (Lampiran 5). Pada kelompok
K tidak memakai tambahan perisa apapun (plain) dan panelis cenderung tidak suka
karena tidak terasa manis (hambar). Pada perlakuan K dengan YPN2 juga
menunjukkan beda nyata, alasan dari perbedaan nyata perlakuan adalah bahwa
rerata panelis lebih memilih yoghurt susu biji nangka yang memliki rasa asam dan
agak manis pada YPN2 daripada K. Pada perlakuan YPN2 dengan YPN3 juga
memiliki beda nyata, jika dilihat pada tabel 4.6 nilai YPN3 lebih tinggi
dibandingkan nilai YPN2 ini berarti panelis merasakan rasa manis nangka yang
lebih terasa dibandingkan pada YPN2 dan panelis lebih menyukai YPN3 dengan
perisa nangka 30 ml dibandingkan YPN2 dengan penambahan perisa nangka 20 ml.
Perlakuan YPN1 dan YPN2 tidak memiliki beda nyata.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian mengenai “Uji Organoleptik dan Kesukaan Yoghurt Susu Biji
Nangka dengan Perisa Alami Buah Nangka (Artocarpus heterophyllus) ” dapat menjadi
pengetahuan yang baru dalam dunia pendidikan. Berbagai aspek dalam penelitian ini
dijadikan dalam bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII semester 2
pada bab Bioteknologi. Bioteknologi berisikan diantaranya ilmu biologi pada bidanag
teknologi dan produk bioteknologi konvensional maupun modern.
Aplikasi dalam materi ilmu Biologi pada bidang teknologi dan produk
bioteknologi konvensional adalah dengan

mempelajari mengenai prinsip

dasar

bioteknologi dan pemanfaatan bioteknologi konvensional. Pembelajaran dirancang
agar peserta didik dapat melakukan percobaan berkaitan dengan pemanfaatan biji buah
nangka atau yang sering dikenal dengan istilah “beton” yang terdapat di sekitar
lingkungan sebagai alternatif susu nabati pengganti susu hewani dalam pembuatan
yoghurt dan ekstrak rebus buah nangka sebagai perisa alami.
Dalam penelitian ini diharapkan peserta didik mendapatkan pengatahuan terkait
pemanfaatan biji buah nangka sebagai susu nabati dalam pembuatan yoghurt dan
penambahan ekstrak rebus buah nangka sebagai perisa alami. Output yang diharapkan
juga dapat berupa laporan penelitian yang memungkinkan untuk dijadikan jurnal yang
nantinya bermanfaat sebagai literatur peserta didik maupun masyarakat terkait
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pemanfaatan biji buah nangka

sebagai alternatif susu nabati pembuatan yoghurt dan

ekstrak rebus buah nangka sebagai perisa alami.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait penelitian
yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Dasar (KD) yang
digunakan adalah:
KD 3.10

:

Memahami

tentang

prinsip-prinsip

bioteknologi

yang

menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek
kehidupan.
KD 4.10

: Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan
prinsip-prinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan
produk

dan mengevaluasi produk

prosedur yang dilaksanakan.

yang dihasilakan serta
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1) Yoghurt susu biji nangka dengan penambahan perisa nangka 10 ml, 20 ml dan 30
ml berpengaruh terhadap nilai pH, citarasa perisa, citarasa asam dan kesukaan.
Semakin sedikit penambahan perisa nangka maka nilai pH akan semakin
rendah.Semakin banyak pemberian perisa maka tingkat ketajaman rasa dan tingkat
kesukaan panelis semakin tinggi.
2) Yoghurt susu biji nangka dengan pemberian perisa 30 ml memiliki tingkat
ketajaman rasa perisa dan kesukaan panelis paling tinggi. Jika ditinjau dari citarasa
asam, yoghurt dengan perlakuan kontrol memiliki keasaman yang paling tinggi.

B. Saran
Penggunaan susu nabati merupakan alternatif pengganti susu hewani dalam
pembuatan yoghurt hal ini perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai susu nabati yang
lain dengan literatur penambahan perisa buah alami lainnya. Perlu dikembangkan lebih
lanjut mengenai waktu inkubasi dalam pembuatan yoghurt susu nabati ini agar
terbentuk yoghurt yang sesuai keinginan konsumen. Perlu ada pengembangan
mengenai usaha bisnis dalam skala rumahan jika yoghurt susu biji nangka ini di sukai
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konsumen. Perlu ditambahkan pengujian dalam pembuatan yoghurt susu biji nangka
ini, misalnya uji lab mengenai kandungan-kandungan yang terdapat dalam yoghurt.
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Lampiran 1
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 6 JP

KI 1
KI 2

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
: 2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong
royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan bangsa, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat dalam
membangun peradaban bangsa dan dunia.

KI 3

: 3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
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menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
KI 4

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar

1.1. Mengagumi

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Pengertian

Mengamati

Observasi

keteraturan dan

Bioteknologi

-

-

kompleksitas

Pengertian

mengenai produk-

ciptaan Tuhan

Bioteknologi

produk bioteknologi

tentang prinsip-

Konvensional

Menanya

prinsip

dan Modern

-

Bioteknologi

Produk
Bioteknologi

Mengkaji referensi

Apakah
Bioteknologi dan

-

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

6 JP

-

Sikap saat proses

(SMA kelas

pembelajaran

XII

Sikap saat proses

semester 2)

presentasi
-

Buku siswa

-

Referensi

Keterampilan saat

dari

eksperimen/

berbagai

praktikum

sumber
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2.1. Berperilaku

Konvensional

sebutkan produk

dan Modern

bioteknologi?

