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TERHADAP KADAR ETANOL, KARBOHIDRAT, DAN KESUKAAN
PANELIS TERHADAP TAPAI SUKUN ( Artocarpus altilis )
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Abstrak
Tapai adalah salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia dan merupakan hasil dari proses fermentasi. Pada penelitian ini
bahan utama yang dipakai dalam pembuatan tapai adalah sukun ( Artocarpus altilis )
mengingat bahwa sukun adalah salah satu buah yang memiliki kandungan karbohidrat
atau sumber pati yang tinggi. Sukun juga termasuk kedalam jenis buah yang kurang
mendapatkan perhatian dari masyarakat dikarenakan pengolahannya yang cukup
terbatas sebagai bahan makanan. Pembuatan tapai sukun ( Artocarpus altilis ) diolah
menggunakan metode fermentasi konvensional dengan memanfaatkan ragi “ Ragi Tape
Super NKL “ sebagai starter. Di dalam ragi tapai ini terdapat mikroorganisme yang
bekerja secara aerob dan anaerob sehingga bisa menghasilkan olahan makanan
fermentasi dengan kandungan nilai gizi tinggi dan harga yang ekonomis. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi dan perbedaan pembungkus
terhadap kadar etanol, karbohidrat, dan kesukaan panelis terhadap tapai sukun (
Artocarpus altilis ).
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan 2 faktor dan kontrol
dengan 2 kali pengulangan. Faktor pertama adalah perbedaan pembungkus daun pisang
dan pembungkus plastik. Faktor kedua adalah perbedaan lama waktu fermentasi
dilakukan secara bertahap mulai dari fermentasi 2 hari, fermentasi 3 hari dan fermentasi
4 hari. Hasil dari fermentasi yang diuji adalah kadar etanol dan kadar karbohidrat serta
uji kesukaan panelis terhadap tapai sukun. Data hasil uji kadar etanol dan karbohidrat
dianalisis dengan statistik deskriptif di Laboratorium Analisa CV. Chem-mix Pratama.
Hasil uji organoleptik dianalisis dengan menggunakan Statistik Non Prametrik yaitu
menggunakan perhitungan statistik non-parametrik kruskal wallis.
Perbedaan lama fermentasi dan perbedaan pembungkus mempengaruhi
penurunan kadar karbohidrat pada sukun, banyaknya kadar etanol yang dihasilkan dan
kesukaan panelis. Tapai sukun dari hasil fermentasi secara bertahap yang paling
disukai oleh panelis adalah sampel kontrol satu dengan lama waktu fermentasi 2 hari.
Kata kunci : Tapai, sukun ( Artocarpus altilis ), kadar karbohidrat, kadar etanol, lama
waktu fermentasi, pembungkus plastik, pembungkus daun pisang, tingkat kesukaan.
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EFFECT OF LONG FERMENTATION AND VENDER DIFFERENCES ON
ETHANOL, CARBOHYDRATES, AND PANELIC SUCCESS ON SUKUN (
Artocarpus altilis )
Thya Ega Pratiwi
151434006
Abstract
Tapai is one of the traditional foods that are widely consumed by the people of
Indonesia and is the result of the fermentation process . In this study, the main
ingredient used in making tapai is breadfruit ( Artocarpus altilis ), given that
breadfruit is one of the fruits that has a high carbohydrate or starch source .
Breadfruit is also included in the type of fruit that gets less attention from the
community due to its limited processing as food. Making breadfruit tapai ( Artocarpus
altilis ) is processed using conventional fermentation method by utilizing yeast " Yeast
Tape Super NKL " as a starter. In tapai yeast there are microorganisms that work in
aerobes and anaerobes so they can produce processed fermented foods with high
nutritional value and economical prices . This study aims to determine the effect of
fermentation time and differences in packaging on ethanol, carbohydrate, and
panelists' preference for breadfruit tapai ( Artocarpus altilis ).
This type of research is a type of experimental research using a completely
randomized design (CRD). This study uses 2 factors and controls with 2 repetitions.
The first factor is the difference in banana leaf wrap and plastic wrap. The second
factor is the difference in length of fermentation time carried out gradually starting
from 2 days fermentation, 3 days fermentation and 4 days fermentation. The results of
the fermentation tested were ethanol and carbohydrate levels and panelists'
preference test for breadfruit tapai. Data from ethanol and carbohydrate test results
were analyzed by descriptive statistics in the CV Analysis Laboratory . Primary Chemmix . The organoleptic test results were analyzed using Non Prametric Statistics,
namely using the calculation of non-parametric statistics kruskal wallis.
Differences in fermentation time and differences in packaging affect the
decrease in carbohydrate levels in breadfruit, the amount of ethanol produced and the
preference of panelists . Breadfruit tapai from the gradual fermentation results most
favored by panelists is one control sample with a fermentation time of 2 days.
Keywords : Tapai, breadfruit ( Artocarpus altilis ), carbohydrate content, ethanol
content, fermentation time, plastic wrap, banana leaf wrapping, level of preference.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Tapai adalah salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi
oleh masyarakat Indonesia dan merupakan hasil dari proses fermentasi. Mutu
tapai yang baik ditandai dengan aroma yang harum, enak, legit dan tidak
menyengat karena terlalu tinggi alkoholnya. Biasanya lama waktu fermentasi
yang dibutuhkan untuk menghasilkan cita rasa yang sesuai adalah 2-4 hari
dilihat dari warna, aroma, rasa dan tekstur yang dihasilkan (Irianto, 2006).
Penamaan tapai di berbagai daerah berbeda-beda, seperti peuyeum (Jawa
Barat), tapai pulut (Malaysia) dan Lao-Chao (Cina). Penamaan tersebut
biasanya terbawa dari nama daerah atau bahasa daerah (Asnawi dkk, 2013)
Bahan yang biasa digunakan untuk membuat tapai adalah bahan yang
mengandung karbohidrat. Bahan makanan sumber karbohidrat berasal dari
makanan pokok seperti biji-bijian (beras, jagung, sorgum), umbi-umbian
(kentang, singkong, ubi jalar, uwi) dan kacang-kacangan. Umbi-umbian
merupakan sumber karbohidrat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
sebagai bahan pangan atau bahan baku industri pangan maupun non pangan
(Auliana, 2001)
Bahan baku yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sukun,
mengingat bahwa tapai merupakan makanan olahan yang dihasilkan dari proses
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fermentasi maka bahan yang digunakan juga harus memenuhi kriteria yaitu
memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Oleh sebab itu sukun dipilih
untuk dijadikan bahan baku utama dalam pembuatan tapai karena memiliki
kandungan karbohidrat dan merupakan tanaman yang dapat tumbuh dalam
jangka waktu yang cukup lama dan dapat dengan mudah didapatkan di pasar
tradisional.
Alasan peneliti memilih sukun sebagai bahan utama dalam pembuatan
tapai dikarenakan tapai sukun masih sangat jarang ditemui oleh masyarakat
pada umumnya sebab olahan makanan dari buah sukun ini masih sedikit,
banyak masyarakat yang hanya mengolah sukun dengan cara digoreng dan
direbus saja. Hal tersebut karena belum banyak masyarakat yang mengetahui
bagaimana memanfaatkan buah sukun agar menjadi makanan yang sehat,
bergizi dan tentunya juga akan menarik perhatian penikmat/penggemar tapai.
Harga pasar dari buah sukun juga tidak terlalu mahal sehingga untuk membuat
tapai berbahan baku sukun tidak membutuhkan biaya yang mahal.
Penamaan sukun tiap-tiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda,
misalnya suune (Ambon), amo (Maluku utara), karara (Bima, Sumba), Flores
susu aek (Rote), sedangkan nama lain sukun di berbagai negara yaitu breadfruit
(Inggris);

fruit

a

pain

(Prancis);

fruto

pao,

paode

massa

(Portugal),broodvrucht, broodhoom (Belanda) dan ulu (Hawai). Tanaman
sukun ada beberapa jenis dan memiliki nama ilmiah yang berbeda, sukun yang
sering dimanfaatakan atau diolah sebagai bahan baku pembuatan makanan
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diantaranya yaitu Artocarpus communis (Forst.), Artocarpus incisa (Linn.) atau
Artocarpus altilis (Triwiyatno, 2003).
Fermentasi tapai dipengaruhi oleh ragi tapai yang ditambahkan ke
dalam sukun. Proses fermentasi tapai diawali dengan hidrolisis pati dan akan
diubah mejadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi menjadi
akohol dan komponen lainnya yang akan dilakukan oleh mikroorganisme pada
ragi tapai (Irianto, 2006). Dalam fermentasi tapai sukun untuk memperoleh
tapai dengan mutu yang baik dapat dipengaruhi oleh bahan baku, metode
preparasi dan mikroorganisme dalam ragi (Barus, 2011). Pada saat fermentasi
tapai, karbohidrat akan dipecah menjadi gula sederhana dan diubah menjadi
etanol maka peneliti akan melakukan analisis kandungan karbohidrat yang
digunakan selama proses fermentasi dan menguji kandungan etanol yang
dihasilkan selama proses fermentasi tapai. Selain itu untuk mengetahui respon
panelis terhadap kesukaan tapai sukun maka juga akan dilakukan uji
organoleptik.
Dalam pembuatan tapai juga tidak lepas dari media pembungkus yang
akan digunakan, ada berbagai macam alternatif pembungkus yang dapat
digunakan untuk membungkus tapai selama proses fermentasi berlangsung.
Contoh pembungkus yang sering digunakan untuk membungkus tapai adalah
daun pisang, daun jagung, daun waru, daun pandan, daun jambu dan plastik.
pembungkus tapai yang berbeda akan mempengaruhi kadar etanol yang
terkandung di dalamnya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso
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(2010). Selain perbedaan pembungkus perbedaan lama waktu fermentasi juga
erat kaitannya dengan kandungan etanol yang terkandung pada tapai, semakin
lama waktu fermentasi tapai kandungan etanol akan terus meningkat sebelum
pada akhirnya etanol tersebut berubah menjadi senyawa lain (Retno, 2011).
Oleh sebab itu kedua perlakuan tersebut saling berhubungan dan
mempengaruhi kandungan kadar etanol dan karbohidrat yang terkandung di
dalamnya.
Dalam pembuatan tapai sukun ini peneliti akan memanfaatkan daun
pisang dan plastik sebagai pembungkus untuk membedakan kandungan kadar
etanol, karbohidrat dan kesukaan panelis terhadap tapai sukun. Daun pisang
memiliki kandungan polifenol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri
kontaminan dan juga dapat memberikan aroma alami pada tapai sukun. Media
pembungkus plastik yang digunakan ini merupakan plastik jenis PP
(Polypropylene) yang biasa digunakan untuk membungkus/mengemas
makanan seperti makanan siap saji, salad, yoghurt, margarin dan juga untuk
mengemas obat-obatan, sirup dan saus (Arpah, 2001). Berdasarkan penjelasan
tersebut maka daun pisang dan plastik berbahan dasar (PP) akan dipilih sebagai
media pembungkus tapai sukun untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kadar
etanol, karbohidrat dan kesukaan panelis terhadap tapai sukun.
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B. Rumusan Masalah
Berdasakan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh lama fermentasi dan perbedaan bahan pembungkus
terhadap kadar etanol dan karbohidrat yang terkandung pada tapai sukun?
2. Apakah perbedaan pembungkus dan perbedaan lama waktu fermentasi
dapat mempengaruhi kesukaan panelis terhadap tapai sukun?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi dan perbedaan pembungkus
terhadap kadar etanol, karbohidrat pada tapai sukun
2. Untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap tapai sukun dengan
perbedaan lama fermentasi dan bahan pembungkus tapai yang berbeda

D. Manfaat Penelitian
Bagi Peneliti
1. Menambah pengetahuan dan mengasah ketrampilan dalam membuat tapai
dari bahan baku sukun
2. Menambah inovasi baru dalam membuat tapai dari buah sukun
Bagi pendidikan
1. Menambah pengetahuan tentang cara membuat tapai dari buah sukun
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2. Menambah referensi guru dalam mengajar biologi khususnya pada materi
Bioteknologi Kelas XII SMA khusunya jurusan IPA
Bagi Masyarakat
Menambah informasi bagi masyarakat mengenai cara mengolah buah
sukun pada saat panen raya agar meningkatkan nilai ekonomi dari buah sukun
tersebut dengan cara diolah dengan inovasi baru.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Buah Sukun ( Artocarpus altilis )
1. Deskrispi Buah Sukun
Sukun atau dalam bahasa latin disebut Artocorpus altilis merupakan
salah satu tanaman yang sangat dikenal di Indonesia dan banyak negara
lainnya, (Zerega et al, 2005). Sukun juga termasuk ke dalam tanaman
serbaguna yang memiliki nilai ekonomis karena menghasilkan buah dengan
kandungan gizi yang tinggi. Buah sukun sendiri dapat diolah menjadi
bermacam-macam menu makanan, sehingga dapat menunjang penghasilan
masyarakat sebagai kebutuhan pangan dan untuk dijual, selain itu juga
dapat meningkatkan nilai ekonomi petani sukun

(Widowati, 2003).

Menurut Adinugraha dkk, (2011)mengatakan bahwa ciri khas dari buah
sukun ini ialah memiliki daging buah yang tebal, jika diolah menjadi
makanan akan memiliki tekstur yang lunak dan lembut.
Tanaman sukun (Artocorpus altilis) dapat digolongkan menjadi dua
yang berbiji disebut breadnut dan yang tanpa biji disebut breadfruit. Sukun
tergolong tanaman tropik sejati, tumbuh paling baik di dataran rendah yang
panas. Tanaman sukun ini dapat tumbuh baik di daerah basah, tetapi juga
dapat tumbuh di daerah yang sangat kering asalkan ada air tanah dan aerasi
tanah yang cukup. Sukun bahkan dapat tumbuh baik di pulau karang dan di
7
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pantai. Di musim kering, di saat tanaman lain mengalami penurunan jumlah
buah atau merosot produksinya, justru sukun mampu tumbuh dan berbuah
dengan lebat (Koswara, 2006).
Buah sukun memiliki bobot kurang lebihnya berkisar antara 1200-2500
gram, rendemen daging buah sendiri 81,21% dari total tersebut berarti
daging buah setelah dirajang/dicincang dan dikeringkan menghasilkan
rendemen kering sebanyak 11-20% dan menghasilkan rendemen tepung
sebesar 10 - 18%, tergantung tingkat ketuaan dan jenis sukun. Di bawah ini
merupakan klasifikasi dari buah sukun yang akan digunakan sebagai bahan
baku utama dalam pembuatan tapai, adapun susunan klasifikasinya asalah
sebagai berikut (Zerega et al , 2005)
Kerajaan

: Plantae

Filum

: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Sub filum

: Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas

: Dicotyledddonae (berbiji belah)

Bangsa

:Urticales

Suku

: Moraceae

Marga

: Artocarpus (Nangka-nangkaan)

Jenis

: Artocarpus altilis ( Parkinson ) Fosberg
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2. Morfologi Sukun
Gambaran umum morfologi tanaman sukun dapat dilihat pada gambar
2.1 yang ada di bawah ini.

Gambar 2.1 Morfologi Tanaman Sukun ( Sumber: Dokumentasi pribadi)
Secara umum tanaman sukun (Artocarpus altilis) memiliki morfologi
sebagai berikut:
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a. Buah sukun
Buah sukun memiliki tekstur yang lembut seperti roti apabila
diolah menjadi bahan makan. Buah sukun berbentuk bulat dan memiliki
kulit buah berwarna hijau dan apabila sudah mulai masak buah sukun
akan mengeluarkan getah dan kulit buahnya berwarna hijau
kecokelatan. Buah sukun berbentuk bulat dengan diameter berkisar 2029 cm, daging buahnya sangat tebal dan berserat. Buah sukun ini dapat
dikonsumsi/diolah menjadi berbagai macam menu makanan contohnya
buah sukun dapat direbus, digoreng, dibuat keripik dan diolah menjadi
menu makanan lainnya (Hendalastuti, 2006).
Buah sukun berbentuk bulat, ada juga beberapa varietas yang
memiliki buah hampir lonjong dan memanjang. Daging buah terdapat
di dalam buah sukun, daging tersebut berwarna kuning pucat atau
sedikit berwarna keputihan dan sedikit lembab mengelilingi lingkaran
tengah dari buah sukun. Daging buah sukun ini mengandung banyak
karbohidrat yang biasa diolah sebagai bahan makanan. Secara umum
tanaman sukun memiliki jenis yang berbeda walaupun dalam keluarga
yang sama, jenis dan kriteria buah yang dimiliki juga akan berbeda-beda
pada setiap jenisnya. Buah sukun ( Artocarpus altilis) memiliki garis
tengah buah sekitar 10-30 cm, Kulit buah berduri, tetapi ada yang
tampak halus, warnanya hijau kekuningan (Feryanto,2006).
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b. Daun
Daun dari tanaman sukun ini berbentuk melebar menjari dengan
tulang daunnya sedikit lunak. Biasanya daun dari tanaman sukun ini
dapat menutupi buah sukun ketika masih berukuran kecil atau muda.
Daun sukun tergolong besar, lebar, kaku, dan tebal seperti belulang.
Ukurannya 30-60 cm x 20-40 cm. Warna daun di sebelah atas hijau tua
mengkilap, di sebelah bawah berwarna hijau pucat dan kasar. Daun ini
berbulu halus. Pangkal daun utuh dan kukuh, panjangnya sekitar 3-5
cm. Tepi daun bercangap atau melekuk sekitar ¾ daun (Rojidin, 2006).

c. Kulit batang
Kulit batang dari tanaman sukun dapat menghasilkan serat yang
dapat dijadikan sebagai bahan pakaian dan hiasan dinding. Kulit batang
tanaman sukun berwarna hijau kecokelatan, ketika masih dalam usia
muda bagian paling luar dar kulit batang sukun memiliki bulu-bulu
halus yang berfungsi sebagai pertahanan. Apabila bersentuhan dengan
kulit manusia maka bulu-bulu halus tersebut akan menempel pada kulit
dan akan menimbulkan rasa gatal. (Zerega et al, 2005)

d. Biji dan Bunga
Terdapat perbedaan biji antara sukun (Artocarpus altilis)
dengan tanaman sukun lainnya, hal tersebut juga mengacu pada
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perbedaan cirikhas dan kriteria daging buah yang dimiliki, dalam buah
sukun ini terdapat biji berbentuk seperti ginjal yang memiliki panjang
hingga 3-5 cm, berbentuk pipih dan berwarna hitam (Feryanto, 2006).
Tanaman sukun sebelum berbuah akan muncul bunga terlebih dahulu,
bunga pada tanaman sukun ini relatif besar dan memiliki tandan bunga.
Bunga jantan memiliki lapisan yang tebal berbentuk mirip busa. Bunga
jantan tersusun atas bunga-bunga kecil dengan stamen tunggal yang
dilengkapi sela beruang-ruang dua yang menjulur keluar. Bunga betina
terdiri atas kumpulan bunga yang banyak sekali yang berkumpul pada
dasar bunga. Kelopak bunga berbentuk tabung. Di atas kelopak ada
kepala putik beruang dua yang menjulur, bakal buah beruang dua
(Ragone, 2009).

e. Kayu/ batang dan Akar
Tanaman sukun memiliki tekstur batang yang keras, memiliki
kambium. Kayu dari tanaman sukun ini dapat dimanfaatkan untuk
furnitur, pada seluruh bagian tanaman sukun memiliki getah encer
berwana putih kekuningan, apabila tergores atau terluka maka tanaman
sukun ini akan mengeluarkan getah. Tanaman sukun berakar tunggang,
bagian inti akar akan masuk dan menembus tanah. Pada akar bagian
samping atau percabangan akan melebar pada tanah yang dangkal atau
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permukaan tanah. Apabila akar ini dipotong atau tergores maka akan
muncul tunas baru (Adinugraha dkk, 2003).

