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ABSTRAK
Es krim probiotik merupakan produk es krim yang mengandung bakteri
probiotik yang dibuat dengan mencampurkan bahan dasar es krim dengan strain
probiotik yang telah difermentasikan kemudian dibekukan. Es krim probiotik
bermanfaat untuk membantu pencernaan makanan, mencegah diare dan mencegah
peningkatan kadar kolesterol darah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
pengaruh penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon terhadap protein,
lemak, pH, total bakteri asam laktat, dan kesukaan terhadap tekstur, aroma dan rasa
es krim probiotik; mengetahui konsentrasi penambahan soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon pada pembuatan es krim probiotik yang menghasilkan es krim dengan
kandungan protein dan lemak yang paling baik; dan mengetahui mutu protein dan
lemak es krim probiotik sesuai SNI 01-3713-1995.
Es krim probiotik dibuat dengan menambahkan soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon sebanyak 0%, 40%, 60% dan 80% masing-masing dengan 3 kali
ulangan. Es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon diuji organoleptik melalui pengisian kuesioner dengan skala hedonik oleh 30
panelis dan diuji kandungan protein, lemak, pH dan total bakteri asam laktat. Data
yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara statistik dengan uji ANOVA dan uji
Duncan.
Hasil menujukkan bahwa penambahan soyghurt memberikan pengaruh
terhadap protein, pH, total bakteri asam laktat, tekstur, aroma, rasa, namun tidak
memberikan pengaruh terhadap lemak. Penambahan 80% soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon merupakan konsentrasi yang paling baik untuk menghasilkan protein
dan lemak pada es krim probiotik. Namun, kandungan protein dan lemak belum
memenuhi syarat mutu es krim sesuai dengan SNI 01-3713-1995.

Kata kunci: es krim probiotik, soyghurt, kulit jeruk lemon, protein, lemak, hedonik.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROTEIN AND FAT CONTENT IN PROBIOTICS ICE CREAM WITH
SOYGHURT COMBINATION OF LEMON PEEL (Citrus limon) ADDITION
Vina Suviatun
151434100
Sanata Dharma University
ABSTRACT
Probiotic ice cream is an ice cream product that contained probiotic
bacteria made by mixing basic ingredient of ice cream with probiotic strains which
have been fermented and frozen. Probiotic ice cream is useful to help digestion of
food, prevent diarrhea and prevent increase blood cholesterol levels. The purpose
of this study was to know the effect of soyghurt combination of lemon peel adding
to the protein, fat, pH, a total of lactic acid bacteria, and preference for texture,
flavor and taste of ice cream probiotics; knowing the concentration of soyghurt
combination of lemon peel adding in making probiotic ice cream that produces ice
cream with the best protein and fat content; and knowing the quality of protein and
fat of probiotic ice cream according to SNI 01-3713-1995
Probiotic ice cream made by a soyghurt combination of lemon peel adding
as much as 0%, 40%, 60% and 80% each with three replications. The probiotic ice
cream with a soyghurt combination of lemon peel addition was tested by
organoleptic by filling the questionnaire with a hedonic scale by 30 panelists and
tested for protein, fat, pH and a total of lactic acid bacteria. The data obtained were
then analyzed statistically by ANOVA and Duncan tests.
The results showed that the addition of soyghurt had an effect on protein,
pH, a total of lactic acid bacteria, texture, flavor, taste, but did not affect to fat. The
addition of 80% soyghurt combination of lemon peel is the best concentration for
producing protein and fat in probiotic ice cream. However, the protein and fat
content does not meet the ice cream quality requirements according to SNI 013713-1995.
Keywords: probiotic ice cream, soyghurt, lemon peel, protein, fat, hedonic.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Makanan yang dikonsumsi sehari-hari berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan gizi makro, gizi mikro dan energi. Seiring dengan perkembangan
zaman, kemajuan teknologi

di

bidang pangan juga mengalami

perkembangan yang sangat pesat sehingga sebagian besar masyarakat
beralih untuk mengonsumsi makanan siap saji, penambahan bahan
tambahan pangan pada proses pengolahan makanan dan makanan yang
mengandung kadar lemak dan gula yang tinggi. Makanan yang dikonsumsi
maupun pola hidup masyarakat yang kurang baik menyebabkan
peningkatan penyakit degeneratif (Yulia, 2015).
Kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai gizi dan kesehatan
semakin meningkat sehingga permintaan pangan fungsional saat ini sedang
berkembang. Pangan fungsional (functional food) merupakan makanan
yang mengandung komponen fisiologis aktif yang memberikan efek yang
menguntungkan bagi kesehatan dan dapat berguna untuk pencegahan
penyakit (Jan & Sanjaya, 2017). Contoh pangan fungsional yaitu pangan
yang mengandung bakteri probiotik. Menurut Salminen dkk. (2004),
probiotik merupakan suplemen makanan yang mengandung bakteri hidup
non patogen yang memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi
kesehatan manusia maupun binatang.
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Jenis pangan fungsional yang berkembang yaitu pangan yang
mengandung bakteri probiotik berbasis susu fermentasi. Pangan fungsional
perlu dikembangkan untuk meningkatkan minat konsumsi masyarakat
terhadap pangan yang mengandung bakteri probiotik. Usaha untuk
menghasilkan produk pangan yang mengandung bakteri probiotik yang
telah dikembangkan antara lain yoghurt, minuman susu fermentasi, kefir
dan es krim (Yuniastuti, 2014). Es krim banyak digemari oleh semua
kalangan usia masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
Pengembangan produk es krim telah banyak dilakukan untuk meningkatkan
daya terima konsumen. Salah satu upaya pengembangan pangan fungsional
yaitu dengan pembuatan es krim probiotik.
Es krim probiotik merupakan produk es krim yang mengandung
bakteri probiotik yang dibuat dengan mencampurkan bahan dasar es krim
dengan strain probiotik yang telah difermentasikan kemudian dibekukan.
Apabila mikroba tersebut dikonsumsi maka dapat meningkatkan kesehatan
dengan cara memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam usus. Menurut
Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3713-1995) (1995), es krim adalah
jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es
krim atau dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan
atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan yang diijinkan. Santoso
(2009), menyebutkan bahwa kandungan lemak pada susu sapi lebih tinggi
dibandingkan dengan susu kedelai, yakni tiap 100 g susu sapi mengandung
3,5 g lemak sedangkan pada susu kedelai mengandung 2,50 g lemak pada
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tiap 100 g. Komposisi gizi susu kedelai hampir sama dengan susu sapi.
Dengan demikian, penggunaan susu sapi sebagai bahan dasar pembuatan
susu fermentasi dapat digantikan dengan menggunakan susu kedelai untuk
memenuhi standar pangan fungsional. Pembuatan es krim probiotik
bertujuan untuk memenuhi tuntutan pangan fungsional. Susu kedelai yang
difermentasikan terlebih dulu dengan bantuan bakteri asam laktat (BAL)
sebagai bakteri probiotik sehingga akan menghasilkan produk yaitu
soyghurt. Soyghurt

memiliki beberapa kelebihan antara lain bebas

kolesterol, bebas laktosa, rendah lemak dan tinggi protein. Apabila soyghurt
ditambahkan sebagai bahan pembuat es krim maka akan bermanfaat untuk
membantu pencernaan makanan, mencegah diare dan mencegah
peningkatan kadar kolesterol darah. Soyghurt ini digunakan sebagai bahan
tambahan pembuatan es krim untuk menghasilkan produk es krim probiotik.
Susu kedelai mengandung off-flavour atau memiliki sifat langu
(beany flavour) sehingga susu kedelai kurang disukai oleh masyarakat.
Upaya untuk menghilangkan atau mengurangi sifat langu yaitu dengan cara
fermentasi. Fermentasi susu kedelai dilakukan dengan bantuan BAL
sebagai starter pembuatan soyghurt yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus
dan Streptococcus thermophilus. Dengan adanya fermentasi maka
kandungan nutrisinya dapat meningkat. Namun, menghilangkan atau
mengurangi sifat langu pada kedelai dengan fermentasi saja tidak cukup,
sehingga pada penelitian ini dibuat sediaan soyghurt dengan menambahkan
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parutan kulit jeruk lemon yang merupakan inovasi untuk menghilangkan
rasa dan mengurangi aroma langu pada susu kedelai.
Kulit jeruk lemon (Citrus limon) mengandung minyak atsiri yang
terdiri dari komponen seperti terpen, sesquiten, aldehida, ester, limonen dan
sterol yang bersifat volatil. Kandungan minyak atsiri pada kulit jeruk lemon
ini mampu menghasilkan aroma khas lemon yang kuat sehingga dapat
digunakan sebagai bahan penambah aroma pada produk makanan, minuman
dan kosmetika (Hidayah dkk., 2011).
Berdasarkan penelitian Saputri dkk. (2015) tentang pembuatan es
krim fungsional dengan bahan baku soyghurt dan susu rendah lemak bahwa
semakin tinggi penggunaan rasio soyghurt dan semakin tinggi penggunaan
rasio susu rendah lemak meyebabkan penilaian uji hedonik semakin
menurun karena rasa dan aroma yang kurang disukai penelis. Pangga dkk.
(2014) telah melakukan penelitian tentang penggunaan whippy cream dalam
pembuatan es krim soyghurt. Penelitian tersebut menghasilkan kombinasi
whippy cream dan soyghurt dalam pembuatan es krim memberikan hasil
yang signifikan terhadap pH, total padatan, kandungan protein dan lemak,
namun menurunkan kandungan BAL. Pengaruh pemberian konsentrasi kulit
jeruk lemon terhadap persepsi konsumen pada yoghurt susu kambing juga
telah dilakukan oleh Puspita (2017) dimana hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa konsumen menyukai aroma yoghurt yang dihasilkan
dengan pemberian yang sesuai dengan takaran yang tepat daripada yoghurt
yang tidak diberikan kulit jeruk lemon. Namun, hasil penelitian ini kulit
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jeruk lemon tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap aroma
prengus yang dihasilkan. Es krim yang baik memiliki kadar lemak minimal
sekitar 5% dan protein minimal 2,7 % (SNI 01-3713-1995). Oleh karena itu,
perlu dilakukan penelitian uji kandungan protein dan lemak pada es krim
probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon yang
diharapkan dapat meningkatan kesukaan panelis terhadap es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon terhadap kandungan protein, lemak, pH dan total bakteri asam
laktat pada es krim probiotik?
2. Berapakah konsentrasi penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon pada pembuatan es krim probiotik yang menghasilkan es krim
dengan kandungan protein dan lemak yang paling baik ?
3. Bagaimana pengaruh penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon terhadap kesukaan pada tekstur, aroma dan rasa es krim
probiotik?
4. Apakah es krim es krim probiotik dengan penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon sudah memenuhi syarat mutu kandungan
protein dan lemak sesuai dengan SNI 01-3713-1995?
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C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon terhadap kandungan protein, lemak, pH dan total bakteri asam
laktat pada es krim probiotik
2. Mengetahui konsentrasi penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon pada pembuatan es krim probiotik yang menghasilkan es krim
dengan kandungan protein dan lemak yang paling baik.
3. Mengetahui pengaruh penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon terhadap kesukaan pada tekstur, aroma dan rasa es krim probiotik
4. Mengetahui ketercapaian es krim probiotik dengan penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon terhadap syarat mutu protein dan
lemak menurut SNI 01-3713-1995.

D. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi peneliti


Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan kulit jeruk lemon
untuk memberikan aroma pada pembuatan es krim probiotik



Menambah referensi dalam sebuah penelitian yang berhubungan
dengan es krim probiotik

2. Bagi dunia pendidikan


Menambah

pengetahuan

mengenai

bagaimana

soyghurt khususnya di bidang bioteknologi

pembuatan
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Menambah pengetahuan mengenai bagaimana pembuatan es krim
probiotik



Menambah pengetahuan mengenai manfaat es krim probiotik
untuk kesehatan tubuh manusia



Menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman dalam
pembuatan suatu produk olahan dan meningkatkan kesukaan pada
suatu produk tersebut.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Es Krim
Es krim adalah makanan beku semi padat yang dibuat dengan cara
mencampurkan bahan susu nabati ataupun hewani dengan pengemulsi,
pemanis, penstabil dan bahan lainnya yang telah dipasteurisasi untuk
memperoleh hasil yang homogen (Darma dkk., 2013). Menurut Standar
Nasional Indonesia (SNI 01-3713-1995), es krim adalah jenis makanan semi
padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran
susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan
lain dan bahan makanan yang diijinkan.
Biasanya es krim terbuat dari susu dan lemak susu yang dicampurkan
dengan bahan pemanis (gula), pengemulsi, penstabil, pencita rasa dengan atau
tanpa pewarna. Bahan utama dalam membuat es krim yaitu lemak susu.
Lemak susu berfungsi untuk melembutkan tekstur, menambah cita rasa dan
memperlambat laju proses pembuihan ketika pembekuan adonan es krim.
Dengan demikian, lemak dapat memengaruhi kualitas es krim. Kualitas es krim
dapat dikategorikan dalam kategori economy, good average dan deluxe (super
premium). Es krim kategori economy memiliki kandungan lemak sebesar 1011%, pemanis 14-17%, penstabil 0,3% dan total padatan 35-37%. Es krim
kategori good average memiliki kandungan lemak yang cukup banyak yakni
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sebesar 14-16%, pemanis 13-17%, penstabil 0,3% dan total padatan 40-41%.
Es krim kategori super premium memiliki kandungan lemak yang paling
banyak diantara jenis es krim yang lain, yakni sebesar 17-20%, pemanis 1317%, penstabil 0,2% dan total padatan 42-44% (Goff & Hartel, 2013).
Sumber lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim yaitu
krim beku, krim segar, susu kental, lemak hewani dan lemak nabati. Sumber
lemak dalam membuat es krim juga dapat diperoleh dari butter oil dimana
kandungan lemak dalam bahan ini berkisar 20-25%. Lemak jenuh yang ada
didalamnya sekitar 60-65% asam-asam lemak. Asam lemak tak jenuh
dikandung selebihnya sekitar 35-40%. Untuk menghasilkan es krim yang
lembut dan waktu leleh yang lebih lama maka lemak yang digunakan sekitar
10% (Malaka, 2010).
Susu skim adalah susu yang kandungan lemaknya diambil sebagian
atau seluruhnya pada waktu dipisahkan dengan alat centrifugal separator. Susu
skim dengan kandungan lemak yang sangat rendah berfungsi untuk
meningkatkan kepadatan dan mempertahankan es krim agar tidak mudah leleh.
Susu skim merupakan bahan yang menyumbang kalsium, fosfor, protein,
laktosa, vitamin dan mineral. Kandungan nutrien yang disumbangkan dari
padatan susu skim dapat meningkatkan nilai gizi. Namun, penggunaan susu
skim yang terlalu banyak akan menyebabkan es krim memiliki tekstur yang
kasar. Hal ini disebabkan karena adanya kristalisasi laktosa. Penggunaan
padatan susu tanpa lemak untuk es krim memiliki batas maksimal sekitar 42%
(Saputro, 2014).
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Sia (2014) menyatakan bahwa, gula dalam pembuatan es krim
berfungsi untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan kekentalan dan
memperbaiki tekstur. Penggunaan gula dalam pembuatan es krim yaitu sekitar
14 – 16 %. Apabila gula yang digunakan dalam pembuatan es krim terlalu
banyak maka dapat menutupi cita rasa yang diinginkan. Namun, jika
penggunaan gula pada pembuatan es krim terlalu sedikit maka es krim akan
terasa hambar.
Es krim merupakan emulsi minyak dalam air. Emulsi adalah sistem
campuran dari dua fase cairan yang tidak larut. Minyak sulit untuk larut atau
tercampur dengan air. Dengan demikian, minyak dan air perlu disatukan
dengan bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi ditambahkan untuk membentuk
tekstur es krim manjadi halus, menghasilkan adonan yang merata dan
mengurangi laju pelelehan pada perubahan suhu yang mendadak. Bahan
pengemulsi tradisional untuk es krim yaitu kuning telur. Kuning telur
mengandung kompleks lestisin-protein yang bersifat sebagai pengemulsi (Goff
& Hartel, 2013).
Air yang terkandung dalam es krim tidak selamanya membeku.
Penstabil dapat mengikat air dan mampu mengurangi perubahan fase dari es
menjadi air dan dari air menjadi es. Bahan penstabil berfungsi untuk mengikat
air dan menghasilkan kekentalan yang tepat untuk membatasi terbentuknya
kristal es yang lebih besar, menghasilkan kecepatan leleh yang lambat dan
memberikan tekstur yang lembut pada es krim. Bahan penstabil yang
digunakan dalam pembautan es krim yaitu CMC, gelatin, sodium alginat,
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locust bean gum, guar gum dan arabic gum sebanyak 0,1 - 0,5% (Violisa dkk.,
2012).
Bahan pencitarasa dapat berupa senyawa sintetik maupun alami. Dalam
memilih pencitarasa perlu diperhatikan jenis dan intensitasnya agar rasa yang
diinginkan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Pewarna ditambahkan
dengan tujuan memberikan daya tarik es krim untuk dikonsumsi. Umumnya
pemilihan bahan pewarna disesuaikan dengan cita rasa es krim (Andrianto,
2008).
Berdasarkan SNI 01-3713-1995, syarat mutu es krim yang baik dapat
dilihat dari kriteria uji es krim seperti tabel 2.1.
Tabel 2.1 Syarat Mutu Es Krim
No.
Kriteria Uji
Satuan
Persyaratan
1
Keadaan
1.1 Penampakan
Normal
1.2 Bau
Normal
1.3 Rasa
Normal
2
Lemak
% b/b
Minimum 5,0
3
Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b
Minimum 8,0
4
Protein
% b/b
Minimum 2,7
5
Jumlah padatan
% b/b
Minimum 3,4
6
Bahan tambahan makanan
6.1 Pewarna tambahan
Sesuai SNI 01-0222-1995
6.2 Pemanis buatan
Normal
6.3 Pemantab dan pengemulsi Sesuai SNI 01-0222-1995
7
Cemaran logam
7.1 Timbal (Pb)
mg/kg
Maksimum 1,0
7.2 Tembaga (Cu)
mg/kg
Maksimum 20,0
8
Cemaran arsen (As)
mg/kg
Maksimum 0,5
9
Cemaran mikroba
9.1 Angka lempeng total
Koloni/g
Maksimum 2,0 x 105 < 3
9.2 MPN Coliform
APM/g
Maksimum 2,0 x 105 < 3
9.3 Salmonella
Koloni/25 g Negatif
9.4 Listeria SPP
Koloni/25 g Negatif
(Sumber: SNI 01-3713-1995, Badan Standardisasi Nasional).
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B. Probiotik
Lee dan Salminen (2009), mendefinisikan probiotik sebagai senyawa
yang diproduksi oleh mikroorganisme yang dapat mendukung pertumbuhan
jenis mikroba lain. Probiotik merupakan pakan suplemen berbentuk
mikroorganisme hidup yang menguntungkan tubuh dengan cara memperbaiki
keseimbangan mikroba usus. Apabila probiotik dikonsumsi, maka akan
didapatkan dampak positif bagi kesehatan tubuh seperti menormalkan sistem
pencernaan usus, mencegah diare dan menghambatnya tumbuhnya sel kanker.
Probiotik termasuk dalam salah satu kategori pangan fungsional. Hal yang
dipelajari pada pangan fungsional yaitu mengenai senyawa bioaktif yang
terdapat dalam makanan. Senyawa bioaktif ini bersifat protektif dan
memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Probiotik dikategorikan
sebagai pangan fungsional, meskipun probiotik bukanlah senyawa bioaktif
kimia melainkan mikroba. Unsur atau bagian senyawa kimia bioaktif terdapat
pada berbagai biomolekul yang dikandung probiotik (Jan & Sanjaya, 2017).
Pada proses fermentasi susu, jenis kultur (bakteri) probiotik yang
biasanya ditambahkan yaitu jenis bakteri asam laktat (BAL). Bakteri asam
laktat adalah bakteri yang menghasilkan asam laktat sebagai hasil metabolisme
karbohidrat. Produksi asam laktat akan menurunkan nilai pH dari lingkungan
pertumbuhan sehingga dapat menimbulkan rasa asam (Sobari, 2018). BAL dari
genus Lactobacillus paling sering digunakan sebagai probiotik. Genus BAL
diklasifikasikan berdasarkan morfologi sel, jalur fermentasi glukosa,
konfigurasi asam laktat yang terbentuk, kemampuan hidup pada berbagai
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temperatur, konsentrasi garam yang tinggi, maupun toleransi terhadap asam
dan alkali. Jenis BAL yang digunakan untuk fermentasi makanan cukup
beragam. Genus inti BAL yang dimanfaatkan sebagai pembuatan makanan
fermentasi dan probiotik diantaranya yaitu Lactobacillus, Streptococcus,
Leuconostoc, dan Pediococcus (Jan & Sanjaya, 2017).
Kriteria probiotik yang diinginkan secara keseluruhan menurut Selle &
Klaenhammer (2013), yaitu berasal dari manusia, bersifat non-patogenik, non
toksigenik serta non-invasif, tidak mengandung gen resistensi terhadap
anibiotik yang dapat ditransmisikan, dapat bertahan dengan baik pada saat
proses produksi yang menggunakan berbagai teknologi, tahan asam dan garam
empedu saat berada di lambung dan usus halus, mampu melekat pada jaringan
sel epitel organ saluran usus, dapat melewati organ saluran usus dengan baik,
dapat memproduksi senyawa antimikroba, memiliki sifat antagonis terhadap
patogen dan dapat menjaga organ saluran usus dari serangan infeksi, dapat
memodulasi sistem imun inang serta mampu memengaruhi aktivitas
metabolisme inang secara positif. Pangan probiotik memiliki manfaat untuk
penyembuhan diare, penyakit peradangan dan gangguan saluran usus,
konstipasi, kanker, diabetes, gejala obesitas, gangguan saraf, dan kolesterol
darah.
Makanan jenis probiotik perlu diadakan uji bakteri probiotik yaitu
dengan perhitungan total BAL. Total BAL dapat dihitung dengan
menggunakan cara menumbuhkan BAL dengan menggunakan metode SNI
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2981:2009. Analisis total BAL sebagai syarat produk probiotik yaitu
mengandung sel mikroba hidup (BAL) sebesar 106-109 CFU/ml.

C. Soyghurt
Soyghurt adalah produk hasil fermentasi susu kedelai seperti halnya
yoghurt dengan penambahan bakteri probiotik Streptococcus thermophillus
dan Lactobacillus bulgaricus (Pangga dkk., 2014). Pengembangan produk
olahan soyghurt sebagai makanan fungsional dengan kandungan nutrisi yang
seimbang juga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi soyghurt yang
belum dimanfaatkan dengan optimal.
Soyghurt berasal dari bahan baku biji kedelai. Berdasarkan pemaparan
Koswara (2009), biji kedelai kedelai terdiri dari 7,3 % kulit, 90,3 % kotiledon
dan 2,4 % hipokotil. Kedelai mengandung protein rata-rata 35 %. Protein
kedelai sebagian besar terdiri dari globulin dan dibandingkan dengan kacangkacangan lain, susunan asam amino pada kedelai lebih lengkap dan seimbang.
Kedelai mengandung sekitar 18 – 20% lemak dan 25 % dari jumlah tersebut
terdiri dari asam-asam lemak tak jenuh yang bebas kolesterol. Disamping itu
di dalam lemak kedelai terkandung beberapa posfolipida penting yaitu lesitin,
sepalin dan lipositol. Kedelai mengandung karbohidrat sekitar 35%.
Karbohidrat pada kedelai terdiri atas golongan oligosakarida dan golongan
polisakarida. Golongan oligosakarida terdiri dari sukrosa, stakiosa, dan
raffinosa yang larut dalam air. Golongan polisakarida terdiri dari
erabinogalaktan dan bahan-bahan selulosa yang tidak larut dalam air dan
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alkohol. Secara umum kedelai merupakan sumber vitamin B (vitamin B1, B2,
niasin, piridoksin dan golongan vitamin B lainnya banyak terdapat di
dalamnya). Vitamin lain yang terkandung dalam jumlah cukup banyak ialah
vitamin E dan K. Kedelai banyak mengandung kalsium dan fosfor, sedangkan
besi terdapat dalam jumlah relatif sedikit. Mineral-mineral lain terdapat dalam
jumlah yang sangat sedikit (< 0,003 %) yaitu boron, magnesium, berilium dan
seng.
Disamping itu, kedelai juga terdapat senyawa-senyawa anti gizi dan
senyawa penyebab off – flavour (penyimpanan cita rasa dan aroma pada produk
pengolahan kedelai). Diantara senyawa anti gizi yang sangat mempengaruhi
mutu produk olahan kedelai ialah antitripsin, hemaglutinin, asam fitat,
oligosakarida penyebab flatulensi (timbulnya gas dalam perut sehingga perut
menjadi kembung). Senyawa penyebab "off flavor" pada kedelai ialah
glukosida, saponin, estrogen dan senyawa - senyawa penyebab alergi
(Koswara, 2009).
Yoghurt pada umumnya dibuat dari susu sapi yang mengandung protein
dan karbohidrat jenis laktosa. Peran laktosa pada subtrat yaitu sebagai sumber
energi untuk pertumbuhan BAL. Namun, karbohidrat yang terkandung dalam
susu kedelai memiliki jenis yang berbeda dengan susu sapi. Karbohidrat dalam
susu kedelai merupakan karbohidrat dari golongan oligosakarida. Karbohidrat
golongan oligosakarida tidak dapat digunakan sebagai sumber energi maupun
sumber karbon oleh bakteri S. thermophillus dan L. bulgaricus. Dengan
demikian, susu kedelai akan lebih sulit untuk dijadikan sebagai soygurt. Solusi
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untuk mengatasi kesulitan tersebut yaitu dengan penambahan sumber karbon
yang dapat diperoleh dari glukosa, laktosa, fruktosa dan susu bubuk skim
(Santoso, 2009).
Pada umumnya fermentasi asam laktat menggunakan subtrat laktosa
untuk menghasilkan asam laktat. Bakteri yang berperan dalam proses
fermentasi susu diantaranya adalah S. thermophillus dan L. bulgaricus. Bakteri
L. bulgaricus menghidrolisis laktosa dengan memecah menjadi galaktosa dan
glukosa dengan bantuan enzim laktase. Glukosa tersebut digunakan untuk
proses metabolisme selanjutnya oleh bakteri S. thermophillus dengan jalur
glikolisis homofermentatif. Pada jalur fermentasi tersebut glukosa terjadi
pemecahan menjadi asam piruvat dan diubah lagi menjadi asam laktat (Sopandi
& Wardah, 2014).
Substrat dari soyghurt adalah glukosa. Susu kedelai dapat diolah menjadi
soyghurt oleh bakteri asam laktat melewati proses fermentasi. Bakteri yang
berperan dalam proses fermentasi susu kedelai adalah S. thermophillus dan L.
bulgaricus. Jalur fermentasi pada susu kedelai sama dengan fermentasi pada
susu hewani. Proses fermentasi pada susu kedelai tidak memerlukan
pemecahan laktosa menjadi glukosa karena susu kedelai tidak memiliki
laktosa. Gula (glukosa) yang ditambahkan pada susu kedelai diubah menjadi
asam laktat oleh bakteri tersebut. Proses fermentasi tersebut menyebabkan
glukosa berubah menjadi asam piruvat, selanjutnya diubah menjadi asam
laktat. BAL mampu menciptakan rasa asam pada substrat yang difermentasi
sehingga menurunkan nilai pH makanan. Selain itu, BAL juga mampu
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menghambat pertumbuhan organisme-organisme yang menganggu (Sopandi &
Wardah, 2014).
Kandungan protein yang terkandung dalam susu kedelai stukturnya juga
akan berubah dengan adanya produksi asam dalam substrat sehingga akan
memengaruhi sifat soyghurt yang kental. Hal ini disebabkan oleh adanya
koagulasi yang terjadi dalam subtrat akibat proses denaturasi. Denaturasi
adalah keadaan dimana terjadi perubahan struktur sekunder pada protein
namun stuktur primernya tetap sehingga bentuk molekulnya mengalami
perubahan. Dengan demikian, denaturasi juga dapat mengubah sifat protein
menjadi kental (Bangun, 2009).

