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2016
ABSTRAK
Yogurt merupakan minuman fermentasi susu yang memanfaatkan aktivitas
Bakteri Asam Laktat (BAL) yang bermanfaat untuk menjaga keasaman lambung
dan menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam usus. Saat ini yogurt tidak
hanya dibuat dengan bahan dasar susu sapi tetapi dapat juga diganti menggunakan
susu nabati, salah satunya dengan campuran dari susu kedelai dan susu jagung
yang dikenal dengan Soy Corn Yogurt. Soy Corn Yogurt bermanfaat bagi
kesehatan dan dapat dikonsumsi semua kalangan, termasuk penderita intoleransi
laktosa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan susu kedelai dan
susu jagung manis pada pembuatan Soy Corn Yogurt yang disukai konsumen
melalui uji organoleptik akan warna, aroma, dan rasa serta melihat pengaruh
perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung manis terhadap tingkat
keasaman yang dihasilkan.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2
kontrol, 3 perlakuan, yaitu perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung JK
1 (70 ml susu kedelai: 30 ml susu jagung), JK 2 (50 ml susu kedelai:50 ml susu
jagung), dan JK 3 (30 ml susu kedelai: 70 ml susu jagung), masing- masing 3 kali
ulangan. Soy Corn Yogurt yang telah dibuat, diuji organoleptik kepada 20 panelis
agak terlatih. Hasil yang didapat dari uji organoleptik kemudian diuji statistik
menggunakan uji Anova, kemudian dilanjutkan dengan uji rangking Friedman.
Uji statistik Anova menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan tidak
memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kesukaan konsumen akan
warna, aroma, dan rasa Soy Corn Yogurt. Melalui uji rangking Friedman
menunjukkan bahwa perlakuan JK 1 merupakan perlakuan yang paling disukai
panelis.
Kata Kunci : Soy Corn Yogurt, perbandingan volume, tingkat kesukaan konsumen
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THE INFLUENCE OF SOY MILK AND SWEET CORN MILK VOLUME
RATIO IN MAKING SOY CORN YOGURT TOWARDS THE LEVEL OF
CONSUMER’S FAVORITES
Arliana Otemusu
Sanata Dharma University
2016
ABSTRACT

Yogurt is fermented milk beverage that use Lactic Acid Bacteria (LAB)
activity. Yogurt is beneficial to maintain the stomach’s acidity and suppress the
growth of pathogenic bacteria in the intestine. Today, yogurt can not only made
with cow's milk but can also be made using soy milk and sweet corn milk. Soy milk
and sweet corn milk are the examples of mixed vegetables milk that can be used to
make Soy Corn Yogurt. Soy Corn Yogurt is beneficial to health and can be
consumed by everyone, including to those are lactose intolerance. This research
aims to know the comparison of soy milk and sweet corn mik in Soy Corn Yogurt
production and consumer’s preferrence through organoleptic with color, aroma,
and flavor. The other aims of the research to know the influence of the
comparative volume of soy milk and sweet corn milk against the resulting acidity
level.
This study used a Randomized Complete Design (RCD) with 2 controls, 3
treatment, i.e. comparison of the volume of soy milk and sweet corn milk JK 1 (70
ml soy milk: 30 ml sweet corn milk), JK 2 (50 ml soy milk: milk 50 ml sweet corn
milk), and the JK 3 (30 ml soy milk: 70 ml sweet corn milk), each treatmen was
made triplicate. Soy Corn Yogurt that has been created, was organoleptic testby
20 panelists. The results obtained from the organoleptic then tested using
statistical test Anova, then proceed with the test in spite of Friedman.
Statistical test Anova showed that each treatment does not provide a
significant difference towards the level of the community's favorite color, aroma,
and taste the Corn Soy yogurt. The rank of Friedman showed that JK 1 is the most
preferred treatment panelists.
Keywords: Soy Corn Yogurt, soy milk and corn milk volume ratio, the level of the
consumer's favorites
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Kesehatan adalah aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap
orang selalu berusaha untuk memperhatikan keadaan tubuhnya agar tetap dalam
kondisi yang sehat. Salah satu upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan adalah
dengan menjaga pola konsumsi. Pola konsumsi sehat yang sering diterapkan oleh
adalah dengan konsumsi produk probiotik. Banyak orang telah mengetahui bahwa
produk probiotik berguna bagi kesehatan usus serta dapat melawan bakteri
patogen dalam usus. Ada berbagai macam produk probiotik yangditemui di
pasaran, salah satunya adalah yogurt.
Yogurt merupakan salah satu produk bioteknologi dan terbuat dari susu
sapi melalui proses fermentasi bakteri asam laktat. Bakteri Asam Laktat yang
umum digunakan pada produk yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus thermophilus (Makanjuola, 2012). Yogurt sangat baik untuk
kesehatan, terutama untuk menjaga keasaman lambung dan dapat menekan
pertumbuhan bakteri patogen di usus. Dasar pembuatan yogurt pada umumnya
ialah dengan menggunakan bahan dasar susu yang ditambah perisa makanan
untuk membuat rasa dari yogurt yang dihasilkan menjadi lebih nikmat
(Makanjuola, 2012)
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Produk yogurt yang familiar dikalangan konsumen adalah yogurt yang
dibuat dengan bahan dasar susu sapi. Namun beberapa tahun ini banyak orang
yang mulai mengalami alergi terhadap susu sapi. Alergi terhadap susu sapi
dikenal dengan istilah intoleransi laktosa, yaitu suatu keadaan dimana tubuh tidak
dapat memproduksi enzim laktase dalam jumlah yang cukup. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan agar penderita alergi susu sapi tetap dapat mengkonsumsi
yogurt adalah dengan mengganti bahan dasar pembuatan yogurt dengan susu
nabati, yaitu jenis susu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Susu nabati memiliki
kandungan protein yang hamper sama dengan kandungan protein yang dimiliki
oleh susu sapi. Susu nabati memiliki kelebihan yaitu dapat dikonsumsi oleh
penderita intoleransi laktosa. Susu nabati juga tidak berbau amis sehingga dapat
dikonsumsi semua kalangan. Beberapa jenis susu nabati yang sudah dikenal oleh
konsumen antara lain susu kedelai, susu kacang hijau, dan susu kacang tanah
(Padghan et al., 2015).
Susu nabati yang kerap digunakan sebagai pengganti bahan dasar
pembuatan yogurt berasal dari susu kedelai. Cita rasa susu kedelai telah dikenal
oleh konsumen dan susu kedelai telah banyak dijual dengan berbagai bentuk dan
kemasan serta dipercaya mengandung gizi yang baik bagi tubuh. Pada susu
kedelai terdapat cita rasa yang kurang disukai oleh konsumen, yaitu cita rasa yang
disebut “langu”. Rasa langu pada susu kedelai disebabkan oleh adanya aktivitas
enzim lipoksigenase pada biji kedelai. Cita rasa langu dapat dihilangkan dengan
beberapa cara, yaitu dengan perendaman, pemanasan, atau dengan menambahkan
zat perisa (Ginting dkk. dalam Rahmawati, 2016).
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Metode yang digunakan untuk mengurangi cita rasa langu pada penelitian
ini selain dengan perendaman dan pemanasan yaitu dengan mencampur susu
kedelai dengan susu jagung manis. Jagung manis (Zea mays) adalah jenis
tumbuhan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dan dapat ditemui
diberbagai wilayah di Indonesia, bahkan dibebrapa wilayah seperti Madura dan
Nusa Tenggara dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Jagung manis memiliki
warna kuning yang menarik, aroma khas, dan juga cita rasa yang digemari oleh
konsumen. Jagung manis memiliki banyak kandungan zat gizi yang bermanfaat
bagi tubuh manusia. Jagung juga dapat digunakan sebagai makanan alternatif
pengganti beras yang selama ini menjadi makanan utama konsumen Indonesia.
Jagung manis tidak hanya dapat diolah menjadi makanan ringan atau sayur namun
dapat dibuat menjadi susu (USDA, 2004)
Jagung manis merupakan sumber karbohidrat berkalori rendah, sumber
vitamin dan mineral, sehingga cukup baik untuk memenuhi gizi dan kesehatan
tubuh. Jagung manis kaya akan protein inhibitor yang dapat mencegah
pembentukan kanker, dan mengandung vitamin K yang berkhasiat dapat
menghentikan pendarahan seperti mimisan dan batuk dan juga dapat
dimanfaatkan untuk pengobatan (terapi) seperti pembentukan otot dan tulang,
mencegah gigi berlubang, mencegah kanker, penyakit jantung, berbagai penyakit
lainnya Kandungan jagung manis setiap 100 g bahan kalori 129 kal; protein 4,1 g;
lemak 1,3g; karbohidrat 30,3 g; kalsium 5 mg; fosfor 108 mg; besi 1,1 mg;
vitamin A 117 mg; vitamin B 0,18 mg; vitamin C 9 mg; dan air 63,5 (Etiyati,
2010).
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Olahan probiotik berbahan dasar campuran susu kedelai dan susu jagung
dikenal dengan sebutan Soy Corn Yogurt. Saat ini telah dilakukan berbagai
penelitian tentang produksi Soy Corn Yogurt dan manfaatnya bagi manusia. Soy
Corn Yogurt memiliki keunggulan dapat dikonsumsi oleh penderita intoleransi
laktosa karena tidak adanya kandungan laktosa dan tidak berbau amis. Disamping
itu, serta campuran dari susu kedelai dan susu jagung manis terbukti dapat
menaikkan nilai protein pada Soy Corn Yogurt.
Penelitian yang dilakukan oleh Lestiyani dkk (2014) menunjukkan bahwa
total Bakteri Asam Laktat (BAL) yang terdapat pada medium Soy Corn Yogurt
hampir sama dengan total Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat hidup pada
Yogurt susu sapi karena pada Soy Corn Yogurt terdapat kandungan gula berupa
sukrosa dan fruktosa yang dapat digunakan sebagai substrat pengganti laktosa.
Bakteri Asam Laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
thermophilus dapat mengubah sukrosa dan fruktosa menjadi asam laktat
(Lestiyani dkk, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakuakn oleh Lestiyani dkk.
peneliti ingin menguji tingkat kesukaan konsumen terhadap aroma, warna, dan
rasa Soy Corn Yogurt dengan rasio perbandingan volume yang berbeda.
B. Rumusan masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Apakah perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung berpengaruh
terhadap tingkat kesukaan konsumen akan warna, aroma, dan rasa Soy Corn
Yogurt ?
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2. Bagaimana pengaruh perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung
terhadap warna, rasa, dan aroma Soy Corn Yogurt pada masing-masing
perlakuan?
3. Berapa perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung pada pembuatan
Soy Corn Yogurt yang paling digemari oleh konsumen?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui pengaruh perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung
terhadap tingkat kesukaan konsumen akan Soy Corn Yogurt.
2. Mengetahui pengaruh perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung
terhadap warna, aroma, dan rasa Soy Corn Yogurt yang dihasilkan pada
masing-masing perlakuan.
3. Mengetahui perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung pada
pembuatan Soy Corn Yogurt yang paling digemari oleh konsumen.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Sebagai

bahan

acuan

penelitian

selanjutnya,

terutama

dalam

pengembangan pembuatan minuman probiotik, khususnya pada pembuatan Soy
Corn Yogurt.
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2. Bagi Dunia pendidikan
Memberikan informasi baru yang dapat dikembangkan dalam dunia
pendidikan, khususnya dalam materi pembelajaran Bioteknologi di kelas XII
semester 2.
3. Bagi Konsumen
Memberi informasi alternatif minuman probiotik dari susu nabati serta
memperkenalkan produk probiotik yang dapat digunakan sebagai peluang usaha
bagi konsumen.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip/ Teori yang Terkait
1. Yogurt
Yogurt merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional dibidang
pangan yang memanfaatkan susu sapi sebagai bahan dasarnya. Yogurt dibuat
dengan cara menginokulasi bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus
dan

Streptococcus

thermophilus

(Tamime

dan

Robinson,

2000

dalam

Weerathilake et al., 2014). Sumber lain menyatakan bahwa “ Yogurt adalah
produk fermentasi susu yang berupa cairan kental hingga semi padat dengan cita
rasa asam yang khas” (Legowo, 2005 Sayuti et al., 2013). Istilah yogurt berasal
dari bahasa Turki, yaitu “jugurt” yang digunakan untuk mendeskripsikan jenis
makanan hasil fermentasi susu yang rasanya asam (Younus et al. dalam Aswal et
al., 2012).
Berdasarkan pembuatannya, yogurt dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu set
yogurt dan stirred yogurt. Set yogurt merupakan yogurt yang pada saat proses
inkubasi dilakukan dalam kemasan tertentu dan menghasilkan tekstur yang sangat
kental, berwarna putih, dan rasanya sangat asam. Stirred yogurt adalah yogurt
yang proses inkubasinya dilakukan pada wadah yang besar dan dilakukan
pengadukan kemudian dikemas dalam kemasan yang lebih kecil (Dwiyani, 2008).