3. Produksi Buah Sukun
Budidaya tanaman sukun di Indonesia telah berlangsung sejak lama,
namun hanya sebagai tanaman sampingan di pekarangan rumah atau kebun.
Hasil buahnya biasanya hanya dijadikan sebagai makan ringan / tambahan
yang diolah secara tradisional atau dijual ke pasar. Sebaran tanaman sukun
di Indonesia meliputi Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Riau, Nias, Lampung), Pulau Jawa (Kepulauan Seribu, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura), Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi (Minahasa, Gorontalo, Bone, Makasar,
Malino), Maluku (Seram, Buru, Kai, Ambon, Halmajera dan Ternate) dan
Papua (Sorong, Manokwari, pulau-pulau kecil didaerah “Kepala Burung “.
Buah sukun dalam satu tahun bisa dipanen 2-3 kali apabila tanaman tersebut
dalam

kondisi

sehat

dan

tidak

mengalami

gangguan

dalam

pertumbuhannya. Tanaman sukun akan tumbuh dengan baik apabila nutrisi
dan jumlah air yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan terpenuhi
(Hendalastuti dan Rojidin, 2006).
4. Cara Penanaman Tanaman Sukun
Cara menanam tanaman sukun ini kurang lebihnya sama seperti ketika
menanam tanaman lainnya. Penanaman sukun diawali dengan teknik
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pembibitan dengan cara pemindahan tunas akar yang tumbuh secara alami.
Proses pembibitan tersebut merupakan cara tradisional yang sampai
sekarang masih dilakukan oleh masyarakat. Penanaman tunas akar
dilakukan dengan cara memisahkan tunas yang tumbuh secara alami pada
akar yang menjalar di permukaan tanah. Pertumbuhan tunas akar ini dapat
dirangsang dengan cara melukai akar tersebut (Hendalastuti dan Rojidin,
2006).
Menurut Ragone (2006) sebelum ditanam tunas alami tersebut juga
dapat dipotong batangnya sehingga menjadi induk yang nantinya juga akan
menumbuhkan tunas baru. Pengendalian lingkungan persemaiaan seperti
naungan dan penyiraman secara rutin sangat penting untuk meningkatkan
keberhasilannya. Pohon induk yang sudah dewasa cenderung menunjukkan
kemampuan menumbuhkan tunas alam lebih tinggi dibandingkan dengan
tanaman muda. Tanaman sukun akan tumbuh dengan baik menghasilkan
buah yang memiliki kualitas yang bagus apabila ditanam di tanah yang
subur dan drainase yang baik, tetapi beberapa varietas tanpa biji dapat
tumbuh baik di tanah berpasir (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian, 2003).
5. Manfaat Buah Sukun ( Artocarpus altilis )
Menurut Direktorat Jendral Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian (2003), bagian-bagian dari tanaman sukun sangat bermanfaat bagi
kehidupan kita diantaranya :
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1. Buah sukun dapat digunakan untuk bahan makanan.
2. Buah sukun dapat digunakan sebagai obat penyakit kuning.
3. Bunganya dapat diramu sebagai obat dan dapat menyembuhkan
sakit gigi dengan cara dipanggang lalu digosokkan pada gusi yang
giginya sakit.
4. Daunnya selain digunakan sebagai pakan ternak dapat juga diramu
sebagai obat. Di India pada bagian barat, ramuan daun dari buah
sukun dipercaya dapat menurunkan tekanan darah dan meringankan
asma.
5. Getah tanaman sukun dapat juga digunakan untuk mengobati
penyakit kulit. Getah yang ditambah air jika diminum akan dapat
mengobati penyakit diaere. Di Karibia sebagai bahan untuk
pembuatan permen karet.
6. Kayu pada sukun yang memiliki tekstur tidak terlalu keras serta
elastis dan tahan rayap dapat digunakan sebagian bahan pembuatan
mebel, partisi interior, papan selancar dan juga peralatan rumah
tangga lainnya.
7. Serat kulit buah sukun juga dapat digunakan sebagai material
pakaian.
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6. Kandungan gizi buah sukun
Tanaman sukun menghasilkan buah yang memiliki kandungan gizi
yang tinggi, Menurut Widowati (2003) buah sukun memiliki potensi
sebagai bahan makanan pokok pengganti beras karena dengan kandungan
karbohidrat 28,2% maka satu buah sukun yang beratnya 1500 gram akan
mengandung karbohidrat 365 gram yang dapat memenuhi kebutuhan
karbohidrat 3-4 orang dalam satu kali makan. Tanaman sukun kaya akan
serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida dalam
darah sehingga menurnkan resiko penyakit jantung dan mengontrol
penyerapan glukosa. Selain itu buah sukun mengandung omega 3 dan
omega 6 yang dapat memacu pertumbuhan sel-sel kulit dan rambut,
mengatur metabolisme, reproduksi dan meningkatkan kesehatan tulang.
Selain buahnya yang mempunyai nilai gizi yang cukup baik, daunnya
diketahui mengandung beberapa zat aktif berkhasiat seperti flavonoid,
sitosterol, asam hidrosianat, asetilkolin, tannin, riboflavin, saponin, penol.
Daun sukun juga mengandung quercetin, artoindonesianin, kedua senyawa
tersebut adalah kelompok senyawa flavonoid. Kandungan gizi pada buah
sukun dapat melihat pada tabel 2.1 yang terlampir di bawah (Rajendran,
2006).
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Tabel 2.1 Kandungan Gizi pada Buah Sukun tiap 100 gram daging buah sukun

Sumber (Adinugraha, 2012)
B. Ragi dalam Pembuatan Tapai
Ragi tapai atau yang sering disebut sebagai “ragi” adalah starter untuk
membuat tapai. Berbeda dengan bakteri, ragi memiliki ukuran sel yang lebih
besar, memiliki organ-organ, memiliki membran inti sel, dan DNA terlokalisasi
di dalam kromosom dalam inti sel. Sel ragi lebih mirip dengan organisme
tingkat tinggi seperti hewan. Maka dapat dikatakan bahwa ragi secara evolusi
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lebih maju dibandingkan dengan bakteri seperti E.coli (Yalun, 2008). Di dalam
ragi terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat (pati) menjadi
gula sederhana (glukosa) yang selanjutnya akan diubah menjadi etanol. Ragi
tapai merupakan inokulum atau starter kering yang digunakan untuk
melakukan fermentasi dalam pembuatan produk tertentu, proses fermentasi
tersebut akan menghasilkan etanol dan CO2, (Rahmawati dalam Berlian dkk,
2016). Beberapa mikroorganisme yang terdapat dalam ragi diantaranya yaitu
Saccharomyces cereviciae, Chlamydomucor oryzae, Rhizopus oryzae, Mucor
sp,

Candida

sp,

Saccharomyces

verdomanii

sp.

(Ganjar,

2003).

Mikroorganisme yang berperan penting dalam fermentasi tapai yaitu
Saccharomyces cereviciae yang merupakan jenis khamir utama yang berperan
dalam proses fermentasi tapai untuk merombak karbohidrat (pati) menjadi gula
dan alkohol (Irianto, 2006)
Assanvo dalam Tetchi, dkk (2012) menyatakan bahwa inokulum adalah
sumber utama dari mikroorganisme aktif dalam adonan fermentasi dan dapat
mempengaruhi kualitas organoleptik produk tapai, selain itu juga bertanggung
jawab untuk mengubah karbohidrat (pati) menjadi gula dan alkohol,
mikroorganisme yang biasanya digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae.
Proses tersebut juga akan membuat tekstur tapai menjadi lunak dan empuk
sehingga sangat berpengaruh pada hasil (produk) yang dihasilkan (Hasanah
dkk., 2012).
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C. Fermentasi Tapai Sukun
Fermentasi dapat disebut sebagai suatu proses metabolik yang dapat
menghasilkan perubahan kimia pada substrat organik

akibat dari adanya

aktivitas enzim yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang berperan dalam proses
tersebut, ada dua mekanisme fermentasi yaitu secara aerob dan anaerob (Azmi,
2010). Dalam penelitian Prakoso dan Santoso dalam Novianti dan Sulandri
(2014) menyatakan bahwa proses fermentasi pada pembuatan tapai akan
menyebabkan perubahan warna, aroma, rasa, dan tekstur. Rasa manis pada
tapai disebabkan karena adanya perubahan karbohidrat menjadi glukosa
sebagai karbohidrat yang lebih sederhana, sedangkan untuk rasa asam dapat
muncul karena dalam proses fermentasi terbentuk asam sehingga semakin lama
pemeraman tapai maka akan terjadi peningkatan kadar alkohol dan total asam
(Suliantri dan Winiarti dalam Fahmi dan Nurrahman, 2011).
Fermentasi alkohol/etanol adalah transformasi anaerobik dari gula,
terutama glukosa dan fruktosa, yang akan dirubah menjadi etanol dan karbon
dioksida, penambahan gula dalam proses fermentasi akan menambah nutrisi
bagi mikroorganisme yang ada di dalamnya kurang lebihnya 5% gula akan
digunakan sebagai suplai untuk pertumbuhan sel dan pembentukan energi atau
sintesis bahan lain seperti gliserol, asam asetat, dan asetaldehid (Moreno et al,
2009). Proses fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan juga oleh beberapa bakteri
seperti Zymomonas mobilis, proses fermentasi tersebut dapat dirangkum dalam
keseluruhan reaksi sebagai berikut:
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C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2 + ENERGI (Jannah, 2010)

Berikut merupakan penjelasan mengenai fermentasi alkohol:
1) Fermentasi Alkohol
Glukosa akan difermentasi oleh ragi dan dirubah menjadi CO2 melalui
jalur Embden Meyerhof Parnas. Molekul glukosa akan dirubah menjadi dua
molekul asam piruvat melalui tahap glikolisis, kemudian dua asam piruvat
tersebut akan dikarboksilasi menjadi asetaldehid. Selanjutnya tahap ini
akan dikatalisis oleh enzim piruvat dekarboksilase. Tahap berikutnya
asetaldehid dan CO2 akan terbentuk dan akan direduksi menjadi etanol
melalui proses katalisis oleh enzim alkohol dehydrogenase dan NADH2
yang berfungsi sebagai donor elektron, energi yang terjebak dalam NADH
digunakan untuk mengurangi asetaldehida menjadi etanol. Proses ini
diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan redoks yang dapat
diterima. Seperti kebanyakan sel, ragi hanya mengandung persediaan NAD
yang terbatas (Winarno,2004).
Pada keadaan tidak adanya oksigen sel mikroorganisme yang terdapat
pada ragi tidak dapat mentransfer energi yang tersimpan di NADH ke ADP
membentuk ATP dan Regenerasi NAD+. Di bawah kondisi anaerobic saat
fermentasi, regenerasi dari oksidasi NAD+ membutuhkan pengurangan
molekul organik. Etanol dihasilkan dari produk sampingan asetaldehid.
Tanpa regenerasi NAD+, fermentasi glukosa akan segera berhenti.
Fermentasi alkohol anaerob akan menghasilkan dua molekul ATP tiap
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molekul gula. Hal ini berbeda dengan mekanisme respirasi aerob yang dapat
menghasilkan 24-34 ATP. Asetaldehidetanol (alkohol dehidrogenase
(NADP+), metanol dehydrogenase dan alcohol dehidrogenase (citochrome
c) etanol (Elvri, 2006). Gambaran lengkapnya seperti dapat dilihat pada
gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2. 2 Fermentasi alkohol melalui siklus glikolisis (Winarno, 2004)
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D. Kerja Mikroorganisme
Pada pembuatan tapai dibutuhkan ragi yang akan berperan dalam
fermentasi tapai itu sendiri. Proses fermentasi yang terjadi disebabkan karena
bantuan khamir yang terdapat dalam ragi yang ditambahkan. Khamir tersebut
adalah Endomycopsis fibuliger dan Chlamydomucor oryzae. Kedua khamir
tersebut adalah mikroba yang memegang peran utama mengubah sukun
menjadi bentuk tapai. Awalnya Chlamydomucor oryzae memulai proses
fermentasi dengan mengubah pati sukun menjadi gula. Selanjutnya,
Endomycopsis fibuliger akan merubah gula menghasilkan alkohol dan
komponen pembentuk flavor. Dalam proses fermentasi tersebut , juga terdapat
beberapa spesies mikroba lain yang membantu jalannya proses fermentasi
diantaranya: genus Aspergillius, Saccharomyces, Candida, Hansenulla, dan
bakteri Acetobacter, yang kebanyakan mudah ditemukan dalam tumbuhantumbuhan yang mengandung karbohidrat (Maimuna, 2004)
1. Aspergillus
Menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta memproduksi enzim
glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit-unit
glukosa.
2. Saccharomyces, Candida dan Hansenulla
Dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat
organik lain
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3. Acetobacter
Merombak alkohol menjadi asam.
Proses berikutnya glukosa akan difermentasi menjadi asam-asam
organik dan etanol sehingga menimbulkan rasa dan aroma yang khas serta
beraroma sangat kuat. Fermentasi tapai sukun yang menggunakan ragi akan
didominasi oleh mikroorganisme yang ada didalamnya yaitu Saccharomices
cerevisiae, tapai yang akan dihasilkan umumnya akan memliki bentuk semi
cair, berasa manis keasaman, mengandung alkohol dan memiliki tekstur lengket
(Ganjar, 2003). Mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai membutuhkan
sumber energi yang diperoleh dari metabolisme bahan pangan. Bahan baku
energi yang paling banyak digunakan oleh mikroorganisme adalah glukosa.
Dengan adanya O2 beberapa mikroorganisme mencerna glukosa dan
menghasilkan air, CO2 dan sejumlah besar energi (ATP) yang digunakan untuk
pertumbuhannya, proses itu disebut dengan metabolisme aerobik. Hasil energi
yang didapatkan dari metabolisme aerobik lebih besar daripada proses
metabolisme secara anaerobik. Metabolisme anaerobik bekerja tanpa adanya
oksigen dimana hasil akhirnya sejumlah kecil energi CO2 , air dan sejumlah
senyawa lainnya seperti asam laktat, asam asetat serta sejumlah asam organik
volatil lainnya (Muntoharoh, 2004).
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E. Pembungkus Tapai
Dengan pengolahan dan pengemasan yang baik, tapai ini dapat tahan
lebih dari satu minggu. Pada umumnya tapai sukun dikemas dengan
menggunakan daun pisang atau plastik berbahan dasar PE (Polyethylene) atau
PP (Polyprophylene). Kemasan pada tapai tidak hanya berfungsi sebagai
pelindung dari debu, tetapi juga berfungsi untuk mengatur serta merapikan
makanan agar mudah dan praktis dibawa. Bahan pengemas dapat berfungsi
sebagai pelindung produk, namun bahan pengemas juga dapat menjadi sumber
kontaminan mikrobia pada makanan yang dikemas. Bahan pengemas/
pembungkus yang digunakan dalam industri lokal masih banyak dijumpai
menggunakan daun salah satunya adalah daun pisang. Namun, daun sebagai
bahan organik juga memiliki sifat yang perlu diperhatikan yaitu adanya
kontaminan alami yang ada pada daun, sehingga ketika digunakan sebagai
pengemas dapat mempengaruhi kualitas makanan yang dikemasnya. Macam
bakteri yang sering ada pada permukaan daun adalah Bacillus cereus,
B.Subtilis,