D. Jeruk Lemon
1. Klasifikasi Tanaman
Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture (2019),
klasifikasi tanaman jeruk lemon adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae

Subkingdom : Tracheobionta
Superdivision : Spermatophyta
Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Subclass

: Rosidae

Order

: Sapindales

Family

: Rutacae

Genus

: Citrus L.

Species

: Citrus limon (L.) Burm. f. (pro sp.)
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2. Deskripsi Morfologi Buah Jeruk Lemon
Jeruk lemon merupakan tumbuhan jenis perdu. Buah jeruk lemon
yang tumbuh di daerah tropis memiliki kulit yang kasar. Tebal kulitnya 0,50,7 cm. Buah jeruk lemon memiliki bentuk bulat hingga lonjong dengan
tonjolan seperti puting pada mamalia di ujung buah. Buah jeruk lemon ada
yang tidak memiliki biji dan ada pula yang memilki biji. Biasanya buah
jeruk lemon yang berbiji mengandung kurang dari 10 biji dalam satu buah.
Buah jeruk lemon memiliki bulir berwarna kuning terang dan mengandung
air. Porosnya berongga dan buah jeruk lemon memiliki 10-13 segmen.
Beratnya 90-100 g dengan diameter 5-6 cm (Ladaniya, 2008). Panjang buah
lemon yaitu 5-8 cm. Warna kulit buah jeruk lemon saat muda yaitu hijau,
sedangkan setelah buah matang maka warna kulitnya berubah menjadi
kuning dan mengkilap (Nurlaely, 2016).

3. Kandungan Jeruk Lemon
Setiap 100 g jeruk lemon mengandung 29 kalori ; 1,1 g protein ; 0,3
g lemak ; 2,9 g gula alami dan 2,8 serat. Jumlah kandungan tersebut setara
dengan dua buah jeruk lemon yang berukuran sedang. Kandungan utama
jeruk lemon adalah gula dan asam sitrat. Selain itu, terdapat pula flavonoid
(flavones), limonen, asam folat, tanin, vitamin (C, A, dan B1), fosfor,
kalium dan magnesium. Kulit jeruk terdiri dari dua lapis. Kulit jeruk bagian
luar mengandung minyak esensial 6% dengan komposisi limonen 90%,
citral 5% dan sejumlah kecil citronellal, alfa-terpineol, linalyl dan geranyl
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acetate. Pada bagian lapisan dalam kulit jeruk tidak mengandung minyak
esensial, tetapi mengandung glikosida plavon yang pahit, derivat koumarin
dan pektin.
Tabel 2.2 Kandungan Senyawa dalam Minyak Lemon
Senyawa
Jumlah (%)
1,81
-Pinena + -Thujena
Kamfena
0,04
8,57
-Pinena
Sabinena
162
Mirsena
1,62
0,04
-Phelandren
0,17
-Terpinena
Limonena
70,58
0,32
-Phelandren
0,07
Cis--Osiemna
8,52
-Terpinena
p-Simena
0,35
Terpinolen
0,38
Oktanal
0,05
Nonanal
0,12
Sitronellal
0,07
Dekanal
0,04
Linalol
0,12
Linalil asetat
0,05
0,34
-Bergamoten
0,24
Terpinena-4-ol & -Kariopilena
Neral
1,01
0,37
-Terpineol
Neril asetat
0,32
0,58
-Bisbolen
Geranial
1,65
Geranil asetat
0,17
Nerol
0,13
Geraniol
0,06
Sumber: (Priambodo dkk., 2017).

Salah satu hasil ekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk lemon adalah
minyak lemon. Minyak ini berbentuk cair, berwarna kuning pucat,
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beraroma kulit jeruk lemon atau baunya tajam seperti buah segar yang baru
saja dikupas. Minyak lemon memiliki titik didih 100,2C dan tekanan uap
pada suhu 25C adalah 23,4 mmHg. pH minyak lemon sekitar 1,5-4,
minyak lemon memiliki sifat tidak larut dalam air (Nurlaely, 2016).
Adapun kandungan senyawa yang terdapat dalam minyak lemon dapat
dilihat pada tabel 2.2.

4. Manfaat Minyak Atsiri Lemon
Minyak atsiri yang terdapat dalam jeruk merupakan senyawasenyawa yang mudah menguap. Kandungan minyak atsiri pada jeruk
berbeda-beda tergantung pada varietasnya sehingga aromanya berbeda.
Senyawa yang mendominasi sebagai salah satu kandungan minyak atsiri
adalah limonen. Kandungan limonen berkisar antara 70-92% yang juga
bergantung pada setiap varietas jeruk yang berbeda. Minyak atsiri dari
jeruk lemon merupakan salah satu pencipta aroma yang paling disukai
konsumen. Kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam lemon
dimanfaatkan sebagai pengharum ruangan, bahan parfum dan penambah
cita rasa makanan. Minyak atsiri jeruk lemon dengan kandungan
limonennya berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, meredakan
radang tenggorokan dan batuk, serta menghambat sel kanker (Puspita,
2017).
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E. Uji Hedonik
Uji hedonik merupakan pengujian kesukaan panelis berdasarkan
tanggapannya terhadap sampel yang akan diuji. Tingkat kesukaan panelis dapat
diukur menggunakan skala hedonik. Uji hedonik dilakukan oleh panelis tidak
terlatih. Panelis tidak terlatih merupakan panelis yang dipilih berdasarkan jenis
suku-suku bangsa, tingkat sosial dan pendidikan. Uji hedonik oleh panelis tidak
terlatih terdiri dari 30 awam yang merupakan orang dewasa (Permadi, 2018).
Tanggapan kesukaan panelis terhadap sampel yang diuji diungkapkan
secara spontan dan subyektif. Tanggapan dapat diungkapkan dengan tingkattingkat kesukaan seperti amat sangat suka, sangat suka, suka, agak suka dan
tidak suka serta netral. Netral dalam hal ini menyatakan bahwa panelis bukan
menyukai sampel juga bukan tidak suka. Tingkat kesukaan ini diukur
menggunakan skala hedonik. Skala hedonik dapat direntangkan atau diperkecil
menurut rentang yang dikehendaki. Skala hedonik juga dapat diubah menjadi
skala numerik dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Data yang
diperoleh dalam bentuk angka dapat digunakan untuk analisis secara statistik.
Penggunaan skala hedonik pada praktiknya dapat digunakan untuk mengetahui
tingkat kesukaan pada suatu produk (Permadi, 2018).

F. Penelitian yang Relevan
Referensi penelitian yang ada digunakan sebagai penelitian yang relevan
untuk mendukung penelitian ini. Pada tabel 2.3 menjelaskan 3 referensi yang
dipilih sebagai penelitian yang relevan.
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Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan
Referensi
Judul
Saputri dkk. (2015) “Pembuatan Es Krim
Fungsional dengan Bahan
Baku Soyghurt dan Susu
Rendah Lemak”

Pangga dkk. (2014)

“Penggunaan
Whippy
Cream dalam Pembuatan
Es Krim Soyghurt”

Puspitasari (2017)

“Pengaruh Konsentrasi
Kulit
Jeruk
Lemon
(Citrus limon) terhadap
Persepsi Konsumen pada
Yoghurt Susu Kambing”

Keterangan
Perbandingan soyghurt
dan susu rendah lemak
dalam produksi es krim
fungsional memberikan
pengaruh yang signifikan
pada total BAL. Es krim
fungsional ini menghasilkan aroma yang kurang
disukai oleh panelis karena aroma yang ditimbulkan oleh soyghurt
Kombinasi
Whippy
cream dan soyghurt
dalam pembuatan es krim
memberikan hasil yang
signifikan terhadap pH,
kandungan protein dan
lemak, namun menurunkan kandungan BAL.
Penambahan
parutan
kulit jeruk lemon tidak
memberikan perbedaan
yang signifikan terhadap
aroma prengus yang
dihasilkan, serta tidak ada
perbedaan
konsentrasi
penambahan parutan kulit
jeruk lemon yang disukai
oleh konsumen.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Saputri dkk. (2015) digunakan
sebagai referensi untuk melihat kesukaan pembuatan es krim dengan bahan
baku soyghurt. Saputri dkk. (2015) menyatakan bahwa aroma dari es krim
dengan bahan baku soyghurt kurang disukai. Oleh karena itu, pada penelitian
ini diharapkan dapat meningkatkan kesukaan panelis terhadap aroma produk
es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon.
Penggunaan kulit jeruk lemon sebagai pemberi aroma pada es krim soyghurt
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dirujuk dari penelitian yang telah dilakukan Puspitasari (2017). Penelitian
Puspitasari (2017) menujukkan bahwa pemberian kulit jeruk lemon
memberikan pengaruh untuk aroma produk yoghurt dari susu kambing.
Penelitian Pangga dkk. (2014) menjadi referensi untuk melihat kandungan
kimia apabila pembuatan es krim soyghurt tidak diberikan whippy cream.
Berdasarkan ketiga penelitan tersebut, penelitian ini akan melihat kandungan
protein, lemak, pH, total BAL dan tingkat kesukaan dari aspek tekstur, aroma
dan rasa terhadap es krim yang ditambahkan dengan soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon.

G. Kerangka Berpikir
Susu kedelai memiliki kandungan gizi yang hampir sama dengan susu
sapi. Harga kedelai yang terjangkau di kalangan masyarakat dapat dengan
mudah diolah menjadi pangan fungsional. Namun, sifat langu yang terdapat
pada susu kedelai dan hasil olahannya kurang disukai oleh masyarakat. Solusi
untuk menghilangkan sifat langu pada susu kedelai adalah pengolahan susu
kedelai menjadi produk hasil fermentasi yaitu soyghurt. Menghilangkan sifat
langu pada kedelai dengan fermentasi saja tidak cukup, maka perlu
penambahan kulit jeruk lemon saat pembuatan soyghurt. Minat masyarakat
terhadap pangan fungsional ditingkatkan dengan pembuatan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon yang ditambahkan ke dalam olahan es krim
sehingga menjadikan produk es krim probotik.
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Penelitian ini akan menggunakan parutan kulit jeruk lemon untuk
menghilangkan aroma yang kurang disukai konsumen pada penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon pada es krim probiotik. Uji kandungan
lemak dan protein dilakukan untuk mengetahui produk es krim yang baik
sesuai dengan SNI 01-3713-1995. Peneliti juga akan melakukan uji pH, total
BAL serta uji hedonik pada es krim probiotik yang ditambahakan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon. Sebelum ditambahkan ke dalam pembuatan es

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir
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krim, soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dibuat terlebih dulu melalui proses
fermentasi asam laktat dengan bantuan bakteri S. thermophillus dan L.
bulgaricus. Soyghurt bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mencegah
diare dan mencegah peningkatan kadar kolesterol. Penelitian ini menggunakan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon yang ditambahkan ke dalam adonan es
krim. Hasil pembuatan es krim soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemanfaatan kacang kedelai
sebagai pangan fungsional, dapat memberikan aroma khas lemon pada es krim
probiotik yang ditambahkan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dan dapat
meningkatkan nilai gizi. Adapun kerangka berfikir peneliti secara sederhana
dipaparkan pada gambar 2.1.
H. Hipotesa
Adapun hipotesa yang digunakan adalah:
1. Penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dapat memengaruhi
kandungan protein, lemak, pH dan total bakteri asam laktat pada es krim
probiotik
2. Konsentrasi minimal penambahan soyghurt pada pembuatan es krim untuk
menghasilkan es krim probiotik dengan kandungan protein dan lemak yang
paling baik adalah penambahan soyghurt sebanyak 60%.
3. Penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dapat memengaruhi
tingkat kesukaan konsumen terhadap aroma, tekstur dan rasa es krim
probiotik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

4. Es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon sudah memenuhi syarat mutu kandungan protein dan lemak menurut
SNI 01-3713-1995.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksperimental.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Langkap (RAL) dengan satu
faktor. Faktor penelitian ini adalah penambahan soyghurt yang
dikombinasikan 1% parutan kulit jeruk lemon pada pembuatan es krim pada
4 taraf perlakuan. Adapun taraf perlakuan dari faktor penelitian ini adalah
sebagai berikut:
-

Kontrol Tanpa penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon

-

A

 Penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon 40 %

-

B

 Penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon 60 %

-

C

 Penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon 80 %

Keterangan: Persentase penambahan soyghurt dihitung dari total
volume pembuatan es krim.
Dalam penelitian ini masing-masing perlakuan dilakukan dalam 3
kali ulangan sehingga menghasilkan 6x3=12 unit percobaan. Variabel –
variabel yang digunakan antara lain variabel bebas, kontrol dan terikat.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penambahan soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon pada pembuatan es krim. Variabel kontrol penelitian ini
yaitu susu kedelai, parutan kulit jeruk lemon, starter yoghurt, lama
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fermentasi, penambahan susu skim, gula, kuning telur, CMC, tepung
maizena, dan air. Variabel terikat penelitian ini yaitu kandungan protein,
kadar lemak, pH, total BAL, tekstur, aroma dan rasa pada es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon.

B. Batasan Penelitian/Definisi Operasional
Agar masalah dalam eksperimen ini tetap terarah, maka disusun batasan
penelitian sebagai berikut:
1. Soyghurt


Jenis kulit jeruk yang digunakan Citrus limon



Konsentrasi penambahan parutan kulit jeruk lemon yaitu 1 g dalam
100 ml susu kedelai (1% b/v)



Penambahan gula pada pembuatan soyghurt sebanyak 5%



Fermentasi susu kedelai menggunakan jenis bakteri asam laktat (L.
bulgaricus dan S. thermophillus)



Konsentrasi plain yoghurt sebagai starter yang digunakan adalah
10%



Lama fermentasi 24-48 jam



Suhu yang digunakan untuk fermentasi adalah suhu ruangan.

2. Cara Pembuatan Es Krim Probiotik
Pembuatan es krim probiotik mengikuti Andrianto (2008) yang
dibuat dengan bahan susu skim 10%, lemak susu 12%; gula pasir 14%;
CMC dan tepung maizena masing-masing sebnayak 0,3%; kuning telur
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2% dan air sebanyak 61,4%. Modifikasi dalam pembuatan es krim
probiotik yang mengacu pada Andrianto (2008) adalah penambahan
susu fermentasi yang digantikan dengan penambahan soyghurt
kombinasi jeruk lemon ditambahkan sesuai dengan perlakuan yaitu
40%, 60%, dan 80%.
3. Analisis Hasil Produk Es Krim Probiotik


Panelis yang melakukan uji hedonik es krim probiotik yang
ditambahkan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon adalah sebanyak
30 panelis tidak terlatih dari Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
angkatan 2015.



Pemilihan penelis didasarkan pada seleksi panelis. Panelis yang
dipilih adalah panelis yang tidak dalam keadaan lapar dan sanggup
menguji tingkat kesukaan secara spontan untuk 12 produk es krim
probiotik.



Uji kandungan protein dan lemak akan disesuaikan dengan SNI 012891-1992 cara uji kandungan makanan.



Pengukuran tingkat pH es krim probiotik disesuaikan dengan metode
dari Sudarmadji dkk. (2007).

C. Alat dan Bahan
Penelitian ini melalui 3 tahapan proses yaitu pembuatan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon, pembuatan es krim probiotik dengan
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penambahan soyghurt kombinasi kulit lemon, uji hedonik, uji pH,
perhitungan total bakteri asam laktat, uji kadar protein dan lemak.
Alat yang digunakan yaitu almari asam, autoklaf, inkubator, oven,
kompor, kulkas, pemanas listrik/pembakar, alat penangas air, alat
penyulingan dan kelengkapannya, desikator, sentrifuse, hot plate, neraca
analitik, neraca digital, bunsen, rak tabung reaksi, tabung reaksi, labu
Kjedhal, labu Mojoinner dengan penutup, labu reaksi 150 ml, tabung
erlenmeyer, cawan petri, pH meter, termometer, spreader, pipet volume,
pipet tetes, juicer, mixer, sendok pengaduk, baskom, panci, kain saring,
parutan kulit jeruk lemon, toples palstik, cup plastik kecil,
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon, air, susu skim, butter, kuning telur, gula pasir,
air, CMC, tepung maizena, media NA, katalis N (250 g Na2SO4 + 5 g CuSO4
+ 0,7 g Selenium /TiO2), H2SO4 pekat, NaOH-TiO (NaOH 40% + Na2S2O3
5%), indikator Mr-BCG, larutan HCl 0,02 N, larutan asam borat (H3BO3)
4%, larutan amonia (NH4OH) 35% (b/v BJ0 0,880), etanol 95%, dietil eter,
petroleum eter, air hangat, akuades, akuades steril, alkohol 96%, aluminium
foil, kertas payung, kertas indikator pH, karet gelang, plastik dan tissue.

D. Cara Kerja
1. Pembuatan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Pembuatan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon mengikuti
Puspitasari (2017) dengan modifikasi pada substrat dan lama fermentasi
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yoghurt. Pembuatan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon ditunjukkan
pada gambar 3.1 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Toples plastik yang digunakan sebagai tempat fermentasi soyghurt
disterilkan dengan menggunakan air panas.
2. Parutan kulit jeruk lemon ditimbang sebanyak 1 g untuk pembuatan
100 ml soyghurt.
3. Kedelai dicuci hingga bersih. Kedelai yang sudah dibersihkan
direndam selama 12 jam.
4. Kulit ari biji kedelai dikupas dan dicuci kembali hingga bersih,
kemudian ditiriskan.
5. Biji kedelai yang sudah bersih dari kulit ari ditimbang sebanyak 200
g dan dimasukkan ke dalam juicer dan ditambahkan dengan air
panas (suhu 80-100C) sebanyak 1000 ml untuk dilakukan
penghalusan biji kedelai.
6. Kedelai yang sudah dihaluskan disaring menggunakan kain saring
yang bersih.
7. Hasil saringan (susu kedelai) dan parutan kulit jeruk lemon
dimasukkan ke dalam panci untuk dilakukan pasteurisasi hingga
mencapai

suhu

80C.

Susu

kedelai

tersebut

dipanaskan

menggunakan kompor dengan api kecil sambil diaduk perlahan.
8. Setelah pasteurisasi selesai, susu diangkat dan didinginkan dengan
cara panci diletakkan ke dalam baskom atau wadah yang berisi air
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dingin sambil diaduk secara perlahan hingga susu mencapai suhu
40C.

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Keterangan: A. Perendaman biji kedelai; B. Pengupasan kulit ari biji
kedelai; C. Penghalusan biji kedelai; D. Penyaringan kedelai yang sudah
dihaluskan; E. Pencampuran parutan kulit jeruk lemon ke dalam susu
kedelai; F. Pasteurisasi susu kedelai hingga suhu 80C; G. Pendinginan
susu kedelai hingga 40C; H. Penambahan gula pada susu kedelai; I.
Penambahan asam cuka pada susu kedelai; J. Pengukuran pH susu
kedelai; K. Penambahan starter (plain yoghurt); L. Pengemasan susu
kedelai untuk fermentasi.

9. Susu kedelai ditambahkan gula dan asam cuka hingga pH susu
kedelai terbaca pada indikator universal pada angka 5-6, kemudian
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starter yoghurt sebanyak 10% dituangkan ke dalam susu kedelai,
kemudian diaduk hingga homogen.
10. Susu kedelai yang sudah tercampur dengan starter dimasukkan ke
dalam wadah bersih yang sudah disterilisasi. Wadah ditutup rapat
agar proses inkubasinya berjalan dengan sempurna.
11. Wadah yang sudah berisi susu kedelai dan starter yoghurt diletakkan
di ruang yang bersih dan tanpa terkena sinar matahari selama 24 jam.
12. Setelah difermentasikan, wadah dibuka dan diaduk secara perlahanlahan hingga soyghurt tercampur secara homogen.
13. Wadah ditutup kembali dan disimpan kembali pada suhu 8C selama
24 jam. Soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon siap ditambahkan ke
dalam pembuatan es krim probiotik.

2. Pembuatan Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Pembuatan es krim probiotik mengikuti Andrianto (2008) dengan
modifikasi pada komposisi butter, air, susu skim (susu rendah lemak)
dan gula serta soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon. Pembuatan es krim
probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
ditujukkan pada gambar 3.2 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Es krim dibuat dengan mencampurkan bahan padat antar lain butter,
gula pasir, CMC, tepung maizena dan kuning telur sesuai dengan
formula perlakuan pada tabel 3.1 dengan mixer.
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2. Susu skim dan air ditambahkan pada campuran bahan padat dan
dicampurkan secara homogen dengan mixer kembali.
3. Adonan tersebut dipasteurisasi pada suhu 80-82C selama 25 detik,
kemudian didinginkan hingga sama dengan suhu ruang.
4. Soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon ditambahkan ke dalam
adonan es krim, kemudian dicampurkan dengan menggunakan
mixer selama 15 menit hingga homogen.
5. Adonan es krim soyghurt kombinasi kulit lemon disimpan ke dalam
freezer selama 5 jam, kemudian dikeluarkan dan dihaluskan lagi
selama 15 menit hingga mengembang serta dimasukkan kembali ke
freezer. Perlakuan ini dilakukan hingga tiga kali.
6. Setelah es krim probiotik yang ditambahkan soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon siap dikonsumsi maka dapat dilakukan uji
hedonik.
Tabel 3.1 Formula Es Krim Probiotik yang Digunakan
Komposisi (%)
Bahan
Kontrol
A
B
C
Butter
12
12
12
12
Gula pasir
14
14
14
14
CMC
0,3
0,3 0,3 0,3
Tepung maizena
0,3
0,3 0,3 0,3
Kuning telur
2
2
2
2
Air
61,4
61,4 61,4 61,4
Susu skim
10
10
10
10
Soyghurt kombinasi
40
60
80
kulit lemon
Total komposisi
100
140 160 180
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Gambar 3.2 Proses Pembuatan Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Keterangan: A. Pencampuran bahan padat; B. Pencampuran bahan
padat dengan bahan cair; C. Pasteurisasi bahan es krim; D. Penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon pada adonan es krim; E.
Pengemasan es krim probiotik; F. Penyimpanan es krim dalam freezer.