7
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Proses fermentasi

yogurt menggunakan bakteri asam laktat umumnya

menggunakan Bakteri Asam Laktat dari golongan Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus thermophilus. Pada saat inokulasi, terjadi hubungan timbal balik
antara kedua bakteri asam laktat ini. Pada awal proses fermentasi, Streptococcus
thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus secara bersamaan mengambil asamasam amino yang berasal dari susu kemudian, aktivitas proteolik Lactobacillus
bulgaricus akan memecah asam-asam amino kompleks dalam susu dan
menghasilkan asam-asam amino sederhana (valin, histidin, dan glisin) yang
diperlukan Streptococcus thermophilus untuk merangsang pertumbuhanya.
Pada proses fermentasi, pertumbuhan Streptococcus thermophilus akan
lebih cepat dalam menghasilkan asam laktat yang akan digunakan oleh
Lactobacillus bulgaricus dalam pertumbuhannya. Simbiosis obligat yang terjadi
antara kedua jenis bakteri ini berperan penting dalam pembentukan tekstur dan
rasa yogurt (Goff, dalam Ginting dan Pasaribu, 2005). Proses penguraian ini
berperan penting karena belakangan ini terdapat sebagian orang tidak dapat
mencerna laktosa menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang disebut sebagai
Intoleransi laktosa yaitu suatu keadaan dimana tubuh memiliki keterbatasan dalam
memproduksi laktase karena kelainan genetik. Orang dengan kelainan ini
menujukkann beberapa gejala ketika mengkonsumsi susu. Gejala yang
ditunjukkan oleh penderita Intoleransi laktosa adalah mual, sakit perut, kembung,
diare, dan kram (Wirakusumah, 2007 dalam Santoso, 2016).
Proses pembuatan yogurt terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap persiapan,
pasteurisasi, inokulasi, dan inkubasi. Tahap persiapan adalah tahap persiapan alat,
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bahan, dan tempat pembuatan yogurt. Tahap pasteurisasi merupakan tahap
pemanasan bahan baku. Pasteurisasi dilakukan pada suhu 85ºC selama 30 menit
atau 95ºC selama 10 menit dengan tujuan agar mikroorgaisme kontaminan atau
bakteri patogen maupun pembusuk tidak terdapat pada susu sehingga lingkungan
pertumbuhan kultur starter tetap kondusif dan steril. Tahap inokulasi merupakan
tahap penambahan kultur starter Bakteri Asam Laktat. Penambahan kultur starter
dilakukan pada suhu 40-45ºC karena suhu tersebut merupakan suhu optimal untuk
pertumbuhan Bakteri Asam Laktat. Tahap inkubasi atau tahap fermentasi
merupakan tahap yang sangat penting dalam pembuatan yogurt. Tahap inkubasi
dilakukan pada suhu kamar (sekitar 29ºC) selama 14 – 16 jam sedang pada suhu
45ºC berlangsung selama 4-6 jam ( Kustanti et al., dalam Santoso, 2016).
Yogurt adalah minuman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan,
antara lain bermanfaat bagi kesehatan usus, menurunkan resiko osteoporosis
karena terdapat kandungan kalsium, yogurt juga aman dikonsumsi oleh penderita
Intoleransi laktosakarena laktosa yang terdapat pada yogurt telah diubah oleh
Bakteri Asam Laktat dalam bentuk sederhana, menurunkan resiko hipertensi
karena kadar kalsium rendah yang terkandung dalam yogurt, dan mengandung
banyak kolagen yang bermanfaat bagi kesehatan kulit ( Aswal et al., 2012).
2. Susu Kedelai
Susu kedelai merupakan minuman ekstrak kedelai yang dibuat dengan cara
menghaluskan kedelai yang telah di giling kemudian menambahkan air dengan
perbandingan tertentu sehingga diperoleh cairan berwarna putih susu dengan
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aroma yang khas. Susu kedelai telah dikenal sejak lama dan banyak dikonsumsi
oleh masyarakat di negara-negara di Asia seperti Cina, Jepang, Korea, Singapura,
dan Thailand karena memiliki kandungan protein yang tinggi (Onourah et al.,
dalam Jiang et al., 2013). Susu kedelai memiliki kombinasi nutrisi yang hampir
sama seperti susu sapi, namun susu kedelai memiliki kadar kolesterol, gluten, dan
laktosa yang rendah sehingga susu kedelai aman di konsumsi oleh penderita
Intoleransi laktosa, vegetarian, dan juga aman bagi kesehatan. Protein dalam
kedelai dapat di pertimbangkan menjadi pengganti protein hewani. Zat gizi yang
terdapat dalam kedelai kecuali asam amino sulfat (metionin dan sistein) hampir
sama dengan protein hewani karena dalam kedelai memuat lebih banyak asam
amino yang diperlukan baik untuk manusia maupun hewan. Susu kedelai
memiliki flavor yang kurang disukai oleh masyarakat yang dikenal sebagai flavor
“langu”.
Kesan langu yang ditimbulkan oleh susu kedelai karena dalam kedelai
terkandung

enzim

lipoksigenase.

Aktivitas

enzim

lipoksigenase

yang

menyebabkan cita rasa langu pada susu kedelai terjadi pada saat pengupasan kulit
dan penggilingan akibat kontak dengan udara khususnya oksigen (Ginting dkk.,
dalam Rahmawati, 2016).
Kedelai (Glycine max) sebagai bahan dasar pembuatan susu kedelai adalah
bahan pangan fungsional memiliki kandungan protein yang tinggi (35-38%), dan
juga kandungan lemak yang cukup tinggi (± 20%). Selain kandungan protein yang
tinggi, kedelai memiliki kandungan serat (dierary fiber), vitamin, dan mineral
(Affandi, dalam Khamidah dan Istiqomah, 2012).
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Kedelai memiliki kandungan isoflavon yang memiliki berbagai manfaat
bagi kesehatan. Isoflavon merupakan salah satu jenis Flavonoid, yaitu senyawa
yang terdiri dari C6-C3-C6 yang mirip dengan hormon estrogen. Oleh sebab itu,
isoflavon sering disebut sebagai fitoestrogen. Fitoestrogen termasuk dalam
kategori zat kimia dalam makanan yang disebut fitokimia, yaitu suatu komponen
dalam tumbuhan (buah, tumbuhan, dan kacang-kacangan) yang tidak termasuk zat
gizi tetapi mengandung suatu komponen biologi yang aktif dan berpengaruh
terhadap kesehatan tubuh (Bolla, 2015).
3. Susu Jagung
Susu jagung merupakan cairan hasil ekstrak jagung manis (Zea mays
Saccharata) yang dibuat dengan menggiling biji jagung kemudian di tambah air
dengan perbandingan tertentu. Susu jagung berwarna kuning muda hingga kuning
tua dengan aroma yang khas dan rasa manis yang membuat jagung manis di sukai
oleh banyak orang.
Jagung manis termasuk dalam komoditas palawija yang termasuk dalam
famili Gramineae. Jagung manis memiliki ciri-ciri endosperm berwarna bening
dengan kulit biji tipis. Jagung manis pada umumnya dikonsumsi sebagai makanan
ringan, digunakan sebagai pengganti nasi sebagai bahan makanan pokok atau
dikonsumsi sebagai sayuran (Ari dan Suhartanti, 2012). Jagung manis dikenal
berdasarkan aroma dan rasa yang manis karena mengandung lemak jenuh
(palmitat dan stearar) juga mengandung lemak tak jenuh (oleat dan linolat).
Protein jagung mengandung komposisi asam amino yang baik meskipun hanya
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memuat sedikit bagian dari lisin dan triptophan. Dalam 100 mg susu jagung
mengandung 24 IU vitamin A, 0,02 mg vitamin B1, 0,03 mg vitamin B2, 0,02
vitamin B6, 3,7 mg vitamin C, dan 0,52 mg niasin. Susu jagung memiliki rasa
yang lezat dan nilai gizi tinggi serta dapat berguna dalam menjadi alternatif susu
nabati bagi penderita Intoleransi laktosa (Padghan et al., 2015).
4. Fermentasi
Fermentasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “fervere” yang berarti merebus,
merupakan suatu keadaan yang dikaitkan dengan kondisi cairan yang
bergelembung. Bagi ahli biokimia dan mikrobiologi industri fermentasi berarti
pembangkitan energi katabolisme senyawa organik dan juga menggambarkan
setiap proses menghasilkan produk dari pembialan mikroorganisme. Berdasarkan
pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fermentasi berarti suatu proses
terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat melalui aktivitas enzim yang
dihasilkan oleh mikroorganisme (Suprihatin, 2010)
Mikroorganisme membutuhkan sumber energi

yang berasal dari

metabolisme bahan pangan. Bahan baku energi yang paling banyak digunakan
untuk

pertumbuhan

mikroorganisme

adalah

glukosa.

Beberapa

jenis

mikroorganisme mencerna glukosa tanpa adanya oksigen atau disebut
metabolisme anaerob dan menghasilkan air, karbondioksida, dan sejumlah besar
energi (ATP) yang digunakan untuk pertumbuhan. Mikroorganisme tersebut
hanya memecah sejumlah kecil energi dan hasil metabolismenya berupa sejumlah
kecil energi (ATP), karbondioksida, air, dan produk akhir metabolik lain seperti
asam laktat, asam asetat, dan etanol. Pertumbuhan bakteri tanpa adanya oksigen
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disebut fermentasi. Fermentasi bahan pangan merupakan hasil metabolisme
bebrapa jenis bakteri, khamir, dan kapang. Mikroorganisme yang memfermentasi
bahan pangan, sebagian besar adalah bakteri pembentuk asam laktat, asam asetat,
dan beberapa jenis khamir penghasil alkohol (Suprihatin, 2010).
Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan bakteri yang menghasilkan
sejumlah besar asam laktat sebagai hasil akhir metabolisme gula (karbohidrat).
Aktivitas Bakteri Asam Laktat (BAL) pada suatu substrat menurunkan nilai pH
dan menimbulkan rasa asam. Disamping itu, aktivitas BAL juga menghambat
pertumbuhan beberapa jenis bakteri lain. Beberapa jenis BAL yang penting pada
fermentasi asam laktat adalah sebagai berikut:
a.

Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, dan Streptococcus cremoris
berperan dalam fermentasi susu

b.

Pediococcus cereviceae, berperan dalam fermentasi daging dan sayuran.

c.

Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dexatranicum, berperan dalam
permulaan fermentasi sayuran.

d.

Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus splantarum,
Lactobacillus delbrueckii berperan dalam fermentasi susu dan sayuran
(Suprihatin, 2010)
Ada beberapa produk pangan yang merupakan hasil fermentasi BAL, salah

satunya adalah fermentasi susu yang dikenal dengan yogurt. Seperti yang telah
dijelaskan pada subbab diatas, yogurt dapat dibuat dengan beberapa tahapan, yaitu
tahap pasteurisasi dengan tujuan agar bakteri-bakteri patogen dihilangkan pada
medium

pertumbuhan

BAL,

pendinginan

hingga

40-45º C

kemudian
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menginokulasikan kultur starter pada suhu tersebut sebanyak 5% dari jumlah
cairan yang akan dibuat menjadi yogurt, kemudian tahap selanjutnya adalah
inkubasi pada suhu ruang (± 37ºC) selama 24 jam. Tahap akhir dari pembuatan
yogurt adalah pemanenan setelah diinkubasi selama 24 jam (Santoso, 2016). Pada
saat inkubasi, terjadi fase-fase pertumbuhan pada mikroba yang diinokulasi,
seperti tampak pada Gambar 2.1.

Sumber: Suprihatin, 2009
Gambar 2.1. Fase Pertumbuhan Mikroba pada Proses Fermentasi
Gambar 2.1. menunjukkan bahwa ada tahap pertumbuhan mikroba yang
terjadi pada proses fermentasi. Tahapan tersebut terbagi menjadi 7 tahapan, yaitu
fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, fase logaritmik, fase pertumbuhan lambat,
fase statis, fase menuju kematian, dan fase kematian.
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Fase adaptasi merupakan proses penyesuaian dengan lingkungannya ketika
mikroba dipindahkan pada medium baru. Fase pertumbuhan awal merupakan
suatu kondisi dimana mikroba mulai membelah namun pembelahannya masih
berjalan lambat karena masih menyesuaikan dengan lingkungan baru. Fase
pertumbuhan logaritmik merupakan fase dimana mikroba mulai membelah
dengan cepat da1n konstan mengikuti kurva logaritmik. Fase pertumbuhan
logaritmik merupakan fase dimana mikroba membutuhkan energi dalam jumlah
yang banyak. Fase pertumbuhan lambat adalah fase dimana mikroba mulai mati
karena kekurangan nutrisi, namun populasi masih bertambah karena jumlah
mikroba yang mati lebih sedikit daripada mikroba yang tumbuh. Fase
pertumbuhan tetap (statis) adalah suatu fase dimana jumlah bakteri yang tumbuh
dengan bakteri yang mati sama. Fase menuju kematian dan fase kematian adalah
suatu kondisi yang disebabkan karena nutrien dan cadangan energi dalam sel
sudah habis digunakan (Suprihatin, 2009).
Yogurt dibuat dengan memfermentasikan susu dengan beberapa jenis
BAL. Ada lima jenis BAL yang dapat digunakan, yaitu Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Strept ococcus thermophilus, dan
Lactobacilus bulgaricus. Umumnya bakteri yang sering digunakan untuk
membuat yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.
Kombinasi kedua jenis bakteri ini menghasilkan flavor yang disukai konsumen.
Sementara itu, Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium bifidum adalah
mikroba yang hidup secara alami dalam usus manusia dan berfungsi menjaga usus
dari mikroba patogen yang dapat merugikan kesehatan usus (Widodo, 2002).
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Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt memerlukan kondisi
yang cocok. Pertumbuhan optimal Bakteri Asam Laktat pada pembuatan yogurt
adalah pada suhu 40-44ºC. Jika suhu terlalu dingin bakteri tidak dapat
berkembang biak, sebaliknya jika suhu saat inokulasi terlampau tinggi akan
merusak dan membuat bakteri mati. Kegagalan fermentasi susu dapat disebabkan
oleh beberapa hal, seperti proses pemasakan yang terlalu lama pada suhu yang
terlalu panas membuat susu menjadi pecah dan tidak menghasilkan yogurt yang
diharapkan. Kemungkinan lain yang menyebabkan kegagalan fermentasi susu
menjadi yogurt adalah susu yang digunakan untuk membuat yogurt sudah
rusak/basi, lupa menambahkan starter, menambahkan starter pada saat suhu
masih terlalu panas, atau starter tercemar dengan mikroba lain/ terjadi
kontaminasi (Widodo, 2002).
5. Uji Organoleptik
Uji organoleptik merupakan cara pengujian menggunakan indra manusia
sebagai alat utama untuk menilai mutu produk. Penilaian ini meliputi
kenampakan, bau, rasa, dan konsistensi/tekstur secara spesifik serta beberapa
faktor lain yang diperlukan untuk menilai produk tersebut (SNI,2006).
Metode pengujian organoleptik yang banyak diguankan untuk mengukur
kualitas produk pangan karena dapat dilaksanakan secara langsung dan cepat. Hal
yang paling penting adalah pada beberapa aspek penilaian organoleptik memiliki
ketelitian yang lebih baik daripada alat ukur yang paling sensitif. Adapun
pengujian organoleptik meliputi pengujian terhadap warna, dimana warna
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berperan terhadap makanan yang disajikan. Pada beberapa kasus, makanan yang
meskipun rasanya nikmat namun berpenampilan buruk dapat mengurangi bahkan
menghilangkan selera makan seseorang. Penampilan makanan juga merupakan
salah satu aspek penilaian organoleptik. Penampilan makanan yang terlihat bersih
dan segar akan memacu selera makan seseorang. Bentuk berperan pada daya tarik
mata. bentuk pemotongan makanan yang sama rata atau menarik dapat memacu
seseorang mencicipi suatu jenis makanan. Aroma memacu produksi saliva dan
mengirimkan sinyal ke otak untuk mendorong seseorang mencicipi makanan
(Rejeki dkk., 2012)
Pengujian organoleptik dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok.
Orang yang melakukan uji organoleptik disebut panel atau panelis. Ada beberapa
jenis panelis, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih (7-15 orang),
panel agak terlatih (15-20 orang), dan panel tidak terlatih (diatas 25 orang). Uji
organoleptik bersifat subyektif dimana pendapat panel dapat berbeda, meskipun
produk yang diuji memiliki warna, tekstur, aroma, dan rasa yang sama dan diuji
pada waktu yang sama. Metode pengujian organoleptik adalah uji hedonis,
dimana panelis menyatakan rasa suka atau tidak suka terhadap produk pangan
yang diujikan melalui rentang skor tertentu dan kemudian skor yang diperoleh
diuji secara statistik (Rejeki dkk., 2012).
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakuakan oleh Dwi Eva
Nirmagustina dan Chandra Utami Wirawati pada tahun 2014 yang berjudul
“Potensi Susu Kedelai Asam (Soygurt) Kaya Bioaktif Peptida sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18