Lacotbacillus

acidophilus

sp.,

Staphylococcus

aureus,

S.Epidermidis, Pseudomonas sp., Corynebacterium sp., Micrococcus sp.,
Kapang yang sering ada adalah Mucor mucedo, Aspergillus niger, A.Flavus,
Penicilium expansum, Rhizopus stolonifer (Supardi dan Sukamto, 1999).
Sejak dahulu daun pisang digunakan oleh masyarakat jawa sebagai
pembungkus makanan, hal ini disebabkan karena membungkus dengan daun
pisang sama halnya dengan menyimpan dalam ruang gelap dimana hal itu
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adalah salah satu syarat ruang fermentasi. Kelebihan lainnya dari daun pisang
adalah memiliki rongga udara atau pori-pori dipermukaan daun, sehingga
selama proses fermentasi udara masih dapat masuk melalui celah tersebut
dengan demikian akan terjadi sirkulasi udara. Daun pisang sangat efektif
apabila digunakan sebagai bahan pembungkus makanan dan jika dilihat dari
kebiasaan masyarakat pada umumnya sering kali membungkus tapai dengan
daun pisang. Selain mudah didapatkan daun pisang juga akan menambah cita
rasa yang khas pada tapai karena akan mengeluarkan aroma harum yang lebih
segar. Di dalam daun pisang terdapat kandungan polifenol yang sama dengan
daun teh kandungan polifenol tersebut dapat menjadi antioksidan. Antioksidan
polifenol dapat mengurangi resiko penyakit jantung, pembuluh darah dan
kanker. Kandungan polifenol juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain
dan akan lebih memaksimalkan proses fermentasi karena khamir tumbuh
dengan baik (Suprapti, 2003).
Menurut Sarwono (2005), bahwa bakal tapai dapat dibungkus
menggunakan daun pisang. Selain dengan daun, bahan tapai dapat dibungkus
dengan kantong plastik. Pembungkusan bahan tapai dalam kantong plastik
jangan sampai terlalu rapat agar bagian dalam substrat cukup memperoleh
udara. Selain itu mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai membutuhkan
banyak udara. Kantong plastik bersifat kedap udara, sebab plastik memiliki
serat yang sangat rapat dan hampir tidak memiliki celah, sehingga kantong
plastik harus diberi celah udara agar aerasi dapat terjadi (Suprapti, 2003).
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Pembungkusan makanan mennggunakan plastik akan mempengaruhi
cita rasa pada makanan tersebut dan akan sangat dikawatirkan apabila molekul
kecil kecil pada kemasan plastik yang digunakan untuk membungkus bahan
makanan akan melakukan migrasi ke dalam bahan makanan yang dikemas.
Apalagi jika plastik diolah dari bahan yang berbahaya, hal ini dapat
mengakibatkan bahan kimia bercampur dengan bahan makanan dan akan
menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi
tapai. Mikroorganisme yang berperan pada fermentasi tapai bersifat aerob,
artinya membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu jika
tapai dibungkus dengan plastik yang rapat dikhawatirkan proses fermentasi
akan terhambat dan tentunya dapat memengaruhi kualitas tapai yang
dihasilkan. Selain itu, plastik tidak mempunyai pori-pori karena partikelpartikelnya padat, sementara itu daun pisang memiliki pori-pori yang tidak
terlalu padat sehingga sirkulasi udara berjalan lancar yang berguna bagi tapai
ketika menguap (Suprapti, 2003).
F. Kriteria Tapai Yang Layak Konsumsi
Menurut Ganjar dkk, (2003). Pembuatan tapai dengan lama waktu
fermentasi lima hari adalah waktu yang paling lama apabila tapai tersebut
hendak dikonsumsi atau dilakukan uji organoleptik, dimana tapai masih terasa
enak sedangkan cairan yang dihasilkan sudah cukup banyak. Apabila
pemeraman lebih dari lima hari, tapai mulai membusuk dan rasa tapai menjadi
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agak kepahit-pahitan selain itu konsistensi tapai sangat lunak. Pembungkus
tapai dan konsentrasi yang berbeda akan mempengaruhi kadar etanol.
Menurut Azizah dan Mulyani (2012), semakin lama waktu fermentasi
tapai dapat menyebabkan alkohol yang dihasilkan oleh Saccharomyces
cerevisiae akan dipecah oleh bakteri Acetobacter menjadi asam. Apabila dalam
pembuatan tapai atau membuat makanan fermentasi lainnya akan lebih baik
jika pengemas yang digunakan berbahan dasar PP (Polyprophylene). Plastik
berbahan dasar tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan plastik
yang berbahan dasar PE (Polyethylene). Pengemas berbahan dasar PP memiliki
warna yang lebih jernih/ bening contoh plastik yang berbahan dasar PP ini
seperti

sedotan/pipet,

kantong

obat-obatan,

pembungkus

makanan

kering/snack, sedangkan untuk plastik berbahan dasar PE memiliki warna yang
lebih keruh, buram dan lebih kusam. Plastik PE biasa digunakan sebagai
pembungkus es batu dan onderdil, plastik ini memiliki sifat yang lentur dan
mudah mengembang. Kedua pembungkus dengan bahan tersebut memiliki
kemampuan yang berbeda untuk menahan gas dan uap air yang masuk ke dalam
kemasan (Setyawardhani, 2008)
G. Uji Organolpetik
Pengujian organoleptik adalah uji yang didasarkan pada proses
pengindraan. Pengindraan ini diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis,
yaitu kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda karena
adanya rangsangan yang diterima oleh alat indera. Hal ini juga dapat diartikan
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sebagai reaksi mental (sensasi) jika alat indera mendapatkan rangsangan
(stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan
dapat berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak
menyukai akan produk atau benda penyebab rangsangan. Rangsangan yang
dapat di terima oleh alat indera dapat bersifat menkanis (tekanan, tusukan),
bersifat fisis (dingin, panas, sinar,warna), sifat kimia (bau, aroma, rasa). Pada
saat alat indera menerima rangsangan, sebelum muncul adanya kesadaran
prosesnya adalah fisiologis yaitu dimulai di reseptor dan diteruskan pada
susunan syaraf sensori atau syaraf penerimaan. Bagian organ tubuh yang
berperan dalam pengindraan adalah mata, telinga, indera pencicip/pengecap,
indera pembau dan indera perabaan/sentuhan. Kemampuan alat indera
memberikan kesan atau tanggapan dapat dianalisis atau

dibedakan

berdasarkan jenis kesan, intensitas kesan, luas daerah kesan, lama kesan dan
kesan hedonik (Yanket, 2011).
Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel
perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, apnel agak terlatih, panel
konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan
pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik (Setyaningsih, 2010).
1. Panel perseorangan
Panelis perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan
kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat
atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat
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mengenal sifat, peranan dan cara pengolahan bahan yang akan
dinilai dan menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan
sangat baik. Keuntungan dalam menggunakan panelis ini adalah
memiliki kepakaan tinggi, penilaian efisien dan tidak cepat merasaa
lelah. Panel perseorangan biasanya digunakan untuk mendeteksi
sampel/ produk yang tidak terlalu banyak.
2. Panel terbatas
Panelis terbatas ini terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai
kepekaan tinggi sehingga bias lebih dihindari. Panelis ini mengenal
dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan
mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap
hasil akhir. Untuk memberikan peniliaian maka dilakukan diskusi
antar anggota untuk mengambil keputusan.
3. Panel terlatih
Panelis terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai
kepekaan cukup baik, untuk menjadi terlatih perlu didahului dengan
seleksi dan lathan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa
rangsangan sehingga tidak terlapau spesifik. Keputusan diambil
setelah data dianalisis secara bersama.
4. Panel agak terlatih
Panelis agak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang
sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu, panelis
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agak terlatih ini dapat dipilih dari kalangan terbatas yang menguji
datanya terlebih dahulu, sedangkan data yang sangat menyimpang
boleh tidak diguakan dalam keputusan
5. Panel tidak terlatih
Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih
berdasarkan jenis suku-suku bangsa, tingkat soosial dan pendidikan.
Panel tidak terlatih ini hanya diperbolehkan menilai alat
organoleptik yang sederhana, sifat, kesukaan, untuk panelis tidak
terlatih biasanya diambil dari orang dewasa dengan komposisi pria
dan wanita.
6. Panel konsumen
Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang yang
tergantung pada target pemasaran komoditi. Panelis ini mempunyai
sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan

berdasarkan

perorangan atau kelompok tertentu.
7. Panel anak-anak
Panelis yang khas adalah panelis yang menggunakan anak-anak
usia 3-10 tahun. Biasanya anak digunakan sebagai panelis dalam
penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti
permen, es krim dan sebagainya. Cara penggunaan panelis anakanak harus tetap bertahap, yaitu dengan pemberitahuan atau dengan
bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya
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tehadap produk yang dinilai dengan alat bantu seperti gambar,
boneka yang menunjukkan ekspresi kesedihan atau kesenangan.
H. Perhitungan Statistika Kruskal Wallis
Statistik Kruskal Wallis adalah salah satu peralatan statistika nonparametrik dalam kelompok prosedur untuk sampel independen. Prosedur ini
digunakan ketika ingin membandingkan dua variabel atau lebih, diukur dari
sampel yang tidak sama (bebas). Uji ini tidak didasarkan pada asumsi
distribusi probabilitas sampel. Statistik Kruskal Wallis ini digunakan apabila
salah satu syarat dari uji Anova tidak terpenuhi atau asumsi normalitas yang
diharapkan tidak terpenuhi (Santosa, 2004). Uji lanjut dari prosedur Kruskal
Wallis ialah uji Mann-Whitnney, dimana uji ini dilakukan apabila hasil
perhitungan melalui Kruskal Wallis menunjukkan nilai probabilitas (P value)
< α (0,05) yang menyatakan adanya perbedaan atau Hi diterima. Data
kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney untuk
mengetahui perbedaan yang paling signifikan (Sugiyono, 2010).
I. Penelitian Yang Relevan
1) Hafidatul dkk, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Lama

Fermentasi Terhadaap Kadar Alkohol Tape Singkong (Manihot utilisima
Pohl) penelitian ini dilakukan untuk meneliti kandungan alkohol pada tapai
sukun dengan member perlakuan perbedaan lama waktu fermentasi, pada
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penelitian tersebut diperoleh kadar etanol yang memiliki rata-rata paling
tinggi ialah fermentasi tapai singkong pada hari ke-3
2) Soelistya,

(2017)

dalam

penelitiannya

yang berjudul

“Pengaruh

Konsentrasi Ragi Dan Lama Fermentasi Terhadap Kadar Air, Glukosa dan
Organoleptik Pada Tape Singkong”

Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pengaruh konsentrasi ragi, lama fermentasi serta interaksi
antara konsentrasi ragi dan lama fermentasi terhadap kadar air,glukosa dan
organoleptik pada tape singkong. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil uji
organoleptik tape singkong yang paling disukai oleh panelis adalah tapai
yang diberi perlakuan konsentrasi ragi sebanyak 1% dari massa singkong
yang digunakan.
3) Hidayat,

(2006).

Dalam

penelitiannya

yang berjudul

”Pengaruh

Konsentrasi Ragi dan Media Pembungkus yang Berbeda Terhadap Kualitas
Tape Bekatul Dilihat Dari Kadar Etanol’’. Penelitian ini menggunakan
perbedaan pembungkus dalam pembuatan tapai dengan tujuan untuk
mengetahui kandungan etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi.
Peneliti menggunakan pembungkus plastik berbahan dasar PP, PE HDPP
dan daun pisang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
tapai yang dibungkus menggunakan plastik berbahan dasar PP memiliki
kandungan etanol yang lebih tinggi namun tapai yang memiliki kualitas
lebih bagus ialah tapai yang dibungkus dengan daun pisang, memiliki
aroma dan tekstur yang lebih khas.
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J. Kerangka Berpikir
Sukun adalah buah yang dihasilkan oleh tanaman Artocarpus altilis,
bentuknya bulat hingga cenderung lonjong warnanya hijau cerah dan akan
berubah menjadi hijau kekuningan jika sukun sudah mencapai waktu panennya.
Tanaman sukun dapat tumbuh pada rentang ekologi yang luas, namun
habitatnya yang paling cocok di dataran rendah beriklim tropis. Tanaman ini
bisa bertahan pada tanah bersalinitas tinggi seperti pesisir pantai, Sukun juga
dapat tumbuh di dataran tinggi dan daerah pegunungan. Oleh sebab itu tanaman
sukun banyak ditemui di

hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Tanaman sukun dapat berbuah ketika sudah berumur 2-4 tahun, sukun dapat
berbuah setiap tahun, musim panen terbesarnya sekitar bulan januari-maret.
Perseberan yang sangat luas tidak menjadikan buah sukun menjadi buah
kesukaan semua orang, ketika musim panen justru para petani sukun atau
penjual sukun banyak mengalami kerugian karea tidak semua orang suka
dengan buah sukun ini, bahkan ada yang hanya didiamkan saja dipohon sampai
berjatuhan dan membusuk. Buah sukun sebenarnya dapat diolah menjadi
berbagai jenis makanan, buah sukun memiliki kandungan karbohidrat yang
sangat tinggi sehingga buah sukun dapat dijadikan makanan pokok sebagai
pengganti nasi.
Hal yang sangat disayangkan buah ini tidak dapat disimpan lama dalam
keadaan segar. Bila disimpan pada suhu ruang buah ini hanya bisa bertahan
sekitar 5 hari. Sukun bisa disimpan lama apabila diolah terlebih dahulu. Buah
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sukun bisa dipanen dalam berbagai tingkat kematangan. Baik ketika masih
muda maupun setelah matang sempurna. Buah yang telah matang bisa dimakan
langsung atau dimakan dengan pengolahan sederhana seperti contohnya
digoreng atau dikukus. Sedangkan buah yang masih mentah biasanya
memerlukan pengolahan lebih lanjut seperti contohnya ialah diolah menjadi
keripik, berbagai inovasi pengolahan sukun ini dapat dilakukan untuk
memperkenalkan buah sukun kepada kalayak ramai dan untuk meningkatkan
nilai jual.
Bentuk inovasi baru dalam pengolahan buah sukun yaitu dengan dibuat
makanan fermentasi berupa tapai. Tapai adalah kudapan yang dihasilkan dari
proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi.
Dengan diolah menjadi tapai buah sukun dapat meningkatkan nilai eekonomi
masyarakat dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Tapai juga memiliki
kandungan etanol didalamnya, melalui fermentasi karbohidrat yang dimiliki
oleh buah sukun akan dipecah atau dikonversi oleh mikrobia menjadi glukosa
dan akan diubah menjadi etanol. Penelitian ini dilakukan dengan pemberian
perlakuan pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan etanol yang terdapat
pada tape serta untuk melihat seberapa besar karbohidrat yang tersisa didalam
buah sukun setelah difermentasi menjadi tape.
Waktu lama fermentasi dimulai dari 0-2-3-4 hari. Untuk mengetahui
tingginya konsentrasi etanol pada tape maka dilakukan uji kandungan etanol
dengan menggunakan metode destilasi dan untuk mengetahui kandunga
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karbohidrat yang tersisa dari proses fermentasi digunakan uji kualitatif
menggunakan metode molish dan uji kuantitatifnya menggunakan metode
fisika dengan tekhnik indeks bias, untuk membandingkan kadar etanol dan
karbohidrat yang terkandung maka dilakukan uji laboratorium sebelum dan
sesudah perlakuan.untuk mengetahui gambaran penelitian yang hendak
dilakukan peneliti membuat diagram kerangka berpikir yang tertera pada
gambar 2.3 yang ada di bawah ini :
Buah sukun memiliki kandungan
karbohidrat yang cukup tinggi, dan
dapat digunakan sebagai makanan
pokok pengganti beras/nasi

Dilakukan proses fermentasi, dengan
perlakuan perbedaan lama waktu
fermentasi
dan
perbedaan
pembungkus untuk mengetahui
kandungan
etanol,
karbohidrat
didalamnya. Selain itu juga akan
dilakukan uji organoleptik untuk
mengetahui tingkat kesukaan panelis
terhadap tapai sukun

Waktu fermentasi dimulai dari 2-3-4
hari, setiap batas yang ditentukan
dilakukan uji laboratorium.
Hari 0 dipakai sebagai acuan/control
karbohidrat yang terkandung pada
buah sukun sebagai pembanding
sebelum
dan
sesudah
diberi
perlakuan. Pembungkus yang akan
digunakan adalah daun pisang dan
plastik

Saat panen tiba banyak sukun yang
hanya di diamkan begitu saja karena
tidak semua orang tahu dan
menyukai buah ini

Sukun diolah menjadi makanan
fermentasi berupa tapai sebagai
inovasi olahan makanan fermentasi
dari buah sukun

Uji kandungan etanol dan karbohidrat
akan dilakukan di laboratorium
penelitian dan pengujian terpadu Cv
Chem-Mix Pratama. Ujii organoleptik
akan dilakukan di laboratorium
Universitas Sanata Dharma
Gambar 2.3 Diagram Kerangka
Berpikir
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K. Hipotesa
1. Lama fermentasi tapai dan perbedaan pembungkus berpengaruh terhadap
kadar etanol, karbohidrat dan kesukaan panelis pada tapai sukun.
2. Terdapat perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap tapai sukun dnegan
pembungkus yang berbeda
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan 2
faktor dan kontrol dengan 2 kali pengulangan. Setelah itu akan dilakukan uji
kandungan kadar etanol, karbohidrat dan uji kesukaan panelis terhadap tapai
sukun. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019 hingga Mei 2019.
Pembuatan tapai sukun dan uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Biologi
kampus III Universitas Sanata Dharma. Pengujian Kadar Etanol dan
Karbohidrat dilakukan di Laboratorium Analisa CV. Chem-mix Pratama.
Adapun faktor dalam penelitian ini adalah:
1. Faktor 1. Lama Waktu Fermentasi Tapai Sukun


2 hari



3 hari



4hari

2. Faktor 2. Perbedaan Pembungkus


Pembungkus daun pisang



Pembungkus plastik

37
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3. Fermentasi tapai tanpa menggunakan pembungkus sebagai kontrol (K1,
K2,K3) dengan lama waktu fermentasi 2,3,4 hari.