Laporan

Bagaimana cara

-

ilmiah: teliti,

Peranan

-

tekun, jujur sesuai

Bioteknologi

membuat produk

data dan fakta,

dalam berbagai

bioteknologi?

disiplin, tanggung

bidang (Bidang

jawab,dan peduli

pangan, bidang

Mengumpulkan Data

dalam observasi

sandang, bidang

(Eksperimen/

dan eksperimen,

pertanian,

Eksplorasi)

berani dan santun

bidang

-

dalam

peternakan,

pengertian, prinsip

mengajukan

bidang

dasar, dan jenis-

pertanyaan dan

pertambangan,

jenis Bioteknologi

berargumentasi,

bidang

peduli

lingkungan dan

produk – produk

lingkungan,

bidang medis)

bioteknologi yang

gotong royong,

Pembuatan

ada di masyarakat

bekerjasama,

produk

berdasarkan prinsip

berpendapat

Bioteknologi

-

Laporan tertulis

Tes tertulis
-

Pretest dan Postest

Mengkaji mengenai

Mengklasifikasikan

53

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

secara ilmiah dan

secara

dasar prose

kritis, responsif

Konvensional

bioteknologi

dan proaktif

-

Membuat rencana

dalam dalam

dan elakukan

setiap tindakan

percobaan

dan dalam

pembuatan produk

melakukan

bioteknologi

pengamatan dan

konvensional

percobaan di

(yoghurt biji

dalam

nangka)

kelas/laboratoriu
m maupun di luar

Mengasosiasikan
-

Membuat

kelas/laboratoriu

kesimpulan

m.

mengenai prinsip
dasar bioteknologi

3.10. Memahami

-

Membuat

tentang prinsip-

perencanaan dan

prinsip

pelaksanaan

bioteknologi yang

pembuatan produk
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menerapkan

bioteknologi

bioproses dalam

konvensional

menghasilkan

-

Membuat laporan

produk baru untuk

tertulis hasil

meningkatkan

pengumpulan

kesejahteraan

informasi mengenai

manusia dalam

proses dan produk

berbagai aspek

bioteknologi

kehidupan.

konvensional dan
modern dalam
berbagai bidang

4.10 Merencanakan

dalam bentuk

dan melakukan
percobaan dalam

diagram alir
-

Membuat

penerapan

kesimpulan dari

prinsip-prinsip

hasil diskusi

bioteknologi

mengenai dampak

konvensional

bioteknologi

untuk

Mengkomunikasikan
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menghasilkan

-

Mendiskusikan

produk dan

mengenai

mengevaluasi

penerapan biologi

produk yang

dalam bidang

dihasilkan serta

teknologi

prosedur yang
dilaksanakan

-

Mengumpulkan
informasi mengenai
pemanfaatan
bioteknologi dalam
kehidupan

56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit

A. Kompetensi Inti

KI.1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI.2.Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif),
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
bangsa, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat dalam
membangun peradaban bangsa dan dunia.

KI. 3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual,

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
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KI. 4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No

Indikator

Kompetensi Dasar

1.1.1
1.1.Mengagumi keteraturan

1

Mensyukuri pengetahuan
maupun pengalaman

dan kompleksitas ciptaan

mengenai bioteknologi

Tuhan tentang prinsip-

konvensional yang

prinsip Bioteknologi

diperoleh yang nantinya
sebagai bekal untuk masa
depan.

2.1.Berperilaku ilmiah: teliti,

2

2.1.1 Menunjukkan sikap-sikap

tekun, jujur sesuai data

ilmiah yaitu sikap teliti,

dan fakta, disiplin,

jujur, disiplin dan tanggung

tanggung jawab,dan peduli

jawabdalam melakukan/

dalam observasi dan

mengerjakan eksperimen

eksperimen, berani dan

dalam pembuatan yoghurt di

santun dalam mengajukan

dalam laboratorium

pertanyaan dan
berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong
royong, bekerjasama,
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berpendapat secara ilmiah
dan kritis, responsif dan
proaktif dalam dalam
setiap tindakan dan dalam
melakukan pengamatan
dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium.

3.10.1.Menjelaskan prinsipprinsip dasar Bioteknologi
3.10. Memahami tentang prinsip- konvensional
prinsip bioteknologi yang 3. 10.2. Menjelaskan perbedaan
menerapkan
bioproses bioteknologi konvensional dan
dalam menghasilkan produk
3

baru

untuk

kesejahteraan
dalam

bioteknologi modern
meningkatkan 3.10.3. Menjelaskan peranan
manusia Bioteknologi dari berbagai bidang

berbagai

aspek (Bidang pangan, bidang sandang,

kehidupan.

bidang pertanian, bidang
peternakan, bidang pertambangan,
bidang lingkungan dan bidang
medis)

4.10.Merencanakan
4

dan

melakukan percobaan dalam
penerapan

prinsip-prinsip

4.10.1. Melakukan percobaan
yang menghasilkan
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bioteknologi

konvensional

untuk menghasilkan produk
dan

mengevaluasi

yang

produk bioteknologi
konvensional

produk 4.10.2. Mempresentasikan hasil

dihasilkan

serta

prosedur yang dilaksanakan

diskusi mengenai peranan
bioteknologi dalam
berbagai bidang
4.10.3. Menyajikan data dalam
bentuk laporan tertulis
tentang pembuatan yogurt

C. Tujuan Pembelajaran

1.1.1.1 Melalui hasil kegiatan pembuatan yoghurt (bioteknologi konvensional) siswa
dapat menghargai ciptaan Tuhan bahwa bioteknologi menghasilkan produk
yang bermanfaat bagi manusia
2.1.1.1.Melalui kegiatan praktikum dan diskusi siswa mampu menunjukkan

sikap-

sikap ilmiah yaitu sikap teliti, jujur, disiplin dan tanggung jawab.
3.10.1.1 Setelah melihat gambar maupun video

siswa mampu menjelaskan prinsip-

prinsip dasar bioteknologi konvensional
3.10.2.1

Setelah melihat gambar

siswa mampu menjelaskan perbedaan

dari

bioteknologi konvensional dan modern
3.10.3.1. Setelah melakukan presentasi siswa mampu menjelaskan peranan dalam
berbagai bidang dari Bioteknologi
4.10.1.1. Setelah melakukan kegiatan praktikum siswa mampu melakukan percobaan
yang menghasilkan produk bioteknologi konvensional
4.10.2.1.Setelah melakukan kegiatan diskusi siswa mampu mempresentasikan hasil
yang didapat.
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4.10.3.1. Setelah melakukan praktikum siswa mampu membuat laporan tertulis tentang
pembuatan yoghurt dengan bahan-bahan alami.