Antimikroba”. Susu kedelai dibuat dengan merendam biji kedelai selama 3 jam,
kemudian dilanjutkan dengan pembilasan selama 10 menit, penggilingan kedelai :
air panas (1:6), penyaringan dan perebusan hingga mendidih. Pembuatan Soygurt
dicampur dengan 5% susu skim dan 5% glukosa dari total cairan susu kedelai
serta menggunakan 2 jenis starter pasar merk Cimory dan King Yogurt dan 1
starter campuran (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus).
Penelitian ini memiliki kelemahan, yakni masih ada cita rasa langu yang
dihasilkan Soygurt dan pengujian yang dilakukan berupa uji fisik, uji sifat kimia,
dan uji fungsional antimikroba tanpa adanya uji organoleptik.
Berdasarkan kelemahan pada penelitian terdahulu, pada penelitian ini ada
beberapa perubahan lama waktu perendaman pada pembuatan susu kedelai
(perendaman dengan air dingin selama 8 jam, kemudian dilakukan pengupasan
kulit kedelai, dilanjutkan dengan perendaman menggunakan air panas selama 30
menit, pemblenderan, kemudian penyaringan). Selain itu, pada penelitian ini
menggunakan susu jagung manis untuk meminimalkan cita rasa langu yang masih
terdapat pada susu kedelai.

C. Kerangka Berpikir
Yogurt adalah salah satu produk Bioteknologi di bidang pangan yang
memanfaatkan Bakteri Asam Laktat (BAL). Bakteri Asam Laktat berfungsi
menaikkan nilai gizi susu dan menjaga kesehatan usus dari baketri patogen.
Yogurt berbahan dasar susu sapi memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat
dikonsumsi oleh penderita intoleransi laktosa, dimana penderita memiliki gejala
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mual, muntah, dan gangguan pencernaan ketika mengkonsumsi susu. Berdasarkan
fakta tersebut, perlu dilakukan substitusi terhadap susu sapi pada pembuatan
yogurt menggunakan susu nabati.
Alternatif substitusi susu sapi dengan susu nabati adalah dengan susu
kedelai. Susu kedelai merupakan minuman yang familiar oleh konsumen di
Indonesia karena banyak dijual di pasar tradisional dengan berbagai bentuk dan
kemasan.Susu kedelai memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan susu sapi
namun memiliki cita rasa yang kurang disukai, yaitu cita rasa langu yang
disebabkan oleh aktivitas enzim lipoksigenase.
Cita rasa langu yang kurang disukai ini dapat dihilangkan dengan
beberapa cara, seperti perendaman, pemanasan, dan dapat juga dengan
menambahkan essen sehingga rasa langu dapat dikurangi bahkan dihilangkan.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode perendaman dengan
menggunakan air panas dan pemasakan biji kedelai agar rasa langu dapat
dikurangi. Selain itu, pada penelitian ini pembuatan yogurt nabati susu kedelai
dicampur dengan susu jagung manis atau dikenal dengan sebutan Soy Corn
Yogurt. Berdasarkan beberapa penelitian, campuran susu kedelai dan susu jagung
manis dapat meningkatkan nilai protein pada Soy Corn Yogurt.
Produksi Soy Corn Yogurt masih terbatas di Indonesia. Oleh sebab itu,
peneliti menggunakan uji organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis
melalui uji hedonik terhadap Soy Corn Yogurt yang dibuat. Soy Corn Yogurt
dibuat dengan beberapa perbandingan yaitu JK 1 (70 ml susu kedelai:30 ml Susu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20

jagung manis), JK 2 (50 ml susu kedelai: 50 ml susu jagung manis), dan JK 3 (30
ml susu kedelai : 70 ml susu jagung manis) mengacu pada penelitian Lestiyani
dkk. pada tahun 2014. Panelis yang menilai Soy Corn Yogurt merupakan panelis
agak terlatih berjumlah 20 orang. Adapun diagram alir kerangka berpikir dapat
dilihat pada Gambar 2.2.

Yogurt bermanfaat bagi kesehatan usus.

Ada beberapa orang penderita intoleransi laktosa.

Alternatif pengganti susu sapi adalah susu nabati.

Susu nabati pengganti susu sapi adalah susu kedelai. Namun memiliki cita rasa langu.

Rasa langu dihilangkan dengan pemanasan atau penambahan cita rasa, seperti penambahan
jagung manis.

Berdasarkan penelitian, campuran susu kedelai dan susu jagung manis peda pembuatan yogurt
akan menaikkan nilai protein.

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen akan Soy Corn Yogurt.

Uji organoleptik dilakukan pada 20 panelis agak terlatih untuk mengetahui tingkat kesukaan
konsumen akan warna, rasa, dan aroma Soy Corn Yogurt.

Gambar 2.2. Diagram Alir Kerangka Berpikir
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D. Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tidak ada pengaruh yang nyata akan kesukaan konsumen terhadap warna,
aroma dan rasa Soy Corn Yogurt pada masing-masing perlakuan.
2. Susu jagung yang jumlah volumenya lebih banyak pada masing-masing
perlakuan akan memunculkan warna, aroma, dan rasa dominan pada perlakuan
tersebut.
3. Komposisi susu jagung dan susu kedelai yang disukai oleh panelis adalah 50
ml susu kedelai: 50 ml susu jagung manis.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yaitu melakukan
pembuatan Soy Corn Yogurt dengan variasi volume susu kedelai dan susu jagung
yang berbeda pada tiap perlakuan dan melakukan uji organoleptik untuk
mengetahui tingkat kesukaan masyarakat akan Soy Corn Yogurt.Rancangan
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3
perlakuan, 2 kontrol, dan tiga kali ulangan.

B. Variabel Penelitian
1.

Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah volume susu kedelai dan susu

jagung dengan perbandingan pada Tabel 3.1.
2. Variabel terikat
Variabel terikat dari penelitian ini adalah tingkat kesukaan panelis akan
rasa, aroma, dan warna yang diketahui melalui uji organoleptik.
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Tabel 3.1. Perbandingan Volume Susu Kedelai dan Susu Jagung pada Pembuatan
Soy Corn Yogurt
Kode
Volume Susu Kedelai
Kontrol I (SG)*
100 ml
Kontrol II (CG)**
JK 1
70 ml
JK 2
50 ml
JK 3
30 ml
Keterangan : * Soygurt
** Corngurt

Volume Susu Jagung
100 ml
30 ml
50 ml
70 ml

C. Batasan Penelitian
Adapun batasan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Kedelai (Glycine max)
Kedelai (Glycine max) sebagai bahan dasar pembuatan susu kedelai
merupakan kedelai lokal yang diperoleh dari pasar tradisional Sorogenen,
Kalasan, Yogyakarta.
2. Jagung manis (Zea mays)
Jagung manis (Zea mays) sebagai bahan dasar pembuatan susu jagung
merupakan jagung manis lokal berwarna kuning yang diperoleh dari pasar
tradisional Sorogenen, Kalasan, Yogyakarta.
3. Air mineral
Air mineral yang digunakan adalah air mineral dalam kemasan 1,5 liter
merk Aqua.
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4. Kultur starter
Kultur starter yang digunakan adalah plain yogurt merk Bio kul.
5. Panelis
Panelis dalam penelitian ini merupakan panelis agak terlatih sebanyak 20
orang, Panelis agak terlatih adalah sekumpulan orang yang mengenal rasa yogurt
dan pernah mengkonsumsi yogurt. Panelis dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma angkatan 2012 – 2013, berusia 20
– 22 tahun yang telah mengikuti Mata Kuliah Bioteknologi dan telah melakukan
praktikum pembuatan yogurt. Panelis yang berpartisipasi dalam uji organoleptik
dipilih dengan tidak memperhatikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.
6. Uji Organoleptik
Uji organoleptik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji hedonik,
yaitu salah satu jenis uji organoleptik yang menilai suatu produk dengan
menyatakan suka/ tidak suka. Pada penelitian ini, kesukaan panelis diukur dengan
skala antara 1-5.

D. Alat dan Bahan
Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Alat
Panci, pengaduk, sendok, gelas pengukur, botol selai, blender, saringan,
kompor, termometer, plastik, karet gelang dan pH meter

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

25

2. Bahan
plain yogurt merk Bio kul, kedelai, jagung manis, dan air mineral.

E. Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pasteur Pendiidkan Biologi
Universitas Sanata Dharma pada tanggal 19 Juni- 19 Juli 2016. Cara kerja
pembuatan Soy Corn Yogurt mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Etiyati
pada tahun 2010.
1. Pembuatan Susu Kedelai
a. Kacang kedelai dipilih yang berbentuk bulat dan utuh, tidak cacat dan
ditimbang sebanyak 250 gr.
b. Kacang kedelai direndam selama 8 jam menggunakan air mineral sebanyak
750 ml

c. Kacang kedelai ditiriskan dan direndam kembali menggunakan air panas
selama 30 menit.
d. Kulit kacang kedelai dikupas sampai bersih.
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e. Kacang kedelai diblender dengan ditambah air mineral sebanyak 750 ml.

f. Kacang kedelai yang telah diblender dan telah halus disaring menggunakan
kain penyaring hingga dihasilkan cairan susu kedelai.

g. Susu kedelai dipanaskan hingga mencapai suhu 85-900 C.
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2. Pembuatan Susu Jagung Manis
a. Jagung manis dibersihkan, kemudian dipipil dan ditimbang sebanyak 450
gr.

b. Jagung manis diblender bersama air matang sebanyak 1,35 liter.

c. Jagung manis yang telah halus disaring menggunakan kain penyaring
sehingga didapatkan cairan susu jagung manis.
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d. Jagung manis dipanaskan hingga mencapai suhu 85- 90ºC.

e. Jagung manis yang telah mencapai suhu 85- 90ºC didinginkan hingga
mencapai suhu 40- 43ºC.
3. Pembuatan Soy Corn Yogurt
a. Susu jagung dan susu kedelai yang telah mencapai suhu 40-43ºC dicampur
sesuai dengan volume perbandingan pada Tabel 3.1.
b. Kultur starter (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus acidhophilus, dan Bifidobacterium yang terdapat pada plain
yogurt Bio kul) ditambahkan sebanyak 1/2 sdt, diaduk rata pada suhu 40 –
43ºC.
c. Cairan susu kedelai dan susu jagung yang telah ditambah kultur starter
dimasukkan ke dalam botol selai dan ditutup rapat menggunakan plastik dan
diikat menggunakan karet gelang.
d. Cairan susu kedelai dan susu jagung diinkubasi pada suhu ruang selama 24
jam.
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4. Uji Organoleptik
a. Panelis terpilih diberi 5 sampel hasil penelitian, yaitu kontrol I (Soygurt),
kontrol II (Corngurt), JK 1, JK 2, dan JK 3 dengan kode berturut-turut A,
B, C, D, dan E.
b. Sampel yang telah didapat kemudian diuji secara organoleptik berdasarkan
warna, aroma, dan rasa.
4.1. Uji Organoleptik untuk Penilaian Panelis akan Warna Soy Corn Yogurt.
a) Sampel diletakkan sejajar dengan mata dengan jarak sekitar 20 cm di
ruangan terbuka.
b) Sampel diamati selama 20-25 detik.
c) Penilaian hedonik diberikan berdasarkan kesukaan panelis.
d) Penilaian poin a-c dilakukan sama untuk sampel A, B, C, D, dan E.

4.2. Uji Organoleptik untuk Menilai Aroma Soy Corn Yogurt
a) Sampel diletakkan kira- kira 10 cm dari hidung.
b) Aroma dari sampel dihirup selama 5 detik.
c) Penilaian diberikan pada sampel yang dinilai.
d) Penilaian poin a-c dilakukan untuk sampel A, B, C, D, dan E
4.3. Uji Organoleptik untuk Menilai Rasa Soy Corn Yogurt
a) Sampel diambil sebanyak 1 sendok teh, kemudian diletakkan dibagian
tengah lidah selama 5 detik.
b) Penilaian diberikan kepada sampel yang diuji.
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c) Setelah memberikan penilaian, mulut panelis dinetralisir menggunakan air
mineral.
d) Penilaian poin a- c dilakukan untuk sampel A, B, C, D, dan E.
Panelis memberi skor yang menyatakan kesukaan pada sampel yang
diberikan dengan rentang skor 1-5 sesuai dengan Tabel 3.2. adapun tabulasi data
yang digunakan pada saat pengambilan data tampak seperti pada lampiran 4.