3. Uji Hedonik
Tingkat kesukaan panelis dapat diukur menggunakan skala
hedonik. Uji hedonik dilakukan oleh panelis tidak terlatih. Jenis panelis
ini dipilih dari tingkat pendidikan sebanyak 30 orang (Permadi, 2018).
Peneliti menggunakan penelis tidak telatih sebanyak 30 orang yang
merupakan mahasiswa Universitas Sanata Dharma angkatan 2015
(gambar 3.3) .
Sebelum dilakukan uji hedonik, peneliti melakukan seleksi
terhadap panelis. Panelis yang melakukan uji hedonik adalah panelis
yang tidak dalam keadaan lapar, bersedia mencicipi 12 sampel es krim
probiotik, memahami dan mampu mengikuti prosedur uji hedonik yang
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ada. Es krim probiotik disajikan pada cup plastik kecil yang bersih dan
kering sebanyak 3 sendok es krim. Selain itu, panelis juga disediakan

Gambar 3.3 Uji Hedonik pada Es Krim Probiotik

air untuk berkumur guna menetralkan rasa saat mencicipi sampel lain
dan disediakan bubuk kopi guna menetralkan penciuman. Teknik
penyajian es krim soyghurt dilakukan dengan memberikan kode (tabel
3.2).
Tabel 3.2 Kode Perlakuan dalam Pengujian Uji Hedonik Es Krim
Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan
Ulangan
Kode
1
Taiwan
Kontrol
2
Laos
3
Cina
1
Malaysia
A
2
Korea Selatan
3
Filipina
1
Thailand
B
2
Indonesia
3
Jepang
1
Korea Utara
C
2
Vietnam
3
Singapore
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Pada pengujian hedonik, panelis diberikan sampel es krim soygurt
yang diletakkan pada cup plastik kecil. Setiap panelis akan diberikan
lembar kuisioner. Panelis akan melakukan uji hedonik secara bergantian.
Aspek yang harus diuji berdasarkan kriteria adalah tekstur, aroma
dan rasa. Berikut ini cara kerja uji organoleptik es krim probiotik:
a. Uji tekstur
Sampel es krim dicicipi untuk mengetahui teksturnya.
b. Uji aroma
Sampel es krim probiotik diambil sebanyak 1 sendok es krim dan
dihirup pada jarak kira-kira ½ cm dari hidung untuk mengetahui
aromanya. Setiap selesai uji aroma pada setiap sampel, panelis
diminta untuk menghirup aroma bubuk kopi untuk menetralkan
penciuman.
c. Uji rasa
Sampel es krim probiotik diambil sebanyak 1 sendok plastik dan
dikecap dengan lidah untuk mengetahui rasanya. Setiap selesai
pencicipan pada suatu sampel, panelis diminta berkumur dengan air
untuk menetralkan rasa.

4. Analisis Kadar Protein
Analisis kadar protein pada es krim menggunakan metode
Kjeldahl menurut Laboratorium Chem-Mix Pratama. Metode
Kjeldahl dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
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1. Sampel ditimbang sebanyak 0,2 g secara seksama, kemudian
sampel dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 100 ml.
2. Katalis N sebanyak 0,7 g ditambahkan dalam labu Kjedahal
kemudian ditambahkan dengan 4 ml H2SO4 pekat.
3. Labu

Kjeldahl

tersebut

dipanaskan

di

atas

pemanas

listrik/pembakar dalam almari asam sampai mendidih dan
larutan menjadi jernih kehijau-hijauan (sekitar 2 jam).
4. Labu Kjeldahl dibiarkan dingin, kemudian ditambahkan 10 ml
akuades. Kemudian destilasi dilakukan dengan menambahkan
20 ml NaOH-TiO (NaOH 40% + Na2S2O3 5%) dan destilat
ditampung menggunakan H3BO3 4% yg sudah diberi indikator MrBCG.

5. Destilasi dijalankan hingga volume destilat mencapai 60 ml (warna
berubah dari merah menjadi biru). Setelah volume mencapai 60 ml,

destilasi dihentikan lalu destilat dititrasi meggunakan larutan
standar HCl 0,02 N sampai titik akhir titrasi (warna berubah dari
biru menjadi merah muda).
6. Volume titrasi yang diperoleh dicatat kemudian kadar protein
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Kadar Protein (%) = kadar nitrogen x faktor konversi (6,25)
Kadar Nitrogen (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝐶𝑙 (0,02 𝑁)𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝑡𝑜𝑚 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛 (14,008)
𝑥 100%
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝑔)
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5. Analisis Kadar Lemak
Analisis kadar lemak pada es krim dilakukan dengan
menggunakan metode Mojoinner menurut Laboratorium Chem-Mix
Pratama. Metode Mojoinner dilakukan dengan rincian sebagai
berikut:
1. Sampel sebanyak 4-5 g ditimbang langsung di dalam tabung
ekstraksi.
2. Amonia 35% (v/v) sebanyak 1,5 ml ditambahkan kemudian
campur hingga rata.
3. Air hangat sebanyak 7 ml ditambahkan kemudian campur hingga
rata. Campuran tersebut dipanaskan sampai 60-70C dan
dipertahankan pada suhu ini selama 15 menit.
4. Etanol sebanyak 10 ml ditambahkan kemudian dikocok dan
dibiarkan dingin.
5. Dietil eter sebanyak 25 ml ditambahkan kemudian tabung ditutup
dengan penutupnya, dikocok hingga homogen selama 1 menit.
6. Campuran dibiarkan dingin, kemudian penutup tabung dibuka dan
ditambahkan dengan 25 ml petroleum eter, penutup dan leher
tabung dicuci sehingga petroleum eter cucian masuk dalam
tabung.
7. Tabung ditutup kembali dengan penutupnya yang sudah dibasahi
air, kemudian dikocok hingga homogen selama 30 detik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

8. Tabung diberdirikan dengan bagian yang rata dibawah, dibiarkan
selama 30 menit atau sampai lapisan eter jernih dan seluruhnya
terpisah dari lapisan aqueous.
9. Penutup tabung dibuka, dicuci dengan eter campuran kemudian
cucian dimasukkan ke dalam tabung. Jika diperlukan batas antara
kedua lapisan ke bagian tersempit dari tabung dinaikkan dengan
cara menambahkan sedikit air lewat sisi tabung secara hati-hati.
10. Lapisan eter didekantasi sebanyak mungkin, dimasukkan ke
dalam 150 ml.
11. Pelarut eter campuran 10 ml ditambahkan ke dalam tabung tanpa
pengocokan kemudian pelarut dipindahkan ke dalam labu.
12. Bagian luar tabung dicuci dengan pelarut eter campuran,
kemudian cucian dimasukkan cucian ke dalam labu. Pelarut yang
ada dalam labu dihilangkan dengan cara destilasi.
13. Tahap ekstraksi dan dekantasi diulangi dua kali, secara berurutan
ditambahkan 5 ml etanol, 25 ml dietil eter dan 25 ml petroleum
eter untuk masing-masing ekstraksi.
14. Seluruh pelarut sisa yang ada dalam labu didestilasi.
15. Residu lemak dikeringkan dalam oven 100 ± 2C selama 1 jam
kemudian labu ditempatkan dalam desikator sampai dingin selama
30 menit lalu ditimbang. Langkah ini diulangi hingga didapat
berat labu yang konstan.
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16. Lemak diekstrak dalam labu secara berulang-ulang dengan
petroleum eter, residu dibiarkan mengendap sebelum dekantasi.
17. Residu dikeringkan dalam oven 100C selama 1 jam.
18. Labu ditempatkan dalam desikator selama 30 menit kemudian
ditimbang.
19. Blanko dibuat dengan menggantikan sampel dengan air.
Perhitungan:
Kadar lemak (%) =

W2 −(W3 + W4 )
W1

x 100%

Dimana,
W1: berat sampel (g)
W2: berat labu + lemak terekstrak (g)
W3: berat labu sesudah penghilangan lemak (g)
W4: berat residu yang terekstrak dalam blanko (g)
6. Analisis pH Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Analisis pH pada es krim probiotik menggunakan metode dari
Sudarmadji dkk. (2007). Analisis pH es krim probiotik diukur dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Sampel diambil sebanyak ±15 ml ke dalam beaker glass.
2. Ujung katoda indikator dicuci dengan akuades kemudian
dibersihkan dengan tissue.
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3. pH diukur dengan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi
dengan buffer pH 4.0 dan pH 7.0.
4. Ujung katoda dicelupkan dalam sampel es krim probiotik hingga
hasil pengukuran terbaca oleh pH meter (gambar 3.4).
5. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 2 kali ulangan pada setiap
sampel.

Gambar 3.4 Pengukuran pH Es Krim Probiotik

7.

Total Bakteri Asam Laktat
Untuk memenuhi syarat produk probiotik perlu diadakan
perhitungan total bakteri asam laktat. Perhitungan total BAL
mengikuti metode SNI 2981-2009 dengan modifikasi larutan
pengencer dan media agar. Analisis total bakteri asam laktat dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Es krim yang telah dilelehkan dipipet sebanyak 1 ml

dan

dimasukkan ke dalam larutan pengencer akuades steril sebanyak
9 ml.
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2. Pengenceran dibuat sampai 10-9 menggunakan larutan pengencer
9 ml.
3. Penanaman mikroba dilakukan dengan pengenceran 10-7 sampai
10-9 dengan menggunakan media NA dalam cawan petri.
4. Cawan petri diinkubasikan pada suhu 37C dengan posisi terbalik
dan telah dibungkus dengan kertas payung (gambar 3.5).
5. Penanaman dilakukan duplo pada setiap pengenceran.
6. Perhitungan koloni yang tumbuh dilakukan setelah 24 jam
berdasarkan metode SNI 2981-2009 dan dinyatakan dalam
CFU/ml.
Perhitungan total BAL:
∑c

N = (n1+0,1 n2) x d
Dimana,
N : jumlah mikroba (CFU/ml)
c: jumlah koloni dari semua cawan yang memiliki koloni antara 25250
n1 : jumlah cawan pada pengenceran pertama
n2 : jumlah cawan pada pengenceran kedua
d : tingkat pemupukan tertinggi yang dapat dihitung
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Gambar 3.5 Inkubasi Bakteri pada Suhu 37C

E. Metode Analisis Data
Data hasil penelitian mengenai kesukaan terhadap tekstur, aroma
dan rasa dilakukan uji hedonik. Data uji hedonik akan menghasilkan data
yang dinilai oleh panelis dengan skala hedonik pada aspek pengujian tekstur
aroma dan rasa es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon. Skala hedonik terhadap es krim probiotik menggunakan
5 taraf kesukaan yaitu 1 (tidak suka), 2 (kurang suka), 3 (netral), 4 (suka),
dan 5 (sangat suka). Untuk mempermudah panelis dalam analisis data maka
panelis diberikan lembar kuisioner (lampiran 4).
Data kadar protein dan lemak pada keempat es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kulit jeruk lemon akan dibandingkan dengan
standar kandungan protein dan lemak pada es krim yang sesuai dengan SNI
01-3713-1995. Berdasarkan SNI 01-3713-1995, kandungan standar gizi es
krim untuk kadar protein es krim berkualitas baik yaitu minimum 2,7%
sedangkan kadar lemak es krim berkualitas baik yaitu minimum 5%.
Analisis total BAL dibandingkan dengan kandungan sel mikroba hidup
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yang merupakan syarat produk probiotik yaitu lebih dari 106 CFU/ml
(Yuniastuti, 2014).
Data hasil penelitian mengenai tekstur, aroma dan rasa pada uji
hedonik; kadar protein dan lemak; pH dan total BAL dianalisis
menggunakan uji ANOVA dan Uji Kruskal Wallis. Dalam melakukan uji
ANOVA dan Kuskall Wallis juga dibutuhkan uji normalitas dan
homogenitas terlebih dahulu. Uji ANOVA dan Kuskall Wallis dilakukan
dengan menggunakan SPSS 20.
Uji normalitas menggunakan Kolomogorov-Smirnov Test. Uji
normalitas bertujuan untuk menunjukkan data penelitian berdistribusi
normal atau tidak yaitu dengan hasil signifikan  = 0,05. Jika nilai
signifikan (P) > 0,005, maka data berdistribusi normal artinya tidak ada
perbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan. Namun, jika nilai
signifikan (P) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal yang artinya ada
perbedaan yang signifikan dari beberapa perlakuan. Selanjutnya, dilakukan
uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui beberapa populasi yang
variannya sama atau tidak. Jika nilai signifikan > 0,05 maka varian dari dua
atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau data homogen. Data
yang homogen dapat dilanjutkan untuk uji ANOVA. Apabila data analisis
ANOVA menunjukkan nilai berbeda atau signifikan maka dilanjutkan
dengan uji Duncan. Namun, jika nilai signifikan < 0,05, maka variansi dari
dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau data tidak
homogen. Data yang tidak homogen ini tidak dapat diuji menggunakan
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ANOVA namun dapat dilakukan dengan uji Kruskal Wallis. Apabila data
analisis Kruskal Wallis menunjukkan nilai berbeda atau signifikan maka
dilanjutkan dengan uji lanjutan Mann-Whitney.

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan referensi tambahan bagi peneliti
yang kelak menjadi tenaga pendidik. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan
dalam pembelajaran biologi SMA kelas XII semester 2 pada materi pokok
Bioteknologi Konvensional dan penerapan ini dapat dilakukan dalam
bentuk penyampaian bahan materi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kandungan Protein Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Uji kandungan protein pada es krim probiotik bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penambahan soyghurt terhadap kandungan protein dan
syarat mutu es krim menurut SNI 01-3713-1995. Berdasarkan uji protein pada
es krim probiotik dengan mengunakan metode Kjedahl diperoleh rerata hasil

KANDUNGAN PROTEIN (%)

uji kandungan protein yang dapat dilihat pada gambar 4.1
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,36
1,14

1

C: 80%
B: 60%

0,52

A: 40%
Kontrol: 0%

Kontrol

A

B

C

PENAMBAHAN SOYGHURT KOMBINASI KULIT JERUK
LEMON

Gambar 4.1 Kandungan Protein pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Berdasarkan gambar 4.1, es krim probiotik dengan penambahan 0%
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon mengandung protein 0,52%, es krim
probiotik dengan penambahan 40% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
mengandung protein 1%, es krim probiotik dengan penambahan 60% soyghurt
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kombinasi kulit jeruk lemon mengandung protein 1,14% dan es krim probiotik
dengan penambahan 80% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon mengandung
protein 1,36%. Hasil uji protein ini menunjukkan semakin banyak penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon semakin tinggi kandungan proteinnya.
Protein yang terdapat pada soyghurt merupakan jumlah total dari protein bahan
yang digunakan dan protein bakteri asam laktat (Wardah, 2014). Pembuatan
soyghurt menggunakan bahan baku susu kedelai. Susu kedelai diolah dari biji
kedelai. Biji kedelai merupakan kacang-kacangan yang tinggi protein
(Simanungkalit dkk., 2016). Biji kedelai mengandung protein 36,9 g/100 g
(Yudono, 2012). Protein pada biji kedelai terletak pada kotiledon (Makfoeld
dkk., 2006). Yudono (2012) menjelaskan bahwa jenis protein yang terdapat
pada biji kedelai ini adalah globulin. Globulin bersifat tidak terlarut dalam air
dan sulit untuk dijendalkan. Dengan demikian, apabila biji kedelai diolah
menjadi susu kedelai maka protein pada kedelai tidak akan larut di dalam air
sehingga akan menghasilkan endapan. Pada proses fermentasi, soyghurt yang
dihasilkan berbentuk cairan kental karena kandungan globulin dalam biji
kedelai yang sifatnya sulit dijendalkan. Meskipun sifatnya tidak mudah
dijendalkan, kandungan protein susu kedelai tersebut dapat terhitung sebagai
protein yang terdapat dalam soyghurt. Dengan demikian, semakin banyak
penambahan soyghurt maka semakin banyak kandungan protein yang terdapat
dalam es krim probiotik.
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Peningkatan kadar protein ini juga terjadi karena penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon yang telah mengalami fermentasi. Pada proses
fermentasi terjadi peningkatan kadar protein akibat penambahan protein dari
mikroba yang digunakannya. Mikroba yang ditambahkan akan memanfaatkan
sumber nitrogen dan karbon yang terdapat pada susu kedelai untuk hidup dan
berkembangbiak (memperbanyak diri). Saat proses fermentasi susu kedelai ini
sifatnya berubah menjadi asam akibat bakteri memfermentasi glukosa menjadi
asam laktat (Sopandi & Wardah, 2014). Tingkat keasaman menurun sehingga
menyebabkan protein susu kedelai terkoagulasi. Kandungan asam laktat yang
dihasilkan oleh bakteri adalah penyebab koagulasi dalam susu kedelai sehingga
tekstur awal dan akhir menjadi mengental. Perubahan tekstur susu kedelai dari
cair menjadi cairan kental (soyghurt) menandakan bahwa protein mengalami
peningkatan (Hasruddin & Pratiwi, 2015). Dengan demikian, semakin banyak
jumlah mikroba yang terdapat di dalam soyghurt maka akan semakin tinggi
kandungan proteinnya.
Hasil rerata kandungan protein pada es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon belum memenuhi syarat
mutu es krim menurut SNI 01-3713-1995. Hal ini disebabkan oleh kekentalan
pada soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon yang ditambahkan pada adonan es
krim. Tinggi rendahnya protein menentukan tekstur soyghurt. Semakin kental
tekstur soyghurt maka semakin tinggi kandungan proteinnya akibat proses
denaturasi dan koagulasi protein yang terjadi selama fermentasi hingga tingkat
keasaman pH 4. Pendapat ini didukung oleh Hasruddin & Pratiwi (2015) yang
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menyatakan bahwa penurunan pH dapat membentuk gel secara bertahap
sampai titik isoelektrik pada pH 4,65. Pembentukan gel ini terjadi karena
proses denaturasi dan koagulasi protein dimana protein menjadi menggumpal
sehingga menghasilkan tekstur yang kental.
Data kandungan protein diuji menggunakan analisis statistik (lampiran
6.1). Hasil analisis menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai
signifikan (0,884) > 0,05. Kemudian dilakukan uji homogenitas dengan hasil
nilai signifikan (0,391) > 0,05 yang artinya variansi dari populasi data
kandungan protein adalah sama (homogen). Dengan demikian uji ANOVA
dapat dilanjutkan. Setelah data kandungan protein pada es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon diuji menggunakan
Uji One Way ANOVA, hasilnya menunjukkan bahwa penambahan soyghurt
dalam pembuatan es krim probiotik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap
kandungan protein. Hasil output SPSS dengan menggunakan One Way
ANOVA pada tabel ANOVA menunjukkan probabilitas (0,01) < F tabel (0,05)
maka rata-rata populasi dari data terdapat perbedaan yang nyata antara
kandungan protein dengan perlakuan yang berbeda pada es krim yang
ditambahkan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon. Rata-rata kandungan
protein pada es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol memiliki
perbedaan yang signifikan dengan perlakuan A dan C. Untuk perlakuan A dan
B tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perlakuan yang lain. Untuk
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membuat es krim probiotik yang baik dengan melihat perbedaan yang
signifikan pada tabel 4.1, disarankan akan lebih baik jika membuat es krim
probiotik dengan menggunakan komposisi pada perlakuan C karena memiliki
kandungan proteinnya paling tinggi. Pembuatan es krim probiotik dapat juga
disarankan dengan menggunakan komposisi pada perlakuan A untuk
meminimalisir biaya pembuatannya.
Tabel 4.1 Rata-Rata Kandungan Protein pada Es Krim Probiotik dengan
Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan

Kandungan
protein (%)

Kontrol (Penambahan 0 % soyghurt kombinasi kulit jeruk
0,52a
lemon)
A (Penambahan 40 % soyghurt kombinasi kulit jeruk
1,00b
lemon )
B (Penambahan 60 % soyghurt kombinasi kulit jeruk
1,14bc
lemon )
C (Penambahan 80 % soyghurt kombinasi kulit jeruk
1,36c
lemon )
Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda menunjukkan
terdapat perbedaan nyata P<0,05.

B. Uji Kandungan Lemak Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Uji kandungan lemak pada es krim probiotik bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penambahan soyghurt terhadap kandungan lemak dan
kandungan lemaknya dibandingkan dengan syarat mutu es krim menurut SNI
01-3713-1995. Berdasarkan uji protein pada es krim probiotik dengan
mengunakan metode Mojoinner diperoleh rerata hasil uji kandungan lemak
pada pada gambar 4.2.
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KANDUNGAN LEMAK (%)
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Kontrol: 0%
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PENAMBAHAN SOYGHURT KOMBINASI KULIT JERUK
LEMON

Gambar 4.2 Kandungan Lemak pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon

Berdasarkan gambar 4.2, es krim probiotik dengan penambahan 0%
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon mengandung lemak 3,07 %, es krim
probiotik dengan penambahan 40% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
mengandung lemak 3,33%, es krim probiotik dengan penambahan 60%
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon mengandung lemak 3,33%, dan es krim
probiotik dengan penambahan 80% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
mengandung lemak 3,46%. Hasil uji lemak ini menunjukkan semakin tinggi
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon semakin tinggi kandungan
lemaknya. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penambahan soyghurt yang
lebih banyak akan menyumbangkan kandungan lemak yang tinggi pula.
Hasil uji kandungan lemak ini menunjukkan semakin banyak
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon semakin tinggi kandungan
lemaknya. Peningkatan kandungan lemak ini terjadi karena jumlah soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon yang ditambahkan. Lemak dalam soyghurt
disumbangkan dari bahan bakunya yaitu biji kedelai. Biji kedelai menyimpan
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lipid pada vesikula yang mengandung lipida. Lemak utama dalam kedelai yaitu
golongan lemak tak jenuh (Nasrullah, 2018). Lemak pada biji kedelai terdapat
pada bagian lembaga (germ) (Makfoeld dkk., 2006). Bagian kotileledon dan
lembaga digunakan saat pembuatan susu kedelai. Dengan demikian, semakin
banyak penambahan soyghurt akan menyebabkan peningkatan kandungan
lemak pada produk es krim probiotik.
Lemak pada es krim probiotik ini berasal dari susu kedelai yang telah
difermentasi. Susu kedelai memiliki lemak yang rendah sehingga akan
menghasilkan soyghurt yang rendah lemak. Menurut SNI 01-3713-1995, syarat
mutu protein pada es krim yaitu minimum 5%. Pada gambar 4.1 juga
menunjukkan bahwa pembuatan es krim probiotik dengan penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon belum memenuhi syarat mutu es krim
menurut SNI 01-3713-1995. Hal ini disebabkan karena penambahan soyghurt
yang merupakan bahan yang terbuat dari susu kedelai yang mengandung lemak
yang rendah sehingga produk es krim probiotik ini hanya menunjukkan
persentase lemak yang relatif rendah. Meskipun belum memenuhi syarat mutu
es krim SNI 01-3713-1995 namun produk ini dapat dikonsumsi oleh konsumen
yang menghindari konsumsi pangan berlemak dan sedang menjalankan
program diet.
Berdasarkan gambar 4.2, perlakuan kontrol (penambahan 0% soyghurt)
memiliki kandungan lemak 3,07 % dan perlakuan A (penambahan 40%
soyghurt) memiliki kandungan lemak 3,33%. Pada perlakuan kontrol dengan
perlakuan A terdapat selisih penambahan sebanyak 40% soyghurt yang dapat
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mengalami peningkatan persentase kandungan lemak. Hal tersebut juga terjadi
pada perlakuan A dengan perlakuan C. Namun, pada perlakuan A dengan
perlakuan B yang hanya terdapat selisih penambahan soyghurt sebanyak 20%
tidak mengalami peningkatan persentase kandungan lemak sehingga
persentase kandungan lemaknya sama yaitu 3,33 %. Dengan demikian,
peningkatan kandungan lemak dapat terjadi pada selisih penambahan sebanyak
40% soyghurt.
Kandungan lemak pada es krim probiotik dengan penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon diuji menggunakan Uji One Way ANOVA.
Sebelum dilakukan uji One Way ANOVA perlu dikaukan uji normalitas dan
homogenitas (lampiran 6.2). Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan
(0,96)>0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas
menunjukkan bahwa variansi dari populasi data kandungan lemak adalah
homogen dengan  (0,143) > 0,05 sehingga uji ANOVA dapat dilanjutkan.
Hasil uji One Way ANOVA menunjukan bahwa penambahan soyghurt dalam
pembuatan es krim probiotik tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap
kandungan lemak. Hasil output SPSS dengan menggunakan One Way ANOVA
pada tabel ANOVA menunjukkan probabilitas (0,442) > F tabel (0,05) maka
rata-rata populasi dari data tidak terdapat perbedaan yang nyata antara
kandungan lemak dengan perlakuan yang diberikan pada pembuatan es krim
probiotik (lampiran 6.2). Berdasarkan hasil dari uji One Way ANOVA
perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya tidak memiliki perbedaan yang
signifikan. Sebaiknya dalam membuat es krim probiotik dengan kandungan
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lemak yang baik menggunakan persentase penambahan yang lebih besar dari
80% agar es krim probiotik dapat mencapai kandungan lemak sesuai target SNI
01-3713-1995. Selain itu, juga disarankan dapat menggunakan komposisi pada
perlakuan C apabila ingin membuat es krim probiotik yang rendah lemak untuk
program diet.