D. Materi Pembelajaran
Materi pokok: Bioteknologi
Sub bab materi:
-

Pengertian Bioteknologi

-

Ilmu-ilmu yang digunakan dalam Bioteknologi

-

Perkembangan Bioteknologi

-

Penggunaan Mikroorganisme dalam Bioteknologi

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran kontekstual dan saintifik

Metode

: Eksperimen, presentasi, diskusi dan tanya jawab, ceramah

F. Sumber Belajar
-

Buku biologi untuk SMA/MA kelas XII, Esis

-

Internet

G. Media Pembelajaran
1. Media
-

LKS

-

Laptop

-

LCD

-

Papan

-

Penghapus

-

Gambar

-

Spidol
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-

Layar

2. Alat dan bahan
-

Panci

-

Termometer

-

Gelas ukur

-

Kertas alumunium foil

-

Susu biji nangka

-

Buah nangka

-

Saringan

-

Kompor

-

Indikator pH universal

-

Sendok

-

Starter (Bio kul, yang mengandung bakteri Streptococcus thermophillus,
Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus bifidobacterium)

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2 x 45 menit) : khusus materi bioteknologi konvensional
Kegiatan
(Waktu)

Fase

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

(15 menit)

belajar siswa

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

4. Guru menunjukkan beberapa

menyampaikan tujuan

gambar produk – produk

pembelajaran dan

bioteknologi dan

memotivasi siswa

mengajukan beberapa
pertanyaan terkait dengan
gambar yang ditampilkan
tersebut.
Pertanyaan:
-

Gambar apakah ini?

-

Yang manakah produk
bioteknologi
konvensional dan
modern?

5. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai
6. Guru memotivasi siswa agar
selalu semangat belajar dan
tidak mudah putus asa.
7. Guru membagi siswa dalam
kelompok belajar 4-5 siswa
dalam 1 kelompok
Inti (60 menit)

Mengamati

8. Guru membagikan LKS yang
berisi gambar produk-produk
bioteknologi konvensional
dan modern pada masingmasing kelompok
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9. Guru menjelaskan tentang
LKS yang dibagikan pada
siswa
Menanya

10. Siswa secara berkelompok
mengajukan pertanyaan
kepada guru jika ada yang
tidak dimengerti dalam
menjawab LKS yang

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

diberikan
11. Siswa mengkaji pustaka
untuk menyelesaikan LKS

Menalar

yang diberikan

12. Siswa mencocokkan jawaban
Mengkomunikasikan

yang didapat dari berbagai
sumber dalam satu tim
kelompok
13. Masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok tentang

Evaluasi

bioteknologi sesuai dengan
porsinya masing- masing
yang telah ditentukan oleh
guru
14. Kelompok lain dapat
mengajukan pertanyaan pada
kelompok yang presentasi
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serta pula dapat memperbaiki
serta memberi masukan
Penutup (15

Apresiasi

menit)

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

Klarifikasi

16. Jika siswa melakukan
kesalahan dalam menerima
konsep maka Guru
mengklarifikasi jawaban

Merangkum

siswa
17. Siswa merangkum hal-hal

Merefleksikan

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

Tindak Lanjut

beberapa siswa
19. Guru memberi tugas untuk
mengamati

dari

hasil

pembuatan yoghurt. Setelah
mendapat

hasil,

meminta

siswa

laporan

tertulis

guru
membuat
secara

berkelompok sesuai dengan
format yang tercantum dalam
LKS.
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20. Siswa

diminta

mempersiapkan
singkat

terkait

paraktikum

untuk
presentasi
dari

hail

pembuatan

yoghurt susu biji nangka.

Pertemuan II (2x45 menit)
Kegiatan
(Waktu)

Fase

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

(15 menit)

belajar siswa

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

Melakukan apersepsi,

3. Mengecek kehadiran siswa

menyampaikan tujuan

4. Guru mengajukan beberapa

pembelajaran dan

pertanyaan pada siswa.

memotivasi siswa

Pertanyaan:
-

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

-

Sekarang coba
perhatikan gambar di
depan (berbagai
macam yoghurt)

5. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai
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6. Guru memotivasi siswa
agar selalu semangat
belajar dan tidak mudah
putus asa.
7. Guru membagi siswa
dalam kelompok belajar 45 siswa dalam 1 kelompok
Inti (60 menit)

Mengamati

8. Guru menayangkan
gambar mengenai peranan
bioteknologi dalam

Menanya

berbagai bidang
9. Guru membimbing siswa
untuk merumuskan

Mengumpulkan

pertanyaan dari gambar

informasi/ mencoba

yang ditayangkan

Menalar

10. Guru menanggapi
pertanyaan siswa
11. Siswa mengkaji pustaka

Mengkomunikasikan

untuk menambahkan hasil
dari diskusi kelompok
12. Siswa mendiskusikan guna
mempersiapkan presentasi
13. Kelompok lain dapat
mengajukan pertanyaan
pada kelompok yang
presentasi dan pada guru

Evaluasi

apabila masih ada hal yang
belum dimengerti
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mengenai berbagai peranan
bioteknologi
14. Kelompok lain juga dapat
memperbaiki serta
memberi masukan pada
kelompok yang presentasi
Penutup (15

Apresiasi

menit)

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

Klarifikasi

tangan
16. Guru mengklarifikasi
jawaban siswa yang keliru
agar tidak ada konsep salah

Merangkum

yang diterima oleh siswa
17. Siswa merangkum hal-hal
apa saja yang telah

Merefleksikan

dipelajari pada pertemuan
kali ini
18. Siswa merefleksikan
menegnai pembelajaran

Tindak Lanjut

yang baru saja dipelajari.
Bisa dengan secara lisan
menunjuk beberapa siswa
19. Untuk pertemuan
selanjutnya, guru
memberikan tugas kepada
siswa secara berkelompok
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untuk membawa bahanbahan guna melakukan
praktikum pembuatan
Yoghurt

Pertemuan III (2x45 menit)

Kegiatan
(Waktu)

Fase

Pendahuluan

Menyiapkan kondisi

(10 menit)

belajar siswa

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

Melakukan apersepsi,

4. Guru mengajukan beberapa

menyampaikan tujuan

pertanyaan pada siswa.

pembelajaran dan

Pertanyaan:

memotivasi siswa

-

Bagaimana dengan
tugas yang Ibu
berikan? Apakah ada
kelompok yang tidak
membawa?