Tabel 3.2. Kriteria Skor Penilaian Hedonik Panelis
Skor
Pernyataan
1
Sangat Tidak Suka
2
Tidak Suka
3
Netral/Biasa Saja
4
Suka
5
Sangat Suka

5. Pengukuran Keasaman Soy Corn Yogurt
a. pH meter diposisikan pada kondisi hidup (on).
b. Pastikan angka pada pH meter menunjukkan angka nol (0).
c. Sampel yang akan diukur diambil sebanyak 20 ml, dimasukkan dalam
gelas beaker.
d. pH meter dimasukkan pada gelas beaker berisi sampel kemudian
didiamkan selama 5 detik.
e. Angka yang ditunjukkan pada pH meter diamati, kemudian dituliskan
pada tabel pengamatan.
f. pH meter dicuci setelah digunakan dengan akuades.
g. Langkah a-f diulangi pada saat pengukuran setiap sampel.
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F. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Anova. Uji
Anova (uji F, Analysis of variance) merupakan uji ststistik yang digunakan untuk
menguji kelompok lebih dari 2. Uji Anova dibagi menjadi 2 yaitu Uji Anova
untuk One Factor Between Subject Design, yaitu untuk mengetes kelompok
independen.Uji Anova untuk One Factor Within Subject Design yang digunakan
untuk mengetes kelompok dependen. Pada penelitian ini analisis Anova yang
digunakan adalah Anova one factor between subject design, dimana data yang di
peroleh merupakan data independen. Pengambilan keputusan yang dilakukan
untuk Uji Anova berdasarkan probabilitas. Probabilitas yang digunakan pada
penelitian ini sebesar 0,05 dengan hipotesis H0 = Tidak ada perbedaan nyata dari
masing-masing perlakuan dan H1 = Ada perbedaan nyata dari masing-masing
perlakuan. Apabila nilai F ≥ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan
H1 di tolak, hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan nyata pada tingkat kesukaan
masyarakat untuk masing-masing perlakuan, bergitu juga sebaliknya apabila nilai
F ≤ 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa Ho ditolak sedangkan H1 diterima, dan
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang nyata pada tingkat kesukaan
masyarakat untuk masing-masing perlakuan. Setelah didapatkan data statistik
Anova, kemudian dilakukan pengujian rangking menggunakan uji Friedman. Uji
rangking Friedman berfungsi untuk mengetahui perlakuan yang paling disukai
panelis berdasarkan rerata skor yang diberikan panelis pada masing-masing
perlakuan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Pengamatan Pembuatan Soy Corn Yogurt
Setelah dilakukan uji pembuatan Soy Corn Yogurt dengan 3 perlakuan dan 3
kali ulangan, maka didapatkan hasil seperti tampak pada Tabel 4.1. yang
menunjukkan bahwa perbedaan volume susu kedelai dan susu jagung memberikan
tingkat keasaman yang berbeda. Tinggi rendahnya tingkat keasaman pada Soy
Corn Yogurt dipengaruhi oleh jumlah volume susu jagung yang ditambahkan.
Semakin banyak jumlah volume susu jagung yang ditambahkan maka akan
membuat pH Soy Corn Yogurt semakin rendah. Semakin rendah nilai pH maka
akan membuat rasa asam semakin kuat. Pada hasil pengukuran pH, Kontrol II
merupakan perlakuan yang menghasilkan nilai pH paling rendah, yaitu sebesar
3,6, sedangkan pada Kontrol I merupakan perlakuan dengan nilai pH paling
tinggi, yaitu sebesar 4,8. Nilai pH yang di hasilkan pada masing-masing perlakuan
JK 1, JK 2, JK 3 masing-masing adalah 4,23, 4,33, dan 4,2.
Warna yang dihasilkan pada pembuatan Soy Corn Yogurt untuk Kontrol I
berwarna putih dengan kode 9,9, Kontrol II berwarna kuning muda dengan kode
warna 45, JK 1 berwarna putih kekuningan dengan kode warna 48, JK 2 kuning
dengan kode warna 47, untuk JK 3 berwarna kuning muda dengan kode warna 46.
Warna yang dihasilkan pada Soy Corn Yogurt ini bervariasi, tergantung
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banyaknya susu jagung yang ditambahkan pada masing-masing perlakuan.
Semakin banyak jumlah susu jagung pada suatu perlakuan maka warna kuning
yang dihasilkan semakin kuat.

Tabel 4.1. Hasil pengamatan terhadap pH, warna, dan aroma Soy Corn Yogurt
Rerata pH
Kode
Perlakuan
(keasaman) Warna*
Aroma
Aroma khas
Kontrol I
4,8
9,9
kedelai, agak
(Soygurt)
langu
3,6
45
Aroma khas
Kontrol II (Corngurt)
jagung
Aroma
JK 1
4,33
48
campuran
70 ml susu kedelai : 30 ml susu jagung
jagung dan
kedelai, aroma
kedelai
dominan
47
Aroma
JK 2
4,23
campuran
50 ml susu kedelai : 50 ml susu jagung
jagung dan
kedelai
Aroma
JK 3
campuran
30 ml susu kedelai : 70 ml susu jagung
4,2
46
jagung dan
kedelai, aroma
jagung
dominan
*Kode warna mengacu pada scientific color chart Luk, 2015

Aroma yang dihasilkan pada pembuatan Soy Corn Yogurt ini tergantung
pada bahan dasar yang digunakan. Kontrol II, aroma yang dihasilkan adalah
aroma jagung, Kontrol I aroma yang dihasilkan adalah aroma khas kedelai, masih
terdapat sedikit aroma langu. Perlakuan JK 1 aroma yang dihasilkan adalah aroma
campuran jagung dan kedelai, namun aroma yang dominan terasa adalah aroma
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kedelai, untuk perlakuan JK 2 aroma yang dihasilkan merupakan aroma campuran
dari jagung dan kedelai, sedangkan aroma yang dihasilkan pada perlakuan JK 3
juga campuran jagung dan kedelai, namun aroma yang dominan terasa adalah
aroma jagung.

B

A

C

Gambar 4.1. Warna yang di hasilkan Soy Corn Yogurt pada masing-masing
perlakuan.
Keterangan : A ( JK 1), B (JK 2), C (JK 3)

B

A

Gambar 4.2. Warna pada Kontrol I (A) dan Kontrol II (B)
Katerangan : Kontrol I = Soygurt; Kontrol II= Corngurt
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2. Uji Organoleptik
Setelah selesai melakukan pembuatan Soy Corn Yogurt, langkah
selanjutnya ialah uji organoleptik yaitu melakukan uji menggunakan alat indera
yang melibatkan 20 orang panelis agak terlatih yang merupakan mahasiswa
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma angkatan 2012-2013. Uji
organoleptik yang di ukur pada penelitian ini adalah kesukaan panelis akan warna,
aroma, dan rasa pada Soy Corn Yogurt. Adapun hasil pengambilan data adalah
sebagai berikut:
a.

Warna
Warna adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menguji

tingkat kesukaan panelis akan Soy Corn Yogurt. Gambar 4.3.menunjukkan rerata
kesukaan panelis akan warna yang di hasilkan pada masing-masing perlakuan.
Gambar 4.3. menunjukkan bahwa panelis paling menyukai warna yang dihasilkan
pada kontrol I (Soygurt) dan pada perlakuan JK 1. Rerata skor yang diberikan
panelis sebesar 3,8. Rerata skor kesukaan panelis terhadap warna Soy Corn Yogurt
yang terendah adalah pada Kontrol II (Corngurt) dan perlakuan JK 2 sebesar
3,3.Uji statistik Anova pada kesukaan panelis akan warna Soy Corn Yogurt yang
dihasilkan adalah sebesar 1,249 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05.Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kesukaan
masyarakat akan warna Soy Corn Yogurt pada masing-masing perlakuan.
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4
3,8
3,6

Perlakuan
Kontrol I
Kontrol II
JK 1

3,4
3,2

JK 2
JK 3

3

Gambar 4.3. Rerata skor tingkat kesukaan panelis akan warna Soy Corn Yogurt
Keterangan : Kontrol I = Soygurt; Kontrol II = Corngurt
JK 1 = 70 ml susu kedelai: 30 ml susu jagung
JK 2 = 50 ml susu kedelai: 50 ml susu jagung
JK 3 = 30 ml susu kedelai: 70 ml susu jagung

b.

Aroma
Uji orgenoleptik terhadap aroma Soy Corn Yogurt pada 20 panelis

tampak pada Gambar 4.4. yang menunjukkan rerata skor tingkat kesukaan panelis
terhadap aroma Soy Corn Yogurt. Gambar 4.4. menunjukkan bahwa panelis paling
menyukai aroma yang dihasilkan oleh Kontrol I (Soygurt). Kontrol II (Corngurt)
dan komposisi JK 1 adalah perlakuan kedua yang paling di sukai oleh panelis
dengan rerata skor yang di berikan sebesar 2,9.Rerata kesukaan terhadap aroma
Soy Corn Yogurt pada perlakuan JK 3 sebesar 2,85 dan rerata terendah kesukaan
panelis akan aroma Soy Corn Yogurt adalah pada perlakuan JK 2.
Uji statistik Anova terhadap tingkat kesukaan panelis akan aroma Soy
Corn Yogurt adalah 0,168 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Hal ini dapat
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disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kesukaan
masyarakat akan aroma pada masing-masing perlakuan.

3,05
3

Perlakuan

2,95
Kontrol I

2,9

Kontrol II

2,85

JK 1

2,8

JK 2

2,75

JK 3

2,7

Gambar 4.4.Rerata skor kesukaan panelis akan aroma Soy Corn Yogurt
Keterangan : Kontrol I = Soygurt; Kontrol II = Corngurt
JK 1 = 70 ml susu kedelai: 30 ml susu jagung
JK 2 = 50 ml susu kedelai: 50 ml susu jagung
JK 3 = 30 ml susu kedelai: 70 ml susu jagung

c.

Rasa
Rasa adalah salah satu aspek penilaian organoleptik yang melibatkan

indra penciuman. Adapun rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa Soy Corn
Yogurt yang dihasilkan tampak pada Gambar 4.5. Gambar 4.5. menunjukkan
bahwa rerata uji kesukaan terhadap rasa Soy Corn Yogurt paling tinggi
ditunjukkan pada perlakuan JK 1, kemudian pada perlakuan JK 2 dan JK 3
memiliki rerata tingkat kesukaan yang sama, yakni rerata skor sebesar 2,75,
kemudian diikuti oleh Kontrol I (Soygurt) dengan rerata skor 2,7 dan rerata skor
paling rendah adalah Kontrol II (Corngurt) yaitu 2,55.
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2,85
2,8
2,75
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
2,45
2,4

Perlakuan
Kontrol I
Kontrol II
JK 1
JK 2
JK 3

Gambar 4.5. Rerata skor kesukaan panelis terhadap rasa Soy Corn Yogurt
Keterangan : Kontrol I = Soygurt ; Kontrol II = Corngurt
JK 1 = 70 ml susu kedelai: 30 ml susu jagung
JK 2 = 50 ml susu kedelai: 50 ml susu jagung
JK 3 = 30 ml susu kedelai: 70 ml susu jagung

Data yang didapat kemudian diuji secara statistik menggunakan Uji Anova
dan di dapat F sebesar 0,135. Nilai F ini lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Hal
ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kesukaan rasa
komposisi susu jagung dan susu kedelai pada pembuatan Soy Corn Yogurt.
3. Uji ranking Friedman Test
Uji lanjutan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji ranking
Friedman test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan yang paling
digemari masyarakat dilihat dari aspek rasa, aroma, dan warna Soy Corn Yogurt.
Tabel 4.2. menunjukkan uji rangking yang diperoleh berdasarkan perhitungan
rerata skor kesukaan panelis dari ketiga aspek yang diuji yaitu warna,rasa, dan
aroma. Berdasarkan Tabel 4.2. dapat disimpulkan bahwa perlakuan JK 1
merupakan perlakuan yang paling disukai panelis dengan rerata skor sebesar 3,25.
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Kode
Kontrol I
Konntrol II
JK 1
JK 2
JK 3

Tabel 4.2. Uji Rangking Friedman
Mean Rank
Warna
Aroma
Rasa
2,60
3,15
3,00
3,48
2,45
2,60
3,52
3,25
3,25
2,50
3,05
3,05
2,90
3,10
3,10

B. Pembahasan
Yogurt merupakan minuman probiotik berbahan dasar susu sapi dengan
memanfaatkan Bakteri Asam Laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan
Streptoccoccus thermophilus. Seiring dengan perkembangan dalam teknologi
pangan, bahan dasar pembuatan yogurt dapat diganti dengan menggunakan susu
nabati.

Kandungan gizi yang terdapat dalam susu nabati tidak jauh berbeda

dengan kandungan gizi dalam susu sapi. Substitusi susu sapi menggunakan susu
nabati selain terkait dengan pengembangan di bidang pangan juga disebabkan
oleh semakin banyaknya penderita Intoleransi Laktosa, yaitu keadaan dimana
seseorang tidak dapat memproduksi enzim laktase dalam jumlah yang cukup.
Salah satu jenis susu nabati yang dapat digunakan sebagai pengganti susu
sapi adalah susu kedelai dan susu jagung. Kedelai dan jagung memiliki
kandungan gizi yang cukup tinggi. Proses fermentasi susu kedelai cukup sulit
karena kandungan karbohidrat kedelai termasuk golongan oligosakarida yang
kurang baik apabila digunakan sebagai sumber energi bagi Bakteri Asam Laktat.
Untuk itu, pada pembuatan Soygurt perlu ditambahkan sumber gula (sukrosa,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40

fruktosa, glukosa, atau laktosa). Pada penelitian ini, pencampuran susu kedelai
dengan susu jagung bertujuan agar proses fermentasi dapat berlangsung maksimal
karena jagung memiliki kandungan sukrosa yang cukup tinggi dan dapat
dimanfaatkan oleh BAL sebagai sumber energi.
Adapun hal yang diamati sebelum melakukan uji organoleptik terhadap 20
panelis adalah pH rerata pada setiap perlakuan. Berdasarkan pengukuran
menggunakan pH meter, nilai pH paling rendah dihasilkan oleh Kontrol II
(Corngurt) yaitu sebesar 3,6 sedangkan pH tertinggi dihasilkan oleh Kontrol I
(Soygurt). Semakin rendah nilai pH yang dihasilkan maka akan membuat rasa Soy
Corn Yogurt semakin asam. Berdasarkan Tabel 4.1. tampak bahwa semakin
banyak volume susu jagung yang ditambahkan maka akan membuat pH Soy Corn
Yogurt semakin rendah. Jumlah volume susu jagung berpegaruh terhadap
keasaman Soy Corn Yogurt karena kandungan sukrosa dalam jagung cukup tinggi.
Sukrosa merupakan kandungan gula sederhana pada tumbuhan dan merupakan
media pertumbuhan yang baik bagi Bakteri Asam Laktat (BAL). Semakin tinggi
kandungan gula dalam bahan pangan maka nutrisi yang tersedia bagi BAL akan
semakin banyak dan akan mempercepat pertumbuhan sehingga aktivitas degradasi
gula menjadi asam laktat akan semakin tinggi. (Herawati dan Andang, dalam
Failasufa dkk., 2015).
Kultur starter pada penelitian ini adalah Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus thermophilus, Lactobacilus acidophilus, dan Bifidobacterium yang
terdapat pada plain yogurt merk Bio Kul. Penggunaan 4 jenis bakteri ini bertujuan
agar produk yogurt yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
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Pada proses fermentasi, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
thermophilus memiliki hubungan simbiosis obligat, yakni hubungan saling
memanfaatkan hasil metabolisme yang mempengaruhi produksi asam. Saat proses
fermentasi berlangsung, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus
secara bersamaan menggunakan asam-asam amino yang terdapat pada susu
kemudian aktivitas proteolik Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asamasam amino sederhana seperti valin, histidin, dan glisin yang digunakan untuk
merangsang

pertumbuhan

Streptococcus

thermophilus.