C. Nilai pH Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi
Kulit Jeruk Lemon
Hasil pengujian nilai pH pada es krim probiotik dengan penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dapat dilihat pada gambar 4.3. Gambar
4.3 menunjukkan nilai pH yang semakin menurun pada penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon yang semakin banyak. Penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon dari 0% hingga 80 % menunjukkan nilai pH 5,717,08. Pada perlakuan yang diberikan penambahan soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon yang makin banyak mengalami penurunan pH sehingga nilai pH
semakin rendah atau bersifat asam. Penurunan ini disebabkan oleh
penambahan soyghurt yang telah mengalami fermentasi. Pada proses
fermentasi terjadi produksi asam oleh bakteri S. thermophillus dan L.
bulgaricus yang merupakan jenis bakteri asam laktat. Bakteri Streptococcus
thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri jenis
homofermentatif yang hanya menghasilkan asam laktat dari metabolisme gula
(Bangun, 2009). Pada fermentasi susu hewani, asam laktat terbentuk karena
adanya laktosa pada subtrat (Puspitasari, 2017). Namun, subtrat yang
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digunakan pada penelitian ini adalah susu kedelai yang tidak memiliki laktosa.
Dengan adanya penambahan gula (glukosa), bakteri-bakteri tersebut
memanfaatkan glukosa sebagai substrat fermentasi tanpa oksigen sehingga
dapat menghasilkan asam laktat. Asam laktat pada soyghurt inilah yang
menyebabkan nilai pH semakin menurun apabila penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon pada es krim probiotik semakin banyak.
8
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Gambar 4.3 pH pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon

Uji statistik data nilai pH dilakukan dengan menggunakan uji One Way
ANOVA yang sebelumnya telah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas
(lampiran 6.3). Uji normalitas pada data nilai pH menunjukkan bahwa data
berdistribusi normal dengan nilai signifikan (0,792) > 0,05. Uji homogenitas
pada data nilai pH memiliki variansi dari populasinya sama (homogen) dengan
nilai signifikan (0,158) > 0,05. Hasil output SPSS dengan menggunakan One
Way ANOVA pada tabel ANOVA menunjukkan probabilitas (0,00) < F tabel
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(0,05) maka rata-rata populasi dari data terdapat perbedaan yang nyata antara
rerata nilai pH dengan keempat perlakuan pembuatan es krim probiotik. Ratarata nilai pH pada es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol memiliki
perbedaan yang signifikan antara perlakuan A atau B dan C. Untuk perlakuan
A tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perlakuan B. Untuk
membuat es krim probiotik yang baik dengan melihat perbedaan yang
signifikan pada tabel 4.2, disarankan akan lebih baik jika membuat es krim
probiotik dengan menggunakan perlakuan C karena memiliki perbedaan yang
signifikan dengan perlakuan lain dan memiliki nilai pH yang paling rendah.
Tabel 4.2 Rata-Rata Nilai pH pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan

Nilai pH

Kontrol (Penambahan 0 % soyghurt kombinasi kulit jeruk
7,08c
lemon)
A (Penambahan 40 % soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon )
5,97b
B (Penambahan 60 % soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon )
5,95b
C (Penambahan 80 % soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon )
5,72a
Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda menunjukkan
terdapat perbedaan nyata P<0,05.
Menurut Jan & Sanjaya (2017) Semakin rendah nilai pH maka total bakteri
asam laktat akan semakin tinggi sehingga dengan jumlah bakteri yang banyak
maka bakter-bakteri tersebut dapat bertahan hingga ke usus besar. Dengan
demikian pemilihan perlakuan dengan hasil pH yang rendah akan
menghasilkan total BAL yang tinggi supaya bakterinya dapat bertahan dan
berfungsi dengan baik hingga usus besar.
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D. Total Bakteri Asam Laktat Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Kualitas mikrobiologis produk probiotik ditentukan dengan total bakteri
probiotik yang menjadi salah satu syarat pangan probiotik. Es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon ini telah dilakukan
perhitungan total bakteri asam laktat yang tergolong dalam probiotik. Syarat
produk probiotik yaitu mengandung BAL minimal 106 CFU/ml dengan
konsumsi rata-rata 100 ml per hari (Davidson dkk., 2000).
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Gambar 4.4 Total Bakteri Asam Laktat pada Es Krim Probiotik dengan
Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon

Gambar 4.4 menunjukkan pada es krim probiotik dengan penambahan
0% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon memiliki total BAL 0 CFU/ml, es
krim probiotik dengan penambahan 40% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
memiliki total BAL 8,94 x 109 CFU/ml, es krim probiotik dengan penambahan
60% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon memiliki total BAL 1,78 x 1010
CFU/ml, dan es krim probiotik dengan penambahan 80% soyghurt kombinasi
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kulit jeruk lemon memiliki total BAL 2,02 x 1010 CFU/ml. Hasil tersebut telah
menunjukkan bahwa total BAL pada produk es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon sudah memenuhi syarat
mutu pangan probiotik yaitu lebih dari 106 CFU/ml. Produk es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon ini telah memenuhi
syarat pangan probiotik. Tumbuhnya bakteri ini akibat pengaruh dari
lingkungan pertumbuhan bakteri dimana bakteri tumbuh pada suhu yang baik
untuk pertumbuhannya, nutrisi yang cukup dan dalam kondisi anaerob. Suhu
optimum untuk pertumbuhan bakteri L. bulgaricus yaitu 37C (Tambunan,
2016). Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri S. thermophillus berkisar
antara 37-40C tetapi juga dapat tumbuh pada suhu 52C (Sopandi & Wardah,
2014). Pada penelitian ini suhu yang digunakan untuk inkubasi kedua bakteri
tersebut adalah 37C. Dengan menggunakan suhu 37C diharapkan bakteribakteri tersebut dapat tumbuh dengan optimum sehingga bakteri dapat
mengalami pertumbuhan. Pemilihan suhu 37C merupakan suhu yang baik
untuk pertumbuhan kedua jenis bakteri tersebut sehingga pertumbuhan BAL
dapat berkembang dengan baik saat inkubasi.
Pangan probiotik yang memiliki total BAL yang tinggi maka
kandungan bakteri pada produk tersebut dapat bertahan hingga mencapai ke
usus besar apabila dikonsumsi. Bakteri yang terkonsumsi bersama makanan
akan terlebih dahulu mencapai rongga usus halus dan akan terdeteksi oleh
berbagai sel imun tubuh sebagai bagian dari pertahanan jaringan sel epitel usus.
Jika terdapat gangguan fungsi kerja sel imun tetrtentu ataupun luka pada sel
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epitel usus halus, maka bakteri dalam jumlah besar akan dapat menyusup
melalui sel epitel lalu masuk dan menginvasi sistem jaringan/organ tubuh (Jan
& Sanjaya, 2017). Selain itu, bakteri probiotik yang dikonsumsi dan mampu
tinggal di usus berpengaruh positif terhadap mikroflora di usus besar dengan
cara menurunkan efek toksik dari mikroorganisme yang merugikan di usus
besar (Yuniastuti, 2014). Semakin bertambah persentase soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon maka semakin tinggi pula total BAL pada produk es krim
probiotik. Peningkatan total BAL ini dipengaruhi oleh populasi BAL (S.
thermophillus dan L. bulgaricus) yang berasal dari penambahan soyghurt
dalam adonan es krim. Dengan demikian, apabila soyghurt yang ditambahkan
semakin banyak maka populasi BAL yang terdapat dalam produk es krim juga
semakin banyak. Pertumbuhan BAL pada umumnya berpengaruh pada
keasaman pangan (Mulyani dkk., 2008). Hal ini sejalan dengan penelitian ini
dimana semakin tinggi total BAL maka semakin rendah nilai pH.
Hasil uji statistik total BAL (lampiran 6.4) dilakukan dengan uji
normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai
signifikan (0,424) > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Uji
homogenitas menunjukkan nlai signifikan (0,15) < 0,05 yang artinya varian
dari populasi data bakteri asam laktat adalah tidak sama (tidak homogen)
sehingga uji statistik yang digunakan selanjutnya adalah menggunakan uji
Kruskal Wallis. Uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa penambahan soyghurt
dalam pembuatan es krim probiotik berpengaruh nyata (<0,05) terhadap total
BAL. Pada tabel Uji Kruskal Wallis menunjukkan nilai signifikan (0,20) < 0,05
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artinya penambahan soyghurt berpengaruh pada total bakteri asam laktat.
Untuk mengetahui sampel mana yang memiliki perbedaan nyata maka
dilakukan pengujian menggunakan uji Mann-Whitney. Rata-rata total BAL
pada es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol memiliki
perbedaan yang signifikan dengan perlakuan A dan B atau C. Untuk perlakuan
B tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perlakuan C. Untuk
membuat es krim probiotik yang baik dengan melihat perbedaan yang
signifikan pada tabel 4.2, penulis menyarankan akan lebih baik jika membuat
es krim probiotik dengan menggunakan perlakuan C karena memiliki total
BAL yang paling tinggi sehingga bakteri dapat bertahan hingga sampai ke usus
besar.
Tabel 4.3 Rata-Rata Total Bakteri Asam Laktat pada Es Krim Probiotik
dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan

Total BAL
(CFU/ml)

Kontrol (Penambahan 0 % soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon)
A (Penambahan 40 % soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon )
B (Penambahan 60 % soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon )
C (Penambahan 80 % soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon )
Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang berbeda
berbeda nyata pada P<0,05.

0a
8,94 x 109 b
1,78 x 1010 c
2,02 x 1010 c
menunjukkan
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E. Uji Hedonik pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Uji hedonik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap es
krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon.
Penilaian uji hedonik ini menggunakan lidah sebagai salah satu panca indera
dengan parameter uji tekstur, aroma dan rasa pada es krim probiotik.
1. Tekstur
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh panelis terhadap tekstur es
krim probiotik ditunjukkan dengan gambar 4.5. Berdasarkan gambar 4.5,
tingkat kesukaan tekstur paling tinggi yaitu pada es krim yang tidak
ditambahkan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon (kontrol) dengan skala
hedonik 4,02 (disukai). Tingkat kesukaan tekstur yang lebih rendah dari
kontrol yaitu pada penambahan 60% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon

RERATA KESUKAAN TEKSTUR
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Gambar 4.5 Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Paremeter Tekstur pada
Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk
Lemon
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kombinasi kulit jeruk lemon memiliki rerata skala hedonik 2,99 (netral)
yang lebih tinggi daripada penambahan 60% soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon dengan skala 2,84 (netral). Tingkat hedonik tekstur yang
paling rendah yaitu pada perlakuan yang ditambahkan 80% penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon yang menunjukkan skala hedonik
2,84 (netral).
Uji hedonik pada tekstur yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah tingkat kesukaan terhadap kelembutan es krim probiotik saat
dikulum di mulut. Kontrol adalah perlakuan yang paling disukai dan
perlakuan A dan perlakuan C menunjukkan tingkat kesukaan yang
semakin rendah seiring dengan jumlah penambahan soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon. Namun, pada perlakuan B mengalami peningkatan.
Hal ini disebabkan karena panelis membandingkan sampel satu dengan
sampel lain saat pengujiannya.
Pada perlakuan kontrol memiliki tingkat kesukaan yang paling
tinggi diantara perlakuan yang lain. Hal ini disebabkan karena pada
perlakuan yang diberikan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon memiliki tekstur soyghurt seperti drink yoghurt. Soyghurt yang
memiliki tekstur dengan kekentalan yang rendah menyumbangkan
kandungan air yang lebih banyak. Kandungan air ini menyebabkan
terbentuknya kristal es yang besar pada es krim. Semakin besar bentuk
kristal pada es krim maka dapat menimbulkan tekstur yang kasar
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sehingga panelis kurang menyukai tekstur es krim. Hal ini sependapat
dengan Pamungkasari (2008), jika kristal es krim masih besar maka dapat
memengaruhi tekstur es krim menjadi kasar. Apabila es krim tersebut
dimakan maka di mulut juga akan terasa kasar. Hal inilah yang
menyebabkan panelis menjadi tidak suka.
Es krim yang disukai oleh konsumen memiliki tekstur yang lembut
(Hartatie, 2011). Tekstur es krim yang lembut disebabkan karena
kandungan lemak yang tinggi. Lemak pada es krim berperan dalam
menghambat terbentuknya kristal es. Semua perlakuan memiliki tingkat
kesukaan tekstur pada skala hedonik 2,84 – 4,02 (netral hingga suka).
Dengan tingkat kesukaan panelis tersebut sejalan dengan kadar lemak es
krim memang rendah yang ditunjukkan pada gambar 4.2 sehingga
menyebabkan tekstur yang kurang lembut. Hal ini sejalan dengan
penelitian Prastiti dkk. (2013) yang menyatakan bahwa es krim dengan
komposisi kadar lemak yang tinggi akan memberikan tekstur es krim
yang lembut.
Pada analisis statistik (lampiran 6.5) menunjukkan uji normalitas
yang berdistribusi normal dengan nilai signifikan (0,639) > 0,05. Namun,
uji homogenitas menunjukkan nilai signifikan (0,019) < 0,05 sehingga
varian dari populasi data tingkat kesukaan terhadap tekstur es krim
probiotik tidak homogen. Dengan demikian uji statistik yang digunakan
selanjutnya adalah uji Kruskal Wallis. Uji Kruskal Wallis menunjukkan
nilai signifikan (0,037) < 0,05 yang artinya penambahan soyghurt
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berpengaruh pada tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim
probiotik. Untuk mengetahui pengaruhnya pada perlakuan yang
memiliki

perbedaan

nyata

maka

dilakukan

pengujian

dengan

menggunakan uji lanjutan (Mann-Whitney) yang hasilnya dapat dilihat
pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Rata-Rata Tingkat Kesukaan Tekstur pada Es Krim Probiotik
dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan

Rata-Rata Tingkat
Kesukaan Tekstur

Kontrol (Penambahan 0 % soyghurt kombinasi
4,02a
kulit jeruk lemon)
A (Penambahan 40 % soyghurt kombinasi kulit
2,99bc
jeruk lemon )
B (Penambahan 60 % soyghurt kombinasi kulit
3,09b
jeruk lemon )
C (Penambahan 80 % soyghurt kombinasi kulit
2,84cd
jeruk lemon )
Keterangan: Angka yang diikuti notasi yang sama menunjukkan tidak
ada beda nyata pada P<0,05.
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol memiliki
perbedaan yang signifikan pada tekstur es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon antara perlakuan A,
B dan C. Untuk perlakuan A dengan B dan C tidak memiliki perbedaan
yang signifikan dengan perlakuan yang lain, sedangkan pada perlakuan
B memiliki perbedaan yang signifikan dengan perlakuan A dan C. Tabel
4.1 menunjukkan bahwa es krim probiotik dengan tekstur yang paling
disukai adalah pada perlakuan kontrol. Namun, agar produk menjadi
bersifat probiotik maka untuk membuat es krim probiotik dengan tekstur
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yang paling disukai yaitu menggunakan penambahan 60% soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon.

2. Aroma
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh panelis terhadap aroma es

RERATA KESUKAAN AROMA

krim probiotik ditunjukkan dengan gambar 4.6.
5
4
3,99
3
2,97

3,04

2

2,8

C: 80%
B: 60%

1

A: 40%

0

Kontrol: 0%
Kontrol

A

B

C

PENAMBAHAN SOYGHURT KOMBINASI KULIT JERUK
LEMON

Gambar 4.6 Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Paremeter Aroma
pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi
Kulit Jeruk Lemon

Pada gambar 4.6, tingkat kesukaan aroma es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk yang paling tinggi adalah
kontrol dengan skala hedonik 3,99 (suka). Tingkat kesukaan yang lebih
rendah daripada perlakuan kontrol adalah pada perlakuan B dengan
skala hedonik 3,04 (netral). Pada tingkat kesukaan yang lebih rendah
dari perlakuan B yaitu perlakuan A dengan skala hedonik 2,97 (netral).
Perlakuan C merupakan perlakuan paling rendah pada tingkat kesukaan
aroma dengan skala 2,8 (netral).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

Pengujian aroma es krim probiotik ini melibatkan indera
penciuman yang diharapkan dapat mencium aroma kulit jeruk lemon.
Namun, hasil rerata tingkat kesukaan aroma es krim (gambar 4.6)
menunjukkan kontrol menempati tingkat kesukaan yang paling disukai
oleh panelis dibandingkan dengan es krim yang diberikan perlakuan.
Pada perlakuan selain kontrol memiliki tingkat hedonik yang lebih
rendah karena aroma kulit jeruk lemon tidak tercium selama pengujian
hedonik. Proses pembuatan es krim menggunakan suhu yang rendah.
Suhu yang rendah dapat memengaruhi aroma yang berasal dari
senyawa-senyawa yang bersifat volatil. Aroma kulit jeruk lemon tidak
dapat tercium akibat kandungan minyak atsiri membentuk endapan
berupa lilin pada suhu yang terlalu rendah (Sastromidjojo, 2014).
Pengendapan minyak atsiri berupa lilin dapat menahan penguapan
minyak atsiri sehingga aroma kulit jeruk lemon tidak tercium.
Sastromidjojo (2014) mengungkapkan bahwa minyak atsiri yang
disimpan pada suhu rendah dapat menstabilkan senyawa-senyawa
reaktif sehingga tidak mudah bereaksi dengan reaktan yang lain. Dengan
demikian, aroma minyak atsiri yang berasal dari kulit jeruk lemon pada
es krim yang diberikan perlakuan tidak tercium pada seuhu yang rendah.
Tingkat kesukaan aroma pada es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dianalisis
menggunakan uji statistik (lampiran 6.6). Data tingkat kesukaan aroma
pada es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit
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jeruk lemon menunjukkan data yang berdistribusi normal dengan nilai
signifikan (0,796) > 0,05. Kemudian dilanjutkan dengan uji
homogenitas dengan hasil  (0,030) < 0,05 yang artinya varian dari
populasi data tingkat kesukaan terhadap tekstur es krim probiotik tidak
homogen sehingga uji statistik yang digunakan selanjutnya yaitu
menggunakan uji Kruskal Wallis. Pada uji Kruskal Wallis menunjukkan
bahwa nilai signifikan (0,037) < 0,05 yang artinya penambahan
soyghurt berpengaruh pada tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es
krim probiotik. Untuk mengetahui pengaruhnya pada perlakuan yang
memiliki perbedaan nyata maka dilakukan dengan menggunakan uji
lanjutan (Mann-Whitney) yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Rata-Rata Tingkat Kesukaan Aroma pada Es Krim Probiotik
dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan

Rata-Rata Tingkat
Kesukaan Aroma
3,09a

Kontrol (Penambahan 0 % soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon)
A (Penambahan 40 % soyghurt kombinasi
2,97bc
kulit jeruk lemon )
B (Penambahan 60 % soyghurt kombinasi
3,04b
kulit jeruk lemon )
C (Penambahan 80 % soyghurt kombinasi
2,80cd
kulit jeruk lemon )
Keterangan: Angka yang diikuti notasi yang sama menunjukkan tidak
ada beda nyata pada P<0,05

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol memiliki
perbedaan yang signifikan dengan perlakuan A, B dan C. Untuk
perlakuan A dengan perlakuan B dan C tidak memiliki perbedaan yang
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signifikan, sedangkan pada perlakuan B memiliki perbedaan yang
signifikan dengan perlakuan kontrol dan C. Tabel 4.1 menunjukkan
bahwa es krim probiotik dengan aroma yang paling disukai adalah pada
perlakuan kontrol. Namun, agar produk menjadi bersifat probiotik
maka untuk membuat es krim probiotik dengan aroma yang paling
disukai yaitu menggunakan penambahan 60% soyghurt kombinasi kulit
jeruk lemon.

3. Rasa
Hasil rerata penilaian uji hedonik oleh panelis terhadap rasa es krim

RERATA KESUKAAN RASA

probiotik ditunjukkan dengan gambar 4.7.
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PENAMBAHAN SOYGHURT KOMBINASI KULIT JERUK

Gambar 4.7 Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Paremeter Rasa pada
Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit
Jeruk Lemon

Berdasarkan tabel 4.7, tingkat kesukaan tertinggi dengan skala
hedonik 3,98 (disukai) dimiliki oleh perlakuan kontrol. Perlakuan B
memiliki skala yang lebih rendah daripada perlakuan kontrol. Skala
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hedonik pada perlakuan B yaitu 3,08 (netral). Perlakuan A
menunjukkan hasil rerata skala hedonik yaitu 2,97 (netral) lebih rendah
daripada perlakuan B. Skala hedonik pada perlakuan C yaitu 2,79
(netral) yang lebih rendah daripada perlakuan A.
Rasa es krim probiotik diuji dengan menggunakan alat indera
berupa lidah dengan cara mengecap sampel es krim probiotik.
Berdasarkan gambar 4.7, pada perlakuan kontrol merupakan perlakuan
yang paling disukai oleh panelis. Pada umumnya panelis lebih
menyukai es krim dengan rasa yang manis. Namun, pada penelitian ini
perlakuan yang diberikan penambahan soyghurt memiliki rasa yang
sedikit asam sehingga tingkat kesukaan es krim pada perlakuan kontrol
lebih tinggi dibandingkan es krim yang ditambahkan dengan soyghurt.
Rasa asam pada es krim probiotik disebabkan oleh penambahan
soyghurt. Soyghurt mengandung asam laktat dapat menciptakan rasa
asam pada es krim probiotik. Asam laktat ini dihasilkan oleh bakteri S.
thermophillus dan L. bulgaricus. Hal ini sependapat dengan Sobari
(2018) yang menyatakan bahwa bakteri asam laktat adalah bakteri yang
menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan nilai pH dari
lingkungan pertumbuhan sehingga dapat menimbulkan rasa asam.
Pada umumnya es krim memiliki rasa yang manis. Namun, es
krim probiotik memiliki rasa yang asam. Hal ini tidak sesuai dengan
persepsi awal panelis yang manganggap bahwa es krim memiliki rasa
yang manis. Dengan demikian, tingkat kesukaan panelis tidak tinggi.
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Hal ini sejalan dengan penelitian Saputri dkk. (2015), dimana tingkat
keasaman yang tinggi pada es krim dapat menimbulkan cita rasa yang
kurang disukai.
Tingkat kesukaan rasa pada es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon diuji menggunakan
uji One Way ANOVA (lampiran 6.7). Syarat pengunaan uji ANOVA
adalah data yang berdistribusi normal dan homogen. Pada uji
normalitas

menunjukkan

bahwa

data

tingkat

kesukaan

rasa

berdistribusi normal dengan nilai signifikan (0,796) > 0,05 ; sedangkan
pada uji homogenitas menunjukkan bahwa data homogen dengan nilai
signifikan (0,056) > 0,05. Dengan demikian uji ANOVA dapat
dilakukan. Uji Anova menunjukkan bahwa data tersebut terdapat
perbedaan antara tingkat kesukaan rasa dengan perlakuan penambahan
soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon. Untuk mengetahui perlakuan
yang memiliki perbedaan terhadap tingkat kesukaan rasa dapat
ditunjukkan melalui tabel 4.6.
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol memiliki
perbedaan yang signifikan dengan perlakuan A, B dan C. Untuk
perlakuan A dengan perlakuan B dan C tidak memiliki perbedaan yang
signifikan perlakuan yang lain. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa es krim
probiotik dengan aroma yang paling disukai adalah pada perlakuan
kontrol. Namun, agar produk menjadi bersifat probiotik maka untuk
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membuat es krim probiotik dengan aroma yang paling disukai yaitu
menggunakan penambahan 60% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon.
Tabel 4.6 Rata-Rata Tingkat Kesukaan Rasa pada Es Krim Probiotik
dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Perlakuan

Rata-Rata Tingkat
Kesukaan Rasa

Kontrol (Penambahan 0 % soyghurt
3,98b
kombinasi kulit jeruk lemon)
A (Penambahan 40 % soyghurt kombinasi
2,97a
kulit jeruk lemon )
B (Penambahan 60 % soyghurt kombinasi
3,08a
kulit jeruk lemon )
C (Penambahan 80 % soyghurt kombinasi
2,79a
kulit jeruk lemon )
Keterangan: Angka yang diikuti notasi yang sama menunjukkan tidak
ada beda nyata pada =0,05

F. Hambatan, Kendala dan Keterbatasan Penelitian
Adapun hambatan, kendala dan keterbatasan yang didapatkan selama
penelitian ini adalah:
1. Hilangnya aroma jeruk lemon selama proses pembuatan es krim karena
pengendapan berupa lilin sehingga pada saat uji hedonik aroma lemon
pada es krim probiotik tidak tercium.
2. Mesin yang digunakan saat proses pembuatan es krim yang kurang
efektif sehingga perlu dilakukan pengadukan berkali-kali. Hal ini
dilakukan untuk memperkecil kristal es agar teksturnya tidak kasar.
3. Ruangan penelis tidak terpisah ketika pengujian hedonik berlangsung
sehingga konsentrasi panelis menjadi terganggu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

4. Volume pada setiap perlakuan berbeda-beda namun komposisi adonan
es krim yang memiliki persentase yang sama sehingga memengaruhi
hasil kesukaan rasa yang kuang disukai panelis.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian mengenai uji kandungan protein dan lemak pada es krim
probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon (Citrus limon)
ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pengadaan praktikum di
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII pada bab Bioteknologi. Konten dari
bioteknologi berisi ilmu biologi di bidang teknologi dan produk bioteknologi
konvensional.
Aplikasi pada imu biologi di bidang teknologi dan produk bioteknologi
konvensional adalah dengan mempelajari prinsip dasar bioteknologi dan
pemanfaatan bioteknologi konvensional. Pembelajaran akan dirancang agar peserta
didik dapat melakukan percobaan berkaitan dengan pemanfaatan soyghurt
kombinasi kulit jeruk lemon sebagai bahan tambahan untuk pembuatan es krim
probotik serta mengetahui kandungan dan manfaat yang ada pada es krim probiotik.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait
penelitian yang dilaukan menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi Dasar (KD)
yang digunakan adalah:
3.10

Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai
upaya peningkatan kesejahteraan manusia

4.10

Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip
Bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon dengan konsentrasi
yang berbeda memberikan pengaruh terhadap protein, pH dan total
BAL, namun tidak memberikan pengaruh terhadap lemak es krim
probiotik.
2. Penambahan 80% soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon merupakan
konsentrasi yang paling baik untuk menghasilkan protein dan lemak
pada es krim probiotik.
3. Secara keseluruhan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
dengan konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh terhadap
tekstur, aroma dan rasa es krim probiotik.
4. Kandungan protein dan lemak pada es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon belum memenuhi
syarat mutu kandungan protein dan lemak sesuai dengan SNI 01-37131995.