B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama waktu yang digunakan
dalam fermentasi dan perbedaan pembungkus pada tapai sukun yaitu
dibungkus dengan daun pisang dan plastik
2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar etanol, kadar karbohidrat
dan tingkat kesukaan panelis terhadap tapai sukun
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pemberian ragi dengan
konsentrasi 1% dari massa sukun, pemberian tambahan gula pasir sebanyak
10%, massa sukun 100 gram, sukun yang digunakan jenis (Artocarpus
altilis). Faktor yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel
3.1 :
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Lama Waktu Fermentasi dan Perbedaan pembungkus
LAMA FERMENTASI

HARI KE 2

HARI KE 3

HARI KE 4

ULANGAN
1

ULANGAN
2

ULANGAN
1

ULANGAN
2

ULANGAN
1

ULANGAN
2

TANPA PEMBUNGKUS

K 1.1

K1.2

K2.1

K2.2

K3.1

K3.2

PEMBUNGKUS DAUN PISANG

PD2.1

PD2.2

PD3.1

PD3.2

PD4.1

PD4.2

PEMBUNGKUS PLASTIK

PP2.1

PP2.2

PP3.1

PP3.2

PP4.1

PP4.2

PERBEDAAN PEMBUNGKUS

Keterangan:
K1

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua

K2

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga

K3

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat

PD2

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua

PD3

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga

PD4

: Perlakuan pembungkus daun hari ke empat

PP2

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua

PP3

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

PP4

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat
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C. Batasan Penelitian
1. Jenis sukun yang digunakan adalah (Artocarpus altilis) yang didapatkan
dari petani sukun yang tinggal di area perkampungan peneliti, Mudasentosa,
Buay Madang, Oku Timur, Sumatera Selatan
2. Proses fermentasi tapai menggunakan ragi tapai yang didapatkan dari toko
yang menjual bahan pembuatan roti dengan merek “Ragi Tape Super NKL”
3. Metode yang digunakan dalam pembuatan tapai sukun ialah metode
fermentasi
4. Kandungan yang diuji pada tapai sukun adalah kadar etanol dan karbohidrat
5. Uji organoleptik yang dilakukan yaitu berkaitan dengan kesukaan terhadap
warna, aroma, rasa dan tekstur pada tapai sukun.

D. Alat dan Bahan
1. Alat
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan tapai sukun yaitu :
Pisau, spatula, timbangan, gelas piala, panci, kain (lampin), pipet tetes,
oven, kompor, baskom/ember, tutup Conway, erlenmeyer, sendok,
thermometer, gelas ukur, kertas saring
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan tapai sukun yaitu:
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Buah sukun, ragi tapai, gula pasir, Bicromat asam, plastik, daun pisang,
akuades, etanol absolute 125 mgr, Kalium karbonat jenuh/Natrium karbonat
jenuh, Tisu

E. Cara Kerja
Berikut ini merupakan prosedur/langkah kerja persiapan dan pembuatan tapai
sukun yang akan dilaksanakan pada:
Waktu

: 09.00 pm sampai dengan selesai

Tempat

: Laboratorium Pendidikan Biologi Sanata Dharma, Yogyakarta

1. Persiapan dan Proses Sterilisasi
a) Langkah sterilisasi alat
1) Pisau, panci, spatula, kain (lampin), dicuci menggunakan sabun dan
akan dibilas kembali menggunakan air bersih
2) Alat lain seperti sendok disterilisasi dengan alkohol 96%.
3) Wadah yang akan digunakan sebagai tempat fermentasi direndam
menggunakan air yang sudah mendidih (ember yang digunakan
berukuran besar)
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2. Pembuatan tapai
a. Persiapan Bahan Baku utama dalam pembuatan tapai
1) Sukun (Artocarpus altilis) dibersihkan dari kulitnya
2) Sukun dipotong berbentuk segi empat dengan ukuran 6x6 cm,
kemudian dicuci dengan air bersih
3) Sukun yang telah di cuci di masukkan ke dalam dandang / panci
ditanak selama ± 30 menit, Setelah matang sukun diangkat dan
ditiriskan kemudian didinginkan pada suhu ruangan selama 1-2 jam
4) Sukun yang telah diangkat didinginkan, kemudian ditimbang
dengan berat 100 gram sebanyak 20 sampel
5) Sukun ditaburi gula sebanyak 10% dan dibolak-balik agar merata,
Kemudian ditaburi dan ragi sebanyak 1%
6) Sukun kemudian dibungkus dengan duan pisang dan plastik,
sedangkan untuk perlakuan kontrol tidak dibungkus hanya
menggunakan kain strimin sebagai penutup diatasnya.
7) Sukun yang telah diberi perlakuan diperam selama 2,3,4 hari pada
suhu ruang, dilakukan hingga 2 kali pengulangan setiap perlakuan.
Adapun langkah dari persiapan tersebut dapat dilihat pada gambar
3.1, sedangkan untuk melihat perlakuan yang diberikan pada tapai
sukun dapat dilihat pada gambar 3.2, 3.3 dan 3.4
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Gambar 3.1 Persiapan Pembuatan Tapai Sukun
b. Cara Membungkus Tapai
Media pembungkus Daun Pisang
1)

Daun pisang dibersihkan menggunakan lampin

2)

Dua lembar daun pisang diambil dan ditumpuk hingga
menjadi dua lapisan

3)

Sukun yang sudah ditaburi gula dan ragi diletakkan diatas
lapisan daun kedua

4)

Daun pisang dilipat dari ujung ke ujung hingga membentuk
kemasan yang rapi.
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5)

Daun pisang yang sudah dilipat direkatkan menggunakan lidi
yang diruncingkan

6)

Bagian ujung daun ujung daun dipotong supaya terlihat rapi,
setelah dikemas dengan rapi sukun yang dibungkus dengan
daun pisang dimasukkan dalam wadah pemeraman

7)

Langkah diatas diulangi pada perlakuan selanjutnya, supaya
lebih jelas lihat gambar 3.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Gambar 3.2 Langkah pengemasan tapai sukun menggunakan media
pembungkus daun pisang
Media Pembungkus Plastik
1) Plastik disiapkan dan dibuka dari kemasannya
2) Sukun yang sudah ditaburi gula dan ragi dimasukkan ke dalam
plastik dan kemudian plastik diikat memutar sampai kencang
agar tidak terlepas
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3) Sukun yang sudah dibungkus dengan daun dimasukkan
kedalam wadah pemeraman
4) Langkah di atas diulangi pada perlakuan selanjutnya, untuk
lebih detailnya lihat gambar 3.2

1)

2)

3)

Gambar 3.3 Langkaah pengemasan tapai sukun dengan media
pembungkus plastik
Perlakuan Kontrol
1) Wadah/toples disiapkan dan dibersihkan menggunakan lampin,
kemudian masukkan sukun yang telah ditaburi gula 10% dan
ragi 1%
2) Kain strimin diletakkan diatas toples untuk menghindari
masuknya serangga. Agar lebih detail dan dapat melihat
dengan jelas gambaran langkah kerja maka perhatikannlah
gsmbsr di bawah ini:
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1)

2)

Gambar 3.3 Perlakuan Kontrol

3. Pengujian Sampel Tapai Sukun
a. Pengujian Kadar Etanol
Pengujian Kadar Etanol dilakukan di Laboratorium Analisa CV.
Chem-mix Pratama dengan menggunakan metode Conway.
Prosedur :
1.) Sampel ditimbang ± 1 gram, diencerkan menjadi 100 mL
sehingga perkiraaan alkohol maksimal 0,1%
2.) 1 mL larutan bikromat asam di ambil dan di masukkan
dalam Conway kamber A
3.) 1 mL larutan sampel diambil dan dimasukan dalam
kamber B
4.) Larutan K2CO3/Na2CO3 jenuh 1 ml ditambahkan dalam
kamber C
5.) Conway ditutup dengan penutupnya yang dilapisi
dengan vaslin
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6.) sampel dicampur dengan natrium karbonat jenuh,
Digoyang memutar supaya homogen
7.) sampel yang sudah homogen dengan natrium karbonat
jenuh diinkubasi pada suhu 800C selama 2 Jam.
8.) Bikromat asam dalam kamber A diambil dan diencerkan
menjadi 10 ml dengan pipet
9.) Bikromat asam 10ml divortex dan tera serapan warna
pada panjang gelombang 470 nm
10.) Selanjutnya etanol absolut ditimbang sebanyak 125 mg
diencerkan menjadi 100 ml sehingga konsentrasi nya 1
mgr/ml, hasil dituliskan pada tabel yang tertera pada
lampiran 2

b. Pengujian Kadar Karbohidrat
Penetapan kadar total karbohidrat menggunakan metode
hidrolisis (Direct Acid Hydroysis :AOAC, 1970 ).
Prosedur Kerja:
1. 0,5-1 gr sampel ditimbang dalam gelas piala 250 ml.
2. Suspen disaring dengan kertas saring dan di cuci dengan air
sampai volume filtrat 250 ml, filtrat yang mengandung
karbohidrat dibuang.
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3. Filtrat 250 ml dipindahkan residu secara kuantitatif dari kertas
saring ke dalam Erlenmeyer dengan cara dicuci dengan 200 ml
air dan ditambahkan 20 ml HCL 25%.Tutup dengan pendingin
balik dan panaskan di atas penangas air sampai mendidih
selama 2,5 jam.
4. Filtrat yang sudah dipanaskan dibiarkan sampai dingin dan
dinetralkan dengan larutan NaOH 45%, encerkan sampai
volume 250 ml.
5. Filtrat disaring kembali campuran diatas pada kertas saring.
6. Kadar gula ditentukan yang dinyatakan sebagai glukosa dari
filtrat yang diperoleh. Penentuan glukosa pada penetapan gula
pereduksi.
7. Kadar Pati ditentukan dengan cara Kadar Karbohidrat total
dikurangi kadar Gula Total..

c. Pengujian Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Biologi kampus III
Universitas Sanata Dharma. Uji organoleptik dilakukan oleh 20 panelis
semi terlatih / agak terlatih terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan,
yang mengenal rasa tapai dan pernah mengonsumsi tapai atau yang
telah mendapatkan pengalaman atau pembelajaran tentang prosedur uji
organoleptik (Setyaningsih, 2010). Pengujian organoleptik ditinjau dari
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segi kesukaan terhadap rasa, warna, aroma dan tekstur pada tapai sukun.
Panelis diminta untuk memberikan tanggapannya dengan mengisi
kuisioner.
1) Uji rasa
a. Saat dilakukan uji kesukaan rasa, panelis diminta untuk
mengambil sampel dengan sendok
b. Panelis diminta untuk merasakan sampel dengan indra
pengecap,
2) Uji warna
a. Saat dilakukan uji kesukaan warna tapai sukun, panelis
diminta untuk mengamati warna sampel tapai yang sudah
disediakan
b. kemudian panelis diminta untuk membandingkan dengan
sampel lainnya agar perbedaan warna dapat terlihat
3) Uji aroma
a. Panelis diminta mengambil sampel tapai yang sudah
disediakan
b. Saat dilakukan uji kesukaan aroma tapai sukun panelis
diminta untuk membuka penutup sampel dan mendekatkan
sampel pada indera pencium yaitu hidung berjarak 3 cm,
kemudian ditutup kembali
4) Uji tekstur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

a. Saat dilakukan uji kesukaan terhadap tekstur panelis diminta
untuk mengambil sampel dan menekan menggunakan
sendok
b. Sampel yang sudah diambil menggunakan sendok kemudian
diletakkan

pada

telapak

tangan

lalu

ditekan/diraba

menggunakan jari
F. Analisis Data
Data hasil penelitian berupa Etanol dan karbohidrat dianalisis dengan
statistik deskriptif. Hasil uji organoleptik dianalisis dengan menggunakan
Statistik Non Prametrik yaitu menggunakan perhitungan statistik nonparametrik kruskal wallis untuk melihat adanya perbedaan signifikan secara
statistik antara dua atau lebih kelompok variabel yang diukur dari sampel yang
tidak sama (bebas), dimana yang dibandingkan lebih dari dua kelompok,
(Anonimous, 2010). Uji pertama yang dilakukan adalah uji Kolmogorovsmirnov test, uji statistik ini bertujuan untuk mengetahui normalitas data.
Kemudian dilanjutkan dengan uji Levene’s Test untuk mengetahui homogenitas
variansi data. Dari kedua uji tersebut nantinya akan diketahui apakah data yang
diuji memenuhi dua asumsi tersebut atau tidak. Jika hasil perhitungan tidak
memenuhi kedua asumsi tersebut maka data dianalisis menggunakan uji kruskal
wallis yang mempunyai derajat signifikansi (α )= 0,05. Hasil perhitungan dari
kruskall wallis ini diolah menggunakan SPPS versi 20 dalam windows 2010.
Interpretasi hasil uji F adalah sebagai berikut:
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1. Jika nilai Fhitung < Ftabel , maka terdapat beda nyata antar populasi ( H0
ditolak)
2. Jika nilai Fhitung > Ftabel ,maka tidak terdapat beda nyata antar populasi
( H0 diterima)
Jika terdapat beda nyata maka data kemudian dianalisis lebih lanjut
menggunakan uji Mann Whitney untuk mengetahui sampel manakah yang
memiliki perbedaan yang paling signifikan.

G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada mata
pelajaran Biologi Kelas XII SMA program IPA pada materi Bioteknologi,
khususnya dalam pengetahuan untuk membuat tapai yang merupakan salah satu
olahan yang termasuk kedalam lingkup Bioteknologi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Lama Fermentasi dan Perbedaan Pembungkus Terhadap
Kadar Karbohidrat pada Tapai sukun
Setelah diberi perlakuan dan proses fermentasi telah berjalan dua
hari, maka diambil sampel dari tiap-tiap perlakuan kemudian dianalisis
kandungan karbohidratnya untuk mengetahui apakah ada penurunan
karbohidrat selama proses fermentasi berlangsung. Sebelum diberi
perlakuan peneliti juga telah melakukan uji karbohidrat terlebih dahulu
sebagai acuan untuk melihat berapa banyak karbohidrat yang berkurang
selama proses fermentasi. Besar karbohidrat sebelum diberi perlakuan
memiliki rata-rata 20,30% adapun untuk melihat data keseluruhan
sampel dapat dilihat pada gambar 4.1

25,00%
20,00%

20,30%19,80%
17,67%

Kadar Karbohidrat

16,18%
15,00%

14,63%
12,82%

12,68%

14,55%
11,95%11,33%

10,00%
5,00%
0,00%
P

K1

K2

K3

PD2

PD3

PD4

PP2

PP3

Perlakuan

Gambar 4.1 Rata-rata Kadar Karbohidrat pada Tapai Sukun
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PP4
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Keterangan:
P

: Sebelum perlakuan

K1

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua

K2

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga

K3

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat

PD2

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua

PD3

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga

PD4

: Perlakuan pembungkus daun hari ke empat

PP2

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua

PP3

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

PP4

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat

Selama proses fermetasi 2 hari karbohidrat yang terkadung dalam
tapai sukun berkurang 0,5% pada sampel dari perlakuan kontrol, sampel
yang dibungkus dengan daun pisang 2,63%, sampel yang dibungkus dengan
pembungkus plasik 5,75%. kemudian untuk fermentasi hari ketiga terjadi
penurunan yang lebih tinggi dari hari sebelumnya, untuk sampel kontrol 2
terjadi penurunan sebesar 4,12%, sampel dengan pembungkus daun pisang
sebesar 5,67%, dan pada sampel dengan pembungkus plastik sebesar 8,35%
dan fermentasi berakhir pada hari ke empat adapun penurunan kadar
karbohidrat berdasarkan data yang diperoleh adalah 7,62% penurunan kadar
karbohidrat pada sampel kontrol tiga, 7,48% pada sampel pembungkus daun
pisang, 8,97% pada sampel pembungkus plastik.
Penurunan kadar karbohidrat terjadi secara terus menerus selama
fermentasi berlangsung, penurunan tersebut membuktikan bahwa ada
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aktivitas mikroorganisme dari penambahan ragi sebesar 1% pada setiap
sampel. Di dalam ragi tapai terdapat mikroorganisme dari Genus
Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenulla,dan bakteri Acetobacter.
Mikroorganiseme dalam ragi yang berperan untuk menyederhanakan
tepung menjadi glukosa serta memproduksi enzim glukoamilase yang akan
memecah

pati

dengan

mengeluarkan

unit-unit

glukosa

adalah

mikroorganisme dari genus Aspergillus. Selanjutnya pati yang telah dipecah
menjadi glukosa tersebut akan diuraiakan menjadi alkohol/etanol dan
bermacam-macam zat organik lainnya oleh Saccharomyces, Candida dan
Hasenulla.
Karbohidrat merupakan salah satu syarat berlangsungnya proses
fermentasi makanan. Fermentasi yang dilakukan oleh ragi akan memecah
karbohidrat menjadi glukosa sederhana yang kemudian akan mengubahnya
menjadi alkohol dan gas CO2. Dalam fermentasi tapai sukun ini juga diberi
tambahan gula sebesar 10% untuk memberikan nutrisi tambahan bagi
mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Pada proses fermentasi
makanan dan minuman perlu memperhatikan banyaknya nutrisi tambahan
yang diberikan, penambahan gula terlalu banyak justru akan mengakibatkan
kematian mikroorganisme di dalamnya sehingga proses fermentasi akan
melambat dan bahkan tidak akan berlangsung secara maksimum.
Pada proses fermentasi makanan/minuman gula yang digunakan
maksimum yaitu 30% (Belitz, 2009). Dari gambar 4.1 dapat diketahui
bahwa penurunan kadar karbohidrat sangat jelas pada setiap harinya dan hal
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tersebut tentu berkaitan dengan lama waktu fermentasi dan perbedaan
pembungkus yang digunakan.
Pada tiap-tiap sampel terjadi perbedaan kadar karbohidrat yang
terkandung di dalamnya atau mengalami penurunan kadar karbohidrat yang
bervariasi. Dalam hal ini sampel perlakuan kontrol tanpa pembungkus pada
semua ulangan mengalami penurunan karbohidrat yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan sampel yang menggunakan pembungkus daun
maupun pembungkus plastik pada setiap ulangan. Hal tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah aktifitas
mikroorganisme yang terkandung di dalamnya, pada sampel kontrol proses
fermentasi terjadi secara aerob dimana tapai tersebut difermentasi tanpa
menggunakan pembungkus.
Menurut Sari (2009) fermentasi tapai akan berlangsung secara
optimal apabila dalam keadaan atau kondisi anaerob. Pernyataan tersebut
dapat dikaitkan dengan hasil yang telah diperoleh bahwa pada sampel
kontrol penurunan karbohidrat terjadi lebih lambat dibandingkan dengan
yang lain. Untuk sampel yang dibungkus menggunakan daun pisang dan
plastik juga memiliki kadar penurunan karbohidrat yang berbeda, hal ini
dikarenakan walaupun proses fermentasi berlangsung secara anaerobik
namun pembungkus yang digunakan memiliki kriteria yang berbeda.
Sampel yang dibungkus menggunakan daun pisang memiliki celah
diantara rekatan lidi pada ujung lipatan yang dapat dilalui oleh udara hal ini
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mengakibatkan adanya sirkulasi udara selama proses fermentasi. Tapai
sukun yang dibungkus dengan plastik tidak memungkinkan adanya sirkulasi
udara hal tersebut dikarenakan plastik memiliki pori-pori yang sangat rapat
dan hampir tidak memiliki celah. Tidak adanya sirkulasi udara akan
membuat fermentasi secara anaerobik akan terjadi lebih cepat yang
mengakibatkan penurunan kadar karbohidrat dengan jumlah presentase
yanag lebih tinggi jika dibandingkan dengan sampel kontrol dan sampel
yang dibungkus menggunakan daun pisang.
B. Pengaruh Lama Fermentasi dan Perbedaan Pembungkus Terhadap
Kadar Etanol Pada Tapai Sukun (Artocarpus atillis)
Selain kadar karbohidrat peneliti juga menguji kadar etanol yang
terkandung pada tapai sukun dengan tujuan untuk melihat banyaknya kadar
etanol yang terkandung pada tapai sukun. Dari hasil analisa kadar etanol
yang diujikan di laboratorium Chem-Mix pratama dengan pengukuran
sebanyak 2 kali. Untuk melihat tinggi rendahnya kadar etanol yang
terkandung pada tapai sukun maka data dimasukkan kedalam tabel dan di
buat histogram agar data tinggi rendahnya kadar etanol pada tapai sukun
dapat terlihat lebih jelas, data tersebut dapat di lihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Rata-rata Kadar Etanol Pada Tapai Sukun