Pertumbuhan

Streptococcus thermophilus yang lebih cepat menghasilkan asam laktat yang akan
dimanfaatkan oleh Lactobacillus bulgaricus untuk pertumbuhannya. Kultur
tunggal masing-masing bakteri menghasilkan yogurt yang kurang berkualitas.
Kultur tunggal Lactobacillus bulgaricus menghasilkan aroma spesifik khas yang
dimiliki oleh yogurt namun kurang dapat menghasilkan tekstur yang kental
(Suryono dkk, 2005). Kultur tunggal bakteri Streptococcus thermophilus
menghasilkan rasa pahit dan sinersis yang tinggi. Sinersis merupakan pemisahan
antara cairan dan padatan pada yogurt yang juga merupakan indikator
ketidakberhasilan fermentasi oleh bakteri.
Kombinasi antara dua bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus thermophilus umumnya menghasilkan kualitas yogurt yang baik.
Namun

kultur

bakteri

Lactobacillus

bulgaricus

bersama

Streptococcus

thermophilus terdapat kelemahan, yaitu tidak tahan pada pH rendah dan tidak
dapat hidup dalam saluran pencernaan dalam jangka waktu yang lama. Oleh
karena itu, diperlukan jenis bakteri asam laktat lainnya yang mempunyai sifat
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yang tidak dimiliki oleh kedua jenis bakteri tersebut. Jenis bakteri yang dapat
tahan pada pH rendah dan tahan simpan adalah Lactobacillus acidophilus. Bakteri
ini adalah bakteri yang tahan pada pH rendah, namun menghasilkan flavor yogurt
yang kurang disukai. Bifidobacterium adalah salah satu bakteri yang tinggal
dalam usus manusia dan hewan, yang berperan untuk menjaga kesehatan saluran
pencernaan dengan melawan bakteri patogen. Dalam jurnal penelitian Suryono
dkk (2005) menjelaskan bahwa kultur tunggal Bifidobacterium mampu
menghasilkan yogurt dengan tingkat kekentalan yang paling baik karena
kemampuannya dalam mendegradasi polisakarida.
Adapun hal yang di uji secara organoleptik meliputi warna, aroma, dan
rasa yang dihasilkan oleh campuran susu kedelai dan susu jagung. Penilaian
organoleptik berdasarkan ketiga indikator tersebut adalah untuk mengetahui
penilaian masyarakat akan mutu pangan berdasarkan warna, aroma serta rasa.
Penilaian panelis terhadap ketiga indikator ini dapat dijadikan referensi bagi
peneliti atau pengembang usaha dalam memproduksi Soy Corn Yogurt yang
disukai oleh masyarakat.
1. Warna
Warna yang tampak pada pembuatan Soy Corn Yogurt berasal dari
campuran susu jagung dan susu kedelai. Warna yang tampak pada perlakuan JK 1
adalah putih kekuningan, perlakuan JK 2 berwarna kuning gading, dan pada
perlakuan JK 3 berwarna kuning. Perbedaan warna pada masing-masing
perlakuan tampak pada Gambar 4.1. dan Gambar 4.2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

43

Warna kuning pada jagung manis disebabkan karena dalam jagung
terkandung karotenoid. Karotenoid merupakan sekelompok warna yang terdiri
dari warna kuning, oranye, dan merah atau sering disebut pigmen pada tumbuhan.
Kuat dan lemahnya warna kuning yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan
tergantung dengan jumlah volume susu jagung. Semakin banyak volume susu
jagung dalam suatu perlakuan, maka warna kuning yang berasal dari zat karoten
akan semakin nampak terlihat.
Rerata tingkat kesukaan panelis akan warna Soy Corn Yogurt pada
Gambar 4.3. menunjukkan bahwa yang paling disukai adalah kontrol I dan
perlakuan JK 1 yang berwarna putih kekuningan. Kesukaan akan warna
melibatkan organ penglihatan (mata). Kesan untuk mengkonsumsi makanan
berawal dari ketertarikan panelis akan warna makanan tersebut.
Menurut penelitian Costa Maguolas (2009) pada disertasinya yang
berjudul “How color affected food choices” mengatakan bahwa beberapa
konsumen cenderung memilih makanan yang berwarna natural dan tidak
mencolok. Demikian pula perilaku panelis dalam menentukan kesukaan akan
warna pada ketiga perlakuan Soy Corn Yogurt.
Panelis lebih menyukai konsentrasi JK I yang berwarna putih kekuningan
daripada konsentrasi JK 2 atau JK 3. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat
semakin menyadari pentingnya pola hidup sehat. Panelis tidak memilih
konsentrasi JK 2 maupun JK 3 karena pada konsentrasi tersebut warna kuning
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terlihat mencolok dan terkesan di tambah pewarna sintetis meskipun zat warna
kuning berasal dari zat karoten pada jagung manis.
Berdasarkan uji statistik Anova di peroleh F sebesar 1,249 yang lebih
besar dari taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
yang nyata pada kesukaan panelis akan warna yang dihasilkan pada masingmasing perlakuan.
2. Aroma
Aroma merupakan salah satu pengujian secara organoleptik dengan
menggunakan indra penciuman. Aroma yang dihasilkan Soy Corn Yogurt untuk
perlakuan JK 1, JK 2, dan JK 3 merupakan aroma campuran dari susu jagung dan
susu kedelai. Perbedaan aroma yang dihasilkan tergantung komposisi susu nabati
dominan dalam masing-masing perlakuan, seperti pada perlakuan JK 1, aroma
dominan adalah aroma kedelai, JK 2 aroma campuran kedelai dan jagung karena
susu komposisi kedua susu nabati sama (50:50), dan aroma dominan untuk
perlakuan JK 3 adalah aroma jagung.
Aroma adalah hal yang penting menyangkut ketertarikan masyarakat
untuk mengkonsumsi suatu jenis makanan. Saat indera penciuman menangkap
aroma

makanan, maka akan terjadi rangsangan yang memacu sekresi

saliva.Terjadinya sekresi saliva karena aroma memberikan rangsangan secara
kimiawi. Rangsangan kimiawi berupa aroma manis, pahit, asam, dan asin
ditangkap oleh indra penciuman (hidung).Rangsangan kimia tersebut mengirim
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sinyal ke kelenjar hipotalamus dan diwujudkan dalam bentuk keinginan seseorang
untuk mengkonsumsi suatu makanan.
Susu kedelai dan susu jagung memiliki karakteristik aroma yang berbeda.
Susu kedelai memiliki aroma yang menyengat yang dikenal sebagai aroma langu.
Aroma langu kedelai yang umumnya tidak di sukai telah dihilangkan dengan cara
melakukan perendaman menggunakan air dingin selama 8 jam dilanjutkan dengan
merendam kedelai menggunakan air panas selama 15 menit serta perebusan
selama 30 menit. Perendaman dan pasteurisasi terhadap kedelai menyebabkan
berkurangnya kandungan enzim lipoksigenase yang menyebabkan aroma langu
pada susu kedelai. Hilangnya aroma langu khas kedelai membuat panelis
menyukai perlakuan Kontrol I (Soygurt) dibandingkan perlakuan lainnya. Aroma
yang di hasilkan Kontrol I mirip dengan aroma susu kedelai kemasan yang sering
dijumpai di masyarakat, sehingga aroma kedelai terasa tidak asing bagi panelis.
Jagung manis yang juga merupakan bahan dasar Soy Corn Yogurt memiliki aroma
yang khas, yaitu aroma manis khas jagung. Aroma jagung manis ini sangat
digemari oleh masyarakat, khususnya masyarakat Asia. Serangkaian proses yang
dilakukan dalam penelitian ini untuk menghasilkan susu jagung tidak merubah
atau menghilangkan aroma khas jagung.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis adalah
pengetahuan panelis akan Soy Corn Yogurt. Panelis dalam penelitian ini
merupakan panelis agak terlatih, yang pernah merasakan bahkan sudah pernah
membuat minuman probiotik seperti yogurt maupun Soygurt. Adanya perbedaan
aroma dari penelitian ini dengan aroma minuman probiotik yang pernah dicicipi
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atau bahkan dibuat panelis juga dapat berpengaruh akan tingkat kesukaan panelis.
Rerata terendah kesukaan panelis akan aroma yang tampak pada Gambar 4.4.
adalah perlakuan JK 2, yaitu perbandingan volume susu jagung dan susu nabati
sebesar 50:50. Aroma campuran jagung dan kedelai tidak begitu disukai oleh
panelis karena panelis belum terbiasa dengan aroma campuran dari 2 bahan
makanan.
Uji statistik One Way Anova diperoleh angka sebesar 0,168 yang lebih
besar dari taraf signifikan 0,05, hal ini membuktikan bahwa kesukaan masyarakat
akan aroma pada masing-masing perlakuan tidak berbeda nyata (tidak signifikan).
Rerata tingkat kesukaan masyarakat pada Soy Corn Yogurt ditunjukkan pada
Gambar 4.2. yang menunjukkan bahwa aroma yang paling disukai oleh panelis
adalah aroma Kontrol I, yaitu Soygurt.
3.

Rasa
Salah satu aspek penilaian organoleptik yang diuji kepada panelis adalah

rasa dari Soy Corn Yogurt. Kedua kontrol yaitu Soygurt dan Corngurt menjadi
parameter rasa dari penelitian ini. Umumnya rasa Soy Corn Yogurt tiap perlakuan
tidak begitu berbeda. Pembeda dari rasa masing-masing perlakuan adalah rasa
dominan yang dirasa oleh indra pengecap. Berdasarkan rerata skor kesukaan
masyarakat akan rasa Soy Corn Yogurtpada Gambar 4.5. tampak

bahwa

perlakuan JK 1 yang paling disukai dengan rerata skor sebesar 2,8. JK 1
merupakan Soy Corn Yogurt dengan komposisi Susu Jagung:Susu Kedelai 30 ml
:70 ml. Rasa dominan perlakuan ini adalah susu kedelai. Panelis cenderung
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menyukai perlakuan JK 1 dengan rasa dominan kedelai karena fermentasi susu
kedelai sudah pernah dikonsumsi oleh panelis dan rasa susu kedelai memang
sudah tidak asing lagi dikenal oleh masyarakat secara umum. Berbeda dengan Soy
Corn Yogurt dengan rasa dominan susu jagung kurang diminati karena minuman
fermentasi jagung belum dikenal oleh khalayak secara umum. Dengan begitu,
panelis masih merasa asing dengan rasa Soy Corn Yogurt dengan rasa dominan
susu jagung. Umumnya panelis terbiasa dengan mengkonsumsi susu jagung saja
yang ditambah gula. Keterbatasan pengetahuan akan probiotik dengan bahan
dasar jagung juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesukaan
masyarakat akan rasa Soy Corn Yogurt.
Rasa berpengaruh terhadap tingkat kesukaan masyarakat akan jenis
makanan yang dikonsumsi. Tingkat kesukaan panelis akan suatu jenis makanan di
pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebiasaan makan. Setiap
orang memiliki kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan yang

berbeda.

Berdasarkan uji statistik terhadap tingkat kesukaan masyarakat akan rasa
Soy Corn Yogurt dengan uji Anova di peroleh angka 0,135. Nilai F lebih besar
dari taraf signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang nyata
dari kesukaan panelis akan rasa Soy Corn Yogurt pada tiap perlakuan.
4.

Uji Rangking Friedman
Uji rangking dilakukan agar peneliti mengetahui perlakuan mana yang

paling disukai oleh panelis dilihat dari aspek warna, aroma, dan rasa. Berdasarkan
Tabel 4.2. tampak bahwa rerata skor tertinggi dari ketiga aspek tersebut adalah
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perlakuan JK 1. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti kepada panelis
diketahui bahwa sebagian besar panelis mengetahui bahwa pembuatan Yogurt
dari susu nabati hanya dapat dibuat dari kedelai saja dan belum mengetahui bahwa
banyak inovasi yang dapat dilakukan untuk membuat bermacam-macam jenis
yogurt dari susu nabati.
Soygurt (yogurt kedelai) telah lebih dulu dikenal panelis, sehingga
kebanyakan panelis merasa asing terutama akan rasa dan aroma yang dihasilkan
oleh susu jagung manis pada pembuatan Soy Corn Yogurt ini. Tabel 4.2.
menunjukkan bahwa perbandingan rasio volume 50 ml susu kedelai : 50 ml susu
jagung manis (Perlakuan JK 2) memiliki rerata skor penilaian panelis yang
terendah. Campuran kedua jenis susu nabati dengan volume seimbang kurang
disukai oleh panelis karena susu kedelai dan susu jagung manis memiliki
kekhasan yang apabila dicampur menghasilkan rasa dan aroma yang asing bagi
panelis.
C. Keterbatasan Penelitian
Adapun hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
1.

Selera tiap panelis dan mood saat melakukan uji organoleptik merupakan
faktor di luar kendali peneliti

2.

Keterbatasan pengetahuan panelis akan rasa dan aroma dari Yogurt nabati,
terutama yang berbahan dasar susu jagung manis merupakan keterbatasan
dari penelitian ini.
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3.

Tidak adanya data tingkat keasaman (pH) awal merupakan salah satu
keterbatasan dari penelitian ini sehingga peneliti tidak dapat membandingkan
pH sebelum dan sesudah proses fermentasi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. Berdasarkan analisis statistik menggunakan Uji Anova, perbandingan volume
susu kedelai dan susu jagung manis pada masing- masing perlakuan tidak
memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan konsumen akan Soy Corn
Yogurt.
2. Perlakuan dengan volume susu jagung manis lebih banyak akan memunculkan
warna, aroma, dan rasa jagung manis dominan.
3. Perbandingan volume susu kedelai dan susu jagung yang paling digemari oleh
konsumen adalah perlakuan JK 1, yaitu Soy Corn Yogurt dengan perbandingan
70 ml susu kedelai : 30 ml susu jagung.

B. Saran
1. Soy Corn Yogurt adalah minuman probiotik yang belum begitu dikenal di
Indonesia, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait pembuatan
Soy Corn Yogurt dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui
inovasi produk Soy Corn Yogurt di Indonesia.
2. Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengukuran pH sebelum dan
sesudah fermentasi.