B. Saran
1. Proses pembuatan es krim probiotik sebaiknya menggunakan ice cream
maker agar pengerjaan es krim berlangsung efektif dan efisien terhadap
tenaga dan waktu
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2. Pembuatan es krim probiotik dengan penambahan soyghurt sebaiknya
tidak perlu dikombinasikan kulit jeruk lemon karena aroma lemon yang
diinginkan tidak tercium
3. Ruangan penelis sebaiknya terpisah ketika pengujian hedonik
dilakukan.
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Lampiran 1. Silabus Pembelajaran
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII IPA

Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

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

KI 3

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

KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.
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MATERI

KOMPETENSI DASAR
3.10 Menganalisis prinsipprinsip Bioteknologi

POKOK

penerapan prinsip-

SUMBER

WAKTU

BELAJAR

Non tes:

3 minggu x  Buku siswa

A.

Pengertian

pendekatan Saitifik (5M)

Observasi

4 JP

Bioteknolgi

melalui model kooperatif

 Kerja ilmiah

Jenis-jenis

yaitu:

B.

bioteknologi Mengamati
C.

4.10 Menyajikan laporan
hasil percobaan

ALOKASI

Pembelajaran menggunakan

peningkatan
kesejahteraan manusia

PENILAIAN

Bioteknologi

dan penerapannya
sebagai upaya

PEMBELAJARAN

D.

Peran



 Buku biologi
Campbell

dan

 Internet

keselamatan

 Sumber-

Potongan film X-Men

kerja saat

sumber lain

bioteknologi 

Produk-produk

melakukan

yang relevan

Dampak

bioteknologi

kegiatan

bioteknologi

praktikum

prinsip Bioteknologi

Menanya

konvensional

 Dari potongan film

 Pemahaman
konsep

berdasarkan scientific

tersebut adakah bidang

berdasarkan

method.

bioteknologi yang

tanya jawab

berperan ?

selama proses
pembelajaran

 Gambar
produk
bioteknologi
 Video X-Men
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Mengumpulkan data

Portofolio

 Mengkaji literatur tentang

 Lembar kerja

prinsip dasar
bioteknologi, jenis

peserta didik
 Laporan

bioteknologi, produk-

kegiatan

produk bioteknologi

praktikum

konvensional,
mikroorganisme yang

Tes

berperan dalam

Pre test kegiatan

bioteknologi, penerapan

praktikum

bioteknologi modern,
tanaman transgenik yang
beredar di pasaran
 Melakukan kegiatan
praktikum salah satu
produk bioteknologi
konvensional

Ulangan harian
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Mengasosiasikan
 Melalui diskusi kelompok
menyimpulkan hasil
pengamatan tentang
peran mikroorganisme
yang berperan dalam
pembuatan soyghurt,
perubahan fisik dan kimia
soyghurt.
 Menyimpulkan peran
mikroorganisme dalam
proses perubahan fisik
dan kimia suatu prooduk
bioteknologi
konvensional.
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Mengkomunikasikan
 Melaporkan hasil
kesimpulan berupa
gambar, tabel dalam
laporan tertulis tentang
hasil praktikum
pembuatan soyghurt
Yogyakarta, 11 Februari 2019
Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 8 Yogyakarta

..............................................

Guru Mata Pelajaran

..............................................
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

: SMA Negeri 8 Yogyakarta
: Biologi
: XII MIPA 1/ Gasal
: Bioteknologi
: 6 kali pertemuan ( 12 JP x 45 menit)
: 2018/2019

A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

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

KI 3

: Memahami,

menerapkan,

menganalisis

dan

mengevaluasi

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

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif,
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
3.10

No

3.10.1

3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6

Kompetensi Dasar
Menganalisis prinsip-prinsip
Bioteknologi dan penerapannya
sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan manusia

No
4.10

Kompetensi dasar
Menyajikan laporan hasil
percobaan penerapan prinsipprinsip Bioteknologi
konvensional berdasarkan
scientific method.
Indikator Pencapaian
No
Indikator Pencapaian
Kompetensi
Kompetensi
(IPK)
(IPK)
Menganalisis
prinsip
dasar 4.10.1 Menganalisis hasil kegiatan
bioteknologi
praktium pembuatan es krim
probiotik
Mendeskripsikan
pengertian 4.10.2 Menyusun
laporan
kegiatan
bioteknologi
praktikum pembuatan es krim
probiotik
Menjelaskan jenis-jenis
bioteknologi
Menganalisis peran Bioteknologi 4.10.3 Melakukan percobaan aplikasi
dalam kehidupan
bioteknologi konvensional
Mendiagnosis dampak
bioteknologi bagi kehidupan
Mengaitkan dampak bioteknologi
dengan cara penanggulangannya

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui

kegiatan

menganalisis,

mendiskripsikan,

menjelaskan,

mendiagnosis, mengaitkan dan melakukan dengan menggunakan model
pembelajaran diskusi Think-Pair-Share, model pembelajaran inovatif
Snowball trhowling, dan model pembelajaran stategi KWL (Know-WantLearn)peserta didik kelas XII-MIPA SMA Negeri 8 Yogyakarta dapat
memiliki pengetahuan tentang bioteknologi, keterampilan menganalis hasil
kegiatan praktikum pembuatan es krim probiotik dan menyusun laporan
kegiatan praktikum pembuatan es krim probiotik dengan penulisan
menggunakan bahasa baku serta menghayati dan mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (kerjasama), responsif dan proaktif serta menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
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dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

D. Materi Pembelajaran
1. Materi fakta
 Produk tempe, yoghurt, roti tawar, keju atau produk-produk
bioteknologi konvensional lainnya dan semangka tanpa biji, domba
Dolly, apel rasa kayu manis. (pertemuan ke-1)
 Produksi bahan organik, kultur jaringan, antibiotik, biogas, bayi tabung
(pertemuan ke-2)
 Artikel CFC Gugat Kelailaian FDA atas Pangan Transgenik (pertemuan
ke-3)
2. Materi konsep
 Pengertian Bioteknologi (pertemuan ke-1)
 Jenis-jenis bioteknologi (pertemuan ke-1)
 Peran bioteknologi (pertemuan ke-2)
 Dampak bioteknologi (pertemuan ke-3)
3. Materi Prosedural
 Proses pembuatan soyghurt dan es krim probiotik (pertemuan ke-4
dan 5)
4. Metakognitif
Menyusun laporan kegiatan pembuatan es krm probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon

E. Pendekatan Pembelajaran / Model / Metode Pembelajaran
1. Pendekatan pembelajaran

: kontekstual dan saintifik

2. Model pembelajaran

: model pembelajaran diskusi Think-PairShare,
Snowball

model

pembelajaran

trhowling,

dan

inovatif
model

pembelajaran stategi KWL (Know-WantLearn)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

3. Metode pembelajaran

: ceramah, studi literatur, studi kasus, diskusi
kelompok, praktikum

F. Alat/Media Pembelajaran, Sumber Pembelajaran
1. Alat/media pembelajaran:
-

Potongan film X-Men

-

Video bioteknologi konvensional dan modern

-

Lembar kerja peserta didik

-

Gambar contoh produk bioteknologi konvensional dan modern

-

LCD Proyektor

-

Laptop

2. Sumber belajar
Pujiyanto, Sri. 2018. Menjelajah Duia Biologi untuk Kelas XII SMA/MA.
Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
https://www.youtube.com/results?search_query=+X-Men+&sp=mAEB
https://www.youtube.com/watch?v=x7pboGFbAk8
http://infobudayaindonesia.com
http://tasty-indonesian-food.com
http://health.com
http://magazine.banananina.co.id
http://cache.darlive.com
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2x45 menit)
Deskripsi kegiatan pembelajaran
Model Think-Pair-Share
Pendahuluan
1 Guru memberikan salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin doa,
dilanjutkan dengan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa.
2 Tahap 1 : Menyampaikan tujuan
dan Mengatur Siswa
A. Apersepsi dan Motivasi
Siswa diberikan apersepsi dan
motivasi berupa potongan film X-Men
3 B. Penyampaian Tujuan
Pembelajaran
Salah satu siswa ditunjuk guru untuk
membacakan tujuan pembelajaran
yang
akan
dicapai
dalam
pembelajaran yaitu peserta didik
mampu menganalisis prinsip dasar
bioteknologi,
mendeskripsikan
pengertian
bioteknologi,
menjelaskan
jenis – jenis
bioteknologi, menganalisis peran
bioteknologi
dalam
kehidupan,
mendiagnosis dampak bioteknologi
bagi kehidupan, mengaitkan dampak
bioteknologi
dengan
cara
penanggulangannya,
melakukan
percobaan bioteknologi konvensional, dan menganalisis hasil kegiatan
praktikum pembuatan soyghurt dan
menyusun laporan kegiatan praktikum
pembuatan es krim probiotik.
4 Siswa diberikan konsep materi
bioteknologi
Kegiatan Inti
5 Melakukan pembelajaran dengan
mengintegrasikan:
C. Menyampaikan Dasar Diskusi
1) Siswa diberikan materi konsep
bioteknologi

Tahap
pembelajaran
5M

Alokasi
waktu
7’

5’

1’

1’

75’

10’
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2) Siswa diberikan beberapa Mengamati
gambar contoh bioteknologi
konvensional dan modern
3) Siswa diarahkan guru untuk Menanya
bertanya
Tahap 2: Mengarahkan Diskusi
4) Siswa diberikan LKPD yang
berisi tentang prinsip dasar
bioteknologi, pengertian bioteknologi, dan jenis-jenis
bioteknologi.
5) Siswa diberikan penjelasan
tujuan diskusi dan dalam
pengisian LKPD
Tahap 3 : Menyelenggarakan
Diskusi
6) Siswa mengerjakan LKPD Mengumpulkan
secara mandiri (Think)
informasi/ mencoba
/menalar
7) Siswa
diarahkan
untuk
berpasangan (Pair)
8) Siswa
diarahkan/dibimbing Mengasosiasikan /
dalam berbagi informasi hasil Mengkomunikasikan
pengerjaan LKPD (Share)
Tahap 4 : Mengakhiri Diskusi
Kegiatan siswa dibimbing dengan
menutup diskusi
Penutup
6 Tahap 5: Melakukan Tanya Jawab
Singkat tentamg Proses Diskusi
1) Siswa diberikan beberapa
pertanyaan sehingga siswa
mampu membuat rangkuman
diskusi dengan tanya jawab
singkat
2) Beberapa
siswa
ditanya
tentang perasaan dan manfaat
yang
diperoleh
selama
mengikuti pembelajaran kali
ini
3) Siswa diberikan informasi
tentang materi pada pertemuan
berikutnya

5’
5’
2’

3’

25’
2’
20’

3’
10’
5’

3’

1’
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4) Guru memberikan
penutup.

1’

salam

Pertemuan 2 (2x45 menit)
Deskripsi kegiatan pembelajaran
Model Snowball Throwling

Tahap
pembelajaran
5M

Pendahuluan
1 Guru memberikan salam dan meminta salah satu siswa untuk
memim-pin doa, dilanjutkan dengan
presensi untuk mengecek kehadiran
siswa
Mengamati
2 Siswa diberikan apersepsi dan motivasi berupa tayangan video salah
satu peran bioteknologi dalam
kehidupan
3 Salah satu siswa ditunjuk guru untuk
membacakan tujuan pembelajaran
yang
akan
dicapai
dalam
pembelajaran yaitu peserta didik
mampu menganalisis prinsip dasar
bioteknologi,
mendeskripsikan
pengertian bioteknologi, menelaah
jenis-jenis
bioteknologi,
menganalisis peran bioteknologi
dalam kehidupan, mendiagnosis
dampak
bioteknologi
bagi
kehidupan, mengaitkan dampak
bioteknologi
dengan
cara
penanggulangannya,
melakukan
percobaan bioteknologi konvensional, dan menganalisis hasil
kegiatan praktikum pembuatan es
krim probiotik dan menyusun
laporan
kegiatan
praktikum
pembuatan es krim probiotik.
4 Siswa diberikan konsep materi
bioteknologi

Alokasi
waktu
10’
1’

5’
2’

2’

75’
Kegiatan Inti
5 Tahap1: Penyampaian Materi
1) Siswa diberikan materi peran
bioteknologi
dalam
kehidupan

15’
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2) Siswa diarahkan untuk Menanya
bertanya mengenai peran
bioteknologi
dalam
kehidupan
Tahap 2 : Membentuk Kelompok
3) Siswa diajak untuk bermain
snowball trhowling secara
berkelompok
4) Siswa diberikan penjelasan
dalam mengikuti permainan
snowball trhowling
Tahap 3: Membuat Pertanyaan
5) Siswa secara berkelompok Mencoba
diminta mengajukan 1 pertanyaan dalam satu lembar
kertas kosong, kemudian
kertas diberntuk seperti bola.
Kertas tersebut dilempar dari
satu kelompok kelompok
lain.
Tahap 4: Menjawab Pertanyaan
6) Setelah mendapatkan bola Mengasosiasikan
kertas
siswa
dalam Mengkomunikasikan
kelompok wajib menjawab
pertanyaan yang tetulis pada
kertas tersebut.
Penutup
6 Tahap 5: Evaluasi
1) Siswa
diminta
untuk
merangkum materi yang
dipelajari hari ini
2) Beberapa siswa ditanya
tentang
perasaan
dan
manfaat yang diperoleh
selama
mengikuti
pembelajaran kali ini
3) Siswa diberikan informasi
tentang
materi
pada
pertemuan berikutnya
4) Guru memberikan salam
penutup.

5’

10’

5’

5’ x 8
kelompok
= 40’
10’
5’
3’

1’

1’
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Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Deskripsi kegiatan pembelajaran
model KWL (Know-Want-Learn)

Tahap
pembelajaran
5M

Pendahuluan
1 Guru memberikan salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin doa,
dilanjutkan dengan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa
2 Siswa diberikan apersepsi dan Mengamati
motivasi gambar masyarakat yang
gencar melakukan protes terhadap
penggunaan produk transgenik
3 Salah satu siswa ditunjuk guru untuk
membacakan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai dalam pembelajaran
yaitu
peserta
didik
mampu
menganalisis
prinsip
dasar
bioteknologi,
mendeskripsikan
pengertian bioteknologi, menelaah
jenis-jenis bioteknologi, menganalisis
peran bioteknologi dalam kehidupan,
mendiagnosis dampak bioteknologi
bagi
kehidupan,
mengaitkan
dampak bioteknologi dengan cara
penanggulangannya,
melakukan
percobaan bioteknologi konvensional, dan menganalisis hasil kegiatan
praktikum pembuatan es krim
probiotik dan menyusun laporan
kegiatan praktikum pembuatan es krim
probiotik.
4 Siswa diberikan konsep materi
bioteknologi
Kegiatan Inti
5 Tahap 1: Know (K)
1) Siswa diberikan materi tentang
dampak bioteknologi dan cara
penanggulangannya
2) Siswa
diarahkan
untuk Menanya
bertanya
Tahap 2: What I want to learn (W)
3) Siswa diberikan artikel yang
berisi kasus tentang keamanan
pangan pada LKPD

Alokasi
waktu
5’
1’

3’

1’

75’
15’
5’
2’
3’
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4) Siswa diberikan penjelasan
dalam mengisi LKPD
5) Siswa secara mandiri diminta
membaca artikel yang sudah
disediakan dan diminta untuk
mendiagnosa,
menganalisis
dan mengevaluasi artikel
tersebut
Tahap 3: What I have learned (L)
6) Siswa menyajikan apa yang ia
dapatkan dalam artikel tersebut
pada forum kelas. Siswa lain
berhak memberikan sanggahan
dan
atau
tambahan
pengetahuan tersebut.
Penutup
6 Siswa
melakukan
kegiatan
merangkum, evaluasi dan refleksi
1) Siswa
diminta
untuk
merangkum
materi
yang
dipelajari hari ini
2) Beberapa
siswa
ditanya
tentang perasaan dan manfaat
yang
diperoleh
selama
mengikuti pembelajaran kali
ini
3) Siswa diberikan informasi
tentang tindak lanjut diskusi
pada pertemuan berikutnya,
yaitu siswa diminta untuk
membuat soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon dirumah
secara
berkelompok
dan
membawa produk tersebut
pada
saat
praktikum
pembuatan es krim probiotik.
Siswa diberikan LKPD sebagai
panduan praktikum pembuatan
soyghurt
4) Guru
memberikan
salam
penutup.

Mengumpulkan
informasi
Mengasosiasikan

25’

20’
Mengkomunikasikan

15’
5’
3’

6’

1’
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Pertemuan 4 (2x45 menit)
Deskripsi kegiatan pembelajaran
Tahap
Praktikum Pembuatan Es Krim
pembelajaran
Probiotik
5M
Pendahuluan
1 Guru memberikan salam dan
meminta salah satu siswa untuk
memimpin doa, dilanjutkan dengan
presensi untuk mengecek kehadiran
siswa
Mengamati
2 Siswa diberikan apersepsi dan
motivasi gambar frozen yoghurt
3 Salah satu siswa ditunjuk guru untuk
membacakan tujuan pembelajaran
yang
akan
dicapai
dalam
pembelajaran yaitu peserta didik
mampu menganalisis prinsip dasar
bioteknologi,
mendeskripsikan
pengertian bioteknologi, menelaah
jenis-jenis bioteknologi, menganalisis
peran bioteknologi dalam kehidupan,
mendiagnosis dampak bioteknologi
bagi kehidupan, mengaitkan dampak
bioteknologi
dengan
cara
penanggulangannya,
melakukan
percobaan
bioteknologi
konvensional, menganalisis hasil
kegiatan praktikum pembuatan es
krim probiotik dan menyusun
laporan
kegiatan
praktikum
pembuatan es krim probiotik.
4 Siswa diberikan konsep materi
bioteknologi
Kegiatan Inti
5 Tahap 1: Penyampaian Materi
1. Siswa
diberikan
tujuan
praktikum dalam pembuatan
es krim probiotik
2. Siswa
diarahkan
untuk Menanya
bertanya
tentang
materi
kegiatan praktikum

Alokasi
waktu
5’

70’
5’
5’
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Tahap 2: Membentuk Kelompok
3. Siswa
diminta
untuk
menempatkan diri bersama
kelompoknya
4. Siswa
dalam
kelompok
diberikan LKPD tentang cara
pembuatan es krim probiotik
Tahap 3: Praktikum
5. Siswa secara berkelompok
diminta
melaksanakan
praktikum dengan tertib
Penutup
6 Siswa melakukan kegiatan evaluasi
dan refleksi
1. Siswa ditanya tentang proses
yang
dilakukan
selama
membuat es krim probiotik
2. Beberapa
siswa
ditanya
tentang perasaan dan manfaat
yang
diperoleh
selama
mengikuti praktikum kali ini
3. Siswa diberikan informasi
tentang
tindak
lanjut
praktikum pada pertemuan
berikutnya
4. Guru memberikan salam
penutup.

3’
2’

55’
Mencoba dan
mengumpulkan
informasi
15’

Mengkomunikasikan

Pertemuan 5 (2x45 menit)
Deskripsi kegiatan pembelajaran
Pendahuluan
1 Guru memberikan salam dan meminta
salah satu siswa untuk memimpin
doa, dilanjutkan dengan presensi
untuk mengecek kehadiran siswa
2 Siswa diberikan apersepsi dan
motivasi soyghurt
3 Salah satu siswa ditunjuk guru untuk
membacakan tujuan pembelajaran
yang
akan
dicapai
dalam
pembelajaran yaitu peserta didik
mampu melakukan percobaan
bioteknologi
konvensional,
menganalisis
hasil
kegiatan

Tahap
pembelajaran

Alokasi
waktu
5’
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praktikum pembuatan es krim
probiotik dan menyusun laporan
kegiatan praktikum pembuatan es
krim probiotik.
4 Siswa diberikan konsep materi
bioteknologi
Kegiatan Inti
5 Tahap 1: Membentuk Kelompok
1. Siswa diminta duduk secara
berkelompok sesuai dengan
kelompok praktikum yang
telah dibentuk
Tahap 2: Pengamatan Hasil
Praktikum
2. Siswa menyiapkan produk
hasil praktikum di meja
kelompok
3. Siswa diberikan instruksi
untuk
melihat
produk
bioteknologi
konvensional
yang telah mereka buat
4. Siswa
diperbolehkan
menanyakan hal-hal yang
belum
dipahami
terkait
analisis es krim probiotik
5. Siswa
diminta
untuk
menganalisis hasil dalam
LKPD
Penutup
6 Siswa melakukan kegiatan evaluasi
dan refleksi
1. Siswa
dibimbing
untuk
merangkum
proses-proses
dalam pembuatan es krim
probiotik
2. Beberapa
siswa
ditanya
tentang perasaan dan manfaat
yang
diperoleh
selama
mengikuti praktikum kali ini
3. Siswa diberikan informasi
tentang
tindak
lanjut
praktikum pada pertemuan
berikutnya:
- Siswa diminta untuk
membuat sebuah laporan

50’
5’

10’
10’

5’
Menanya
20’
Mengamati dan
mengumpulkan
informasi
35’
15’
5’

15’

Mengasosiasi
Mengkomunikasikan
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praktikum
mengenai
pembuatan
es
krim
probiotik dengan format
laporan terlampir, dan
laporan
akan
dikumpulkan pada jam
sebekum ulangan harian
materi
bioteknologi
dimulai
4. Guru memberikan salam
penutup.
Pertemuan 6 (2x45 menit)
Deskripsi kegiatan pembelajaran
Pendahuluan
1 Siswa diberikan salam dan salah satu
siswa ditunjuk untuk memimpin doa,
dilanjutkan dengan presensi untuk
mengecek kehadiran siswa
2 Siswa diminta untuk mengumpulkan
laporan kegiatan praktikum pembuatan
es krim probiotik
3 Siswa diberikan intruksi dan peraturan
dalam melaksanakan ulangan harian
materi bioteknologi
4 Siswa diberikan lembar soal dan
jawaban ualangan harian materi
bioteknologi oleh guru
Kegiatan Inti
5 Siswa mengerjakan ulangan harian
secara mandiri
Penutup
6 Siswa mengumpulkan lembar soal dan
jawaban ulangan harian

Tahap
pembelajaran
Pembuka

Alokasi
waktu
15’
3’

Pengumpulan
tugas

4’

Intruksi

5’

Pembagian naskah 3’
ulangan harian

75’
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Aspek

H. Penilaian
No
IPK
2.1.1

Afektif

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Kognitif

2.1.5

IPK

Teknik penilaian

Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu
terhadap materi pembelajaran

Diskusi

Menunjukkan perilaku peduli dengan
teman untuk menyanggah dan atau
melengkapi
pengetahuan
materi
pembelajaran
Menunjukkan sikap kerja sama saat
permainan Snowball Throwling
berlangsung
Menunjukkan sikap disiplin terhadap
waktu yang telah ditentukan dalam
permainan Snowball Throwling
Menunjukkan sikap jujur saat permainan
Snowball Throwling berlangsung

Diskusi

Diskusi

Diskusi
Tes tertulis

3.10.2 Mendeskripsikan pengertian
bioteknologi

Diskusi
Tes tertulis

3.10.3 Menelaah jenis-jenis bioteknologi

Diskusi
Tes tertulis

3.10.4 Menganalisis peran Bioteknologi dalam
kehidupan

Diskusi
Tes tertulis

3.10.5 Mendiagnosis dampak bioteknologi
bagi kehidupan

Diskusi
Tes tertulis

4.10.1 Menganalisis hasil kegiatan praktium
pembuatan es krim probiotik
4.10.2 Menyusun laporan kegiatan praktikum
pembuatan es krim probiotik
4.10.3 Melakukan percobaan bioteknologi
konvensianal

Lembar
penilaian
sikap antar
teman

Lembar
penilaian
observasi
antar
kelompok

Diskusi

3.10.1 Menganalisis prinsip dasar bioteknologi

3.10.6 Mengaitkan dampak bioteknologi
dengan cara penanggulangannya

Psikomotorik

Diskusi

Bentuk

Essay

Diskusi
Tes tertulis
Praktikum
Tes tertulis
Portfolio

Essay
Portofolio

Portfolio
Praktikum,
diskusi

Portofolio
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Lampiran 3. Instrumen dan Pedoman Penilaian
Lampiran 3.1 Instrumen dan Pedoman Penilaian Kognitif
Lampiran 3.2 Instrumen dan Pedoman Penilaian Psikomotorik
Lampiran 3.3 Instrumen dan Pedoman Penilaian Afektif
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Lampiran 3.1 Instrumen dan Pedoman Penilaian Kognitif

Pertemuan ke 1:
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Materi : Bioteknologi
Nama : ________________
Kelas : ________________

A. Tujuan
- Menganalisis prinsip dasar bioteknologi
- Mendeskripsikan pengertian bioteknologi
- Menjelaskan jenis-jenis bioteknologi
B. Langkah – langkah kegiatan
1) Kerjakan LKPD secara mandiri
2) Lakukan kegiatan literasi mengenai bioteknologi, prinsip bioteknologi,
dan jenis-jenis bioteknologi
3) Isilah pertanyaaan sesuai dengan tempat yang telah disediakan
4) Berbagilah informasi hasil literasi setelah guru memberikan arahan untuk
berbagi informasi dengan teman sepasangmu.
C. Hasil Diskusi
1. Apa yang menjadi prinsip dasar bioteknologi?
Jawab:..................................................................…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Deskripsikan mengenai bioteknologi berdasarkan pemahamanmu!
Jawab:..................................................................…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. Jelaskan jenis-jenis bioteknologi!
Jawab:..................................................................…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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4. Berikan contoh produk dari masing-masing jenis bioteknologi!
Jawab:..................................................................…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Kesimpulan
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Rubrik penilaian LKPD Bioteknologi
No
soal
1

2

Soal

Jawaban

• Pada dasarnya,
bioteknologi adalah suatu
proses yang melibatkan
berbagai agen biologi
berupa mikrobia.
• Mikrobia ini dibiakkan
pada suatu substrat (media
tumbuh).
• Mikrobia yang dibiakkan
akan menyintesis suatu
bahan.
• Bahan tersebut berupa
produk maupun jasa yang
dapat dimanfaatkan
manusia.
• Produk maupun jasa yang
dihasilkan sangat
tergantung pada mikrobia
yang digunakan.
• Mikrobia mempunyai sifat
pertumbuhan yang
spesifik. Suatu biakan
mikrobia dapat tumbuh
dan berkembang dengan
baik apabila substrat dan
kondisi lingkungannya
sesuai.
• Perubahan pada substrat
maupun kondisi
lingkungan menentukan
produk maupun jasa yang
dihasilkan
Deskripsikan
Ilmu yang mempelajari
mengenai
penerapan dan pemanfaatan
bioteknologi
organisme untuk
berdasarkan
menghasilkan produk
pemahamanmu maupun jasa yang
bermanfaat untuk manusia.
!
Apa
yang
menjadi prinsip
dasar
bioteknologi?