5. Guru menyebutkan satu
per satu alat yang
digunakan dalam
pembuatan yoghurt serta
bahan-bahan yang dipakai
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6. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai
7. Guru memotivasi siswa
agar selalu semangat
belajar dan tidak mudah
putus asa.
Inti (70 menit)

Praktikum

8. Guru membagikan LKS
panduan praktikum tentang
“Pembuatan yoghurt
dengan perisa nangka”
9. Guru menjelaskan prosedur
kerja pada siswa
10. Masing-masing kelompok
menyajikan hasil
praktikum dalam bentuk
laporan tertulis

Penutup (10

Apresiasi

menit)

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

Klarifikasi

bertepuk tangan
12. Guru mengklarifikasi
jawaban siswa yang keliru
agar tidak ada konsep salah

Merangkum

yang diterima oleh siswa
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13. Siswa merangkum materi –
materi yang telah dipelajari
Merefleksikan

dari awal pertemuan
hingga hari ini
14. Siswa merefleksikan
tentang pembelajaran yang
baru saja dipelajari. Bisa
dengan secara lisan
menunjuk beberapa siswa

Tindak Lanjut

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

I. Penilaian
Kompetensi dan Teknik Penilaian
a. Kognitif

: Tes tulis (Pretest dan Postest)

b. Afektif

: Lembar observasi

c. Psikomotorik : Kinerja dan Laporan
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Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman skoring
Yogyakarta, Agustus 2016

Peneliti
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Lampiran 3

Lembar Kerja Siswa

Judul

: Pembuatan Yoghurt Susu Biji Nangka

A. Tujuan
-

Mengetahui pembuatan produk bioteknologi secara konvensional

-

Mengetahui peran Bakteri Streptococcus thermophillus, Lactobacillus
bulgaricus dan Lactobacillus bifidobacterium dalam pembuatan yoghurt

B. Kegiatan
a. Praktikum pembuatan yoghurt susu biji nangka
b. Mengamati dan uji organoleptik yoghurt biji nangka dan memasukkan
ke dalam tabel

C. Alat dan Bahan
Alat:
-

Panci

-

Termometer

-

Gelas ukur

-

Kertas alumunium foil

-

Saringan biasa dan saringan kain

-

Kompor

-

Indikator pH universal

-

Sendok

-

Botol selai
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Bahan:
-

Susu biji nangka

-

Buah nangka (daging nangka)

-

Starter (Bio kul, yang mengandung bakteri Streptococcus thermophillus,
Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus bifidobacterium)

D. Cara Kerja
a. Pembuatan susu biji nangka
1. Pilih biji nangka yang bagus/tidak cacat/tidak rusak dan cuci di air mengalir
2. Masukkan biji nangka kedalam air yang telah mendidih dan direbus selama 1015 menit setelah itu tiriskan
3. Setelah dingin, kupas kulit arinya hingga bersih menggunakan pisau
4. Setelah itu biji nangka yang sudah bersih, blender dengan perbandingan 1:1
(air:biji nangka)
5. Saring biji nangka menggunakan saringan (saringan kain 1x dan saringan biasa
1x)
6. Setelah didapat sari biji nangka, selanjutnya pasteurisasi dengan suhu 85-95°C
setelah itu diamkan hingga suhu turun menjadi 40°C dan sari biji nangka siap
diolah menjadi yoghurt
b. Pembuatan perisa Nangka
1. Pilih buah nangka yang masih segar/bagus/tidak cacat dan cuci di air mengalir
2. Timbang buah nangka sebanyak 100 gr dalam timbangan
3. Masak air sebanyak 300 ml dalam panci
4. Masukkan buah nangka kedalam air yang telah mendidih tadi
5. Didihkan air dan buah nangka tadi hingga air dalam panci menjadi 100 ml
6. Setelah itu, angkat dan dinginkan air buah nangka tadi
7. Saring air buah nangka tadi (yang dipergunakan sebagai perisa adalah air
saringan rebusan tadi)
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c. Pembuatan Yoghurt
1. Panaskan susu biji nangka sampai suhu 80°C - 90°C sambil diaduk (jangan
sampai mendidih) -> Pasteurisasi
2. Angkat dan didiamkan hingga suhu 40°C
3. Lalu tuang kedalam wadah/botol selai
4. Tambahkan plain yoghurt sebanyak satu sendok teh kedalam susu yang telah
dituang kedalam botol selai (satu sendok teh untuk 50 ml-100ml susu)
5. Tambahkan perisa nangka yang telah dibuat tadi sebanyak 10ml, 20 ml dan 30
ml serta kontrol (tanpa penembahan perisa) untuk 50ml susu biji nangka
6. Inkubasi dalam suhu ruang 18-24 jam
7. Uji organoleptik
d. Uji Organoleptik
 Uji ketajaman rasa perisa nangka, tingkat rasa asam dan tingkat kesukaan
pada yoghurt
Dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1) Sampel diambil secukupnya , kemudian dirasakan dengan lidah

E. Hasil
Tabel : Hasil uji organoleptik
N
o

Pernyat
aan

1

Rasa
Perisa

Ulanga
n
1
2
3

2

Dst

1
2
3

Nama

:

K

YPN1

YPN2

YPN3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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No abs

:

Kesimpulan
:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................
F. Pertanyaan
1. Bakteri apakah yang berperan dalam pembuatan yoghurt?
2. Mengapa suhu harus diturunkan menjadi 40°C sebelum menambahkan
plain?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam fermentasi yoghurt?
4. Mengapa memilih biji nangka sebagai pengganti susu hewani dalam
pembuatan yoghurt?

G. Format Laporan
a. Acara praktikum (judul, tanggal/hari,tempat)
b. Tujuan praktikum
c. Dasar teori
d. Alat, bahan dan cara kerja (bagan alir)
e. Hasil pengamatan
f.

Pembahasan

g. Kesimpulan
h. Daftar pustaka
i.