Keterangan:
K1

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua

K2

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga

K3

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat

PD2

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua

PD3

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga

PD4

: Perlakuan pembungkus daun hari ke empat

PP2

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua

PP3

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

PP4

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat

Dari data yang tertera pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa masingmasing sampel dari setiap perlakuan memiliki kadar etanol yang berbeda.
Kandungan etanol yang dihasilkan tentu dipengaruhi oleh lama waktu
fermentasi dan perbedaan pembungkus yang digunakan untuk membungkus
tapai sukun, naiknya kadar etanol pada tapai sukun juga berkaitan erat
dengan turunnya kadar karbohidrat yang terkandung pada tapai sukun.
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Diagram batang menunjukkan adanya peningkatan kadar etanol setiap
harinya yang terjadi pada semua ulangan baik itu sampel Kontrol,
Pembungkus daun pisang dan juga Pembungkus plastik.
Data kadar etanol yang terkandung dalam tapai sukun selama proses
fermenatsi berlangsung, pada hari ke-2 K1 sebanyak (1,60%), sampel
perlakuan PD2 (2,54%), PP2 (3,74%), hari ke-3 mengalami kenaikan etanol
pada sampel perlakuan K2 (1,75%), PD3 (4,08%), PP3 (4,69%) dan pada
hari ke empat untuk sampel perlakuan K3 mengalami penurunan 0,01%
dimana sampel tersebut memiliki kandungan etanol sebesar 1,74%
sedangkan untuk sampel tapai yang dibungkus dengan daun pisang dan
plastik tetap mengalami peningkatan yaitu 4,52% dan 4,99%.
Menurut Sari et al (2008) penurunan kadar etanol pada sampel
kontrol terjadi karena lama fermentasi etanol yang paling optimal adalah 3
hari, jika fermentasi dilakukan lebih dari 3 hari justru akan membuat kadar
etanol menjadi berkurang. Berkurangnya kadar etanol tersebut disebabkan
karena etanol telah dikonversi menjadi senyawa lain, misalnya ester.
Walaupun kandungan etanol pada sampel yang dibungkus dengan daun
pisang dan plastik terus mengalami peningkatan, keduanya tetap memiliki
selisih yang berbeda-beda. Sampel yang dibungkus dengan daun pisang
memiliki kandungan etanol yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel
yang dibungkus dengan plastik, begitu pula sampel yang diambil dari
perlakuan kontrol dimana sampel kontrol merupakan sampel yang
difermentasi tanpa menggunakan pembungkus. Hal ini sesuai dengan
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penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2011) bahwa pembungkus tapai
yang berbeda akan mempengaruhi kandungan kadar etanol pada tapai.
Proses yang terjadi pada fermentasi tapai bersifat heterofermentatif
dimana hasil akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyak.
Aktivitas mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai dapat bekerja secara
aerobik dan anaerobik (Bellitz, 2009). Fermentasi yang bersifat anaerobik
akan menghasilkan kadar etanol dan asam yang cukup tinggi, hal ini terjadi
pada fermentasi tapai sukun pada sampel yang dibungkus menggunakan
plastik dimana sampel tersebut memiliki kandungan etanol yang paling
tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol dan pembungkus daun pisang.
Kenaikan kadar etanol terjadi secara terus menerus hingga hari ke-4 yang
menunjukan proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme di
dalamnya terjadi lebih cepat dan menunjukkan pertumbuhan yang baik
dimana mula-mula hanya menghasilkan etanol yang sedikit kemudian
menjadi bertambah banyak. Namun ada pengecualian untuk sampel kontrol
dimana waktu optimal dalam menghasilkan etanol yang paling banyak
adalah hari ke-3.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kadar etanol
pada sampel kontrol yang dibuat tanpa menggunakan pembungkus, salah
satunya adalah proses fermentasi yang terjadi secara aerobik. Sehingga
dengan berjalannya proses fermentasi secara aerobik dari hari kedua samapi
hari ke empat menyebabkan mudahnya gas dan uap keluar masuk ke dalam
sampel

yang

akan

mempengaruhi

pertumbuhan

dan

aktifitas
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mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Selain itu juga
akan menyebabkan proses oksidasi dan hidrolisis sehingga mengakibatkan
sampel tersebut tidak dapat bertahan lama dengan demikian substrat atau
nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme telah habis digunakan.
Menurut Sari, (2009) apabila substrat atau sumber nutrisi yang
diperlukan oleh mikroorganisme tidak terpenuhi maka akan membuat
aktivitasnya menjadi terhambat atau menuju pada fase kematian sehingga
tidak ada lagi mikroorganisme yang berperan untuk menghasilkan etanol.
Oleh sebab itu terjadilah penurunan pada hari ke-4 selain itu suasana aerobik
tersebut biasanya diikuti oleh aktifitas bakteri asam asetat, sehingga
terbentuk asam asetat yang menimbulkan rasa asam pada tapai. Hal ini
menunjukkan adanya pengaruh pembungkus yang digunakan untuk
membungkus tapai, dimana sampel kontrol dan sampel yang dibungkus
menggunakan daun pisang memiliki kandungan etanol yang lebih rendah,
sebab meskipun fermentasi menggunakan daun pisang bersifat tertutup
dalam ruang gelap atau anaerobik tetapi masih terdapat sirkulasi udara
melalui celah-celah kecil atau rongga udara yang terdapat pada permukaan
daun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

C. Pengaruh Lama Fermentasi dan Perbedaan Pembungkus pada Tapai
Sukun Terhadap Kesukaan Panelis
Selain menguji kandungan etanol dan karbohidrat yang
terkandung pada tapai sukun, dalam penelitian ini juga dilakukan uji
organoleptik dengan melibatkan 20 panelis semi terlatih, dimana
akan diambil sampel dari setiap perlakuan. Menurut Rahayu (2003)
untuk mengetahui kesukaan panelis terhadap suatu produk makanan
maka dilakukan uji organoleptik. Penilaian uji organoleptik tapai
sukun ini dinilai dari kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa
dan tekstur. Sampel yang di uji organoleptik dipengaruhi oleh lama
waktu dan perbedaan pembungkus. Secara fisik produk tapai sukun
bersifat padat, memiliki tekstur yang lunak, berwarna putih agak
kekuningan, memiliki rasa yang khas aroma alkoholik.

1. Warna Tapai Sukun
Bersdasarkan hasil perhitungan kuisioner yang telah diisi
oleh panelis maka dapat diketahui tingkat kesukaan warna pada
tapai sukun. Adapun sampel yang paling disukai dapat dilihat
dari nilai rata-rata yang paling tinggi. Berikut ini merupakan
diagram batang hasil perhitungan rata-rata penilaian kesukaan
panelis pada warna tapai sukun yang dapat dilihat pada gambar
4.3.
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Gambar 4.3 Rata-rata Kesukaan Panelis
Keterangan:
K1

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua

K2

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga

K3

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat

PD2

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua

PD3

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga

PD4

: Perlakuan pembungkus daun hari ke empat

PP2

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua

PP3

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

PP4

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat

Dari rata-rata penilaian panelis dapat dilihat bahwa tingkat
kesukaan panelis terhadap tapai sukun memiliki pemilihan yang
bervariasi. Dalam artian bahwa masing-masing panelis memiliki
ketertarikan warna yang berbeda-beda pada setiap sampel.
Berdasarkan gambar 4.3 diagram batang menunjukkan bahwa
perlakuan K1 memiliki rata-rata yang paling tinggi, dengan tingkat

K3
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penilaian yang paling tinggi dapat dikatakan bahwa perlakuan K1
memiliki warna yang paling banyak disukai oleh panelis.
Melalui pengamatan visual sampel yang diambil dari
perlakuan K1 memang menunjukkan warna dan produk yang
terlihat segar atau enak dipandang. Sampel tersebut berwarna putih
pucat agak kekuningan. Hasil penilaian panelis ini juga dianalisis
secara statistic menggunakan perhitungan Kruskal Wallis untuk
mengetahui adanya pengaruh lama fermentasi dan perbedaan
pembungkus pada tapai sukun terhadap kesukaan panelis. Dalam
Uji statistik pertama yang dilakukan adalah uji Kolmogorovsmirnov Test, uji statistik ini bertujuan untuk mengetahui apakah
data yang sudah didapatkan berditribusi normal atau tidak. Setelah
itu dlanjutkan dengan uji Levene’s Test untuk mengetahui
homogenitas variansi data. Dari kedua uji tersebut didapatkan hasil
bahwa data yang diuji berdistribusi tidak normal dan tidak
homogen, maka dianalisis statistik menggunakan uji Kruskal wallis
yang mempunyai derajat signifikansi (α)= 0,05. Adapun tabel hasil
perhitungan menggunakan Kruskal Wallis dapat dilihat pada tabel
yang tercantum pada lampiran 5.
Dari hasil perhitungan menggunakan uji Kruskall wallis
diperoleh nilai probabilitas= 0,023 Dimana nilai probabilitas (P) <
(α) 0,05 (signifikan) sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat
pengaruh fermentasi dan perbedaan pembungkus terhadap
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kesukaan panelis terhadap warna tapai sukun. Data kemudian
dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Mann Whitney untuk
mengetahui sampel manakah yang memiliki perbedaan yang paling
signifikan atau terdapat beda nyata. Hasil uji Mann Whitney dapat
dilihat pada lampiran 5 dan perbedaan yang signifikan terhadap
warna tapai sukun terjadi pada sampel berikut ini:
-

PD2 dan PP4 = 0,38

-

PP3 dan K1

= 0,20

-

PP3 dan K2

= 0,042

-

PP4 dan K1

= 0,004

-

PP4 dan K2

= 0,043

Beberapa perlakuan di atas memiliki signifikansi lebih kecil
dari (α) 0,05 yang berarti terdapat beda nyata. Sampel yang diambil
dari perlakuan kontrol 1 K1) merupakan sampel yang paling disukai
oleh panelis, dimana sampel tersebut dijadikan acuan dengan
perlakuan smapel hanya didiamkan di wadah atau toples plastik
dengan warna terang tanpa adanya penutup di atasnya, hanya diberi
selembar jaring untuk menghindari masuknya serangga agar tapai
tersebut tetap layak untuk dilakukan uji organoleptik.
Berdasarkan pengamatan secara langsung tapai sukun yang
diberi perlakuan fermentasi selama 2 hari memiliki kriteria dimana
sampel dari perlakuan kontrol K1 memiliki warna yang putih pucat,
sampel yang dibungkus dengan daun pisang PD2 memiliki warna
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putih terang, sampel yang dibungkus dengan plastik PP2 memiliki
warna putih pucat, kemudian untuk sampel tapai sukun yang
difermentasi selama 3 hari K2 memiliki warna yang putih
kekuningan, sampel yang dibungkus dengan daun pisang PD3
memiliki warna putih terang, sampel yang dibungkus dengan plastik
PP3 memiliki warna putih pucat, dan untuk fermentasi hari terakhir
yaitu hari ke 4 sampel kontrol K3 memiliki warna yang putih pucat
kekuningan, sampel yang dibungkus dengan daun pisang PD4
memiliki warna putih terang, sampel yang dibungkus dengan plastik
PP4 memiliki warna putih pucat agak kekuningan. Secara visual
warna-warna dari tiap sampel sekilas hampir mirip dan berdasarkan
hasil analisa data menggunakan statistik terbukti adanya perbedaan
warna atau beda nyata.
Pada uji kesukaan terhadap makanan atau minuman, warna
yang dihasilkan oleh sampel/produk akan mempengaruhi selera atau
nafsu seseorang untuk mencicipi sampel tersebut. Dalam uji
kesukaan terhadap warna pada tapai sukun, panelis tentu
menggunakan indera penglihatan (mata) untuk melihat dan menilai
sebuah produk tersebut. Biasanya dari melihat warna yang
dimunculkan dari makanan atau minuman tersebut akan muncul
sugesti bahawa makanan dengan warna yang kurang menarik akan
mempengaruhi rasanya (Winarno,2004).
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Dengan demikian akan muncul presepsi dari setiap panelis
yang mempengaruhi penilaian panelis dan menjadi kurang yakin
untuk mencicipi sampel tapai sukun yang menurut mereka kurang
memiliki warna yang menarik. Berdasarkan tanggapan panelis
secara langsung pada saat uji kesukaan warna pada sampel tapai
sukun banyak yang mengatakan bahwa warna yang dihasilkan dari
tapai sukun ini semua sampel hampir memiliki warna yang sama dan
susah dibedakan. Oleh sebab itu tentu tanggapan yang diberikan
oleh panelis juga akan mempengaruhi penilaian atau pemberian skor
pada kuisioner

2. Aroma Tapai Sukun
Aroma yang dihasilkan tapai sukun sebagian besar adalah
aroma khas tapai yakni beraroma asam dan alkoholik. Aroma yang
terbentuk dari produksi asam yang terbentuk selama fermentasi dan
masih sedikit terbawa aroma khas dari buah sukun yaitu sedikit
apek. Hasil penilaian panelis terhadap kesukaan aroma pada tapai
sukun ini dianalisis dan di hitung rata-ratanya sam seperti data yang
sebelumnya pada kesukaan warna. Sampel yang memiliki nilai ratarata yang paling tinggi akan menjadi kandidat tapai yang aromanya
paling disukai oleh panelis. Perhitungan rata-rata penilaian panelis
melalui kuisioner dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 4.4 Rata-rata Kesukaan Panelis
Keterangan:
K1

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua

K2

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga

K3

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat

PD2

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua

PD3

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga

PD4

: Perlakuan pembungkus daun hari ke empat

PP2

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua

PP3

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

PP4

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat

Dari gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat kesukaan
panelis pada aroma tapai sukun paling tinggi terletak pada sampel
perlakuan K1 (sampel kontrol fermentasi 2 hari) dimana sampel
tersebut memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan sampel
lainnya. Semua data hasil penilaian panelis terakait dengan
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kesukaan aroma juga diuji lebih lanjut menggunakan uji statistik.
Sama dengan uji statistik pada kesukaan warna, data yang diperoleh
dianalisis menggunakan statistik non paramentrik.
Hasil perhitungan menggunakan Kruskal Wallis dapat dilihat pada
lampiran 5 dan berdasakan perhitungan tersebut diperoleh nilai
probabiitas 0,027 dimana nilai probabilitas (P) < (α) 0,05 (signifkan)
sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh lama fermentasi
dan perbedaan pembungkus terhadap kesukaan panelis pada aroma
tapai sukun. Selanjutnya data kemudian dilanjutkan dengan uji
Mann Whitney untuk membuktikan adanya beda nyata pada setiap
sampel. Adapun dari hasil uji tersbut sampel yang memiliki beda
nyata diantaranya adalah:
- Sampel PD3 dan K1

= 0,027

- Sampel PP3 dan K1

= 0,001

- Sampel PP3 dan K2

= 0,039

- Sampel PD4 dan PP4

= 0,035

- Ssampel PP4 dan K1

= 0,002

- Sampel K1 dan K2

=0,046

Untuk keseluruhan data hasil uji Mann Whitney dapat dilihat
pada (lampiran 6). Perlakuan yang telah disebutkan diatas
merupakan sampel yang paling signifikan atau merupakan sampel
yang memiliki beda nyata dimana nilai probabilitasnya lebih kecil
dari 0,05. Selama uji organoleptik berlangsung peneliti juga
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mengamati secara langsung reaksi yang dilakukan oleh panelis
ketika mencium aroma pada setiap sampel dan panelis sering kali
mengatakan bahwa baunya asam menyengat dan sedikit apek,
terlebih pada sampel yang dibugkus menggakan plastik. Hal ini
dikarenakan plastik sama sekali tidak memiliki celah sehingga
sangat tidak memungkinkan terjadinya sirkulasi udara sehingga
kandungan gas/ CO2 didalamnya menjadi lebih tinggi.
Tapai yang dibungkus dengan daun pisang memiliki aroma
yang khas dan lebih tercium aroma segar dibanding sampel yang
lainnya. Aroma harum tersebut karena adanya kandungan polifenol
yang dihasilkan oleh daun pisang, kandungan polifenol ini juga
dapat membantu menghambat bakteri kontaminan dan akan lebih
memaksimalkan proses fermentasi. Aroma menentukan kelezatan
dari suatu produk, perubahan aroma terjadi karena adanya sejumlah
komponen volatil yang berasal dari produk yang dapat terdeteksi
oleh indera pembau (Rahayu,2003).
Semakin tinggi konsentrasi ragi yang digunakan dalam
fermentasi tapai sukun maka aroma yang dihasilkan akan semakin
menyengat hal ini di dukung oleh Santoso (2010), aroma tapai yang
kuat disebabkan oleh sejumlah senyawa pembentuk aroma yang
terdapat dalam jumlah besar. Senyawa-senyawa tersebut terbentuk
selama proses fermentasi berlangsung yaitu hasil hidrolisa glukosa
dan oksidasi alkohol pada tapai yang bersifat volatile dan
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diakibatkan oleh adanya aktivitas bakteri asam laktat pada keadaan
anaerob. Dalam keadaan anaerob glukosa akan diuraikan menjadi
asam piruvat yang selanjutnya diuraikan kembai menjadi asam
laktat, asam asetat, etnol, CO2 dan sejumlah bahan organik lainnya
seperti etanol dan ester (Kurniawati,2015).