Kriteria penskoran

Skor

Jika siswa hanya
menyebutkan 1 prinsip dasar
bioteknologi
Jika siswa hanya
menyebutkan 2 prinsip dasar
bioteknologi
Jika kelompok siswa hanya
menyebutkan 3 prinsip dasar
bioteknologi
Jika kelompok siswa hanya
menyebutkan 4 prinsip dasar
bioteknologi
Jika kelompok siswa hanya
menyebutkan 5 prinsip dasar
bioteknologi
Jika siswa hanya
menyebutkan 6 prinsip dasar
bioteknologi
Jika siswa hanya
menyebutkan 7 prinsip dasar
bioteknologi

1

Jika siswa mampu
mendeskripsikan
bioteknologi dengan benar
atau dengan kata kunci :
pemanfaatan organisme dan
menghasilkan produk/jasa
yang bermanfaat

4

2

3

4

5

6

7
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No
soal

3

4

Soal

Jelaskan jenisjenis bioteknologi!

Jawaban

Bioteknologi konvensional:
Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, seperti
jamur dan bakteri untuk melakukan metabolisme sehingga
diperoleh produk yang
diinginkan.
Bioteknologi modern :
Bioteknologi yang
menggunakan media DNA
atau RNA dan
mikroorganisme hidup
Bioteknologi konvensional:
Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, seperti
jamur dan bakteri untuk melakukan metabolisme sehingga
diperoleh produk yang
diinginkan.
Bioteknologi modern :
Bioteknologi yang
menggunakan media DNA
atau RNA dan
mikroorganisme hidup

Berikan
5 Bioteknologi konvensional:
contoh produk Yoghurt, keju, tempe, tape,
dari masing- kefir, kecap, mozarela, roti,
bir, mentega, nata de coco

Kriteria penskoran

Skor

Jika siswa mampu
mendeskripsikan
bioteknologi atau dengan
salah satu kata kunci berikut
:
pemanfaatan organisme atau
menghasilkan produk/jasa
yang bermanfaat
Jika siswa tidak
mendeskripsikan
bioteknologi

2

Jika siswa mampu mampu
menjelaskan 2 jenis
bioteknologi (konvensional
dan modern) dengan benar.
Keywords Bioteknologi
konvensional :
memanfaatkan
mikroorganisme, fermentasi
atau metabolisme,
menghasilkan produk
Keywords Bioteknologi
konvensional :
media DNA / RNA,
mikroorganisme hidup
Jika siswa mampu mampu
menjelaskan salah satu jenis
bioteknologi (konvensional
dan modern) dengan benar.
Jika siswa hanya mampu
menyebutkan jenis
bioteknologi

6

Jika siswa belum mampu
menjelaskan jenis-jenis
bioteknologi

1

Jika siswa mampu
menyebutkan 5 contoh dari
masing-masing jenis
bioteknologi

10

0

3

2
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No
soal

Soal

Jawaban

masing jenis Bioteknologi modern:
teknik kultur jaringan,
bioteknologi!
kloning, bayi tabung,
teknologi plasmid, teknik
hibridoma/DNA rekombinan

-

Keismpulan

-

-

Nilai :

total perolehan skor
32

Prinsip dasar
bioteknologi proses
yang melibatkan
berbagai agen biologi
berupa mikrobia.
Biotekonologi adalah
ilmu yang mempelajari
penerapan dan
pemanfaatan
organisme untuk
menghasilkan produk
maupun jasa yang
bermanfaat untuk
manusia.
Terdapat 2 jenis
bioteknologi yaitu
bioteknologi
konvensional dan
modern

𝑥100 =.....

Kriteria penskoran

Skor

Jika siswa mampu
menyebutkan 5 contoh dari
satu jenis bioteknologi

5

Jika siswa mampu
menyebutkan 1 contoh dari
salah satu jenis bioteknologi

1

Jika siswa tidak
menyebutkan contoh dari
masing-masing jenis
bioteknologi
Jika siswa mampu
menuliskan 3 kesimpulan
dengan mengaitkan tujuan
LKPD

0

Jika siswa mampu
menuliskan 2 kesimpulan
dengan mengaitkan tujuan
LKPD

3

Jika siswa mampu
menuliskan 1 kesimpulan
dengan mengaitkan tujuan
LKPD

2

Jika siswa menuliskan
kesimpulan namun tidak
dikaitkan dengan tujuan
LKPD

1

Jika siswa tidak menuliskan
kesimpulan

0

5
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Pertemuan ke 2:
Pedomaan dan Peraturan Games Snowball Trowling:
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Tunjuk satu orang untuk
menjadi ketua kelompok
2. Ketua kelompok wajib maju ke depan untuk mewakili kelompok dalam
menerima instruksi dari guru
3. Setelah menerima instruksi ketua kelompok kembali ke kelompoknya
dengan membawa kertas kosong.
4. Setiap kelompok menuliskan satu pertanyaan pada kertas kosong.
Pertanyaan tidak terdapat sub pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan peran
bioteknologi.
5. Bentuklah kertas yang telah dituliskan pertanyaan seperti bola.
6. Kelompok pertama melemparkan kertas tersebut ke kelompok lain yang
bukan samping kanan kiri atau depan belakang, kecuali kelompok terakhir
yang belum berhak mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain.
7. Kelompok yang telah menerima pertanyaan, wajib menjawab pertanyaan
bersama kelompoknya dengan durasi berdiskusi dan menjawab selama 3
menit. Kelompok penjawab dilarang membuka buku atau media lain untuk
menjawab pertanyaan. Jika membuka buku/media lain maka skor dikurangi
1.
8. Kelompok yang

menjawab jawaban pertanyaan konfirmasi dengan

kelompok yang memberikan pertanyaan untuk memastikan jawab sudah
benar atau belum benar
9. Kelompok yang memilki pertanyaan, berhak memberikan skor sesuai
dengan hasil jawaban kelompok yang menjawab. Skor maksimal yaitu 8.
10. Permainan

diakhiri apabila semua kelompok sudah mendapatkan

kesempatan menjawab pertanyaan.
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Pertemuan ke 3:
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Keamanan Pangan
Nama:___________________
Kelas: ________

A. Tujuan
-

Mendiagnosis dampak bioteknologi bagi kehidupan

-

Mengaitkan dampak bioteknologi dengan cara penanggulangannya

B. Langkah – langkah kegiatan
1. Lakukan kegiatan membaca artikel yang telah disediakan dengan seksama
2. Berdasarkan artikel yang ada, jawablah pertanyaan yang diajukan pada
LKPD ini!
3. Ungkapkan segala pengetahuanmu mengenai permasalahan ini dalam
diskusi kelas.

C. Artikel
“CFC Gugat Kelalaian FDA atas Pangan Transgenik”

Pusat Keamanana Pangan (Center of Food Safety atau CFS) mengajukan
gugatan kepada Adminstrasi Pangan dan Obat-obatan Terlarang (Food and
Drugs Administraton atau FDA) di Amerika Serikat. Alasannya FDA dianggap
lalai dalam mengadopsi beberapa syarat keamanan pangan rekayasa genetika
(transgenik) sebelum pemasaran dan mengabaikan pelabelan dimana konsumen
dapat mengetahui bila makanan berisi bahan dari tanaman transgenik. Dalam
gugatan hukumnya, CFS meminta sistem peninjauan pengaturan semua pangan
transgenik sebelum pemasaran. Menurut CFS, sekarang tidak ada peraturan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

FDA yang melindungi masyarakat dari risiko pangan transgenik yang banyak
ditemukan pada ribuan produk di Supermarket.
CFS meragukan FDA yang mengatakan akan menguji dengan teliti pangan
transgenik sebelum dipasarkan. Para ilmuan, termasuk dokter dan ahli FDA,
telah memperingatkan bahwa teknologi rekayasa genetika berbeda dari teknik
pembiakan tradisional dan mungkin memiliki risiko yang berbeda. Contohnya,
FDA dan ilmuan lain telah memperingatkan bahwa makanan transgenik dapat
menimbulkan alergi makanan tak terduga, menciptakan racun dalam makanan,
dan mempercepat menyebarnya penyakit tahan antibiotik.
Walaupun

sudah

diperingatkan,

tetapi

kebijakan

FDA

tetap

memperkirakan bahwa pangan transgenik aman. Hal itu semata-mata
berdasarkan pada kurangnya informasi yang sengaja disampaikan perusahaan
bioteknologi dalam konsultasinya dengan FDA. Sejak konsultasi itu, pihak
industri menentukan informasi apa yang mereka sampaikan dan dalam bentuk
apa, dimana secara umum ketentuannya hanya merupakan perbandingan
komposisi yang menunjukkan pangan transgenik “sama dengan” jenis alaminya.
FDA juga mengabaikan potensi alergi berbahaya dalam tinjauan jagung
Starlink, tanaman transgenik yang mengontaminasi sejumlah suplai pangan dan
menimbulkan kerugian jutaan dolar karena hilangnya ekspor ratusan petani
Amerika dan biaya pembersihan. Di tahun 2001, CFS adalah bagian dari koalisi
organisasi yang menemukan kontaminasi ilegal Starlink dalam taco shells dan
produk lain yang dijual di supermarket seluruh negeri itu. Ketika kajian FDA
mengabaikan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan beberapa potensi alergi
pada Starlink, penasehat hukum ilmiah Enviromental Protection Agency (EPA)
memperingatkan bahwa jagung transgenik dapat memicu alergi.

Sumber: cache.darlive.com
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D. Hasil Diskusi
1. Tuliskan beberapa kelalaian yang dilakukan FDA pada pangan transgenik!
Jawab:..................................................................…………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Bagaimana dampak pangan transgenik bagi manusia?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................

3. Bagaimana menurutmu tindakan keamanan yang harus dilakukan dengan
adanya pangan transgenik?
Jawab:..................................................................…………………………..
.……………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................

Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Rubrik penilaian LKPD Keamanan Pangan
No
soal
1

Soal

Jawaban

Tuliskan
beberapa
kelalaian yang
dilakukan FDA
pada pangan
transgenik!

-

2

3

Bagaimana
dampak
pangan
transgenik bagi
manusia?

Bagaimana
menurutmu
tindakan
keamanan yang
harus
dilakukan
dengan adanya
pangan
transgenik?

Lalai dalam mengadopsi
beberapa syarat keamanan
pangan rekayasa genetika
(transgenik)
sebelum
pemasaran
Mengabaikan
pelabelan
dimana konsumen dapat
mengetahui bila makanan
berisi bahan dari tanaman
transgenik.
Mengabaikan potensi alergi
berbahaya dalam tinjauan
jagung Starlink

Manusia dapat terkena risiko
timbulnya alergi makanan tak
terduga, menciptakan racun
dalam makanan, mempercepat
penyebaran penyakit tahan
antibiotik

Keywords:
Lebih selektif dalam
memasarkan pangan
transgenik berdasarkan syarat
keamanan pangan transgenik
Memberikan pelabelan yang
menunjukkan pangan
transgenik
Memberikan sosialisasi atau
informasi ke perusahaan
bioteknologi mengenai pangan
transgenik

Kriteria penskoran

Skor

Jika siswa mampu
menuliskan 3 kelalaian
terkait artikel
Jika siswa mampu
menuliskan 2 kelalaian
terkait artikel
Jika siswa mampu
menuliskan 1 kelalaian
terkait artikel

3

Jika siswa mampu
memamparkan 3 dampak
pangan transgenik
Jika siswa mampu
memamparkan 2 dampak
pangan transgenik
Jika siswa mampu
memamparkan 1 dampak
pangan transgenik
Jika siswa mampu
memberikan pendapat
dengan logis terkait dengan
keamanan pangan transgenik
Jika siswa belum mampu
memberikan pendapat
dengan logis terkait dengan
keamanan pangan transgenik

3

2

1

2

1

10

4
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No
soal

Jawaban

Soal
Kesimpulan

-

-

Nilai :

Dampak pangan transgenik
yaitu menimbulkan resiko,
menciptakan racun dan
mempercepat penyebaran
penyakit tahan atibiotik
Penanggulangan dampak
pangan transgenik yaitu
dengan lebih selektif
dalam memasarkan pangan
transgenik, diadakannya
sosialisasi atau pemberian
informasi pada perusahaan
bioteknologi serta
pemberian label pada
pangan transgenik

total perolehan skor
21

𝑥100 =.....

Kriteria Penskoran

Skor

Jika siswa mampu memberi
kesimpulan terkait dengan
tujuan

5

Jika siswa kurang mampu
memberi kesimpulan terkait
dengan tujuan

2
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Pertemuan ke 4 dan 5:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Membuat Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit
Jeruk Lemon
Kelas:
1.
2.
3.
4.

________

Nama Kelompok:
____________________
____________________
____________________
____________________

A. Tujuan


Peserta didik mampu melakukan percobaan bioteknologi konvensional
es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon



Peserta didik mampu menganalisis hasil kegiatan praktikum pembuatan
es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon



Peserta didik mampu menyusun laporan kegiatan praktikum pembuatan
es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon

B. Alat dan Bahan
Alat:


Neraca analitik



Baskom



Gelas ukur Baskom



Panci



Thermometer



Kompor



Toples



Juicer



Kain saring



Mixer



Sendok pengaduk



Freezer
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Bahan:


Kedelai



Butter



Air



Susu skim



Parutan kulit jeruk lemon



Kuning telur



Gula



CMC



Asam cuka



Tepung maizena



Kertas indikator pH



Plain yoghurt

C. Cara Kerja
Soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon
1. Timbang parutan kulit jeruk lemon sebanyak 5 g untuk pembuatan 500
ml soyghurt.
2. Cuci kedelai kemudian rendamlah kedelai yang sudah dibersihkan
selama 12 jam. Kemudian kupaslah kulit ari biji kedelai cucilah kembali
hingga bersih, kemudian tiriskan.
3. Masukkan biji kedelai yang sudah bersih dari kulit ari ke dalam juicer
sebanyak 100 g, tambahkan dengan air panas (suhu 80-100C)
sebanyak 500 ml.
4. Saring kedelai yang sudah dihaluskan menggunakan kain saring yang
bersih.
5. Masukkan hasil saringan (susu kedelai) dan parutan kulit jeruk lemon
ke dalam panci untuk dilakukan pasteurisasi hingga mencapai suhu
80C.
6. Panaskan susu kedelai tersebut menggunakan kompor dengan api kecil
sambil diaduk perlahan.
7. Setelah pasteurisasi selesai, angkatlah susu kedelai dan dinginkan
dengan cara panci meletakkan ke dalam baskom atau wadah yang berisi
air dingin sambil diaduk secara perlahan hingga susu mencapai suhu
40C.
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8. Tambahkan gula dan asam cuka pada susu kedelai hingga pH susu
kedelai mencapai 5-6, kemudian tuangkan starter yoghurt sebanyak
10% ke dalam susu kedelai, aduklah hingga homogen.
9. Masukkan susu kedelai yang sudah tercampur dengan starter ke dalam
wadah bersih yang sudah disterilisasi. Tutup wadah secara rapat agar
proses inkubasinya berjalan dengan sempurna.
10. Letakkan wadah yang sudah berisi susu kedelai dan starter yoghurt di
ruang yang bersih dan hangat (pada suhu 38C) tanpa terkena sinar
matahari selama 24 jam.
11. Setelah difermentasikan, bukalah tutup wadah dan aduk secara
perlahan-lahan hingga soyghurt tercampur secara homogen. Kemudian
wadah ditutup kembali dan disimpan kembali pada suhu 8C selama 24
jam.

Es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon
1. Campurkan bahan padat antara lain butter 12 g, gula pasir 14 g, CMC
0,3 g, tepung maizena 0,3 g dan kuning telur 2 g dengan mixer.
2. Tambahkan susu skim 10 ml dan air 61,4 ml pada campuran bahan
padat dan dicampurkan secara homogen dengan mixer kembali.
3. Adonan tersebut dipasteurisasi pada suhu 80-82C selama 25 detik,
kemudian didinginkan hingga sama dengan suhu ruang.
4. Tambahkan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon ke dalam adonan es
krim, kemudian campurkan menggunakan mixer selama 15 menit
hingga homogen.
5. Simpan adonan es krim soyghurt kombinasi kulit lemon ke dalam
freezer selama 5 jam, kemudian dikeluarkan dan dihaluskan lagi selama
15 menit hingga mengembang serta dimasukkan kembali ke freezer.
Perlakuan ini dilakkan hingga 3 kali.
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D. Hasil pengamatan
Es krim probiotik
0% soyghurt
kombinasi kulit
jeruk lemon
40 % soyghurt
Penambahan
kombinasi kulit
Soyghurt
jeruk lemon
kombinasi
60 % soyghurt
kulit jeruk
kombinasi kulit
lemon
jeruk lemon
80 % soyghurt
kombinasi kulit
jeruk lemon
Keterangan:

Rasa

Tekstur

Aroma

Kel 1
Kel 2
Kel 3
Kel 4
Kel 5
Kel 6
Kel 7
Kel 8

Rasa

 +
++
+++

Rasa substrat/susu kedelai
Sedikit asam
Asam

Tekstur

 +
++
+++

Kasar
Kurang lembut
Lembut

Aroma

 +
++

Aroma kulit jeruk lemon
Aroma kulit jeruk lemon
sangat kuat

E. Pertanyaan
1. Bagaimanakah hasil uji organoleptik es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon?
2. Bagaimana peran mikrobia dalam proses pembuatan soyghurt?
3. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam
pembuatan soyghurt?
4. Manfaat apa saja yang terkandung dalam es krim probiotik?
5. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam
pembuatan es krim probiotik?
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F. Tindak lanjut
Buatlah laporan hasil praktikum membuat es krim probiotik dengan
penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon sesuai dengan format
laporan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah format penulisan laporan
praktikum bioteknologi konvensional:
Tulislah laporan dengan menggunakan font Times New Roman, font size
12, paragraf justify spacing 1,5 dan kertas ukuran A4 dengan margin kiri 3
cm margin atas kanan bawah 2 cm. Setelah di print, laporan tidak perlu
dijilid, cukup disatukan dengan staples saja.
Format laporan:
A. Judul : Membuat Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon (5)
B. Tujuan (5)


Mampu melakukan percobaan bioteknologi konvensional es krim
probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon



Mampu menganalisis hasil kegiatan praktikum pembuatan es krim
probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon



Mampu menyusun laporan kegiatan praktikum pembuatan es krim
probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk lemon

C. Landasan Teori (15)
Fermentasi
Bakteri yang berperan dalam fermentasi soyghurt
Faktor yang memengaruhi keberhasilan pembuatan soyghurt
Es krim probiotik yang baik
Manfaat Es krim probiotik
Faktor yang memengaruhi keberhasilan pembuatan Es krim probiotik
NB: dilarang mengambil landasan teori dari blogspot
D. Cara kerja (10)
Gunakan kalimat pasif dan gunakan diagram alir
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E. Hasil pengamatan (15)
Buatlah tabel seperti hasil pengamatan produk bioteknologi konvensional pada
LKPD
F. Pembahasan (25)
Poin pembahasan meliputi pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan di
LKPD pada poin “E. Pertanyaan”
G. Kesimpulan (10)
Kaitkan dengan tujuan
H. Daftar pustaka (5)
Gunakan referensi minimal 3 dari jurnal atau dari buku, tidak disarankan dari
blogspot
I.

Lampiran (5)
Foto produk soyghurt dan es krim probiotik yang dibuat masing-masing
kelompok
LKPD pembuatan es krim probiotik dengan penambahan soyghurt kombinasi
kulit jeruk lemon
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Rubrik Penilaian Laporan Praktikum Pembuatan Es Krim Probiotik dengan
Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
No
soal
A

B

FORMAT
LAPORAN
Judul

Tujuan

Jawaban

Skor

Membuat Es Krim Probiotik Jika siswa mampu
dengan Penambahan Soyghurt menuliskan judul dengan
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon lengkap dan benar
Jika siswa mampu
menuliskan judul yang tidak
lengkap
Jika siswa tidak menuliskan
judul laporan praktikum

5







C

Kriteria penskoran

Landasan Teori 





3

0

Mampu
melakukan
percobaan
bioteknologi
konvensional es krim
probiotik
dengan
penambahan
soyghurt
kombinasi kulit jeruk
lemon
Mampu menganalisis hasil
kegiatan praktikum pembuatan es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon
Mampu menyusun laporan
kegiatan praktikum pembuatan es krim probiotik
dengan penambahan soyghurt kombinasi kulit jeruk
lemon

Jika siswa mampu
memamparkan 3 tujuan
praktikum

5

Jika siswa mampu
memamparkan 2 tujuan
praktikum
Jika siswa mampu
memamparkan 1 tujuan
praktikum

3

Fermentasi
Bakteri yang berperan
dalam fermentasi soyghurt
Faktor yang memengaruhi
keberhasilan pembuatan
soyghurt
Es krim probiotik yang
baik
Manfaat Es krim probiotik

Jika siswa mampu
memamparkan 6 teori yang
telah ditentukan dengan
sitasi dan tidak mengambil
dari blogspot
Jika siswa mampu
memamparkan 5 teori yang
telah ditentukan dengan
sitasi dan tidak mengambil
dari blogspot

15

1

13
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D.

E

F

Cara kerja

Pengamatan

Pembahasan

Faktor yang memengaruhi Jika siswa mampu
keberhasilan pembuatan Es memamparkan 4 teori yang
telah ditentukan dengan
krim probiotik
sitasi dan tidak mengambil
NB: dilarang mengambil
dari blogspot
landasan teori dari blogspot
Jika siswa mampu
memamparkan 3 teori yang
telah ditentukan dengan
sitasi dan tidak mengambil
dari blogspot
Jika siswa mampu
memamparkan 2 teori yang
telah ditentukan dengan
sitasi dan tidak mengambil
dari blogspot
Jika siswa mampu
memamparkan 1 teori yang
telah ditentukan dengan
sitasi dan tidak mengambil
dari blogspot
Jika siswa mampu
menuliskan 6 teori yang telah
ditentukan namun tidak
menggunakan sitasi
Jika siswa mampu
menuliskan 6 teori yang telah
ditentukan namun teori
diambil dari blogspot
Menggunakan kalimat pasif
Jika siswa mampu
dan diagram alir
menuliskan cara kerja secara
urut dengan menggunakan
kalimat pasif dan diagram
alir
Jika siswa mampu
menuliskan cara kerja secara
urut namun tidak
menggunakan kalimat pasif /
diagram alir
Membuat tabel seperti hasil
Jika siswa memaparkan tabel
pengamatan produk
hasil pengamatan dengan
bioteknologi konvensional
lengkap
pada LKPD
Jika siswa memaparkan tabel
hasil pengamatan tidak
lengkap
Poin pembahasan meliputi
Jika siswa mampu
pertanyaan-pertanyaan yang
menganalis 5 pertanyaan

10

8

5

3

10

7

10

5

15

7

25
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telah dipaparkan di LKPD
pada poin “E. Pertanyaan”

G

H

I

Kesimpulan

Daftar pustaka

Kaitkan dengan tujuan

Gunakan referensi minimal 3
dari jurnal atau dari buku,
tidak disarankan dari blogspot



Lampiran



Nilai :

Foto produk soyghurt dan
es krim probiotik yang
dibuat masing-masing
kelompok
LKPD pembuatan es krim
probiotik dengan
penambahan soyghurt
kombinasi kulit jeruk
lemon

total perolehan skor
85

𝑥100 =.....