Lampiran/foto- foto

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Lampiran 4
INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian Kognitif
a. Kisi-kisi Soal Postest
Indikator

Soal
C1

3.10.1.Menjelaskan

C2

C3

C4

Jumlah soal
C5

1

prinsip-prinsip dasar

C6
1

2

1

1

2

Bioteknologi
konvensional

Total soal

1

b. Soal Postest
1. Dewasa ini banyak sekali industri rumahan yang membuat berbagai makanan
ataupun minuman fermentasi seperti yoghurt, tempe, tape,dll. Dalam hal ini
industri rumahan termasuk dalam bioteknologi apakah? Konvensional atau
modern? Jelaskan! (20)
2. Yoghurt merupakan bahan makanan yang difermentasikan menggunakan
bakteri asam laktat. Yoghurt disini termasuk dalam bioteknologi konvensional.
Jelaskan apakah yang dimaksud bioteknologi konvensional dalam konteks
yoghurt diatas!! (20)
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Perhitungan Nilai Postest:

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥100
40

c. Kisi-kisi Soal Pretest
Indikator

Soal
C1

C2

C3

C4

Jumlah soal
C5

C6

3.10.1.Menjelaskan

1

1

prinsip-prinsip dasar

2

1

2

2

Bioteknologi
konvensional
Total soal

d. Soal Pretest
1. Bakteri apakah yang terdapat dalam Plain Bio Kul dan yang digunakan
dalam praktikum kali ini? (20)
2. Apakah yang maksud dengan Pasteurisasi? (20)
Perhitungan Nilai Pretest :

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥100
40
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Pedoman Penilaian Kognitif
a. Pretest
Kunci Jawaban
Bakteri Streptococcus
thermophillus,
Lactobacillus
bulgaricus,
Lactobacillus
acidophillusdan
Bifidobacterium

Poin 20
Siswa menjawab
dengan menyebutkan
4 bakteri dan
penulisan ilmiah
dengan benar

Poin 10
Siswa menjawab
dengan menyebutkan
3-4 bakteri dan
penuisan ilmiah
dengan benar

Poin 5
Siswa menjawab
dengan menyebutkan
3-4 bakteri dengan
benar namun
peneulisan ilmiah
kurang benar

Poin 0
Siswa tidak menjawab atau
jawaban salah

Pasteurisasi
merupakan Proses
pemanasan makanan
dengan tujuan
membunuh organisme
yang merugikan, yang
sering digunakan
adalah suhu dibawah
titik didih air (80°C90°C)

Siswa menjawab
disertai penjelasan
yang lengkap

Siswa menjawab
disertai penjelasan
yang kurang lengkap,
misalnya kurang
dalam menambahi
tujuan pasteurisasi,
atau hanya
menyebutkan suhu
dibawah titik didih
saja.

Siswa hanya
menjawab proses
pemanasan dengan
membunuh organisme
yang merugikan tanpa
menyertakan suhu

Siswa tidak menjawab atau
jawaban salah
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b. Postest
Kunci Jawaban
Termasuk dalam
bioteknonogi
konvensional, karena
produk-produk
(yoghurt, tempe,
tape,dll) yang
diproduksi tersebut
memanfaatkan
mikroorganisme atau
bakteri dan tidak
menggunakan
rekayasa genetika

Poin 20
Siswa menjawab
dengan menjawab
bioteknologi
konvensional, disertai
penjelasan lengkap.

Poin 10
Siswa menjawab
dengan menjawab
bioteknologi
konvensional, disertai
penjelasan namun
kurang lengkap.

Poin 5
Siswa menjawab
dengan menjawab
bioteknologi
konvensional, namun
tidak disertai
penjelasan lengkap.

Poin 0
Siswa tidak menjawab atau
jawaban salah
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Suatu teknologi yang
digunakan sebagai
alternatif guna
menjaga bahan
makanan menjadi
lebih awet dan
memiliki nilai gizi
yang tinggi dengan
cara fermentasi yang
prosesnya dibantu
oleh mikroorganisme
atau bakteri asam
laktat seperti
Lactobacillus sp,
Streptococcus
termophillus dan
Bifidobacterium.

Siswa menjawab
disertai penjelasan
yang lengkap

Siswa menjawab
disertai penjelasan
yang kurang lengkap
yaitu hanya
menyebutkan dua
aspek misalnya
kurang dalam
menambahi alternatif
guna megawetkan dan
menambah nilai gizi
atau kurang
menyebutkan bakteribakteri yang berperan
atau kurang
menyebutkan dibantu
bakteri asam laktat.

Siswa menjawab
disertai penjelasan
yang kurang lengkap
yaitu hanya
menyebutkan salah
satu aspek yang
penting seperti dibantu
bakteri atau alternatif
guna mengawetkan
dan manambah nilai
gizi.

Siswa tidak menjawab atau
jawaban salah
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Instrumen Penilaian Presentasi
Nama/Kelompok

:

Kelas/Semester

:

Mata Pelajaran

:

Judul Presentasi

:

No
1

2

3

4

Aspek Penilaian
Kemampuan Mendeskripsikan Gagasan
a. Ide pokok laporan
b. Keruntutan berpikir dan latar belakang, masalah, tujuan,
hasil dan kesimpulan
c. Penggunaan bahasa indonesia
Kemampuan menjelaskan isi presentasi
a. Kelancaran menyampaikan gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja
Kemampuan menunjukkan orisinalitas
a. Bukti empirik atas argumen
b. Konsistensi argumentasi
Kemampuan menjelaskan inovasi dan manfaat
a. Sifat kebaruan hasil karya
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan penugasan dari
guru

Bobot

15 %

15 %

15 %

15 %

Skor

Nilai
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5

Kemampuan mempertahankan konsep dalam menjawab pertanyaan
a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan, dan konsistensi,
berkomunikasi lisan
20 %
b. Keruntutan dalam penalaran
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
6
Kemampuan menjelaskan hasil
a. Originalitas atas keaslian karya
15 %
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
c. Dampak atau manfaat
7
Sikap dalam presentasi
a. Kerapian
5%
b. Kesopanan
Catatan
: Skor 1-5 ( 1. Sangat kurang; 2. Kurang; 3. Cukup; 4. Baik; 5. Sangat baik )
Nilai : Bobot x Skor
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Pedoman Penilaian Presentasi
Aspek