3.

Rasa Tapai Sukun
Uji rasa pada tapai sukun melibatkan indera pengecap yaitu
lidah. Uji rasa merupakan faktor yang paling penting untuk melihat
kesukaan seseorang terhadap rasa sebuah produk makanan tertentu.
Semua hasil peniliaian panelis telah dihitung rata-ratanya untuk
melihat tingkat kesukaan panelis terhadap rasa yang dihasilkan tapai
sukun, adapun hasil rata-rata tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5
yang tertera dibawah ini
4
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Gambar 4.5 Rata-rata Kesukaan Panelis
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Keterangan:
K1

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua

K2

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga

K3

: Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat

PD2

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua

PD3

: Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga

PD4

: Perlakuan pembungkus daun hari ke empat

PP2

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua

PP3

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

PP4

: Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat
Tidak hanya dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata, hasil

penilaian panelis terhadap kesukaan rasa pada tapai sukun juga dapat
dilihat dari hasil uji statistik untuk mengetahui pengaruh dari
perlakuan yang telah diberikan oleh peneliti, hasil perhitungan
statistic menggunakan Kruskal Wallis dapat dilihat pada lampiran 5.
Pada gambar 4.5 diagram batang menunjukan bahwa sampel K1
memiliki nilai yang paling tinggi hal ini menjadi acuan bahwa
sampel tersebut merupakan sampel yang paling disukai oleh panelis
pada umumya.
Selain itu dari hasil uji statistik juga didapatkan hasil bahwa
terdapat adanya pengaruh dari lama waktu fermentasi dan perbedaan
pembungkus pada tapai sukun. Hasil uji statistik menggunakan
kruskal wallis menunjukkan nilai p (value) =0,000 < α (0,05) yang
berarti H0 ditolak dan Hi diterima. Data tersebut menunjukkan
bahwa terdapat beda nyata terhadap rasa tapai sukun yang
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dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi dan pebedaan pembungkus
yang digunakan. Rasa yang dihasilkan oleh tapai sukun merupakan
rasa khas yang dihasilkan selama proses fermentasi yaitu memiliki
rasa manis keasaman, rasa manis dihasilkan dari karbohidrat yang
telah dipecah menjadi gula sederhana dan tambahan gula yang
diberikan dengan konsentrasi 10% dari masa sukun yang
difermentasi. Semakin tinggi kandungan CO2 pada tapai maka rasa
yang dihasilkan akan semakin asam (Suriasih, 2008).
Rasa tapai berhubungan dengan alkohol, asam, dan gula yang
dihasilkan selama proses fermentasi. Selama pemeraman atau proses
fermentasi berlangsung terjadi perubahan rasa dari sukun. Setelah
menjadi tapai rasa sukun akan berubah menjadi manis asam dan
alkoholik, perubahan rasa yang semakin besar disebabkan oleh
hilangnya senyawa penting pembentuk rasa melalui volatilisasi,
oksidasi, kondensasi dan reaksi kimia lainnya (Widianarko,2002).
Penggunaan media pembungkus ini berpengaruh pada rasa yang
dihasilkan oleh tapai sukun kebanyakan panelis mengisi kuesioner
dengan memilih suka dan agak suka.
Sebelum difermentasi sukun memiliki rasa sedikit gurih dan
rasa gurih tersebut masih sedikit terasa setelah menjadi tapai. Rasa
yang dihasilkan oleh sampel yang dibungkus dengan daun pisang
cenderung sama yakni lebih terasa manis, segar dan berair. Mengacu
dengan

perbedaan

pembungkus

yang

digunakan,

panelis
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memberikan penilaian dan tanggapan bahwa kebanyakan panelis
menyukai sampel yang dibungkus menggunakan daun pisang dari
pada sampel yang dibungkus menggunakan plastik. Sampel yang
memiliki beda nyata diantaranya adalah:
-

Sampel PP2 dan K1

= 0,006

-

Sampel PP2 dan K2

= 0,01

-

Sampel PD3 dan PD4

=0,036

-

Sampel PD3 dan K2

= 0,027

-

Sampel PP3 dan K1

= 0,001

-

Sampel PP3 dan K2

= 0,009

-

Sampel PD3 dan K1

= 0,015

-

Sampel PP3 dan K1

= 0,000

-

Sampel PD4 dan K1

= 0,000

-

Sampel PP3 dan K3

= 0,035

-

Sampel PD4 dan K2

= 0,002

-

Sampel PP4 dan K1

= 0,000

-

Sampel PP4 dan K2

= 0,000

-

Sampel K1 dan K2

= 0,000

Terlepas dari tanggapan panelis terhadap rasa tapai pada
perbedaan pembungkus yang digunakan, panelis juga memberikan
tanggapan atau komentarnya secara langsung untuk sampel tapai
sukun yang digunakan sebagai kontrol yakni K1, K2, K3. Dikatakan
bahwa sampel kontrol rasanya sedikit berbeda dengan sampel yang
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dibungkus baik itu menggunakan daun maupun plastik, selain itu
kandungan air pada sampel kontrol juga tidak terlalu banyak.
Kebanyakan panelis lebih menyukai sampel K1, dimana sampel
tersebut memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan sampel
lainnya, hal ini di karena sampel kontrol difermentasi secara aerob
dan sampel K1 merupakan sampel yang difermentasi selama dua
hari.
Dalam lama waktu dua hari dan kondisi fermentasi aerob itu
karbohidrat yang terkandung pada sukun belum terlalu banyak
digunakan oleh mikroorganisme yang ada didalamnya sehingga rasa
manis dari gula dan kerbohidrat didalamnya masih lebih terasa
dibanding sampel lainnya. Tidak seperti sampel yang dibungkus
menggunakan daun dan plastik, laju fermentasi atau proses
fermentasi tapai sukun secara aerob terjadi lebih lambat
dibandingkan sampel yang difermentasi secara anaerob.
Selain itu dari bau atau aroma yang muncul panelis memiliki
sugesti bahwa sampel tapai yang baunya menyengat (asam,
alkoholik) maka rasa yang dihasilkan akan terasa lebih asam.
Respon tersebut kebanyakan ditujukan pada sampel yang dibungkus
menggunakan plastik dan pada semua sampel tapai sukun yang di
fermentasi selama 4 hari. Rasa manis yang terdapat pada tapai sukun
ini juga dapat dikaitkan degan pemberian gula sebanyak 10% pada
semua sampel. Penilaian rasa terhadap sebuah produk makanan erat
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kaitaannya dengan aroma yang dikeluarkan dari produk tersebut.
Presepsi aroma merupakan interpretasi dari stimulus yang
dihasilkan

oleh

molekul-molekul

komponen

aroma

yang

berinteraksi dengan saraf pembau, yang kemudian akan merangsang
nafsu makan seseorang (Hashmi, 2007).
Rasa asam, manis, alkoholik dapat di ukur dari bau/aroma
yang dimunculkan oleh tapai yang menguap melalui udara (Rahayu,
2001). Respon penilaian panelis pada uji kesukaan terhadap tapai
sukun ini juga dapat dipengaruhi oleh sugesti dari responden
lainnya, dimana ketika ada panelis yang mengungkapan bahwa
sampel tertentu memiliki rasa asam maka panelis yang lainnya juga
terlihat ragu-ragu untuk mencicipinya begitu juga apabila panelis
mencium aroma sampel yang kurang enak atau menyengat maka
panelis lainnya akan memiliki keraguan untuk mencicipi sampel hal
tersebut terjadi secara reflek atau bekerja dibawah sadar hal tersebut
tentu akan berdampak pada pemberian nilai atau skor pada sampel
tapai sukun.

4. Tekstur Tapai Sukun
Secara visual dari keseluruhan sampel tapai sukun, sampel
yang dibungkus menggunakan daun pisang memiliki kualitas yang
lebih bagus dibandingkan dengan kontrol dan tapai yang dibungkus
menggunakan plastik sebab daun pisang memiliki celah atau pori-pori
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yang tidak terlalu rapat hal tersebut juga mengacu Pada penelitian
Sutanto (2005) yang berjudul penggunaan media pembungkus tape
ketan putih dan ketan hitam, dan hasil yang paling baik ialah tapai
yang dibungkus menggunakan daun pisang. Hasil penilaian panelis
dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata yang diperoleh dari pengisian
lembar kuisioner, adapun hasilnya dapat diihat pada gambar 4.6
dibawah ini.
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PP4
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Perlakuan

Gambar 4.6 Rata-rata Kesukaan Panelis
Keterangan:
K1 : Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke dua
K2 : Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke tiga
K3 : Perlakuan kontrol tanpa pembungkus hari ke empat
PD2 : Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke dua
PD3 : Perlakuan pembungkus daun pisang hari ke tiga
PD4 : Perlakuan pembungkus daun hari ke empat
PP2 : Perlakuan pembungkus plastik hari ke dua
PP3 : Perlakuan pembungkus plastik hari ke tiga

K3
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PP4 : Perlakuan pembungkus plastik hari ke empat

Sampel yang dibungkus menggunakan daun pisang dan kontrol
memiliki tekstur yang lebih kenyal dan lebih bagus dibandingkan
sampel yang dibungkus dengan plastik. Sampel yang dibungkus
menggunakan plastik memiliki tekkstur yang lebih lembek dan
memiliki kandungan air yang lebih banyak dibandingkan sampel
yang

dibungkus

menggunakan

daun

pisang

dan

kontrol.

Berdasarkan data hasil analisa statistik dengan Kruskal Wallis
menunjukan bahwa p value (0,015) lebih kecil dari α (0,05) yang
menyatakan H0 ditolak dan Hi diterima hal tersebut berarti terdapat
beda nyata kesukaan tekstur tapai. Sampel tapi sukun yang
teksturnya paling disukai oleh panelis adalah sampel kontrol yang
difermentsi 2 hari K1(G) dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,25. Tabel
hasil perhitungan statistik menggunakan Kruskal Wallis dapat
dilihat pada lampiran 5. Dari hasil perhitungan Kruskal Wallis dan
uji lanjut menggunakan Mann Whitney sampel yang memiliki beda
nyata diantaranya yaitu:
- Sampel PD2 dan K1 = 0,020
- Sampel PP2 dan PD3 = 0,000
- Sampel PP2 dan K1 = 0,000
- Sampel PP2 dan K2 = 0,013
- Sampel PP3 dan PD4 =0,017
- Sampel PP3 dan K1 = 0,002
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- Sampel PP3 dan K3 = 0,011
- Sampel PD4 dan PP4 = 0,021
- Sampel PP4 dan K1 = 0,002
- Sampel PP4 dan K3 = 0,028
Dari keseluruhan sampel secara visual, sampel yang
dibungkus menggunakan plastik memiliki tekstur yang paling
lembek dan berair, hal ini dikarenakan selama proses fermentasi
tapai, karbohidrat yang terkandung pada tapai sukun telah
digunakan oleh mikroorganisme pada tapai untuk diubah menjadi
glukosa menjadi etanol, air dan gas karbondioksida Sehingga dapat
mengakibatkan perubahan tekstur pada tapai sukun tersebut
(Anggraeni dkk, 2005). Selain itu sebelum difermentasi, sukun juga
terlebih dahulu dikukus dengan tujuan agar sukun menjadi lebih
lunak dan memudahkan mikroorganisme dalam memecah pati yang
ada didalamnya.
D. Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan dalam penelitian inu adalah:
a)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesalahan dalam uji
organoleptik dengan mencampur ulangan sampel tapai
menjadi satu sehingga memperoleh data 1 ulangan saja.
Untuk penelitian selanjutnya sangat diharuskan untuk
memahami intruksi dalam panduan uji organoleptik agar
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tidak terjadi kesalahan dan perlu adanya penambahan
pengulangan sampel agar uji organoleptik mendapatkan data
yang lebih valid.
b) Penelitian ini hanya menggunakan dua faktor yaitu pengaruh
lama fermentasi dan perbedaan pembungkus. Dalam
penelitian ini hanya diuji kandungan kadar etanol, karbohidrat
dan tingkat kesukaan panelis terhadap tapai sukun.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN PADA PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Lama Fermentasi dan Perbedaan
Pembungkus Terhadap Kadar Etanol dan Karbohidrat pada Tapai Sukun
(Artocarpus altilis ) Serta Uji Tingkat Kesukaan Terhadap Tapai Sukun” dapat
digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk diadakannya kegiatan praktikum
disekolah terutama disekolah menengah atas (SMA) kelas XII semester genap pada
BAB Bioteknologi.
Penerapan materi ilmu biologi pada bidang bioteknologi konvensional
adalah dengan mempelajari tentang prinsip bioteknologi dan pemanfaatan
bioteknologi dalam kehidupan nyata. Pembelajaran ini akan dirancang dengan
sebaik mungkin agar peserta didik dapat melakukan kegiatan praktikum dengan
baik. Pengaplikasian materi bioteknologi dlam bidang konvensional ini akan
dilakukan dengan memanfaatkan sukun sebagai bahan baku utama dalam
pembuatan tapai sebagai salah satu produk makanan fermentasi.
Pembelajaran yang akan dilakukan mengacu pada kurikulum 2013. Adaun
kompetensi ini dan kompentensi dasar yang akan digunakan adalahh:
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A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotng royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsive
dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai masalah dalam berinteraksi secra afektif dengan lingkungan
social dana lam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humanivora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan
procedural ada bidang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah knkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya
disekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, an
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar
3.10 Memhaami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
4.10 Merencanakan dan melakukan dalam penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi

konvensional

unruk

menghasilkan

produk

dan

mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
Penerapan hasil penelitian ini memerlukan sebuah rancangan yang benarbenar matang oleh karena itu perlu disiapkan silabus, RPP, LKS , Instrumen
penilaian kognitif, instrument afektif dan instrument penilaian psikomotorik.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Secara keseleruhan lama fermentasi dan perbedaan pembungkus
mempengaruhi penurunan kadar karbohidrat pada sukun dan banyaknya
kadar etanol yang dihasilkan pada proses fermentasi
2. Secara keseluruhan sampel tapai sukun yang paling disukai oleh panelis
adalah sampel kontrol dengan lama waktu fermentasi 2 hari. Dengan
demikian dapat DIbahwa tapai dengan lama waktu fermentasi dua hari
sudah dapat diterima dan dikonsumsi oleh panelis.