50
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3. Pada penelitian pembuatan Soy Corn Yogurt selanjutnya perlu ditambahkan
gula, untuk meningkatkan aktivitas Bakteri Asam Laktat, menambah cita rasa
dan menambah nilai organoleptik panelis.

C. Implikasi Penelitian dalam Pembelajaran Biologi
Penelitian ini akan diimplikasikan pada Materi Bioteknologi yang akan
dipelajari di kelas XII semester 2. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan
kurikulum 2013 dengan metode pembelajaran kooperatif. Pada Silabus dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta perangkat pembelajaran terdapat
pada lampiran 1-3, pembelajaran dilakukan selama 3 kali tatap muka. Pertemuan
pertama adalah pengenalan akan prinsip dasar Bioteknologi, pertemuan kedua
melakukan presentasi tentang implikasi Bioteknologi, pertemuan ketiga praktikum
pembuatan Soy Corn Yogurt. Adapun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dari
pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
1) Kompetensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif, dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
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3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
2) Kompetensi Dasar (KD)
Adapun Kompetensi Dasar (KD) dari pembelajaran ini adalah sebagai
berikut:
1.1. Mengagumi dan memahami keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang proses-proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup di tingkat
seluler dan menjaga keteraturan tersebut sebagai tindakan pengamalan
menurut agama yang dianutnya
2.1. Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif;
inovatif; dan peduli lingkungan) dalam melakukan percobaan dan
berdiskusi.
3.14. Mendeskripsikan arti, prinsip dasar, dan jenis-jenis Bioteknologi.
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3.15. Mendeskripsikan implikasi Bioteknologi pada sains, lingkungan,
teknologi, dan masyarakat.
3.16. Menyajikan laporan hasil identifikasi produk-produk bioteknologi yang
dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
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Lampiran 1. Silabus
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Kompetensi Inti
1.
2.

3.

4.

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

Materi Pokok

1.1. Mengagumi
dan
memahami
keteraturan
dan
kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang prosesproses yang terjadi
pada tubuh makhluk
hidup
di
tingkat
seluler dan menjaga
keteraturan tersebut
sebagai
tindakan
pengamalan menurut
agama
yang
dianutnya.

Bioteknologi:
- Arti dan prinsip
dasar
Bioteknologi,
jenis-jenis
Bioteknologi
- Peran
dan
implikasi
Bioteknologi
- Implikasi
Bioteknologi
pada
sains,
teknologi,
lingkungan, dan
masyarakat
- Dampak
pemanfaatan
Bioteknologi

2.1. Berperilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin
tahu; objektif; jujur;
teliti; cermat; tekun;
hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; kritis;
kreatif;

Kegiatan

Penilaian

Mengamati
Penugasan
 Mengkaji
referensi - Mencari
tentang
produk
informasi tentang
Bioteknologi
jenis-jenis
bioteknologi
Menanya
beserta contohnya
 Apa yang dimaksud
dengan bioteknologi?
Portofolio
 Bagaimana
cara - Membuat laporan
kegiatan
menghasilkan produk
praktikum
bioteknologi?
Mengumpulkan
Data Tes
(Eksperimen/Eksplorasi) - Pemahaman
konsep
dasar
 Mengkaji
referensi
Bioteknologi,
tentang arti, prinsip
jenis-jenis
dasar dan jenis-jenis
Bioteknologi.
Bioteknologi
 Mengindentifikasi dan
mengklasifikasi kan
produk Bioteknologi
yang
beredar
di
masyarakat
berdasarkan
prinsip
dasar
proses
bioteknologi.

Alokasi waktu

Sumber Belajar

8 jp

- Buku pelajaran
- Internet
- Sumber belajar
biologi lain.
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Kompetensi Dasar
inovatif; dan peduli
lingkungan)
dalam
melakukan percobaan
dan berdiskusi
3.14. Mendeskripsikan
arti, prinsip dasar,
dan jenis-jenis
Bioteknologi.

Mendeskripsikan
implikasi
Bioteknologi pada
sains, lingkungan,
teknologi,
dan
masyarakat.

3.15.

4.15. Menyajikan
laporan
hasil
identifikasi produkproduk
bioteknologi yang
dapat
ditemui
dalam
kehidupan
sehari-hari

Materi Pokok

Kegiatan
 Membuat rencana dan
melaksanakan
pembuatan produk
bioteknologi
konvensional dan
menyusun laporan
secara rinci.
 Mengumpulkan
informasi dari
berbagai sumber
tentang proses dan
produk bioteknologi
modern di berbagai
bidabg kehidupan.
 Mendiskusikan
dampak bioteknologi
berdasarkan
pengamatan dan
prediksi berdasarkan
konsep-konsep yang
telah dipelajari.
Mengasosiasikan
 Membuat kesimpulan
tentang prinsp dasar
bioteknologi

Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar
- Buku pelajaran
Biologi
- Internet
- Sumber belajar
Biologi lain
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan
 Menyusun laporan
perencaan dan
pelaksanaan
pembuatan produk
bioteknologi
konvensional secara
rinci
 Membuat laporan hasil
pengumpulan
informasi tentang
proses dan produk
bioteknologi modern
di berbagai bidang
kehidupan dalam
bentuk tabel/gambar.
 Membuat kesimpulan
hasil diskusi tentang
dampak bioteknologi
Mengkomunikasikan
 Memaparkan hasil
diskusi tentang
penerapan ilmu
biologi pada bidang
teknologi
Hasil pengumpulan
informasi tentang
pemanfaatan
bioteknologi dalam
kehidupan masa kini.

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber belajar
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Lampiran 2. RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 8 jp

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif, dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar
1.2. Mengagumi dan memahami keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang proses-proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup di tingkat
seluler dan menjaga keteraturan tersebut sebagai tindakan pengamalan
menurut agama yang dianutnya
2.1. Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif; dan
peduli lingkungan) dalam melakukan percobaan dan berdiskusi.
3.14. Mendeskripsikan arti, prinsip dasar, dan jenis-jenis Bioteknologi.
3.15. Mendeskripsikan implikasi Bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi,
dan masyarakat.
4.16. Menyajikan laporan hasil identifikasi produk-produk bioteknologi yang
dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

C. Indikator
1.1.1. Mensyukuri keagungan Tuhan melalui sikap sungguh-sungguh mempelajari
Materi Bioteknologi sebagai bekal pengetahuan di masa depan.
2.1.1. Berperilaku jujur, teliti, cermat, dan bertanggung jawab saat melakukan
praktikum pembuatan salah satu contoh Bioteknologi Konvensional (Soy
Corn Yogurt).
3.14.1.Menjelaskan arti, prinsip dasar, dan jenis-jenis Bioteknologi melalui
kegiatan kelompok
3.14.2. Menjelaskan jenis-jenis Bioteknologi dan contohnya.
3.15.1.Memaparkan implikasi Bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi,
dan masyarakat serta agen yang berperan.
4.16.1.Menyajikan laporan pembuatan salah satu Bioteknologi Konvensional.
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D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1. Melalui kegiatan refleksi, Siswa mempu mensyukuri keagungan Tuhan
melalui proses biologis pada makhluk hidup ditingkat seluler.
2.1.1.1. Melalui kegiatan praktikum, Siswa mampu menerapkan sikap ilmiah
seperti jujur, teliti, cermat, dan bertanggung jawab.
3.14.1.1. Melalui diskusi dan studi literatur, siswa mampu menjelaskan arti dan
prinsip dasar Bioteknologi.
3.14.2.1.Melalui diskusi dan penugasan kelompok, siswa mampu menjelaskan
contoh Bioteknologi konvensional dan Bioteknologi modern.
3.15.1.1.Melalui presentasi kelompok, siswa mampu mendeskripsikan implikasi
Bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat.
4.16.1.1.Melalui kegiatan praktikum pembuatan Soy Corn Yogurt, siswa mampu
membuat laporan tertulis.

E. Materi Pembelajaran
Materi Pembelajaran : Bioteknologi
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Scientifik

Metode Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif

G. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Komputer

4. LKS

2. LCD

5. Buku ESIS Biologi
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H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 jp x 45’) Pengenalan materi Bioteknologi
Alokasi

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

waktu
10 menit

Pendahuluan Persiapan
1. Guru mengucapkan salam, mengkondisikan
kelas, melakukan presensi.
Apersepsi
2. Guru membawa salah beberapa contoh produk
Bioteknologi seperti tempe, keju, yogurt, kecap,
dan tape ke dalam kelas, memberi pertanyaan
apa bahan dasar pembuatan beberapa jenis
makanan tersebut.
Motivasi
3. Guru memberi pertanyaan bagaimana proses
pembuatan salah satu makanan tersebut, yaitu
tempe.
4. Guru menayangkan video pembuatan tape.
Orientasi
5. Guru menyampaikan indikator dan tujuan
pembelajaran serta menyampaikan garis besar
materi pembelajaran.
6. Guru mengorganisasi siswa untuk membagi
kelas menjadi 4 kelompok.
7. Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa dan
satu jenis makanan kepada masing-masing
kelompok.

70 menit

Inti

Mengamati
8. Siswa mengamati jenis makanan yang diterima,
menuliskan tekstur, warna, aroma, dan rasa dari
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makanan tersebut
Menanya
9. Guru

membimbing

siswa

untuk

mengisi

pertanyaan pada LDS.
10. Guru membimbing siswa menemukan jawaban
dari pertanyaan yang diberikan,
Mengumpulkan Informasi
11. Siswa mencari informasi sesuai dengan yang
dimuat dalam lembar diskusi, guru membimbing
siswa yang belum paham.
Mengasosiasi
12. Siswa berdiskusi tentang informasi yang didapat
dengan teman satu kelompok
Mengkomunikasikan
13. Siswa mengkomunikasikan hasil.
10 menit

Penutup

Merangkum
14. Siswa merangkum materi yang dipelajari dengan
dibimbing oleh guru.
Evaluasi
15. Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan
memberikan pertanyaan lisan kepada siswa.
Refleksi
16. Siswa mengungkapkan apa yang didapat setelah
melakukan pembelajaran dibimbing oleh guru.
Tindak Lanjut
17. Guru memberikan penugasan kepada siswa
untuk mencari produk- produk Bioteknologi
konvensional dan modern serta mikroorganisme
yang berperan pada selembar kertas dan akan
dibahas pada pertemuan berikutnya.
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Pertemuan 2 (3 jp x 45’) Presentasi Kelompok
Alokasi

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

waktu
10 menit

Pendahuluan Persiapan
1. Guru mengucapkan salam, mengecek kesiapan
kelas, dan melakukan presensi.
Apersepsi
2. Guru mengulas secara singkat meteri yang telah
dipelajari sebelumnya.
Motivasi
3. Guru mengecek penugasan yang diberikan pada
pertemuan sebelumnya dengan memberikan
pertanyaan singkat seperti” Apa sajakah contoh
produk Bioteknologi konvensional yang kamu
ketahui?”,” Mikroorganisme apa yang berperan
pada pembuatan keju?”.
Orientasi
4.

Guru menyampaikan indikator dan tujuan
pembelajaran.

5.

Guru

mengorganisasi

siswa

membentuk

kelompok yang terdiri dari 4- 5 siswa.
6.

Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa yang
digunakan sebagai acuan pada saat siswa
melakukan presentasi.

65 menit

Inti

Mengamati
7. Siswa

mengamati

mikroorganisme

yang

beberapa
berperan

gambar
pada

Bioteknologi konvensional dan modern.
Menanya
8. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan
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guru terkait gambar mikroorganisme yang
ditampilkan.
9. Guru memberikan poin penilaian kepada siswa
yang aktif bertanya dan kepada siswa yang
menjawab pertanyaan.
Mengumpulkan Informasi
10. Siswa mencari informasi berdasarkan panduan
pada lembar diskusi siswa.
Mengasosiasi
11. Siswa berdiskusi tentang informasi yang didapat
melalui diskusi kelompok
12. Siswa menyusun informasi yang didapat secara
sistematis, kemudian mempersiapkan diri untuk
presentasi.
Mengkomunikasikan
13. Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi melalui
presentasi.
15 menit

Penutup

Merangkum
14. Siswa

merangkum

materi

yang

dipelajari

melalui presentasi kelompok dibimbing oleh
guru.
Evaluasi
15. Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan
melakukan posttest.
Refleksi
16. Siswa mengungkapkan apa yang didapat setelah
melakukan pembelajaran dibimbing oleh guru.
Tindak Lanjut
17. Guru memberikan penugasan kepada siswa
untuk mempelajari pembuatan Soy Corn Yogurt
melalui LKS yang dibagikan.
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Pertemuan 3 (3 jp x 45’) Praktikum Pembuatan Soy Corn Yogurt
Alokasi

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

waktu
10 menit

Pembukaan Persiapan
1. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan
digunakan dalam kegiatan praktikum, mengecek
kesiapan siswa, melakukan presensi.
Apersepsi
2. Guru menampilkan gambar yogurt didepan kelas.
Motivasi
3. Guru meminta siswa untuk menyebutkan yogurt
merk apa yang pernah dikonsumsi, apakah ada
siswa yang rutin mengkonsumsi yogurt, berapa
kali mengkonsumsi yogurt, apakah manfaatnya
bagi tubuh.
Orientasi
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran.
5. Guru membagikan LKS kepada perwakilan
kelompok.

100 menit

Inti

Mengamati
6. Siswa memahami tahapan pembuatan Soy Corn
Yogurt dalam LKS yang diberikan guru.
Menanya
7. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami
terkait dengan pembuatan Soy Corn Yogurt.
Mengumpulkan Informasi
8. Siswa melakukan kegiatan pembuatan Soy Corn
Yogurt dibimbing oleh guru.
Mengasosiasi
9.

Guru

membimbing

siswa

mengerjakan
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pertanyaan diskusi pada LKS.
15 menit

Penutup

Evaluasi
10. Siswa mengerjakan soal postes yang diberikan
oleh guru.
Refleksi
11. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang
hal apa saja yang didapatkan melalui kegiatan
praktikum yang telah dilakukan.
Tindak Lanjut
12. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan
terhadap Soy Corn Yogurt setelah inkubasi
selama 24 jam dan memasukkan data hasil
pengamatan pada tabel.
13. Siswa

diminta

untuk

menyusun

laporan

praktikum pembuatan Soy Corn Yogurt secara
individu yang akan dikumpulkan pada pertemuan
berikutnya.

I.

Penilaian dan Instrumen

1.

Penilaian
-

Penilaian Kognitif

-

Penilaian Afektif

-

Penilaian Psikomotorik

2.