Kemampuan
Mendeskripsikan
Gagasan

Kemampuan
menjelaskan isi
presentasi

1

2

Skor
3

4

Jika tidak ada

Jika hanya satu

Jika hanya dua

Jika hanya tiga

aspek yang

aspek saja

aspek yang

aspek yang

terpenuhi

terpenuhi

terpenuhi

terpenuhi

Jika hanya satu

Jika hanya satu

Jika hanya dua

Jika dua aspek

aspek yang

aspek yang

aspek yang

terpenuhi dan

terpenuhi

terpenuhi namun

terpenuhi

satu aspek

kedua aspek

kurang (runtut,

kurang (runtut,

lancar atau jelas)

5
Jika keempat
aspek terpenuhi

Jika ketiga aspek
terpenuhi
lengkap (runtut,
lancar dan jelas)

lancar atau jelas)
Kemampuan
menunjukkan
orisinalitas

Jika kedua aspek
tidak terpenuhi
dan lengkap
(dipertanggung
jawabkan dan
konsisten)

Jika salah satu
aspek aspek
tidak terpenuhi
dan lengkap
(dipertanggung

Jika kedua aspek
kurang lengkap
(dipertanggung
jawabkan dan
konsisten)

Jika hanya satu
aspek terpenuhi
dan lengkap
namun satu
aspek kurang
(dipertanggung

Jika kedua aspek
terpenuhi dan
lengkap
(dipertanggung
jawabkan dan
konsisten)
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Aspek

1

2

Skor
3

jawabkan dan
konsisten)

Kemampuan
menjelaskan
inovasi dan
manfaat

Kemampuan
mempertahankan
konsep dalam
menjawab
pertanyaan

Kemampuan
menjelaskan
hasil

4

5

jawabkan dan
konsisten)

Jika kedua aspek
tidak terpenuhi
dan tidak
lengkap

Jika hanya salah
satu aspek
terpenuhi dan
lengkap

Jika kedua aspek
kurang terpenuhi
dan kurang
lengkap

Jika salah satu
aspek terpenuhi
dan lengkap
(yang lainnya
kurang
terpenuhi)

Jika kedua aspek
terpenuhi dan
lengkap

Jika tidak ada
aspek terpenuhi

Jika satu aspek
yang terpenuhi

Jika dua aspek
yang terpenuhi

Jika hanya tiga
aspek yang
terpenuhi

Jika keempat
aspek terpenuhi

Jika ketiga aspek
tidak terpenuhi

Jika dua aspek
kurang terpenuhi
dan satu aspek
tidak muncul

Jika ketiga aspek
kurang terpenuhi

Jika hanya dua
aspek terpenuhi
dan satu aspek
kurang
memenuhi

Jika ketiga aspek
terpenuhi
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Aspek

Sikap dalam
presentasi

1

2

Jika kedua aspek
tidak terpenuhi

Jika hanya salah
satu aspek
terpenuhi dan
yang lainnya
tidak terpenuhi

Skor
3
Jika kedua aspek
kurang terpenuhi

4
Jika salah satu
aspek terpenuhi
dan satu aspek
lainnya kurang
terpenuhi

5
Jika kedua aspek
terpenuhi
(berpakaian dan
kesopanan)
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Instrumen Penilaian Kinerja
Kelas

: XII

Kelompok

:

No

Aspek

Kategori Penilaian

Skor
1

1

Persiapan

Alat dan bahan

2

Pelaksanaan

Prosedur pembuatan yoghurt
Prosedur uji organoleptik

3

Kegiatan akhir

Membersihakan dan mengembalikan alat/bahan
Mengumpulkan laporan
Skor total
Nilai

:
:

Perhitungan Nilai :

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥100
20

2

3

4
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Pedoman Penilaian Kinerja

Skor
Aspek

1

2

3

4

1. Persiapan

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang

Alat dan bahan yang

Alat dan bahan yang

Alat dan bahan yang

digunakan tidak

digunakan tidak

digunakan lengkap

digunakan lengkap

lengkap dan anggota

lengkap dan tetapi

dan tetapi anggota

dan anggota

kelompok tidak

anggota kelompok

kelompok kurang

kelompok

mengetahui semua

mengetahui

mengetahui

mengetahui semua

kegunaan alat

kegunaan alat dari

kegunaan alat

kegunaan alat

beberapa alat
2. Pelaksanaan
Prosedur Pembuatan
Yoghurt

Prosedur Uji
Organoleptik

Tidak sesuai

Sesuai prosedur

Mulai konsisten

Sesuai prosedur dan

prosedur yang tertera

tetapi kurang

sesuai dengan

selalu konsisten

pada LKS

konsistensi

prosedur

Tidak sesuai

Sesuai prosedur

Mulai konsisten

Sesuai prosedur dan

prosedur yang tertera

tetapi kurang

sesuai dengan

selalu konsisten

pada LKS

konsisten

prosedur

3. Kegiatan Akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

Skor
Aspek

Membersihkan dan
Mengembalikan

1

2

3

4

Tidak membersihkan

Alat dan bahan

Alat dan bahan

Alat dan bahan sudah

dan mengembalikan

hanya dibersihkan

dibersihkan dan

dibersihkan dan

alat/bahan yang

namun tidak

dikembalikan namun

dikembalikan dengan

digunakan

dikembalikan, atau

tidak lengkap

lengkap

Alat/ Bahan

alat bahan tidak
dibesihkan namun
dikembalikan.

Mengumpulkan
Laporan

Tidak

Mengumpulkan

Mengumpulakan

Mengumpulkan

mengumpulkan

laporan tidak tepat

laporan tidak tepat

laporan tepat waktu

laporan

waktu (lebih dari 2

waktu (1 hari)

hari)
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Instrumen Penilaian Afektif
Kelas : XII
Materi : Bioteknologi Konvensional

Disiplin

Tanggung
jawab

Nama

Teliti

No

Jujur

Indikator
Jumlah skor

Nilai

1
2
Dst..
.