Jika siswa mampu
menganalis 4 pertanyaan
Jika siswa mampu
menganalis 3 pertanyaan
Jika siswa mampu
menganalis 2 pertanyaan
Jika siswa mampu
menganalis 1 pertanyaan
Jika siswa mampu membuat
3 kesimpulan dengan
mengaitkannya dengan
tujuan
Jika siswa mampu membuat
2 kesimpulan dengan
mengaitkannya dengan
tujuan
Jika siswa mampu membuat
1 kesimpulan dengan
mengaitkannya dengan
tujuan
Jika siswa menuliskan 3
daftar pustaka dengan aturan
yang benar (bukan dari
blospot)
Jika siswa menuliskan 2
daftar pustaka dengan aturan
yang benar (bukan dari
blospot)
Jika siswa menuliskan 3
daftar pustaka dengan aturan
yang benar (bukan dari
blospot)
Jika siswa melampirkan foto
produk soyghurt, es krim
probiotik dan LKPD
Jika siswa tidak
melampirkan foto produk
soyghurt, es krim probiotik /
LKPD dengan lengkap

20
15
10
5
10

7

4

5

3

1

5

2
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Pertemuan ke 6:
ULANGAN HARIAN
Materi : Bioteknologi
Tahun Pelajaran 2018/ 2019

Petunjuk umum
a. Berdoalah Anda sebelum dan sesudah mengerjakan soal !
b. Isilah identitas anda secara lengkap dan benar (nama, kelas, no presensi,
hari, tanggal dan waktu ulangan pada lembar jawaban !
c. Periksalah lembar soal anda, mintalah ganti kepada pengawas apabila rusak
dan kotor, Jagalah lembar soal anda agar tetap bersih dan tidak rusak !
d. Lembar soal berisi 10 butir soal essay.
e. Kerjakanlah terlebih dahulu soal – soal yang anda anggap mudah !
f. Periksalah kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada Pengawas !
Selamat mengerjakan 
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. Bagaimana prinsip bioteknologi mengenai sifat pertumbuhan mikroba?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.
3. Apa yang menjadi dasar dari bioteknologi modern?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Sebutkan 5 contoh bioteknologi modern!
Jawab:
........................................................................................................................
............................................................................................................
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5. Bagaimana peran mikroorganisme dalam pengembangan bioteknologi?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
6. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan teknologi rekayasa genetika?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
7. Bagaimana pembuatan nata berperan bioteknologi dalam bidang industri!
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
8. Sebutkan 3 mikroba yang berperan dalam proses pembentukan asam laktat!
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
9. Mengapa tanaman hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan kontoversi
di kalangan masyarakat?
Jawab:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
10. Mengapa produk makanan dan minuman hasil fermentasi susu
menghasilkan rasa asam?
Jawab: ..........................................................................................................
.......................................................................................................................
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FORMAT KISI – KISI SOAL TES
ULANGAN HARIAN 2

Jenjang Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Jumlah Soal

: 10 butir soal

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 90 menit

Kelas/Semester

: XII/genap

1

Kompetensi
Dasar
Menganalisis
prinsip-prinsip
Bioteknologi dan
penerapannya
sebagai upaya
peningkatan
kesejahteraan
manusia

No
IPK
3.10.1

BIOTEKNOLOGI

No.

Materi

Bentuk soal: essay (10 butir soal)

3.10.2

Indikator Soal

Ranah
kognitif
(C1-C6)

Nomor
soal

Kunci jawaban

Prinsip dasar
bioteknologi

C4

2

Mikrobia mempunyai sifat pertumbuhan yang
spesifik. Suatu biakan mikrobia dapat tumbuh
dan berkembang dengan baik apabila substrat
dan kondisi lingkungannya sesuai.

Dasar dari bioteknologi
modern

C3

3

Peran struktur molekuler dalam perubahan
kimiawi yang terjadi selama proses-proses
biologis

Pengertian bioteknologi

C2

1

Ilmu yang mempelajari penerapan dan
pemanfaatan organisme untuk menghasilkan
produk maupun jasa yang bermanfaat untuk
manusia.
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3.10.3

Contoh bioteknologi
modern

C2

4

Kloning, bayi tabung, rekombinan DNA,
teknologi plasmid, kultur jaringan.

Teknologi rekayasa
genetika

C2

6

Mikroba yang berperan
dalam proses
pembentukan asam laktat

C2

8

Rekayasa genetika adalah teknik untuk
menghasilkan molekul DNA yang berisi gen
baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen
baru.
Lactobacillus bulgaricus, L. casei, L. brevis, L.
cremoris, Streptococcus lactis, S. thermophillus.

3.10.4 Peran mikroorganisme
dalam pengembangan
bioteknologi

C3

5

Pembuatan nata dalam
bioteknologi dibidang
industri

C4

7

rasa asam pada produk
makanan dan minuman
hasil fermentasi susu

C5

10

C5

9

3.10.5 Penyebab hasil rekayasa
genetika dapat
menimbulkan kontoversi

Pertumbuhannya yang pesat dan mudah
dikendalikan mampu menghasilkan berbagai
produk penting seperti antibiotik, vitamin, asam
organik, asam amin, enzim dan minuman.
Penghasil polisakarida (selulosa) yang disintesis
oleh bakteri Acetobacter xylinum selama proses
fementasi berlangsung
Karena produk susu telah diberikan bakteri asam
laktat yang dapat tumbuh dengan baik sehingga
akan menghasilkan senyawa asam laktat dan
menurunkan pH susu.
Karena rekayasa genetika terjadi penyisipan gen
dari hewan ke tumbuhan atau dari manusia ke
hewan. Apalagi, penyisipan gen tersebut berasal
dari hewan yang diharamkan.
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RUBRIK PENILAIAN ULANGAN HARIAN
Materi: Keanekaragaman Hayati
Kelas : X MIPA

No
Soal
soal
Apa yang dimaksud dengan bioteknologi?
1

2

Bagaimana prinsip bioteknologi mengenai
sifat pertumbuhan mikroba!

Jawaban
Ilmu yang mempelajari penerapan dan
pemanfaatan organisme untuk
menghasilkan produk maupun jasa yang
bermanfaat untuk manusia.

Mikrobia mempunyai sifat pertumbuhan
yang spesifik. Suatu biakan mikrobia dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik

Kriteria penskoran

Skor

Jika siswa mampu
4
mendeskripsikan bioteknologi
dengan benar atau dengan kata
kunci :
pemanfaatan organisme dan
menghasilkan produk/jasa yang
bermanfaat
Jika siswa mampu
2
mendeskripsikan bioteknologi
atau dengan salah satu kata
kunci berikut :
pemanfaatan organisme atau
menghasilkan produk/jasa yang
bermanfaat
Jika siswa tidak
0
mendeskripsikan bioteknologi
Jika siswa mampu
4
menganalisis prinsip
bioteknologi mengenai
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apabila substrat dan kondisi lingkungannya
sesuai.

3

4

Apa yang menjadi dasar dari bioteknologi
modern?

Sebutkan 5 contoh bioteknologi modern!

Peran struktur molekuler dalam perubahan
kimiawi yang terjadi selama proses-proses
biologis

Kloning, bayi tabung, rekombinan DNA,
teknologi plasmid, kultur jaringan.

pertumbuhan dengan kata
kunci: pertumbuhan yang
spesifik, tumbuh dan
berkembang dengan baik jika
lingkungannya sesuai
Jika siswa hanya mampu
menganalisis prinsip
bioteknologi mengenai
pertumbuhan dengan kata
kunci: pertumbuhan yang
spesifik atau tumbuh dan
berkembang dengan baik jika
lingkungannya sesuai
Jika siswa mampu menjelaskan
dasar bioteknologi modern
dengan kata kunci: struktur
molekuler dalam perubaha
kimiawi ; terjadi selama proses
biologis
Jika siswa hanya mampu
menjelaskan dasar bioteknologi
modern dengan salah satu kata
kunci: struktur molekuler
dalam perubaha kimiawi ;
terjadi selama proses biologis
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh

2

2

1

5
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5

Bagaimana peran mikroorganisme dalam
pengembangan bioteknologi?

Pertumbuhannya yang pesat dan mudah
dikendalikan mampu menghasilkan
berbagai produk penting seperti antibiotik,
vitamin, asam organik, asam amin, enzim
dan minuman.

bioteknologi modern sebanyak
5
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh
bioteknologi modern sebanyak
4
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh
bioteknologi modern sebanyak
3
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh
bioteknologi modern sebanyak
2
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh
bioteknologi modern sebanyak
1
Jika siswa mampu
mendeskripsikan bioteknologi
dengan benar atau dengan kata
kunci :Pertumbuhan yang pesat
dan mudah dikendalikan
mampu menghasilkan
antibiotik, vitamin, asam
organik, asam amin, enzim dan
minuman.

4

3

2

1

5
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6

Jelaskan apakah yang dimaksud dengan
teknologi rekayasa genetika!

7

Bagaimana pembuatan nata berperan
bioteknologi dalam bidang industri!

Teknik untuk menghasilkan molekul DNA
yang berisi gen baru yang diinginkan atau
kombinasi gen-gen baru.
Penghasil polisakarida (selulosa) yang
disintesis oleh bakteri Acetobacter xylinum
selama proses fementasi berlangsung

Jika siswa mampu
mendeskripsikan bioteknologi
dengan benar atau dengan kata
kunci : mampu menghasilkan
antibiotik, vitamin, asam
organik, asam amin, enzim dan
minuman.
Jika siswa mampu
mendeskripsikan bioteknologi
dengan benar atau dengan
salah dua kata kunci : mampu
menghasilkan antibiotik,
vitamin, asam organik, asam
amin, enzim dan minuman.
Jika siswa hanya mampu
mendeskripsikan bioteknologi
dengan benar atau dengan kata
kunci : pertumbuhan yang
pesat dan mudah dikendalikan
Jika siswa mampu menjelaskan
teknologi rekayasa genetika
dengan kata kunci : gen baru
Jika siswa mampu menjelaskan
peran pembuatan nata dalam
bioteknologi bidang industri
dengan kata kunci : penghasil
selulosa, Acetobacter xylinum

4

3

2

3

5
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8

9

10

Jika siswa mampu menjelaskan
peran pembuatan nata dalam
bioteknologi bidang industri
dengan salah satu kata kunci :
penghasil selulosa, Acetobacter
xylinum
Sebutkan 3 mikroba yang berperan dalam Lactobacillus bulgaricus, L. casei, L.
Jika siswa mampu
brevis, L. cremoris, Streptococcus lactis, S. menyebutkan contoh
proses pembentukan asam laktat!
thermophillus.
bioteknologi modern sebanyak
3
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh
bioteknologi modern sebanyak
2
Jika siswa mampu
menyebutkan contoh
bioteknologi modern sebanyak
1
Mengapa hasil rekayasa genetika dapat Karena rekayasa genetika terjadi
Jika siswa mampu
menimbulkan kontoversi di kalangan penyisipan gen dari hewan ke tumbuhan
mennjelaskan alasan dengan
atau dari manusia ke hewan yang dianggap kata kunci: kurang etis dan
masyarakat?
kurang etis. Apalagi, penyisipan gen
diharamkan.
tersebut berasal dari hewan yang
Jika siswa mampu
diharamkan.
mennjelaskan alasan dengan
salah satu kata kunci: kurang
etis atau diharamkan.
Karena produk susu telah diberikan bakteri Jika siswa mampu
asam laktat yang dapat tumbuh dengan
menganalisis penyebab

2

3

2

1

3

2

7
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Mengapa produk makanan dan minuman baik sehingga akan menghasilkan senyawa
hasil fermentasi susu menghasilkan rasa asam laktat dan menurunkan pH susu.
asam?

Nilai =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
41

𝑥 100

keasaman pada makanan dan
minuman dengan kata kunci:
diberikan bakteri asam laktat,
senyawa asam laktat, dan pH
rendah
Jika siswa mampu
menganalisis penyebab
keasaman pada makanan dan
minuman dengan salah 2 kata
kunci: diberikan bakteri asam
laktat, senyawa asam laktat,
dan pH rendah
Jika siswa mampu
menganalisis penyebab
keasaman pada makanan dan
minuman dengan salah satu
kata kunci: diberikan bakteri
asam laktat, senyawa asam
laktat, dan pH rendah

5

3
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Lampiran 3.2 Instrumen dan Pedoman Penilaian Psikomotorik
Pertemuan ke 4 dan 5
Instrumen Penilaian Praktikum
No
1.
2.
3.
4.
Nilai=

Aspek yang dinilai
Persiapan alat dan bahan
yang digunakan
Kesesuaian anatara kegiatan
praktikum dengan cara kerja
Kerja sama antar teman
kelompok
Laporan es krim probiotik
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
400

Kriteria penilaian:
Nilai
90-100
80-89
70-79
60-69
≤59

Huruf
A
B
C
D
E

𝑥 100

Sangat
baik (100)

Baik
(75)

Kurang
Tidak
baik (50) baik (25)
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Lampiran 3.3 Instrumen dan Pedoman Penilaian Afektif
Sikap yang dinilai  Jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (kerjasama),
responsif dan proaktif

Pertemuan ke 1
Indikator:
2.1.1 Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu terhadap materi pembelajaran
2.1.2 Menunjukkan perilaku peduli dengan teman untuk menyanggah dan atau
melengkapi pengetahuan materi pembelajaran
Teknik penilaian

: Penilaian antar teman

Instrumen penilaian :

LEMBAR PENILAIAN SIKAP ANTAR TEMAN
Nama Teman/ No. Absen : .................................................
Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan teman
sepasangmu selama kegiatan diskusi LKPD Bioteknologi!
Aspek sikap

1

Skor
2

3

Rasa ingin tahu
Peduli

Rubrik penilaian:
Aspek sikap
Rasa ingin tahu:
- Kritis
- Mencari sumber literatur yang dapat
dipercaya
- Bertanya antusias
Peduli:

3 (baik)

Skor
2 (cukup)

1 (kurang )

Memenuhi
ketiga
indikator

Hanya kedua
indikator yang
terpenuhi

Hanya satu
indikator yang
terpenuhi

Memenuhi
ketiga
indikator

Hanya kedua
indikator yang
terpenuhi

Hanya satu
indikator yang
terpenuhi
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- Menyanggah pendapat teman jika
jawaban dan pengetahuannya belum
tepat
- Memberikan informasi tambahan
- Mengingatkan teman untuk menuliskan
tambahan jawaban/pengetahuan pada
LKPD
Nilai =

Skor penilaian antar teman
6

𝑥 100

Kriteria penilaian:
Nilai
90-100
80-89
70-79
60-69
≤59

Huruf
A
B
C
D
E

Pertemuan 2
Indikator :
2.1.3 Menunjukkan sikap kerja sama saat permainan Snowball Throwling
berlangsung
2.1.4 Menunjukkan sikap disiplin terhadap waktu yang telah ditentukan dalam
permainan Snowball Throwling
2.1.5 Menunjukkan sikap jujur saat permainan Snowball Throwling berlangsung
Teknik penilaian : observasi kelompok
Instrumen penilaian :
LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI SIKAP KELOMPOK
Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan sikap kelompok selama proses
kegiatan diskusi dengan permainan Snowball Throwling!
Kerja sama
Disiplin
Jujur
Nama
Nilai Huruf
kelompok
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rubrik penilaian:
Aspek sikap

3 (baik)

Kerja sama
- Kelompok siswa saling
memberikan pendapat untuk
menjawab pertanyaan
- Kelompok siswa saling
mengingatkan terhadap
keterbatasan waktu
- Kelompok siswa saling
menyanggah untuk memberikan
jawaban pertanyaan
Disiplin
- Kelompok siswa mentaati segala
peraturan yang ditetapkan dalam
permainan Snowball Throwling
- Kelompok siswa berdiskusi dan
menjawab pertanyaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan
- Kelompok siswa mampu
menerima konsekuensi jika
pelanggaran
Jujur
- Kelompok siswa menjawab
pertanyaan dengan pengetahuan
yang mereka punya tanpa
membuka catatan
- Kelompok siswa menjawab
pertanyaan hasil diskusi kelomok
itu sendiri
- Kelompok siswa mengakui
kesalahan yang telah dilakukan
saat bermain Snowball Throwling
Nilai =

Skor penilaian antar teman
9

Kriteria penilaian:
Nilai
90-100
80-89
70-79
60-69
≤59

Huruf
A
B
C
D
E

𝑥 100

Skor
2 (cukup)

1 (kurang )

Memenuhi
ketiga
indikator

Hanya
kedua
indikator
yang
terpenuhi

Hanya satu
indikator
yang
terpenuhi

Memenuhi
ketiga
indikator

Hanya
kedua
indikator
yang
terpenuhi

Hanya satu
indikator
yang
terpenuhi

Memenuhi
ketiga
indikator

Hanya
kedua
indikator
yang
terpenuhi

Hanya satu
indikator
yang
terpenuhi
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Lampiran 4. Lembar Kuesioner Uji Hedonik Es Krim Probiotik
KUISIONER UJI HEDONIK
Sampel
: Es Krim Probiotik
Nama panelis : .............................
Usia
: .................... tahun

Tanggal : ...............................
Jenis Kelamin: .......................

Instruksi:
1. Amatilah sampel satu per satu
2. Ujilah semua atribut yang ditentukan pada sampel kemudian nyatakan tingkat
kesukaan Anda dengan memberikan tanda check list ()
Tingkat kesukaan dinyatakan dalam angka sebagai berikut:
1: Tidak suka
4: Suka
2: Kurang suka
5: Sangat suka
3: Netral
3. Cara uji es krim probiotik pada aspek tekstur, aroma dan rasa
Tekstur
a. Sampel es krim dicicipi untuk mengetahui teksturnya.
b. Setiap selesai satu pencicipan, netralkan mulut Anda dengan air yang
disediakan.
c. Jangan membandingkan tingkat kesukaan tekstur antar sampel
Aroma
a. Sampel es krim probiotik diambil sebanyak 1 sendok es krim dan dihirup
pada jarak kira-kira ½ cm dari hidung untuk mengetahui aromanya.
b. Setiap selesai uji aroma pada setiap sampel, panelis diminta untuk
menghirup aroma bubuk kopi untuk menetralkan penciuman.
c. Jangan membandingkan tingkat kesukaan aroma antar sampel
Rasa
a. Sampel es krim probiotik di ambil sebanyak 1 sendok es krim dan dikecap
dengan lidah untuk mengetahui rasanya.
b. Setiap selesai pencicipan pada suatu sampel, panelis diminta berkumur
dengan air untuk menetralkan rasa.
c. Setiap selesai satu pencicipan, netralkan mulut Anda dengan air yang
disediakan.
d. Jangan membandingkan tingkat kesukaan rasa antar sampel

Rasa

Aroma

Tekstur

Analisis

Mutu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Indonesia

Jepang

Korea
selatan

Singapore

Cina

Malaysia

Laos

Filipina

Taiwan

Vietnam

Korea
utara

Thailand

Kesukaan
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Sampel
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Lampiran 5. Hasil Rekapan Data Penelitian
Data Kadar Protein Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi
Kulit Jeruk Lemon
Ulangan 1 Ulangan 2 Rata-rata
Rerata
No
Sampel
(%)
(%)
(%)
Perlakuan (%)
1
1
0,3908
0,3996
0,3952
2
Kontrol 2
0,679
0,6926
0,6858
0,52
3
3
0,4831
0,4681
0,4756
4
1
0,973
0,9999
0,98645
5
A
2
1,2222
1,305
1,2636
1,00
6
3
0,7435
0,7609
0,7522
7
1
1,2265
1,2641
1,2453
8
B
2
1,098
1,1305
1,11425
1,14
9
3
1,0565
1,0421
1,0493
10
1
1,2794
1,3023
1,29085
11
C
2
1,4485
1,4686
1,45855
1,36
12
3
1,3376
1,3273
1,33245
Data Kadar Lemak Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi
Kulit Jeruk Lemon
No
Ulangan 1 Ulangan 2 Rata-rata
Rerata
Sampel
(%)
(%)
(%)
Perlakuan (%)
1
1
3,0219
2,962
2,99195
2
Kontrol 2
3,443
3,7688
3,6059
3,07
3
3
2,7163
2,5092
2,61275
4
1
3,2073
3,2769
3,2421
5
A
2
3,4955
3,5724
3,53395
3,33
6
3
3,1554
3,2775
3,21645
7
1
3,1688
3,2319
3,20035
8
B
2
3,2024
3,4864
3,3444
3,33
9
3
3,4822
3,3958
3,439
10
1
3,6984
3,5677
3,63305
11
C
2
3,3206
3,2305
3,27555
3,46
12
3
3,509
3,4698
3,4894

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139

Data pH Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
pH
Rata- Rata-rata
Sampel
rata
pH jenis
Ulangan Ulangan
pH
sampel
1
2
1
6,8
7,3
7,05
Kontrol 2
7,2
7,2
7,2
7,08
3
6,7
7,3
7,0
1
6,0
6,0
6,0
A
2
5,8
6,0
5,9
5,96
3
6,1
5,9
6,0
1
5,9
6,0
5,95
B
2
6,1
5,9
6,0
5,95
3
5,8
6,0
5,9
1
5,7
5,7
5,7
C
2
5,7
5,8
5,75
5,71
3
5,7
5,7
5,7

Data Total BAL dalam Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt
Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Total BAL
Pengenceran
Rata-rata
(CFU/ml)
Sampel
Ulangan
10-8
10-9
1
0
Kontrol
2
0
0
3
0
120
40
1
1,20 x 1010
69
36
65
55
A
2
8,24 x 109
8,94 x 109
53
43
33
3
6,55 x 109
32
36
68
93
1
1,25 x 1010
50
65
133
69
B
2
1,42 x 1010 1,78 x 1010
76
35
190
142
3
2,65 x 1010
224
28
90
77
1
2,69 x 1010
189
235
101
85
C
2
1,69 x 1010 2,02 x 1010
310
290
103
182
3
1,70 x 1010
71
548
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Data Uj Hedonik pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
TEKSTUR
Panelis

Sampel Kontrol

Sampel A

AROMA
Sampel B

Sampel C

Sampel Kontrol

Sampel A

RASA
Sampel B

Sampel C

Sampel Kontrol

Sampel A

Sampel B

Sampel C

K1

K2

K3

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

K1

K2

K3

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

K1

K2

K3

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

1

4

4

4

3

3

3

4

2

2

4

5

2

4

4

4

3

3

3

4

2

2

4

5

2

4

4

4

3

3

3

4

2

2

4

5

2

2

3

4

4

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

4

4

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

3

4

2

3

2

3

2

2

3

5

5

5

3

4

2

3

2

3

2

2

3

5

5

5

3

4

2

3

2

3

2

2

3

6

5

5

5

2

4

2

3

3

2

2

3

2

5

5

5

2

4

2

3

3

2

2

3

2

5

5

5

2

4

2

3

3

2

2

3

2

7

5

5

5

3

4

3

3

2

3

3

3

3

5

5

5

3

4

3

3

2

3

3

3

3

5

5

5

3

4

3

3

2

3

3

3

3

8

3

5

5

1

3

3

2

2

3

2

2

3

3

5

5

1

3

3

2

2

3

2

2

3

3

5

5

1

3

3

2

2

3

2

2

3

9

3

5

5

4

3

3

4

4

4

3

3

3

3

5

5

4

3

3

4

4

4

3

3

3

3

5

5

4

3

3

4

4

4

3

3

3

10

4

2

2

3

2

2

4

3

3

3

2

3

4

2

2

3

2

2

4

3

3

3

2

3

4

2

2

3

2

2

4

3

3

3

2

3

11

4

5

3

4

2

2

4

3

2

3

2

3

4

5

3

4

2

2

4

3

2

3

2

3

4

5

3

4

2

2

4

3

2

3

2

3

12

4

5

5

2

2

4

2

3

3

3

3

4

4

5

5

2

2

4

2

3

3

3

3

4

4

5

5

2

2

4

2

3

3

3

3

4

13

5

5

4

2

4

3

1

3

2

4

3

4

5

5

4

2

4

3

1

3

2

4

3

4

5

5

4

2

4

3

1

3

2

4

3

4

14

4

4

5

5

3

4

4

4

4

3

4

3

4

4

5

5

3

4

4

4

4

3

4

3

4

4

5

5

3

4

4

4

4

3

4

3

15

5

4

4

3

1

3

4

3

4

2

4

2

2

4

4

1

2

2

2

2

3

2

1

1

2

2

5

3

1

1

5

4

1

1

1

1

16

3

5

5

4

5

4

3

4

4

3

2

2

3

5

5

4

5

4

3

4

4

3

2

2

3

5

5

4

5

4

3

4

4

3

2

2

17

4

4

4

4

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

5

4

3

4

3

18

4

5

4

2

4

3

2

4

4

3

4

4

4

5

4

2

4

3

2

4

4

3

4

4

4

5

4

2

4

3

2

4

4

3

4

4

19

3

4

4

4

4

4

5

3

4

4

4

5

3

4

4

4

4

4

5

3

4

4

4

5

3

4

4

4

4

4

5

3

4

4

4

5

20

4

2

4

3

4

3

4

2

4

4

3

4

4

2

4

3

4

3

4

2

4

4

3

4

4

2

4

3

4

3

4

2

4

4

3

4

21

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

4

22

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

23

2

4

4

2

3

2

1

2

2

2

2

1

2

4

4

2

3

2

1

2

2

2

2

1

2

4

4

2

3

2

1

2

2

2

2

1

24

2

2

4

3

2

3

2

3

3

2

3

2

2

2

4

3

2

3

2

3

3

2

3

2

2

2

4

3

2

3

2

3

3

2

3

2

25

4

5

4

1

3

1

1

1

2

2

1

1

4

5

4

1

3

1

1

1

2

2

1

1

4

5

4

1

3

1

1

1

2

2

1

1

26

5

5

5

4

4

3

5

5

5

5

2

1

5

5

5

4

4

3

5

5

5

5

2

1

5

5

5

4

4

3

5

5

5

5

2

1

27

2

5

5

2

4

1

3

4

2

4

1

1

2

5

5

2

4

1

3

4

2

4

1

1

2

5

5

2

4

1

3

4

2

4

1

1

28

4

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

3

4

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

3

4

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

3

29

4

5

5

2

4

2

3

4

4

2

2

3

4

5

5

2

4

2

3

4

4

2

2

3

4

5

5

2

4

2

3

4

4

2

2

3

30

4

4

5

2

3

2

3

3

2

3

2

1

4

4

5

2

3

2

3

3

2

3

2

1

4

4

5

2

3

2

3

3

2

3

2

1

Total

111

125

126

85

98

86

92

93

93

89

84

83

108

125

126

83

99

85

90

92

92

89

81

82

108

123

127

85

98

84

93

94

90

88

81

82

Rata rata

3,70

4,17

4,20

2,83

3,27

2,87

3,07

3,10

3,10

2,97

2,80

2,77

3,60

4,17

4,20

2,77

3,30

2,83

3,00

3,07

3,07

2,97

2,70

2,73

3,6

4,1

4,233

2,833

3,267

2,8

3,1

3,133

3

2,933

2,7

2,733

Rerata
perlakuan

4,02

2,99

3,09

2,84

3,99

2,97

3,04

2,80

3,98

2,97

3,08

2,79
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Lampiran 6. Hasil Uji Statistik
Lampiran 6.1 Hasil Uji Statistik Protein pada Es Krim Probiotik dengan
Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Lampiran 6.2 Hasil Uji Statistik Lemak pada Es Krim Probiotik dengan
Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
Lampiran 6.3 Hasil Uji Statistik pH pada Es Krim Probiotik dengan
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Lampiran 6.1 Hasil Uji Statistik Kandungan Protein pada Es Krim Probiotik
dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal

12
0E-7
,16221314
,169
,169
-,129
,585
,884

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Parametersa,b

Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Kesimpulan:
Nilai signifikan (0,884) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
 Uji Homogenitas
Descriptives
Protein

0%
40%
60%
80%
Total

N

Mean

3
3
3
3
12

,518867
1,000750
1,136283
1,360617
1,004129

Std.
Deviation
,1500536
,2559997
,0998404
,0873261
,3505073

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

,0866335
,1478015
,0576429
,0504177
,1011828

,146113
,364811
,888266
1,143687
,781427

Min

Upper Bound
,891621
1,636689
1,384301
1,577547
1,226831

,3952
,7522
1,0493
1,2909
,3952

Test of Homogeneity of Variances
Protein
Levene Statistic
1,137

df1

df2
3

Sig.
8

Max

,391

Kesimpulan:
 (0,391) > 0,05 artinya variansi dari populasi data kandungan protein adalah sama
(homogen). Dengan demikian, asumsi kesamaan variansi untuk uji ANOVA sudah
terpenuhi.