Instrumen
-

Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

-

Rubrik Penilaian

-

Panduan Skoring
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Lampiran 3 Perangkat Pembelajaran Siswa

LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Pertemuan/ JP

: 1/ 2x 45’

A. Kompetensi Dasar
3.14.

Mendeskripsikan arti, prinsip dasar, dan jenis-jenis bioteknologi.

B. Tujuan Pembelajaran
3.14.1.1. Melalui diskusi dan studi literatur, siswa mampu menjelaskan prinsip
dasar bioteknologi
Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan arahan guru:
1. Makanan yang didapatkan

:

2. Bahan dasar pembuatan

:

3. Penilaian organoleptik

:

- Tekstur

:

- Aroma

:

- Warna

:

- Rasa

:

4. Agen bioteknologi yang berperan

:

5. Tahapan/ cara pembuatan

:
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LEMBAR PENUGASAN

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Pertemuan/ JP

: 1/ Penugasan di rumah

A. Kompetensi Dasar
3.14.

Mendeskripsikan arti, prinsip dasar, dan jenis- jenis bioteknologi

B. Tujuan Pembelajaran
3.14.2.1. Melalui diskusi dan penugasan kelompok, siswa mampu menjelaskan
contoh bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern beserta
contohnya
Petunjuk : Carilah informasi berdasarkan panduan pertanyaan berikut ini dari
berbagai sumber (buku paket, internet, artikel, dsb.)
1. Apa pengertian dari Bioteknologi:
2. Berdasarkan

jenisnya,

bioteknologi

dibagi

yaitu.............................. dan..........................
3. Sebutkan minimal 3 contoh produk bioteknologi di bidang:
a. Pangan
b. Kesehatan
c. Industri

menjadi

2,
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/2

Pertemuan/ JP

: 1/ 3 x 45’

A. Kompetensi Dasar
3.15.1. Memaparkan implikasi bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi,
dan masyarakat serta agen yang berperan.
B. Tujuan Pembelajaran
3.15.1.1. Melalui presentasi kelompok, siswa mampu memaparkan implikasi
bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat
C. Alat dan Bahan
Alat tulis, buku paket, internet, dsb.
D. Cara Kerja
1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
2. Carilah informasi terkait implikasi bioteknologi di berbagai bidang.
3. Tuliskan informasi yang anda dapatkan pada tabel dibawah ini.
E. Hasil
No

Bidang

1

Pertanian

2

Pangan

Implikasi Bioteknologi

Agen yang
berperan
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No

Bidang

Implikasi Bioteknologi

Agen yang
berperan

4

5

6

F. Soal Diskusi
1. Sebutkan masing-masing 3 kekurangan dan kelebihan dari bioteknologi!
2. Jelaskan secara singkat tahapan kloning!
3. Jelaskan secara singkat dan jelas tahapan kultur jaringan!
4. Apakah anda setuju jika teknologi kloning diterapkan pada manusia? Jelaskan
alasannya
G. Kesimpulan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA

A. Judul : Pembuatan Soy Corn Yogurt
B. Tujuan
1. Siswa mampu membuat salah satu produk Bioteknologi konvensional.
2. Siswa mampu membandingkan perbedaan Soy Corn Yogurt berdasarkan
perbedaan konsentrasi susu kedelai dan susu jagung manis.
C. Alat dan bahan
1. Alat
Panci, Pengaduk, Sendok, Gelas pengukur, Toples, Blender, Saringan,
Kompor, Termometer, pH meter.
2. Bahan
Biokul, Kedelai, Jagung manis, Air mineral.
D. Cara kerja
1.Pembuatan Susu Kedelai
a. Pilihlah kacang kedelai yang berbentuk bulat dan utuh, tidak cacat dan
ditimbang sebanyak 250 gr.
b. Rendam kacang kedelai selama 8 jam menggunakan air mineral sebanyak
750 ml
c. Tiriskan kacang kedelai dan rendam kembali menggunakan air panas
selama 30 menit.
d. Blender kacang kedelaimenggunakan air mineral sebanyak 750 ml.
e. Saring kacang kedelai yang telah diblender dan telah halus menggunakan
kain penyaring hingga dihasilkan cairan susu kedelai.
f. Panaskan susu kedelai hingga mencapai suhu 85-90ºC.
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2. Pembuatan Susu Jagung Manis
a. Bersihkan jagung manis, kemudian dipipil dan ditimbang sebanyak 450 gr.
b. Blender jagung manis bersama air matang sebanyak 1,35 liter.
c. Saring jagung manis yang telah dihaluskan menggunakan kain penyaring
sehingga didapatkan cairan susu jagung manis.
3. Pembuatan Soy Corn Yogurt
a. Campur susu jagung dan susu kedelai yang telah mencapai suhu 40-43ºC
sesuai dengan volume perbandingan pada Tabel 1.
b. Tambahkan kultur starter (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus acidhophilus, dan Bifidobacterium yang
terdapat pada plain yogurt Bio kul) sebanyak 1/2 sdt, diaduk rata pada suhu
40 – 43ºC.
c. Masukkan cairan susu kedelai dan susu jagung yang telah ditambah kultur
starter ke dalam botol selai dan ditutup rapat menggunakan plastik dan
diikat menggunakan karet gelang.
d. Inkubasi cairan susu kedelai dan susu jagung pada suhu ruang selama 24
jam.
Tabel 1.Perbandingan Volume Susu Kedelai dan Susu Jagung pada
Pembuatan Soy Corn Yogurt
Kode
Volume Susu Kedelai
Kontrol I (SG)*
100 ml
Kontrol II (CG)**
JK 1
70 ml
JK 2
50 ml
JK 3
30 ml
Keterangan : * Soygurt
** Corngurt

Volume Susu Jagung
100 ml
30 ml
50 ml
70 ml
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E. Hasil
Hasil
pengamatan

Konsentrasi
Soygurt

Corngurt

JK 1

JK 2

Warna
Aroma
Keasaman
Kekentalan

Keterangan :
Warna

: ( deskripsikan warna )

Aroma

: ( deskripsikan aroma yang dihasilkan )

Keasaman

: ( tidak asam/ asam/ sangat asam )

Kekentalan

: ( encer/ kental/ sangat kental )

F. Kesimpulan

JK 3

JK 4
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Lampiran 4. Instrumen Penilaian dan Panduan Skoring

KISI-KISI SOAL POSTES

Indikator

Nomor Soal
C1

3.14. Mendeskripsikan arti , prinsip dasar dan
jenis- jenis bioteknologi.

C2

C3

C4

C5

C6

1
2
3

3.15.1. Memaparkan implikasi bioteknologi

4

pada sains, lingkungan, teknologi, dan
masyarakat serta agen yang berperan

SOAL POSTES

1. Apa yang dimaksud dengan Bioteknologi? Skor 5
2. Bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, sebutkan dan berilah contoh! Skor 10
3. Sebutkan agen Bioteknologi yang berperan dalam pembuatan yogurt dan
tempe! Skor 5
4. Jelaskan secara singkat tahapan kultur jaringan! Skor 20

KUNCI JAWABAN
1. Bioteknologi merupakan salah satu cabang ilmu Biologi yang mempelajari
tetang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa
yang bermanfaat bagi manusia.
2. Bioteknologi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Bioteknologi konvensional
(pembuatan kecap, yogurt, oncom, kecap, wine, dsb) dan Bioteknologi
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modern (contoh: teknologi DNA rekombinan, kultur jaringan, kloning,
dsb).
3. Agen Bioteknologi pada pembuatan yogurt (Lactobacius bulgaricus,
Streptococcus thermophilus), tempe ( Rhizopus oryzae).
4. Tahapan kultur jaringan:
a. Tahap persiapan
Menyiapkan eksplan yang merupakan bagian dari tanaman yang
dgunakan sebagai bahan untuk memulai suatu kultur dengan kondisi
steril.
b. Tahap inolulasi
Penanaman eksplan pada media dalam botol.
c. Pemeliharaan
Penempatan botol kultur berisi eksplan pada ruang penyimpanan
denggan mengontrol suhu dan cahaya serta kondisi ruang steri.
d. Aklimatisasi
Tahap penyesuaian tanaman agar mampu adaptasi dengan lingkungan
baru setelah dipindahkan di lingkungan.

PANDUAN SKORING
No
soal

Skor

1

Skor 5 bila dapat
menjawab arti
bioteknologi
dengan benar.

2

Skor 10 jika dapat
menyebutkan jenis
bioteknologi
beserta contohnya
dengan benar.

Skor 3 bila
menjawab arti
Bioteknologi
jawaban yang
kurang tepat.
Skor 7 jika
menjawab jenis
bioteknologi
dengan contoh
yang tidak tepat.

Skor 1 bila
jawaban
pengertian
salah.

Skor 0 jika
tidak
menjawab
pertanyaan.

Skor 4 jika
menjawab
hanya satu
jenis
bioteknologi
beserta
contohnya

Skor 2 jika
jawaban
pertanyaan
salah.
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No soal
3

4

Skor
Skor 4 jika
dapat
menyebutkan
agen
bioteknologi
pada yogurt dan
tempe dengan
penulisan salah.
Skor 20 jika dapat Skor 15 jika
menyebutkan
menyebutkan
tahapan kultur
tahapan kultur
jaringan dengan
jaringan
tepat secara
berurutan,
berurutan.
namun ada satu
tahapan yang
tidak
dicantumkan.
Skor 5 jika dapat
menyebutkan
agen bioteknologi
pada pembuatan
yogurt dan tempe
dengan penulisan
yang benar.

Nilai Akhir : Jumlah Skor yang diperoleh / 4

Skor 2 jika
dapat
menyebutkan
salah satu
agen yogurt
atau tempe.

Skor 1 jika
menjawab
salah.

Skor 10 jika
menyebutkan
tahapan
kultur
jaringan tidak
berurutan.

Skor 5 jika
menjawab
salah.
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KISI – KISI SOAL POSTES
Indikator

Nomor Soal
C1

3.15.Mendeskripsikan arti, prinsip dasar, dan
jenis- jenis bioteknologi

C2

C3

C4

C5

C6

1
2
3
4

SOAL POSTES

1.

Sebutkan bahan apa saja yang digunakan pada praktikum pembuatan Soy
Corn Yogurt! Skor 5

2.

Bakteri apakah yang biasa digunakan pada fermentasi yogurt? Skor 5

3.

Berapa suhu pasteurisasi untuk susu nabati? Skor 3

4.

Jelaskan secara singkat mengapakultur starter diinokulasikan ke dalam susu
nabati pada suhu tertentu? Skor 12

KUNCI JAWABAN
1.

Kedelai, jagung manis, air mineral, dan kultur starter plain Biokul.

2.

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.

3.

85-900 C.

4.

Kultur starter pembuatan yogurt diinokulasikan pada suhu 40-45 ºC karena
bakteri untuk pembuatan yogurt akan bertumbuh maksimal pada suhu
tersebut. Jika suhu kurang dari 40ºC , bakteri tidak dapat bertumbuh
sedangkan jika suhu diatas 44ºC bakteri akan mati.
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PANDUAN SKORING
No Soal

Skor

1

Skor 1 setiap menyebutkan satu bahan pembuatan Soy Corn Yogurt

2

Skor 5 bila menyebutkan 2 jenis bakteri dengan benar disertai cara
penulisan ilmiah yang benar
Skor 4 bila menyebutkan dua jenis bakteri dengan benar namun cara
penulisan ilmiah salah.
Skor 3 jika hanya dapat menyebutkan salah satu jenis bakteri dengan
penulisan ilmiah yang benar.
Skor 2 jika dapat menyebutkan salah satu jenis bekteri dengan
penulisan ilmiah yang salah.
Skor 1 jika menjawab salah.

3

Skor 5 jika menjawab benar.
Skor 2 jika menjawab salah.

4

Skor 15 jika menjawab benar
Skor 10 jika menjawab dengan konsep yang benar namun dengan
bahasa yang kurang kelas
Skor 5 jika jawaban salah

Nilai akhir = Total skor yang diperoleh x 4
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF SISWA DALAM PROSES
PEMBELAJARAN (DISKUSI KELOMPOK)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Pertemuan ke

:2

Kelompok/ no absen :
Petunjuk pengisian :
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai dengan perilaku siswa pada
saat diskusi kelompok!
No

Aspek yang diobservasi

Hasil pengamatan
1

Interaksi siswa dalam pembelajaran
kelompok.
Kesungguhan siswa dalam
2
mengerjakan tugas kelompok
Kerjasama antar siswa dalam belajar
3
kelompok.
Menghargai pendapat teman satu
4
kelompok
Menghargai pendapat teman kelompok
5
lain
Nilai Akhir = Total skor/ 5
1

Kualifikasi

Keterangan

1,00- 1,99

Sikap Kurang (K)

2,00 – 2,99

Sikap Cukup (C)

3,00 – 3,99

Sikap Baik (B)

4,00

Sikap Sangat Baik (A)

2

3

4
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RUBRIK PENSKORAN PENILAIAN AFEKTIF SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN KELOMPOK
Aspek penilaian

Skor
1

2

3

4

Interaksi siswa dalam
pembelajaran kelompok

Jika kelompok belum
menunjukkan sikap seperti
pada rubrik perolehan skor 2
-4.

Jika kelompokmenunjukkan
sikap tanya jawab antar
anggota kelompok,
menunjukkan sikap diskusi,
namun pemecahan masalah
(soal) hanya dilakukan oleh
beberapa orang saja.

Jika kelompok menunjukkan
sikap tanya- jawab, diskusi,
bersama- sama melakukan
pemecahkan masalah
bersama .

Kesungguhan siswa dalam
mengerjakan tugas
kelompok.

Jika kelompok tidak
menunjukkan sikap seperti
pada rubrik perolehan skor
2-4.

Jika kelompokbelum
menunjukkan sikap tanya
jawab antar anggota
kelompok, menunjukkan
sikap berdiskusi, namun
pemecahan masalah hanya
dilakukan oleh anggota
kelompok tertentu saja.
Jika kelompok tidak segera
mengerjakan soal diskusi,
tidak bersikap tenang pada
saat berdiskusi, namun
melakukan pembagian tugas.

Jika kelompok segera
mengerjakan soal diskusi
setelah guru memberikan
lembar diskusi, melakukan
pembagian tugas, namun
masih belum tenang pada saat
melakukan diskusi yang
berpotensi mengganggu
konsentrasi kelompok lain.

Jika kelompok segera
mengerjakan soal diskusi
setelah guru memberikan
lembar diskusi, melakukan
pembagian tugas, dan
bersikap tenang selayaknya
sikap pada saat berdiskusi.

Kerjasama antar siswa
dalam belajar kelompok.