Aspek yang muncul pada indikator Teliti, adalah:
1. Pengamatan dalam praktikum
2. Menganalisis data
Aspek yang muncul pada indikator Jujur, adalah:
1. Peserta didik memiliki sifat jujur saat ujian ataupun prktikum (tidak mencontek,
tidak memalsukan sitasi pustaka, hasil percobaan)
Aspek yang muncul pada indikator Tanggung Jawab, adalah:
1. Peserta didik memiliki sifat tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran
(mengumpulkan

tugas

(mengumpulkan

laporan

tepat

waktu)

tepat

atau

waktu,

dalam

membawa

kegiatan

praktikum

bahan

praktikum,

membersihkan dan mengembalikan alat-alat praktikum pada tempatnya)
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Aspek yang muncul pada indikator Disiplin, adalah:
1. Peserta didik memiliki sikap disiplin dalam melakukan pengamatan (taat dalam
peraturan di laboratorium) ataupun

kegiatan pembelajaran (taat

dalam

berpakaian ataupun keterlambatan saat masuk sekolah)
Skor
Indikator
1
Teliti

2

Jika tidak ada Jika
aspek

yang salah

terpenuhi

aspek
terpenuhi

Jujur

3

4

hanya Jika ada salah Jika
satu satu

aspek aspek

yang kurang

terpenuhi

terpenuhi

Jika tidak ada Jika hanya satu Jika hanya dua Jika
aspek

yang aspek

terpenuhi

terpenuhi

yang aspek
terpenuhi

terpenuhi

Jika tidak ada Jika hanya satu Jika hanya dua Jika

Jawab

aspek
terpenuhi

Disiplin

terpenuhi

yang aspek

yang aspek

terpenuhi

terpenuhi

terpenuhi

yang aspek

terpenuhi

yang aspek

terpenuhi

Perhitungan Nilai :

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

semua

yang aspek

Jika tidaka ada Jika hanya satu Jika hanya dua Jika
aspek

semua

yang aspek

Tanggung

yang aspek

semua

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥100
16

terpenuhi

semua
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Format Laporan Tertulis
A. Acara praktikum (judul, tanggal/hari,tempat) (5)
B. Tujuan praktikum (5)
C. Dasar teori (15)
D. Alat, bahan dan cara kerja (bagan alir) (10)
E. Hasil pengamatan (20)
F. Pembahasan (25)
G. Kesimpulan (10)
H. Daftar pustaka (5)
I. Lampiran/dokumentasi (5)

Perhitungan Nilai :

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥100
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

Aspek yang Dinilai

A. Acara Praktikum

Skor

Pedoman Penilaian Laporan Tertulis

Kriteria Penilaian

1

Hanya mencantumkan 1 komponen lengkap

2

Mencantumkan 2 komponen lengkap
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Aspek yang Dinilai

Skor
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3
4

Mencantumkan 3 komponen lengkp
Mencantumkan semua komponen namun ada
yang tidak lengkap

5

Mencantumkan dengan lengkap dan benar

1

Tidak mencantumkan tujuan praktikum

2

B. Tujuan

Kriteria Penilaian

3

4

5
1
3

6
C. Kajian Pustaka

Mencantumkan tujuan praktikum namun tidak
sesuai dengan percobaan yang dilakukan
Mencantumkan tujuan praktikum namun
bahasa kurang jelas
Mencantumkan tujuan praktikum namun
kurang lengkap
Mencantumkan tujuan praktikum dengan jelas,
lengkap dan benar
Tidak mencantumkan kajian pustaka
Mencantumkan kajian pustaka tapi tidak
sesuai dengan topik praktikum
Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan
topik percobaan namun kurang lengkap
Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan

9

topik percobaan namun penulisan tidak
sistematis

11

Mencantumkan kajian pustaka sesuai, kalimat
sistematis namun tidak disertakan sumber
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Skor
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Kriteria Penilaian
Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan

15

topik percobaan lengkap, sistematis, dan
disertai sumber.

1

D. Alat, Bahan dan
Cara Kerja

Hanya mencantumkan salah satu komponen

4

Mencantumkan 2 komponen

6

10
1
5

8

10

15

20
F. Pembahasan

kerja

3

8

E. Hasil Pengamatan

Tidak mencantumkan alat, bahan dan cara

1

Mencantumkan 3 komponen namun kurang
lengkap
Mencantumkan 3 komponen lengkap namun
kurang sistematis
Mencantumkan semua komponen dengan
lengkap, benar dan sistematis
Tidak mencantumkan hasil pengamatan
Parameter uji organoleptik yang diuji tidak
lengkap
Parameter uji organoleptik yang diuji lengkap
akan tetapi data kurang lengkap
Data yang dituliskan lengkap tetapi tidak rapi
dan tidak sistematis
Data yang dituliskan lengkap dan rapi namun
tidak sistematis atau sebaliknya
Data yang dituliskan lengkap,rapi dan
sistematis
Tidak mencantumkan pembahasan
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Skor
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5

10

15

Kriteria Penilaian
Pembahasan tidak sesuai dengan poin
pembahasan
Pembahasan sesuai dengan poin pembahasan
akan tetapi kurang lengkap
Pembahasan sesuai dengan poin pembahasan
namun kurang didasari dengan teori
Pembahasan sesuai dengan poin pembahasan,

20

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

25

lengkap dan dan didukung dengan teori yang
kuat

1

Tidak mencantumkan kesimpulan

2

Kesimpulan tidak menjawab tujuan

4
G. Kesimpulan

Kesimpulan mengarah pada tujuan namun
kurang lengkap
Kesimpulan mengarah pada tujuan, lengkap

8

namun masih mencantumkan hal yang
seharusnya berada di pembahasan

10
1
H. Daftar Pustaka

2

Kesimpulan mengarah pada tujuan, lengkap
dan singkat
Tidak mencantumkan daftar pustaka
Mencantumkan daftar pustaka namun tidak
lengkap
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Skor
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3

Kriteria Penilaian
Mencantumkan daftar pustaka lengkap, namun
masih banyak bersumber dari blog
Mencantumkan daftar pustaka lengkap dan