B. Saran
1. Apabila akan melakukan penelitian dalam pembuatan tapai sukun,
sebaiknya dalam penelitian dilakukan lebih dari 2 kali pengulangan agar
data yang diperoleh lebih valid
2. Dalam melakukan penelitian baiknya semua data yang berkaitan dengan
penelitian dibackup untuk menghindari terjadinya kehilangan data
3. Perlu adanya penambahan faktor atau perlakuan dalam pembuatan tapai
agar penelitian dapat menunjukkan data yang lebih valid.
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Lampiran 1 : Dokumentasi pembuatan tapai
DOKUMENTASI PEMBUATAN TAPAI SUKUN

PROSES PENGUKUSAN SUKUN
MENGGUNAKAN PANCI DAN
KOMPOR

RAGI TAPAI YANG DIGUNAKAN
UNTUK FERMENTASI

PROSES PENIMBANGAN SUKUN
SESUAI DENGAN UKURAN YANG
SUDAH DITENTUKAN
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PROSES PENCAMPURAN RAGI
DAN GULA
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PROSES PEMBUNGKUSAN
TAPAI DENGAN
MENGGUNAKAN PLASTIK
DAN DAUN PISANG

PROSES PEMERAMAN TAPAI
YANG SIAP DI FERMENTASI

SAMPEL TAPAI KONTROL
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Lampiran 2 : Data Hasil Analisa Laboratorium Chem-Mix Pratama
DATA HASIL ANALISA KARBOHIDRAT SEBELUM PERLAKUAN
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DATA HASIL ANALISA KARBOHIDRAT DAN ETANOL SETELAH FERMENTASI DUA
HARI
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DATA HASIL ANALISA KARBOHIDRAT DAN ETANOL SETELAH FERMENTASI TIGA
HARI
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DATA HASIL ANALISA KARBOHIDRAT DAN ETANOL SETELAH FERMENTASI
EMPAT HARI
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Lampiran 3 : Kuisioner Uji Organoleptik Tapai Sukun
KUISIONER UJI ORGANOLEPTIK
Nama

:

Prodi/Angkatan

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Petunjuk Pengisian
Saudara diminta untuk memberikan penilaian dengan mencoba langsung
mengenai warna,aroma,rasa dan tekstur pada tapai. Pengisian dilakukan dengan cara
memberikan tanda centang (√) pada keterangan yang mewakili penilaian anda.
Langkah Uji :
1. Uji Kesukaan Aroma
a) Ambil dan bukalah sampel tape yang sudah disediakan
b) Saat melakukan uji kesukaan aroma tapai sukun panelis diminta untuk
mendekatkan sampel pada indra pencium yaitu hidung berjarak 3 cm,
kemudian berilah skor sampel tersebut dengan rentang 1-5 pada lembar
sebaliknya
2. Uji Kesukaan Warna
a) Saat uji kesukaan warna tapai sukun, panelis diminta untuk mengamati
warna sampel tapai yang sudah disediakan
b) kemudian berilah skor sampel tersebut dengan rentang 1-5 pada lembar
sebaliknya
3. Uji Kesukaan Rasa
a) Saat melakukan uji kesukaan rasa panelis diminta untuk mengambil
sampel dengan sendok
94
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b) Panelis diminta untuk merasakan sampel dengan indra pengecap,
kemudian berilah skor sampel tersebut dengan rentang 1-5 pada lembar
sebaliknya
4. Uji Kesukaan Tekstur
a) Saat melakukan uji kesukaan terhadap tekstur panelis diminta untuk
mengambil sampel dan menekan menggunkan sendok
b) Kemudian panelis diminta untuk memberikan skor dengan rentang 1-5
pada lembar sebaliknya

Format Uji Organoleptik Tapai
KODE

PARAMETER UJI KESUKAAN

4
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Warna Tapai

Aroma Tapai

Sukun

Sukun

3

2

1

4

3

2

Rasa Tapai Sukun

Tekstur Tapai
Sukun

1

4

3

2

1

4

3

2

1
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Keterangan:
skor

4

3

2

1

Warna

Sangat suka

suka

Agak suka

Tidak suka

Aroma

Sangat suka

suka

Agak suka

Tidak suka

Rasa

Sangat suka

Suka

Agak suka

Tidak suka

Tekstur

Sangat suka

suka

Agak suka

Tidak suka

pernyataan
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Lampiran 4 : Data Mentah Hasil Penilaian Uji Organoleptik
Data Kesukaan Warna
Panelis Nomor A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RATA-RATA

B
3
3
3
4
4
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3.1

C
3
3
3
4
4
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
4
4
3
2
3
3

D
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
1
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
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Jenis Perlakuan
E
F
3
3
3
4
2
3
3
3
4
4
2
1
3
4
3
2
2
2
3
3
2
3
1
2
1
2
3
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
4
3
2
2.65
2.85

G
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2.75

H
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
4
3
4
3
3.25

I
3
3
4
3
4
3
2
3
3
4
2
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3.2

1
2
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
4
3
3
3
2.8
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Data Kesukaan Rasa
Panelis Nomor A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RATA-RATA

B
1
1
4
3
4
3
2
3
3
2
2
2
2
1
3
2
4
3
3
3
2.55

C
1
3
2
2
2
2
3
2
2
3
1
3
2
2
3
3
4
2
2
2
2.3

D
3
1
1
2
4
3
3
3
3
1
2
2
4
4
4
3
4
2
4
3
2.8

Jenis Perlakuan
E
F
1
1
4
4
2
3
2
3
2
3
2
1
2
3
3
1
3
1
1
1
2
1
4
4
1
1
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
1
3
1
2.4
2.05

G
2
3
2
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
3
1
2
3
1
2
2.15

H
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
2
3
3
4
2
4
4
3
4
4
3.55

I
3
3
4
2
4
3
3
3
2
3
2
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3.1

4
2
2
4
3
2
3
2
2
2
3
1
3
4
2
3
3
2
2
2
2.55
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Data Kesukaan Aroma
Panelis Nomor A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RATA-RATA

B
4
1
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
4
3
3
3
2.8

C
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
4
2
2.55

D
2
2
3
2
4
2
4
2
2
2
2
4
4
3
3
3
4
2
2
1
2.65

Jenis Perlakuan
E
F
1
4
3
4
2
2
3
2
4
3
3
1
3
3
2
1
1
4
2
1
2
2
1
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
4
2
1
2.35
2.55

G
2
3
2
3
3
3
3
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2.55

H
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
3
4
3
3.25

I
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2
2.85

3
2
3
3
2
3
3
4
3
1
3
2
4
3
3
3
4
2
4
3
2.9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100

Data Kesukaan Tekstur
Panelis Nomor A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RATA-RATA

B
4
2
3
2
4
2
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2.75

C
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
4
4
3
3
2
2.7

D
4
1
3
3
4
2
3
3
3
3
2
2
4
2
3
3
4
3
2
3
2.85

Jenis Perlakuan
E
F
2
4
3
4
3
3
4
2
2
4
2
3
3
3
2
3
1
1
3
3
2
3
1
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
2
3
2.45
3

G
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
4
3
2
2
2.55

H
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
4
4
3
4
3
3.25

I
3
4
4
2
4
1
3
1
1
3
1
4
2
3
3
3
3
3
4
1
2.65

4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
4
3
3
3
3
3
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Lampiran 5 :Hasil Statistik Kruskal-Wallis
Tabel 5.1 Uji Kruskal-Wallis Kesukaan warna

Ranks
perlakuan
PD2
PP2
PD3
PP3
penilaian PD4
panelis
PP4
K1
K2
K3
Total

N

Mean Rank
20
20
20
20
20
20
20
20

101,70
94,50
89,10
74,70
82,80
76,50
112,50
108,90

20
180

73,80

Test Statisticsa,b
penilaianpanelis
ChiSquare
df

17,785
8

Asymp.
Sig.

,023

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: perlakuan

Tabel 5.2 Uji Kruskal-Wallis Kesukaan Rasa

Ranks
perlakuan
N
PD2
20
PP2
20
PD3
PP3
PD4
penilaian PP4
panelis
K1
K2
K3
Total

20
20
20
20
20
20
20

Mean Rank
87,85
72,93
101,28
79,38
64,23
66,40
139,68
116,88
85,90

180

101

Test Statisticsa,b
penilaianpanelis
ChiSquare
Df
Asymp.
Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
perlakuan

39,950
8
,000
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Tabel 5.3 Uji Kruskal-Wallis Kesukaan Aroma
Ranks
perlakuan
N
Mean Rank
PD2
20
95,85
PP2
20
78,48
PD3
20
84,08
PP3
PD4
penilaian PP4
panelis
K1
K2
K3
Total

20
20
20
20
20
20

69,48
83,13
80,50
122,65
98,23
102,13

Test Statisticsa,b
penilaianpanelis
ChiSquare
Df

17,320
8

Asymp.
Sig.

,027

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: perlakuan

180

Tabel 5.4 Uji Kruskal-Wallis Kesukaan Tekstur

Ranks
perlakuan
N
Mean Rank
PD2
20
85,08
PP2
20
81,55
PD3
20
93,48
PP3
PD4
penilaian PP4
panelis
K1
K2
K3
Total

20
20
20
20
20
20
180

68,63
104,05
71,38
118,33
87,58
104,45

Test Statisticsa,b
penilaianpanelis
ChiSquare
df

18,886

Asymp.
Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: perlakuan

8
,015
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Lampiran 6 : Tabel Hasil Uji Mann-Whitney
Mann-Whitney Test Tabel Kesukaan Warna
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PD2

20

23.50

470.00

PP4

20

17.50

350.00

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

140.000

Wilcoxon W

350.000

Z

-2.073

Asymp. Sig. (2-tailed)

.038
.108b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.

Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP3

20

16.80

336.00

K1

20

24.20

484.00

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

126.000

Wilcoxon W

336.000

Z

-2.317

Asymp. Sig. (2-tailed)

.020

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .046b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP3

20

17.20

344.00

K2

20

23.80

476.00

Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

134.000

Wilcoxon W

344.000

Z

-2.031

Asymp. Sig. (2-tailed)

.042

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .076b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.

Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP4

20

16.25

325.00

K1

20

24.75

495.00

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

115.000

Wilcoxon W

325.000

Z

-2.850

Asymp. Sig. (2-tailed)

.004

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .021b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP4

20

16.75

335.00

K2

20

24.25

485.00

Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

125.000

Wilcoxon W

335.000

Z

-2.453

Asymp. Sig. (2-tailed)

.014

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .043b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.

Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

K1

20

23.50

470.00

K3

20

17.50

350.00

Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

140.000

Wilcoxon W

350.000

Z

-1.962

Asymp. Sig. (2-tailed)

.050

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .108b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Mann-Whitney Test Tabel Kesukaan Aroma
Ranks
perlakuan

N

Mean Rank Sum of Ranks

PD3

20

16.63

332.50

20

24.38

487.50

Penilaian
K1
panelis
Total

40

Test Statisticsa
Penilaian
panelis
Mann-Whitney U

122.500

Wilcoxon W

332.500

Z

-2.217

Asymp. Sig. (2-tailed)

.027

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

.035b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks
perlakuan

N

Mean Rank Sum of Ranks

PP3

20

14.73

294.50

20

26.28

525.50

penilaian
K1
panelis
Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

84.500

Wilcoxon W

294.500

Z

-3.351
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Asymp. Sig. (2-tailed)

.001

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

.001b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks
perlakuan

N

Mean Rank Sum of Ranks

PP3

20

17.05

341.00

20

23.95

479.00

penilaian
K2
panelis
Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanel
is
Mann-Whitney U

131.000

Wilcoxon W

341.000

Z

-2.060

Asymp. Sig. (2-tailed)

.039

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

.063b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks
perlakuan N

Mean Rank Sum of Ranks

PD4

20

16.88

337.50

Penilaianpanelis PP4

20

24.13

482.50

Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

127.500
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Wilcoxon W

337.500

Z

-2.111

Asymp. Sig. (2-tailed)

.035

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

.049b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks
perlakuan

N

Mean Rank Sum of Ranks

PP4

20

15.35

307.00

20

25.65

513.00

penilaianp
K1
anelis
Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanel
is
Mann-Whitney U

97.000

Wilcoxon W

307.000

Z

-3.128

Asymp. Sig. (2-tailed)

.002

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

.005b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Ranks
perlakuan

N

Mean Rank Sum of Ranks

K1

20

23.73

474.50

20

17.28

345.50

penilaianp
K2
anelis
Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

135.500

Wilcoxon W

345.500

Z

-1.991

Asymp. Sig. (2-tailed)

.046

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

.081b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Mann-Whitney Test Tabel Kesukaan Rasa
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP2

20

13.08

261.50

K1

20

27.93

558.50

Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

51.500

Wilcoxon W

261.500

Z

-4.228

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP2

20

14.90

298.00

K2

20

26.10

522.00

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

88.000

Wilcoxon W

298.000

Z

-3.261

Asymp. Sig. (2-tailed)

.001

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .002b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PD3

20

24.23

484.50

PD4

20

16.78

335.50

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

125.500

Wilcoxon W

335.500

Z

-2.094

Asymp. Sig. (2-tailed)

.036

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

.043b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.

Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PD3

20

16.33

326.50

K1

20

24.68

493.50

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

116.500

Wilcoxon W

326.500

Z

-2.432

Asymp. Sig. (2-tailed)

.015

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .023b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP3

20

13.83

276.50

K1

20

27.18

543.50

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

66.500

Wilcoxon W

276.500

Z

-3.796

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP3

20

16.00

320.00

K2

20

25.00

500.00

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

110.000

Wilcoxon W

320.000

Z

-2.615

Asymp. Sig. (2-tailed)

.009

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .014b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks
perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PD4

20

13.35

267.00

K1

20

27.65

553.00

penilaianpanelis
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Total

40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U

57.000

Wilcoxon W

267.000

Z

-4.047

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PD4

20

15.18

303.50

K2

20

25.83

516.50

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

93.500

Wilcoxon W

303.500

Z

-3.055

Asymp. Sig. (2-tailed)

.002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .003b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP4

20

12.53

250.50

K1

20

28.48

569.50

Total

40
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Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

40.500

Wilcoxon W

250.500

Z

-4.504

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000
.000b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

PP4

20

14.33

286.50

K2

20

26.68

533.50

Total

40

Test Statisticsa
penilaianpanelis

Test Statisticsa
Ranks

Mann-Whitney U

76.500

Wilcoxon W

286.500

Wilcoxon W
K2

20 2872.65.0603

Z

-3.595

20 -3.5114.538

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

p
Zenilaianp K3
anelis
Asymp. Sig. (2-tailed)
Total
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001b
a. Grouping Variable: perlakuan

b. Not corrected for ties.

Ranks
perlakuan N

Mean
Rank

Sum of Ranks

K1

20

24.28

485.50

Penilaian
K2
panelis

20

16.73

334.50

40

40

.000
.001b

a. Grouping Variable: perlakuan

b. Not corrected for ties.

Total

N

penilaianpanelis
Mean
77.R
50an0k

perlakuan
Mann-Whitney U
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Mann-Whitney Test tabel Kesukaan Tekstur
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PD2
K1
Total

N
20
20
40

Mean Rank
16.63
24.38

Sum of Ranks
332.50
487.50

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U
122.500
Wilcoxon W
332.500
Z
-2.327
Asymp. Sig. (2-tailed)
.020
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .035b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks
perlakuan
PP2
penilaianpa
PD3
nelis
Total

N

Mean Rank Sum of
Ranks
19.20
384.00
21.80
436.00

20
20
40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U

77.500

Wilcoxon W

287.500

Z

-3.515

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

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

.001b

a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PP2
K1
Total

N
20
20
40

Mean Rank
16.30
24.70

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U
116.000
Wilcoxon W
326.000
Z
-2.496
Asymp. Sig. (2-tailed)
.013
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .023b

Sum of Ranks
326.00
494.00
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a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PP3
PD4
Total

N
20
20
40

Mean Rank
16.53
24.48

Sum of Ranks
330.50
489.50

Mean Rank
15.10
25.90

Sum of Ranks
302.00
518.00

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U
120.500
Wilcoxon W
330.500
Z
-2.380
Asymp. Sig. (2-tailed)
.017
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .030b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PP3
K1
Total

N
20
20
40

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U
92.000
Wilcoxon W
302.000
Z
-3.165
Asymp. Sig. (2-tailed)
.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .003b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PP3
K3
Total

N
20
20
40

Mean Rank
16.35
24.65

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U
117.000
Wilcoxon W
327.000
Z
-2.556
Asymp. Sig. (2-tailed)
.011
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .024b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.

Sum of Ranks
327.00
493.00
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Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PD4
PP4
Total

N
20
20
40

Mean Rank
24.33
16.68

Sum of Ranks
486.50
333.50

Test Statisticsa
Penilaian panelis
Mann-Whitney U
123.500
Wilcoxon W
333.500
Z
-2.306
Asymp. Sig. (2-tailed)
.021
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .038b

Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PP4
K1
Total

N
20
20
40

Mean Rank
15.20
25.80

Sum of Ranks
304.00
516.00

Mean Rank
16.45
24.55

Sum of Ranks
329.00
491.00

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U
94.000
Wilcoxon W
304.000
Z
-3.128
Asymp. Sig. (2-tailed)
.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .004b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
Ranks

penilaianpanelis

perlakuan
PP4
K3
Total

N
20
20
40

Test Statisticsa
penilaianpanelis
Mann-Whitney U
119.000
Wilcoxon W
329.000
Z
-2.509
Asymp. Sig. (2-tailed)
.012
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .028b
a. Grouping Variable: perlakuan
b. Not corrected for ties.
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Lampiran 7 : Silabus

PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU –ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII

Semester

: Genap

Kompetensi Inti
Rumusan kompetensi inti mencakup empat kompetensi yaitu:
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
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KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi dan alam serta dalam 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 dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya disekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.
Kompetensi
Materi
Dasar
Pembelajaran
3.10. Menganalisis Faktual
prinsip Penerapan
prinsip
bioteknologi
Bioteknologi
dalam kehidupan
dan
 Dampak positif
penerapannya
dan negatif
sebagai upaya
penerapan
peningkatan
bioteknologi bagi
kesejahteraan
kehidupan
manusia
manusia
Konseptual

Kegiatan Pembelajaran
Stimulation
(stimulasi/pemberian
rangsangan)
 Melihat dan
memperhatikan
berbagai produkproduk bioteknologi
melalui tayangan
video/ gambar
 Membaca buku
panduan belajar,
jurnal atau literatur

Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.10.1 Menguraikan
prinsip dan
konsep dasar
bioteknologi (C4)
3.10.2 Memisahkan
contoh produk
bioteknologi
konvensional dan
modern dalam
kehidupan seharihari dari hasil
diskusi kelompok

Penilaian
Tes tertulis
 Ulangan
harian(pilihan
ganda dan
uraian)
Observasi
 Lembar
observasi
sikap dalam
berdinamika
kelompok

Alokasi
Sumber
Waktu
Belajar
6 JP
 Buku
(3 kali
biologi
pertemuan) kelas XII
Semester
genap
 LKS
 Internet
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Kompetensi
Dasar
4.10. Menyajikan
laporan hasil
percobaan
penerapan
prinsipprinsip
Bioteknologi
konvensional
berdasarkan
scientific
method

Materi
Pembelajaran
 Konsep dasar
Bioteknolgi
 Pengertian
bioteknologi
 Pengertian dan
konsep dasar
bioteknologi
konvensional dan
modern
 Pemanfaatan
mikroorganisme
dalam
bioteknologi
Prosedural
 Melakukan
praktikum
pembuatan
produk
bioteknologi
konvensional
(minuman
fermentasi)
Metakognitif
 Menyajikan data
dan menganalisis
hasil praktikum

Kegiatan Pembelajaran
tentang materi
bioteknologi
Problem statement
(pertanyaan/identifikasi
masalah)
 Peserta didik
membangun
pertanyaan tentang
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi modern
Data collection
(Pengumpulan Data)
 Peserta didik
mengumpulkan
informasi yang
relevan dengan
mengkaji literatur
mengenai dampak
positif dan negatif
yang akan
ditimbulkan dari
penerapan
bioteknologi
Data processing
(pengolahan data)