Jika pada saat pembagian
tugas tidak merata, hanya
beberapa anggota kelompok
saja yang mengerjakan soal
diskusi, serta manajemen
waktu yang digunakan
kelompok kurang baik.

Jika pembagian tugas dalam
kelompok tidak adil (tidak
sesuai kemampuan masingmasing anggota), hanya
beberapa anggota kelompok
yang bekerja mengerjakan
soal diskusi, namun
manajemen waktu pada saat
mengerjakan soal baik.

Jika pembagian tugas dalam
kelompok tidak adil (tidak
sesuai kemampuan masingmasing anggota), namun
semua anggota kelompok
bekerja dalam mencari
jawaban soal diskusi, serta
manajemen waktu baik.

Jika kelompok dapat
membagi tugas antar anggota
untuk mengerjakan soal
diskusi dengan adil, semua
anggota kelompok mendapat
tugas, manajemen waktu
pada saat mengerjakan soal
baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

Aspek yang dinilai

Skor
1

2

3

4

Menghargai pendapat
teman satu kelompok.

Jika siswa tidak
menunjukkan sikap seperti
pada rubrik perolehan skor 2
– 4.

Menghargai pendapat
teman kelompok lain.

Jika siswa tidak
memperhatikan dan belum
bersikap tenang saat teman
kelompok lain
menyampaikan pendapat, dan
belum menunjukkan sikap
positif pada saat menanggapi
jawaban teman dan memberi
pertanyaan.

Jika siswa belum memberi
kesempatan sepada setiap
anggota kelompok untuk
menyampaikan pendapatnya,
belum menunjukkan saran
dengan sikap positif, dan
kurang memperhatikan
pendapat yang disampaikan
teman kelompok lain.
Jika siswa memperhatikan
dan bersikap tenang saat
teman kelompok lain
menyampaikan pendapat,
namun belum menunjukkan
sikap positif pada saat
menanggapi dan memberikan
pertanyaan.

Jika setiap anggota kelompok
memberi kesempatan sepada
setiap anggota kelompok
untuk menyampaikan
pendapatnya, memberi saran
dengan sikap positif, namun
kurang memperhatikan
pendapat yang disampaikan
teman kelompok lain.
Jika siswa kurang
memperhatikan jawaban
kelompok lain, namun sikap
tenang, dan memberi
pertanyaan dan menanggapi
pendapat kelompok lain
dengan sikap positif.

Jika setiap anggota kelompok
mendengarkan jawaban
teman satu kelompok dengan
penuh perhatian, memberi
kesempatan sepada setiap
anggota kelompok untuk
menyampaikan pendapatnya,
serta memberi saran dengan
sikap positif.
Jika siswa mendengarkan
jawaban kelompok lain
dengan tenang,
memperhatikan penjelasan
kelompok lain, menanggapi
dan memberi pertanyaan
dengan sikap positif.
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LEMBAR PENILAIAN PADA SAAT MELAKUKAN PRAKTIKUM

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Kompetensi Dasar

:

2.1. Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati- hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif; dan
peduli lingkungan) dalam melakukan percobaan dan berdiskusi.
Tujuan Pembelajaran:
2.1.1.1.

Melalui kegiatan praktikum, siswa mampu menerapkan sikap ilmiah
seperti jujur, teliti, cermat, dan bertanggung jawab.

Berilah skor yang sesuai dengan sikap yang ditunjukkan siswa pada saat
praktikum.

No
absen
1
2
3
4
5
6
7

Jujur

Sikap yang dinilai
Teliti
Tanggung jawab

Total skor

Penilaian Akhir
Skor total
8–9
5–7
1–4

Kriteria
Sangat Baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
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RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM SISWA

Sikap
Jujur

Teliti

Tanggung jawab

Aspek yang dinilai
Menyampaikan data yang
diperoleh apa adanya
Tidak mencontek pekerjaan
kelompok lain
Menyampaikan kepada guru jika
ada bahan/ alat yang tidak dibawa
saat praktikum.

Poin
Jika siswa menunjukkan
ketiga indikator tersebut
Skor 3, jika hanya dua
indikator sikap yang
ditunjukkan Skor 2, jika
hanya menunjukkan 1
indikator sikap yang
ditunjukkan Skor 1, jika
siswa tidak menunjukkan
ketiga
indikator
disamping, Skor 0.
Dapat mengukur suhu pada saat
Jika siswa menunjukkan
pasteurisasi maupun saat
ketiga indikator tersebut
pendinginan dengan akurat.
Skor 3, jika hanya dua
indikator sikap yang
Dapat menimbang bahan yang
ditunjukkan Skor 2, jika
digunakan dengan akurat.
hanya menunjukkan 1
Dapat mengoperasikan pH meter
indikator sikap yang
dengan benar.
ditunjukkan Skor 1, jika
siswa tidak menunjukkan
ketiga
indikator
disamping, Skor 0.
Membawa bahan yang diperlukan. Jika siswa menunjukkan
ketiga indikator tersebut
Mengembalikan alat yang
digunakan dalam keadaan bersih. Skor 3, jika hanya dua
indikator sikap yang
Menyelesaikan kegiatan
praktikum hingga proses inkubasi. ditunjukkan Skor 2, jika
hanya menunjukkan 1
indikator sikap yang
ditunjukkan Skor 1, jika
siswa tidak menunjukkan
ketiga
indikator
disamping, Skor 0.
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PENILAIAN PSIKOMOTORIK
Kelas

: XII

Kelompok

:

No
Aspek yang dinilai
1
Siswa membawa alat dan bahan
yang diperlukan
2
Siswa melakukan pengukuran
suhu menggunakan termometer
air dengan benar
3
Siswa melakukan prosedur
pembuatan Soy Corn Yogurt
secara sistematis sesuai dengan
yang tertulis pada LKS
4
Siswa melakukan cara kerja uji
organoleptik terhadap warna,
aroma, dan rasa Soy Corn Yogurt
sesuai dengan yang tertulis pada
LKS.
5
Siswa mengumpulkan laporan
tepat waktu.
Jawaban Ya skor 2, Jawaban Tidak skor 1
Nilai akhir

: Total Skor x 2

Ya

Tidak
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LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO SISWA
(LAPORAN PRAKTIKUM)

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: XII

Kegiatan

: Pembuatan Soy Corn Yogurt

Indikator

:

4.16.1. Menyajikan laporan pembuatan salah satu bioteknologi konvensional
Petunjuk :
Untuk setiap kemampuan siswa, berilah tanda silang (X) pada skor penilaian!
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No

Aspek Penilaian

Skor
1

1

Judul laporan praktikum sesuai dengan aspek yang
diteliti dengan dicantumkan waktu dan tempat
pelaksanaan praktikum

2

Pada poin landasan teori, siswa mencantumkan dasar
teori yang relevan dengan topik yang dipraktikkan.

3

2

3

4

Jika tidak
mencamtumkan
judul praktikum,
waktu pelaksanaan
dan tempat
pelaksanaan
praktikum.
Siswa hanya
menampilkan 1 poin
dasar teori.

Jika hanya
menampilkan 1 aspek
yang dinilai.

Jika hanya
menampilkan 2 aspek
yang dinilai.

Jika siswa
mencamtumkan judul
praktikum, waktu
pelaksanaan, tempat
pelaksanaan
praktikum.

Siswa hanya
menampilkan 2 poin
dasar teori.

Siswa hanya
menampilkan 3 poin
dasar teori.

Siswa mencantumkan alat dan bahan yang digunakan
pada saat pelaksanaan praktikum.

Jika tidak
mencantumkan alat
dan bahan yang
digunakan.

Jika mencantumkan 8
alat dan 3 jenis bahan
yang digunakan saat
praktikum.

4

Siswa menuliskan langkah kerja praktikum dengan
sistematis dan jelas.

Jika tidak
menampilkan cara
kerja praktikum
pembuatan Soy Corn
Yogurt.

Jika hanya
menampilkan 4 alat dan
2 jenis bahan yang
digunakan saat
praktikum.
Jika hanya
menampilkan 1 langkah
kerja praktikum
pembuatan Soy Corn
Yogurt.

5

Siswa mencantumkan hasil praktikum berupa tabel
hasil pengamatan dan tabel hasil uji organoleptik
dengan jelas.

Siswa hanya
mencantumkan salah
satu tabel hasil
praktikum dengan
data yang lengkap.

Siswa hanya
mencantumkan salah
satu tabel hasil
praktikum dengan data
yang lengkap.

Siswa mencantumkan
tabel hasil pengamatan
dan tabel hasil uji
organoleptik dengan
data kurang lengkap.

Siswa menampilkan
dasar teori sbb: sejarah
yogurt, bakteri yang
berperan, jenis-jenis
yogurt, yogurt nabati.
Jika mencantumkan
semua alat dan bahan
yang digunakan saat
praktikum ( alat 10
buah, bahan 4 jenis)
Jika mencantumkan
semua langkah kerja
pembuatan susu
jagung, susu kedelai,
Soy Corn Yogurt dan
pengukuran pH .
Siswa mencantumkan
tabel hasil pengamatan
dan tabel hasil uji
organoleptik dengan
data lengkap.

Jika hanya
menampilkan 2
langkah kerja
praktikum pembuatan
Soy Corn Yogurt.
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No

Aspek penilaian

6

Siswa menulis pembahasan dengan runtut dan kritis.

7

han

1
Jika hanya beberapa
poin pembahasan
saja yang
ditampilkan dengan
pembahasan yang
kurang kritis.

Skor
2
3
Jika siswa menampilkan Jika siswa hanya
semua poin pembahasan menampilkan 2 poin
namun pembahasan
pembahasan dengan
kurang kritis.
kritis.

Siswa dapat menarik kesimpulan dengan tepat dalam
bentuk poin-poin.

Tidak
menyampaikan
kesimpulan.

Kesimpulan yang
disampaikan tidak
sesuai dengan konsep
dasar kegiatan
praktikum.

Hanya mencantumkan
1 kesimpulan dengan
tepat.

Siswa mencantumkan lampiran dalam bentuk
dokumentasi kegiatan.

Tidak melampirkan
dokumentasi
kegiatan.

Hanya melampirkan
satu dokumentasi
berupa foto.

Dokumentasi kurang
lengkap, setiap
tahapan hanya
menampilkan satu
foto.

4
Siswa membahas hasil
yang didapatkan
berdasarkan tabel
pengamatan, apakah
perbandingan volume
susu jagung dan susu
kedelai memberikan
pengaruh pada Soy
Corn Yogurt yang
dihasilkan, interaksi
bakteri dalam plain
yogurt pada saat
inkubasi.
Kesimpulan yang
ditarik melipuri:
pengaruh volume susu
jagung manis dan susu
kedelai yang
berpengaruh terhadap
sifat fisik Soy Corn
Yogurt, hasil uji
organoleptik.
Dokumentasi kegiatan
lengkap berupa foto
dari persiapan alat dan
bahan sampai proses
inkubasi.
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Lampiran 5. Tabulasi Pengambilan Data

Tabulasi Pengambilan Data
Inisial

:

Usia

:

Angkatan

:

Berilah tanda centang (˅) pada kolom dibawah ini
Kode
1

Aroma
Skor
2
3
4

A
B
C
D
E
Keterangan :
1
2
3

Sangat Tidak Suka
Tidak Suka
Netral/ Biasa Saja

5

1

Rasa
Skor
2
3
4

5

1

Warna
Skor
2
3
4

5
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4
5

Suka
Sangat suka

Prosedur Penilaian Organoleptik
a. Uji Organoleptik untuk Penilaian Warna Soy Corn Yogurt
1. Sampel diletakkan sejajar dengan mata dengan jarak sekitar 20 cm di ruangan terbuka.
2. Sampel diamati sekitar 20- 25 detik.
3. Berilah penilaian kesukaan akan warna Soy Corn Yogurt.
4. Penilaian poin 1 – 3 dilakukan sama untuk sampel A, B, C, D, dan E.
b. Uji Organoleptik untuk Penilaian Aroma Soy Corn Yogurt
1. Letakkan sampel kira-kira 10 cm dari hidung.
2. Hirup aroma dari sampel yang dinilai selama 5 detik.
3. Berikan penilaian kepada sampel yang diuji organoleptik.
4. Lakukan langkah 1 – 3 untuk sampel A, B, C, D, dan E .
c. Uji Organoleptik untuk Menilai Rasa Soy Corn Yogurt
1. Ambil sampel sebanyak 1 sendok teh, kemudian letakkan dibagian tengah lidah selama 5 detik.
2. Berikan penilaian pada sampel yang diuji organoleptik.
3. Setelah memberikan penilaian, netralkan mulut menggunakan air mineral.
Lakukan langkah 1-3 untuk sampel A, B, C, D, dan E.
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Lampiran 6. Tabel Hasil Pengambilan Data Uji Organoleptik
TABEL UJI ORGANOLEPTIK
Panelis
ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah
Rata-rata

SG
3
3
2
4
3
3
2
2
2
3
4
2
3
3
2
3
3
3
2
1
60
3

CG
4
4
2
4
3
4
3
4
2
1
3
3
2
3
2
5
2
4
2
1
58
2,9

Aroma
JK1
JK2
3
3
5
4
2
3
4
5
4
2
2
5
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
3
3
3
2
3
3
4
4
4
3
3
1
3
3
2
3
1
1
58
56
2,9
2,8

JK3
4
4
4
5
3
5
4
3
3
1
1
1
1
3
3
2
1
3
5
1
57
2,85

SG
3
4
1
4
3
3
2
3
2
1
4
2
2
2
3
3
2
2
4
1
51
2,55

CG
3
3
2
4
4
4
2
4
2
1
3
1
4
2
2
4
3
2
1
3
54
2,7

Rasa
JK1
4
5
3
4
4
5
3
2
2
1
2
1
4
2
2
4
3
2
2
1
56
2,8

JK2
3
4
4
4
2
4
2
4
3
1
1
2
2
2
4
4
2
2
4
1
55
2,75

JK3
4
5
2
5
4
3
3
3
2
1
2
2
3
2
2
3
1
2
5
1
55
2,75

SG
3
5
1
5
5
5
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
76
3,8

CG
3
3
5
2
5
3
3
4
3
3
3
4
2
2
4
4
2
4
4
3
66
3,3

Warna
JK1
JK2
5
5
4
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
2
4
3
4
4
5
4
1
4
4
4
3
2
4
3
4
3
3
1
4
4
5
5
3
3
76
66
3,8
3,3

JK3
5
5
4
5
5
3
4
3
4
3
3
5
1
3
3
2
1
4
4
3
70
3,5
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Lampiran 7. Uji Statistik
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Lampiran 8. Scientific Color Chart