4

sumber yang terpercaya (bukan blog) namun
penulisan belum benar

5
1
I. Lampiran

3

(dokumentasi)
5

Mencantumkan daftar pustaka lengkap,
sumber terpercaya dan penulisan sudah benar
Tidak mencantumkan lampiran
Mencantumkan lampiran namun tidak disertai
keterangan
Mencantumkan lampiran, lengkapdan disertai
keterangan
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Lampiran 5

ANGKET UJI ORGANOLEPTIK
Nama

:

Usia

:

Jenis Kelamin

:

Berilah tanda () pada kolom-kolom dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut:
Skala/Uji Analisis
Citarasa perisa

5

4
Berasa Nangka

Citarasa asam

Sangat berasa
Nangka
Sangat asam

Kesukaan Yoghurt

Sangat suka

No Pernyataan
1

Rasa
Perisa

2

Rasa
Asam

3

Kesukaan

Kesimpulan

Ulangan

3

2

1

Asam

Agak berasa
Nangka
Agak asam

Tidak berasa
Nangka
Tidak asam

Sangat tidak berasa
Nangka
Sangat tidak asam

Suka

Agak suka

Tidak suka

Sangat tidak suka

K
A
B
C
D
E
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
2
3
1
2
3
1
2
3

:

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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Lampiran 6
Hasil Uji Organoleptik
Panelis/Pengul
angan
1

2

3

4

5

6

7
8

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Ketajaman perisa
K
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

YPN1
3
2
2
2
1
2
3
3
2
3
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
3

YPN2
3
3
2
2
2
3
2
3
4
3
4
3
3
4
3
1
2
2
3
3
3
3

YPN3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
2
2
3
4
4
3
4

Rasa Asam
K
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3

YPN1
2
3
3
4
4
3
4
2
3
3
3
3
2
2
4
3
4
2
4
4
4
3

YPN2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3

Tingkat Kesukaan
YPN3
3
2
4
3
2
3
2
2
2
2
3
2
4
3
3
2
2
3
3
3
3
2

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

YPN1
3
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
1
2
2
2
2
3

YPN2
2
1
1
2
2
3
4
4
4
4
5
5
3
3
4
2
1
1
2
2
2
2

YPN3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
5
4
3
3
2
1
1
3
3
3
3
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Panelis/Pengul
angan

9

10

11

12

13

14

15

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ketajaman perisa
K
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1

YPN1
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2

YPN2
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
3
3
3
2

YPN3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
2
4
4
4
3
3
3
3
4
3

Rasa Asam
K
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3

YPN1
3
3
4
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
3
4
1
2
3
3
3
2
3
3

YPN2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
4
3
3
3
2
2
2

Tingkat Kesukaan
YPN3
2
4
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3

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

YPN1
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
2
3
3
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2

YPN2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
3
3
2
2
3
3
2
1
1

YPN3
3
5
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
3
3
3
3
3
3
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Lampiran 7

Analisis Statistik Kruskal Wallis Data Uji Organoleptik



Parameter Rasa Asam
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

HASIL

60

3.02

.748

1

4

ASAM

60

2.50

1.127

1

4

Kruskal-Wallis Test
Ranks
ASAM

HASIL

N

Mean Rank

KONTROL

15

14.70

perisa 10 ml

15

26.73

perisa 20 ml

15

34.20

perisa 30 ml

15

46.37

Total

60

Test Statistics a,b
HASIL
Chi-Square

30.764

df
Asymp. Sig.

3
.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: ASAM
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Parameter Ketajaman Perisa
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
2.51
1.115

N
Hasil

60

Perisa

60

2.50

Minimum

1.127

Maximum
1

4

1

4

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perisa

Hasil

N

Mean Rank

Kontrol

15

9.57

Perisa 10 ml

15

26.97

Perisa 20 ml

15

33.47

Perisa 30 ml

15

52.00

Total

60

Test Statistics a,b
Hasil
Chi-Square

48.276

df

3

Asymp. Sig.

.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Perisa



Parameter Tingkat Kesukaan Panelis
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation

N

Minimum

Maximum

Hasil

60

2.60

1.355

1

5

Kesukaan

60

2.50

1.127

1

4
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Kruskal-Wallis Test
Ranks
Kesukaan

Hasil

N

Mean Rank

Kontrol

15

11.30

Perisa 10 ml

15

28.23

Perisa 20 ml

15

30.87

Perisa 30 ml

15

51.60

Total

60

Test Statistics a,b
Hasil
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
Kesukaan

42.551
3
.000
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Lampiran 8

Analisis Statistik Uji Duncan pada Data Uji Organoleptik untuk Menentukan
Perlakuan yang memiliki Beda Nyata pada setiap Perlakuan



Parameter Rasa Asam
HASIL

Duncan
ASAM

N

Subset for alpha = 0.05
a

b

c

KONTROL

15

2.27

perisa 10 ml

15

2.87

perisa 20 ml

15

3.20

perisa 30 ml

15

3.73

Sig.



1.000

.093

1.000

Parameter Ketajaman Perisa
Hasil

Duncan
Perisa

N

Subset for alpha = 0.05
a

Kontrol

15

Perisa 10 ml

15

Perisa 20 ml

15

Perisa 30 ml

15

Sig.

b

c

d

1.13
2.27
2.69
3.93
1.000

1.000

1.000

1.000
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Parameter Tingkat Kesukaan Panelis
Hasil

Duncan
Kesukaan

N

Subset for alpha = 0.05
a

b

c

Kontrol

15

Perisa 10 ml

15

2.27

Perisa 20 ml

15

2.53

Perisa 30 ml

15

Sig.

1.20

4.40
1.000

.312

1.000
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Lampiran 9
Dokumentasi
A. Pembuatan Susu Biji Nangka

Proses perebusan biji nangka

Proses penirisan dan pengupasan
kulit biji nangka

Proses penyaringan dengan kain saring

Hasil pemblenderan

Hasil penyaringan

Proses Pasteurisasi
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B. Pembuatan Ekstrak Perisa Buah Nangka

Proses penimbangan daging buah
nangka

C. Uji organoleptik

Hasil inkubasi yoghurt susu biji
nangka dengan perisa alami
nangka

Panelis mencoba yoghurt

Proses perebusan