,6858
1,2636
1,2453
1,4586
1,4586
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 Uji ANOVA
ANOVA
Protein
Sum of Squares
Between Groups

Mean Square

1,140

3

,380

,211

8

,026

1,351

11

Within Groups
Total

df

F

Sig.

14,389

Kesimpulan; karena probabilitas (0,01) < F tabel (0,05) maka rata-rata populasi dari
data terdapat perbedaan yang signifikan antara kandungan protein dengan keempat
perlakuan es krim probiotik.
 Uji Lanjutan (Duncan)
Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets
Protein
Duncan
Penambahan Soyghurt

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

3

0%

3

40%

3

1,000750

60%

3

1,136283

80%

3

Sig.

,518867

1,136283
1,360617

1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

,337

,129

,001
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Lampiran 6.2 Hasil Uji Statistik Kandungan Lemak pada Es Krim Probiotik
dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal

12
0E-7
,25117786
,146
,146
-,130
,506
,960

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Parametersa,b

Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Kesimpulan:
Nilai signifikan (0,960) > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal
 Uji Homogenitas
Descriptives
Lemak
N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error

3
3
3
3
12

3,070200
3,330833
3,327917
3,466000
3,298738

,5011776
,1763711
,1201758
,1798951
,2867440

,2893550
,1018279
,0693835
,1038625
,0827759

0%
40%
60%
80%
Total

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
1,825206
2,892703
3,029383
3,019116
3,116549

Min

Max

Upper Bound
4,315194
3,768963
3,626450
3,912884
3,480926

2,6128
3,2165
3,2004
3,2756
2,6128

3,6059
3,5340
3,4390
3,6331
3,6331

Test of Homogeneity of Variances
Lemak
Levene Statistic
2,399

df1

df2
3

Sig.
8

,143

Kesimpulan:
 (0,143) > 0,05 artinya variansi dari populasi data kandungan lemak adalah sama
(homogen). Dengan demikian, asumsi kesamaan variansi untuk uji ANOVA sudah
terpenuhi.
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 Uji ANOVA
ANOVA
Lemak
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

,246

3

,082

Within Groups

,658

8

,082

Total

,904

11

F

Sig.
,998

Kesimpulan; karena probabilitas (0,442) > F tabel (0,05) maka rata-rata populasi
dari data tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kandungan lemak dengan
keempat perlakuan es krim probiotik.

,442
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Lampiran 6.3 Hasil Uji Statistik pH Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal

12
0E-7
,28288289
,188
,163
-,188
,650
,792

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Parametersa,b

Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Kesimpulan: nilai signifikan (0,792) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi
normal.
 Uji Homogenitas
Descriptives
pH
N
0%
40%
60%
80%
Total

Mean

3
3
3
3
12

Std.
Deviation

7,0833
5,9667
5,9500
5,7167
6,1792

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

,10408
,05774
,05000
,02887
,55778

,06009
,03333
,02887
,01667
,16102

6,8248
5,8232
5,8258
5,6450
5,8248

Min

Upper Bound
7,3419
6,1101
6,0742
5,7884
6,5336

7,00
5,90
5,90
5,70
5,70

Test of Homogeneity of Variances
pH
Levene Statistic
2,263

df1

df2
3

Sig.
8

Max

,158

Kesimpulan:
 (0,158) > 0,05 artinya variansi dari populasi data pH adalah sama (homogen).
Dengan demikian, asumsi kesamaan variansi untuk uji ANOVA sudah terpenuhi.

7,20
6,00
6,00
5,75
7,20
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 Uji ANOVA
ANOVA
pH
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

F

3,387

3

1,129

,035

8

,004

3,422

11

258,079

Sig.
,000

Kesimpulan; karena probabilitas (0,00) < F tabel (0,05) maka rata-rata populasi dari
data terdapat perbedaan yang signifikan antara pH dengan keempat perlakuan
pembuatan es krim probiotik
 Uji Lanjutan (Duncan)
Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets
pH
Duncan
penambahan soyghurt

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

3

80%

3

60%

3

5,9500

40%

3

5,9667

0%

3

Sig.

5,7167

7,0833
1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

,766

1,000
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Lampiran 6.4 Hasil Uji Statistik Total Bakteri Asam Laktat pada Es Krim
Probiotik dengan Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
-2E-7
4618616708,82
422350
,253
,253
-,127
,878
,424

Mean
Normal Parametersa,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Kesimpulan: nilai signifikan (0,424) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi
normal.

 Uji Homogenitas
Descriptives
total bakteri asam laktat
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

0,00000E+000
2,78975E+009
7,63959E+009
5,74485E+009
9,34851E+009

0,00000E+000
1,61066E+009
4,41072E+009
3,31679E+009
2,69868E+009

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

0%
40%
60%
80%
Total

3
3
3
3
12

0,0000E+000
8,9300E+009
1,7733E+010
2,0267E+010
1,1732E+010

0,0000E+000
1,9999E+009
-1,2445E+009
5,9957E+009
5,7927E+009

Minimum

Maximum

0,00E+000
6,55E+009
1,25E+010
1,69E+010
0,00E+000

0,00E+000
1,20E+010
2,65E+010
2,69E+010
2,69E+010

Upper Bound
0,0000E+000
1,5860E+010
3,6711E+010
3,4538E+010
1,7672E+010

Test of Homogeneity of Variances
total bakteri asam laktat
Levene Statistic
6,506

df1

df2
3

Sig.
8

,015

Kesimpulan:
 (0,15) < 0,05 artinya varian dari populasi data bakteri asam laktat adalah tidak
sama (tidak homogen) sehingga uji statistik yang digunakan selanjutnya adalah
menggunakan uji Kruskal Wallis.
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 Uji Kruskal-Wallis
Kruskal-Walis Test
Ranks
penambahan soyghurt

total bakteri
asam laktat

N

Mean Rank

0%

3

2,00

40%

3

5,00

60%

3

8,67

80%

3

10,33

Total

12

Test Statisticsa,b
total bakteri asam
laktat
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

9,804
3
,020

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: penambahan soyghurt

Kesimpulan: nilai signifikan (0,20) < 0,05 artinya penambahan soyghurt
berpengaruh pada total bakteri asam laktat.

 Uji Lanjutan (Mann-Whitney)
A.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 40% penambahan soyghurt
Ranks
penambahan soyghurt

total bakteri asam laktat

Mean Rank

Sum of Ranks

0%

3

2,00

6,00

40%

3

5,00

15,00

Total

6

Test Statisticsa
total bakteri
asam laktat
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

N

,000
6,000
-2,087
,037
,100b

a. Grouping Variable: penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.
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Kesimpulan; nilai signifikan (0,037) < 0,05 artinya terdapat perbedaan total bakteri
asam laktat antara penambahan 0% soyghurt dengan penambahan 40% soyghurt
B.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 60% penambahan soyghurt
Ranks
penambahan soyghurt

total bakteri asam laktat

N

Mean Rank

Sum of Ranks

0%

3

2,00

6,00

60%

3

5,00

15,00

Total

6

Test Statisticsa
total bakteri
asam laktat
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,000
6,000
-2,087
,037
,100b

a. Grouping Variable: penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,037) < 0,05 artinya terdapat perbedaan total bakteri
asam laktat antara penambahan 0% soyghurt dengan penambahan 60% soyghurt

C.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt
Ranks
penambahan soyghurt

total bakteri asam laktat

Mean Rank

Sum of Ranks

0%

3

2,00

6,00

80%

3

5,00

15,00

Total

6

Test Statisticsa
total bakteri
asam laktat
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

N

,000
6,000
-2,087
,037
,100b

a. Grouping Variable: penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.
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Kesimpulan; nilai signifikan (0,037) < 0,05 artinya terdapat perbedaan total bakteri
asam laktat antara penambahan 0% soyghurt dengan penambahan 60% soyghurt

D.

Mann-Whitney Test untuk 40% penambahan soyghurt dan 60% penambahan soyghurt
Ranks
penambahan soyghurt
total bakteri asam laktat

N

Mean Rank

40%
60%

3
3

Total

6

Sum of Ranks

2,00
5,00

6,00
15,00

Test Statisticsa
total bakteri
asam laktat
Mann-Whitney U
,000
Wilcoxon W
6,000
Z
-1,964
Asymp. Sig. (2-tailed)
,050
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,100b
a. Grouping Variable: penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai sihnifikan = 0,050 dan Zhitung (-1,964) < Ztabel (-0,0250) atau Zhitung
(-1,964) < Ztabel (0,0250). Artinya perlakuan penambahan 40% soyghurt dan
penambahan 60% soyghurt terdapat perbedaan nyata pada total bakteri asam laktat.

E.

Mann-Whitney Test untuk 40% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt
Ranks
penambahan soyghurt
total bakteri asam laktat

3
3

Total

6

total bakteri
asam laktat
,000
6,000
-1,964
,050
,100b

a. Grouping Variable: penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Mean Rank

40%
80%

Test Statisticsa

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

N

2,00
5,00

Sum of Ranks
6,00
15,00
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Kesimpulan; nilai signifikan = 0,050 dan Zhitung (-1,964) < Ztabel (-0,0250) atau Zhitung
(-1,964) < Ztabel (0,0250). Artinya perlakuan penambahan 40% soyghurt dan
penambahan 80% soyghurt terdapat perbedaan nyata pada total bakteri asam laktat.

F.

Mann-Whitney Test untuk 60% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt
Ranks
penambahan soyghurt
total bakteri asam laktat

N

Mean Rank

60%
80%

3
3

Total

6

2,67
4,33

Sum of Ranks
8,00
13,00

Test Statisticsa
total bakteri
asam laktat
Mann-Whitney U

2,000

Wilcoxon W

8,000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

-1,091
,275
,400b

a. Grouping Variable: penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,275) > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan total
bakteri asam laktat antara penambahan 60% soyghurt dengan penambahan 80%
soyghurt
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Lampiran 6.5 Hasil Uji Statistik Tekstur Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Parametersa,b

Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

12
0E-7
,31546358
,185
,154
-,185
,639
,808

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

Kesimpulan:
Nilai signifikan (0,639) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
 Uji Homogenitas
Descriptives
tekstur
N
0%
40%
60%
80%
Total

Mean

3
3
3
3
12

Std.
Deviation

4,0233
2,9900
3,0900
2,8467
3,2375

,28042
,24331
,01732
,10786
,50985

Std.
Error

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

,16190
,14048
,01000
,06227
,14718

3,3267
2,3856
3,0470
2,5787
2,9136

Min

Max

Upper Bound
4,7199
3,5944
3,1330
3,1146
3,5614

3,70
2,83
3,07
2,77
2,77

4,20
3,27
3,10
2,97
4,20

Test of Homogeneity of Variances
tekstur
Levene Statistic
6,048

df1

df2
3

Sig.
8

,019

Kesimpulan:
 (0,019) < 0,05 artinya varian dari populasi data tingkat kesukaan terhadap
tekstur es krim probiotik adalah tidak sama (tidak homogen) sehingga uji statistik
yang digunakan selanjutnya adalah menggunakan uji Kruskal Wallis.
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 Uji Kruskal Wallis
Ranks
Penambahan Soyghurt

tekstur

N

Mean Rank

0%

3

11,00

40%

3

5,33

60%

3

7,00

80%

3

2,67

Total

12

Test Statisticsa,b
tekstur
Chi-Square

8,465

df

3

Asymp. Sig.

,037

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Penambahan Soyghurt

Kesimpulan: nilai signifikan (0,037) < 0,05 artinya penambahan soyghurt
berpengaruh pada tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim probiotik.
 Uji Lanjutan (Mann-Whitney)
A.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 40% penambahan soyghurt

tekstur

Penambahan soyghurt
0%
40%

Ranks
N

Total

3
3

Mean Rank
5,00
2,00

Sum of Ranks
15,00
6,00

6

Test Statisticsa
tekstur
Mann-Whitney U
,000
Wilcoxon W
6,000
Z
-1,964
Asymp. Sig. (2-tailed)
,050
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,100b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan = 0,050 dan Zhitung (-1,964) < Ztabel (-0,0250) atau Zhitung
(-1,964) < Ztabel (0,0250). Artinya perlakuan penambahan 0% soyghurt dan
penambahan 40% soyghurt terdapat perbedaan nyata pada tekstur es krim probiotik.
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B.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 60% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
tekstur

Ranks
N

Mean Rank

0%
60%

3
3

Total

6

5,00
2,00

Sum of Ranks
15,00
6,00

Test Statisticsa
tekstur
Mann-Whitney U
,000
Wilcoxon W
6,000
Z
-1,993
Asymp. Sig. (2-tailed)
,046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,100b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,046) < 0,05 artinya terdapat perbedaan tekstur
antara penambahan 0% soyghurt dengan penambahan 60% soyghurt
C.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt
Ranks
Penambahan soyghurt
N
Mean Rank
Sum of Ranks
tekstur

0%
80%

3
3

Total

6

5,00
2,00

15,00
6,00

Test Statisticsa
tekstur
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,000
6,000
-1,964
,050
,100b

a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan = 0,050 dan Zhitung (-1,964) < Ztabel (-0,0250) atau Zhitung
(-1,964) < Ztabel (0,0250). Artinya perlakuan penambahan 0% soyghurt dan
penambahan 80% soyghurt terdapat perbedaan nyata pada tekstur es krim probiotik.
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D.

Mann-Whitney Test untuk 40% penambahan soyghurt dan 60% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
tekstur

Ranks
N

Mean Rank

40%
60%

3
3

Total

6

3,00
4,00

Sum of Ranks
9,00
12,00

Test Statisticsa
tekstur
Mann-Whitney U
3,000
Wilcoxon W
9,000
Z
-,664
Asymp. Sig. (2-tailed)
,507
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,700b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,507) > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan tekstur
antara penambahan 40% soyghurt dengan penambahan 60% soyghurt
E.

Mann-Whitney Test untuk 40% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
tekstur

Ranks
N

Mean Rank

40%
80%

3
3

Total

6

4,33
2,67

Sum of Ranks
13,00
8,00

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

tekstur
2,000
8,000
-1,091
,275
,400b

a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,275) > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan tekstur
antara penambahan 40% soyghurt dengan penambahan 80% soyghurt
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F.

Mann-Whitney Test untuk 60% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
tekstur

Ranks
N

Mean Rank

60%
80%

3
3

Total

6

5,00
2,00

Sum of Ranks
15,00
6,00

Test Statisticsa
tekstur
Mann-Whitney U
,000
Wilcoxon W
6,000
Z
-1,993
Asymp. Sig. (2-tailed)
,046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,100b
a. Grouping Variable: Penambahan
soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,046) < 0,05 artinya terdapat perbedaan tekstur
antara penambahan 60% soyghurt dengan penambahan 80% soyghurt
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Lampiran 6.6 Hasil Uji Statistik Aroma pada Es Krim Probiotik dengan
Penambahan Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

Normal Parametersa,b

0E-7

Std. Deviation

Most Extreme Differences

,33073976

Absolute

,187

Positive

,187

Negative

-,187

Kolmogorov-Smirnov Z

,647

Asymp. Sig. (2-tailed)

,796

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

Kesimpulan:
Nilai signifikan (0,796) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
 Uji Homogenitas
Descriptives
Aroma

0%
40%
60%
80%
Total

N

Mean

3
3
3
3
12

3,9900
2,9667
3,0467
2,8000
3,2008

Std.
Deviation
,33808
,29023
,04041
,14799
,52486

Std.
Error
,19519
,16756
,02333
,08544
,15151

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
Upper Bound
3,1502
4,8298
2,2457
3,6876
2,9463
3,1471
2,4324
3,1676
2,8674
3,5343

Test of Homogeneity of Variances
Aroma
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
5,042
3
8
,030

Kesimpulan:

Min
3,60
2,77
3,00
2,70
2,70

Max
4,20
3,30
3,07
2,97
4,20
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 (0,030) < 0,05 artinya varian dari populasi data tingkat kesukaan terhadap tekstur
es krim probiotik adalah tidak sama (tidak homogen) sehingga uji statistik yang
digunakan selanjutnya adalah menggunakan uji Kruskal Wallis.
 Uji Kruskal Wallis

Aroma

Ranks
Penambahan Soyghurt
0%
40%
60%
80%

N
3
3
3
3

Total

Mean Rank
11,00
5,33
7,00
2,67

12

Test Statisticsa,b
Aroma
Chi-Square
8,465
df
3
Asymp. Sig.
,037
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Penambahan Soyghurt

Kesimpulan: nilai signifikan (0,037) < 0,05 artinya penambahan soyghurt
berpengaruh pada aroma es krim probiotik.
 Uji lanjutan (Mann-Whitney)
A.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 40% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
Aroma

Ranks
N

Mean Rank

0%
40%

3
3

Total

6

5,00
2,00

Sum of Ranks
15,00
6,00

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

Aroma
,000
6,000
-1,964
,050
,100b

a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan = 0,050 dan Zhitung (-1,964) < Ztabel (-0,0250) atau Zhitung
(-1,964) < Ztabel (0,0250). Artinya perlakuan penambahan 0% soyghurt dan
penambahan 60% soyghurt terdapat perbedaan nyata pada aroma es krim probiotik.
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B.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 60% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
Aroma

Ranks
N

Mean Rank

0%
60%

3
3

Total

6

5,00
2,00

Sum of Ranks
15,00
6,00

Test Statisticsa
Aroma
Mann-Whitney U
,000
Wilcoxon W
6,000
Z
-1,993
Asymp. Sig. (2-tailed)
,046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,100b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,046) < 0,05 artinya terdapat perbedaan aroma antara
penambahan 0% soyghurt dengan penambahan 60% soyghurt
C.

Mann-Whitney Test untuk 0% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
Aroma

Ranks
N

0%
80%
Total

Mean Rank
3
3
6

5,00
2,00

Sum of Ranks
15,00
6,00

Test Statisticsa
Aroma
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,000
6,000
-1,964
,050
,100b

a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan = 0,050 dan Zhitung (-1,964) < Ztabel (-0,0250) atau Zhitung
(-1,964) < Ztabel (0,0250). Artinya perlakuan penambahan 0% soyghurt dan
penambahan 60% soyghurt terdapat perbedaan nyata pada aroma es krim probiotik.
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D.

Mann-Whitney Test untuk 40% penambahan soyghurt dan 60% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
Aroma

Ranks
N

Mean Rank

40%
60%

3
3

Total

6

3,00
4,00

Sum of Ranks
9,00
12,00

Test Statisticsa
Aroma
Mann-Whitney U
3,000
Wilcoxon W
9,000
Z
-,664
Asymp. Sig. (2-tailed)
,507
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,700b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,507) > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan aroma
antara penambahan 40% soyghurt dengan penambahan 60% soyghurt
E.

Mann-Whitney Test untuk 40% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt
Aroma

Ranks
N

Mean Rank

40%
80%

3
3

Total

6

4,33
2,67

Sum of Ranks
13,00
8,00

Test Statisticsa
Aroma
Mann-Whitney U
2,000
Wilcoxon W
8,000
Z
-1,091
Asymp. Sig. (2-tailed)
,275
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,400b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,275) > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan aroma
antara penambahan 40% soyghurt dengan penambahan 80% soyghurt
F.

Mann-Whitney Test untuk 60% penambahan soyghurt dan 80% penambahan soyghurt

Penambahan soyghurt

Ranks
N

Mean Rank

Sum of Ranks
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Aroma

60%
80%

3
3

Total

6

5,00
2,00

15,00
6,00

Test Statisticsa
Aroma
Mann-Whitney U
,000
Wilcoxon W
6,000
Z
-1,993
Asymp. Sig. (2-tailed)
,046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
,100b
a. Grouping Variable: Penambahan soyghurt
b. Not corrected for ties.

Kesimpulan; nilai signifikan (0,046) < 0,05 artinya terdapat perbedaan aroma antara
penambahan 60% soyghurt dengan penambahan 80% soyghurt.
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Lampiran 6.7 Hasil Uji Statistik Rasa pada Es Krim Probiotik dengan Penambahan
Soyghurt Kombinasi Kulit Jeruk Lemon
 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

12
Mean

Normal Parametersa,b

0E-7

Std. Deviation

Most Extreme Differences

,32130793

Absolute

,187

Positive

,126

Negative

-,187

Kolmogorov-Smirnov Z

,648

Asymp. Sig. (2-tailed)

,796

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

Kesimpulan:
Nilai signifikan (0,796) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal.
 Uji Homogenitas
Descriptives
Rasa
N

Mean

Std.

Std.

Deviation

Error

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

Min

Max

Upper Bound

0%

3

3,9767

,33262

,19204

3,1504

4,8029

3,60

4,23

40%

3

2,9667

,26312

,15191

2,3130

3,6203

2,80

3,27

60%

3

3,0767

,06807

,03930

2,9076

3,2458

3,00

3,13

80%

3

2,7867

,12503

,07219

2,4761

3,0973

2,70

2,93

Total

12

3,2017

,51622

,14902

2,8737

3,5297

2,70

4,23
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Test of Homogeneity of Variances
Rasa
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
3,865
3
8
,056

Kesimpulan ;  (0,056) > 0,05 artinya variansi dari populasi data hedonik
terhadap rasa es krim probiotik adalah sama (homogen).

 Uji ANOVA
ANOVA
Rasa
Between Groups
Within Groups

Sum of Squares
2,531
,400

Total

df
3
8

2,931

Mean Square
,844
,050

F
16,863

Sig.
,001

11

Kesimpulan; karena probabilitas (0,001) < F tabel (0,05) maka rata-rata populasi
dari data terdapat perbedaan yang signifikan antara rasa dengan keempat perlakuan
yang diberikan pada es krim.

 Uji Lanjutan (Duncan)
Post Hoc Tests
Homogeneous Subsets
rasa
Duncan
penambahan soyghurt

N

Subset for alpha = 0.05
1
2

80%

3

2,7867

40%

3

2,9667

60%

3

3,0767

0%

3

Sig.

3,9767
,166

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

1,000
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Lampiran 7. Hasil Analisa Protein dan Lemak
Hasil Analisa Protein
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Hasil analisa lemak