Indikator Pencapaian
Kompetensi
dan study
literature (C4)
3.10.3 Mengaitkan
dampak positif
dan negatif
produk
bioteknologi
dengan kondisi
lingkungan dan
masyarakat (C4)
4.10.1 Memproyeksikan
hasil praktikum
pembuatan
produk
bioteknologi
konvensional
berupa makanan
fermentasi (C5)
4.10. Menyimpulkan data
hasil diskusi
kelompok dan dan
data hasil kegiatan
praktikum dalam
bentuk catatan dan
laporan praktikum
(C5)

Penilaian
 lembar
observasi
kinerja
praktikum
Portofolio
 Laporan
praktikum

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran
melalui laporan
tertulis

Kegiatan Pembelajaran
 Peserta didik
membuat catatan hasil
diskusi, review
literature dan
portofolio mengenai
kegiatan praktikum
pembuatan minuman
fermentasi yang
sudah dilakukan
bersama kelompok
Verification
(Pembuktian)
 Peserta didik
memverifikasi hasil
pengamatannya
dengan data-dat aau
teori dari buku
melalui diskusi
kelompok
Generalization
(Menarik Kesimpulan)
 Peserta didik
menyimpulkan hasil
kegiatan
pembelajaran dari
hasil study literature,
diskusi kelompok dan
mempresentasikannya
secara langsung

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 8 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN DAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2 (6 JP)

Materi

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 2 X 45 Menit (3 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)
Rumusan kompetensi inti mencakup empat kompetensi yaitu:
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi dan alam serta
dalam 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.
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KI 4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar

Indikator

3.10 Menganalisis prinsip-prinsip

3.10.1 Menguraikan prinsip dan

Bioteknologi
penerapannya
upaya

dan
sebagai
peningkatan

kesejahteraan manusia

4.10

Menyajikan

laporan

percobaan

hasil

penerapan

konsep dasar bioteknologi
(C4)
3.10.2 Memisahkan contoh produk
bioteknologi konvensional
dan modern dalam kehidupan
sehari-hari dari hasil diskusi
kelompok dan study
literature (C4)
3.10.3 Mengaitkan dampak positif
dan negatif produk
bioteknologi dengan kondisi
lingkungan dan masyarakat
(C4)
4.10.1 Memproyeksikan hasil
praktikum pembuatan

prinsip-prinsip

produk bioteknologi

Bioteknologi konvensional

konvensional berupa

berdasarkan

makanan fermentasi (C5)

method

scientific

4.10. Menyimpulkan data hasil
diskusi kelompok dan dan
data hasil kegiatan
praktikum dalam bentuk
catatan dan laporan
praktikum (C5)
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan Pembelajaran dengan pendekatan scientific approach
menggunakan metode studi literatur dan eksperimen, model pembelajaran
Discovery Learning, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar
bioteknologi, mampu menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan
bioteknologi

modern, mampu mendeskripsikan contoh-contoh produk

bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, mampu menganalisis
dampak positif dan negatif produk bioteknologi terhadap lingkungan dan
masyarakat,

mampu

membuat

rancangan

dalam

pembuatan

produk

bioteknologi konvensional berupa makanan fermentasi, siswa mampu
menyajikan data hasil kegiatan praktikum dalam bentuk laporan praktikum
dengan melakukan pengamatan, percobaan dan simulasi sehingga peserta didik
dapat

membangun

kesadaran

akan

kebesaran

Tuhan

YME,

menumbuhkan prilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, bertanggungjawab,
dan kerjasama.
D. Materi Pembelajaran
Faktual:
1. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan
2. Dampak positif dan negative penerapan bioteknologi bagi kehidupan
manusia
3. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi
Konseptual :
1. Pengertian bioteknologi
2. Konsep dasar bioteknologi
3. Pengertian dan konsep dasar bioteknologi konvensional dan modern
4. Sejarah dalam bioteknologi
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Prosedural :
Melakukan praktikum pembuatan produk bioteknologi konvensional (Makanan
fermentasi)
Metakognitif :
Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum melalui laporan tertulis
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan pembelajaran : Pembelajaran Saintifik
2. Metode Pembelajaran

: Study literature, diskusi, observasi, presentasi

dan praktikum
3. Model pembelajaran

: Discovery Learning

F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Referensi Belajar
1. Media
a. Powerpoint
b. LKS
c. Gambar berkaitan dengan bioteknologi
2. Alat dan Bahan
a. Laptop
b. LCD
c. Alat tulis
d. Whiteboard
e. Spidol dan penghapus
3. Sumber Referensi Belajar
a. Buku Biologi kelas XII
b. LKS
c. Internet
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d.
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Ke-1 (2x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Orientasi
Guru memasuki kelas, memberikan salam dan meminta salah satu siswa
mempimpin dalam doa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas dan kerapian
siswa
Apersepsi
1. Bertanya tentang materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya,
sebelum memasuki materi tentang bioteknologi.
2. Menampilkan gambar produk bioteknologi. Kemudian guru mengajukan
beberapa pertanyaan;
 Apakah ada yang tau gambar ini ? gambar apakah ini ?
 Kira-kira apa yang dapat menyebabkan bisa terciptanya produk
tersebut?
Motivasi
Guru menampilkan gambar beberapa contoh produk bioteknologi untuk membuka
pikiran atau imajinasi siswa tentang produk-produk bioteknologi yang ada
dikehidupan sehari-hari
Pemberian Acuan
1. Menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator,
dan KKM pada pertemuan yang berlangsung
3. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.
4. Menjelaskan mekanisme pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran
Kegiatan Inti (60 Menit)
Sintak Model
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(stimullasi/
pemberian
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1. Pertemuan Ke-1 (2x 45 Menit)
rangsangan)
Siswa diminta untuk membaca buku panduan belajar
tentang materi bioteknologi terkhusus pada prinsip dasar
bioteknologi dan bioteknologi konvensional
Mengamati
1. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok yang
nantinya LKS tersebut akan dikerjakan secara
berkelompok setelah selesai dalam mengamati video
2. Sebelum memutar video, guru menjelaskan terlebih
dahulu tentang LKS yang dibagikan
3. Siswa mengamati video yang diputarkan mengenai
konsep dasar bioteknologi, perbedaan bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern
Menanya
Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
menanyakan hal yang kurang jelas mengenai LKS yang
dikerjakan
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai materi :
 Prinsip dasar bioteknologi
 Konsep dasar Bioteknologi Konvensional.

Problem
statement
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya :
 Siswa Mengajukan pertanyaan tentang materi :
 Peran bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
 Dampak atau permasalahan yang timbul dari
penerapan bioteknologi konvensional dalam
kehidupan sehari-hari
 Contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam
kehidupan sehari-hari dan mikroorganisme yang
berperan di dalamnya.
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1. Pertemuan Ke-1 (2x 45 Menit)
 Menalar
 Di dalam kelompok guru meminta siswa bersama
dengan anggota kelompoknya untuk memperhatikan
dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di
LKS
 Siswa diminta untuk mengkaitkan pertanyaanpertanyaan yang ada di LKS dengn video yang telah
diamati dan mencari literature agar dapat
menyelesaikan pertanyaan yang ada pada LKS.
Data
collection
(pengumpulan
data)

KEGIATAN LITERASI
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui
kegiatan:
 Membaca sumber lain selain buku teks
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang materi Prinsip dan Konsep Dasar Bioteknologi
Konvensional.
 Aktivitas
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum
dapat dipahami dari kegiatan diskusi kelompok,
pertanyaan diajukan kepada guru berkaitan dengan
materi yang sedang di bahas.
COLLABORATION (KERJASAMA)
 Mendiskusikan
Siswa bersama dengan kelompoknya membahas
pertanyaan yang ada di LKS
 Mengumpulkan informasi
Melalui diskusi bersama kelompok siswa mencatat
semua informasi yang didapatkan tentang materi dengan
mencari dan membaca literatur yang berkaitan dengan
materi yang sedang dipelajari

Data
processing
(pengolahan

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL
THINKING (BERPIKIR KRITIK)
 Menulis
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1. Pertemuan Ke-1 (2x 45 Menit)
Data)
Peserta didik menulis hasil diskusi yang telah didapatkan
dari studi literature dan diskusi kelompok
 Mengkomunikasikan
 Bersama anggota kelompoknya peserta didik
menyampaikan/ mempresentasikan hasil diskusi
di depan teman-teman yang lainnya
 Siswa saling berbagi informasi dan hasil yang
diperoleh dari diskusi kelompok

Verification
(pembuktian)

Generalization
(menarik
kesimpulan)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau
teori pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman materi sampai pada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur
dan kemampuan berpikir kritis antara lain dengan :
 Peserta didik dan guru secara bersama-sama
membahas jawaban soal-soal yang ada pada LKS
yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)
 Peserta didik memiliki kemampuan untuk menuangkan
ide serta gagasan dalam menarik kesimpulan dari hasil
pembelajaran, mampu menarik kesimpulan yang khas,
mudah dimengerti dan berani mengemukakan secara
lisan
CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa
laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi
yang telah dipelajari bersama

Catatan :
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1. Pertemuan Ke-1 (2x 45 Menit)
Selama pembelajaran Prinsip dan Konsep Dasar Bioteknologi Konvensional,
guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan
Kegiatan Penutup (15 Menit)
Guru :
 Apresiasi
Guru mengajak siswa bertepuk tangan bersama sebagai tanda apresiasi
atas kerjasama semua kelompok yang sudah dapat bekerjasama dengan
baik dan menyampaikan hasil diskusinya didepan siswa lainnya
 Klarifikasi
Guru memberikan klarifikasi atas jawaban yang disampaikan siswa, dan
membenarkan jika terdapat jawaban yang kurang tepat
 Merangkum
siswa di minta untuk merangkum hal-hal apa saja yang sudah dipelajari
bersama dan menuliskannya pada buku catatan
 Tindak lanjut
Guru meminta siswa secara berkelompok untuk mempelajari literature
tentang pembuatan tapai, tapai yang akan dibuat berbahan baku sukun.
Setiap kelompok diminta untuk membawa alat dan bahan yang harus
dibawa untuk praktikum pembuatan tapai sukun pada pertemuan
berikutnya

2. Pertemuan Ke-2 (2 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru:
Orientasi
memasuki kelas, memberikan salam dan meminta salah satu siswa mempimpin
dalam doa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas dan kerapian siswa
Apersepsi
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait dnegan tugas yang telah
diberikan pada pertemuan sebelumnya:
1. Bagaimana dengan tugas yang ibu sampaikan kemarin? Apakah semua
kelompok sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk
praktikum hari ini ?
2. Apakah kalian sudah mengetahui kira-kira gambaran praktikum yang
akan dilakukan seperti apa?
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2. Pertemuan Ke-2 (2 x 45 Menit)
3. Apakah kalian mengetahui bagaimana proses fermentasi tapai dapat
berlangsung ?
4. Apakah kalian mengetahui mikroorganisme yang berperan dalam proses
fermentasi tapai?
Motivasi
Guru menampilkan gambar-gambar contoh produk bioteknologi konvensional dan
manfaatnya bagi kehidupan
Pemberian Acuan
1. Guru menyampaikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai melalui kegiatqn praktikum, dan menyebutkan alat dan bahan yang
akan digunakan untuk praktikum
2. Membagi siswa sesuai dengan kelompoknya masing-masing, anggota
kelompok sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan
sebelumnya
3. Menjelaskan mekanisme pengalaman belajar kaka kelas terdahulu sesuai
dengan langkah-langkah pembelajaran, agar siswa memiliki gambaran
tentang praktikum yang akan dilakukan
4. Siswa diminta tertib, disiplin dan teliti dan menjaga kebersihan selam
kegiatan praktikum berlangsung
Kegiatan Inti (60 Menit)

Sintak Model
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(stimullasi/
Siswa diminta untuk membaca jurnal atau literature
pemberian
tentang pembuatan tapai yang telah di dapatkan
rangsangan)
Mengamati
 Siswa diminta untuk mengamati gambar hasil
praktikum dari kakak kelas sebelumnya yang
ditampilkan oleh guru melalui Power Point
Menyimak
 Siswa memperhatikan penjelasan pengantar
kegiatan secara garis besar/global berisi tentang
tujuan, langkah kerja, alat dan bahan yang
digunakan dalam kegiatan praktikum
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2. Pertemuan Ke-2 (2 x 45 Menit)
 Siswa menulis hal-hal penting yang telah
disampaikan oleh guru tentang penjelasan materi
yang berkaitan tentang kegitan praktikum yang
akan dilakukan
Menanya
 Guru memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk menanyakan hal yang kurang
jelas mengenai pengantar yang telah disampaikan

Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

COLABORATION AND CRITICAL THINKING
(BEKERJASAMA DAN BERPIKIR KRITIS)
Guru meminta siswa didalam kelompok untuk saling
bekerjasama dan berbagi tugas agar kegiatan praktikum dapat
terkoordinir dengan baik dan selesai tepat waktu
 Menalar
 Siswa diminta menganalisis kesulitan dan
permasalahan yang terjadi selama kegiatan
praktikum berlangsung
 Bertanya
 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada
guru apabila ada hal yang tidak dipahami saat
kegiatan praktikum sedang berlangsung

Data
collection
(pengumpulan
data)

 Menulis
 Siswa membuat catatan penting terkait dengan
kegiatan praktikum yang sedang berlangsung
COLLABORATION (KERJASAMA)
 Mendiskusikan
Siswa di dalam kelompok mendiskusikan hipotesis
sementara kegiatan praktikum pembuatan tapai sukun
 Mengumpulkan informasi
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2. Pertemuan Ke-2 (2 x 45 Menit)
Siswa didalam kelompok saling berbagi informasi, saran
dan mengevaluasi kegiatan praktikum yang dilakukan
bersama untuk memperoleh data yang transparan
Data
processing
(pengolahan
Data)

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL
THINKING (BERPIKIR KRITIK)

Verification
(pembuktian)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
 Siswa bersama guru mendiskusikan hasil
pengamatannya dan memverifikasi hasil
pengamatannya dengan data-data atau teori pada
buku atau sumber lain seperti jurnal

Generalization
(menarik
kesimpulan)

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)
 Peserta didik memiliki kemampuan untuk menuangkan
ide serta gagasan dalam menarik kesimpulan dari hasil
pembelajaran/ kegiatan praktikum yang telah
dilaksanakan,dan menarik kesimpulan yang khas, mudah
dimengerti dan berani mengemukakan secara lisan

 Mengkomunikasikan
 Bersama anggota kelompoknya peserta didik
menyampaikan/ mempresentasikan hipotesis
sementara yang diperoleh dari hasil diskusi

CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa
laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi
yang telah dipelajari bersama
Catatan :
Selama kegiatan praktikum pembuatan tapai sukun, guru mengamati sikap siswa
dalam pembelajaran yang meliputi sikap: Rasa ingin tahu, keaktifan, kerjasama,
tanggung jawab, disiplin, percaya diri
Kegiatan Penutup (15 Menit)
Guru :
 Apresiasi
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2. Pertemuan Ke-2 (2 x 45 Menit)
 Guru mengajak siswa bertepuk tangan bersama sebagai tanda
apresiasi atas kerjasama semua kelompok yang sudah dapat
bekerjasama dengan baik.
 Siswa bersama guru mengecek kembali hasil dari praktikum yang
telah dilakukan seperti kerapian pembungkusan tapai dan
kebersihan tempat kerja.
 Salah satu perwakilan kelompok diminta untuk mengawal atau
memantau dimulainya pemeraman tapai agar siswa merasa puas
terhadap hasil yang telah dikerjakan bersama
 Klarifikasi
Guru memberikan penjelasan dan penguatan terkait dengan permasalahan
atau kendala yang di alami oleh siswa selama kegiatan praktikum
 Merangkum
Bersama dengan siswa, guru merangkum hal-hal apa saja yang sudah
dipelajari bersama
 Tindak Lanjut
 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membiarkan
pemeraman tapai sampai dua hari, lalu dilakukan pengecekan dan
dilanjutkan dengan melakukan uji organoleptik warna, aroma rasa
dan tekstur. Setelah itu keseluruhan data ditulis dipapan tulis
laboratorium sebagai rekapan data kelas
 Siswa diminta untuk mengumpulkan informasi tentang materi
bioteknologi modern melalui jurnal atau literatur.
3. Pertemuan Ke-3 (2 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Orientasi
Guru memasuki kelas, memberikan salam dan meminta salah satu siswa
mempimpin dalam doa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas dan kerapian
siswa
Apersepsi
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa:
1. Apakah kalian sudah melaksanakan perintah yang ibu sampaikan pada
pertemuan sebelumnya? Apakah kalian sudah mempelajarinya semua?
2. Apakah kalian menemukan banyak informasi tentang materi yang akan
kita bahas pada pertemuan hari ini?
3. Kira kira apakah kalian menemukan hal menarik dari informasi yang
kalian dapatkan?
Motivasi
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3. Pertemuan Ke-3 (2 x 45 Menit)
Guru menampilkan gambar-gambar contoh produk bioteknologi modern melalui
power point untuk membuka pikiran siswa agar lebih bersemangat dalam
mengikuti kegiatan belajar
Pemberian Acuan
 Guru menyampaikan pokok materi pelajaran dan menyampaikan
tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran
 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.
 Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, anggota kelompok
harus berbeda dari pertemuan yang sebelumnya.
 Menjelaskan mekanisme pengalaman belajar sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran
Sintak Model
Pembelajaran
Stimulation
(stimullasi/
pemberian
rangsangan)

Kegiatan Inti (60 Menit)
Kegiatan Pembelajaran
KEGIATAN LITERASI
Siswa diminta untuk membaca buku panduan belajar
tentang materi Bioteknologi terkhusus pada prisip dan
konsep dasar Bioteknologi modern
Mengamati
1. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok yang
nantinya LKS tersebut akan dikerjakan secara
berkelompok setelah selesai dalam mengamati video
4. Sebelum memutar video, guru menjelaskan terlebih
dahulu tentang LKS yang dibagikan
5. Siswa mengamati video yang diputarkan mengenai
konsep dasar bioteknologi modern, perbedaan
bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai materi :
 Prinsip dan konsep dasar bioteknologi modern
 Contoh penerapan bioteknoogi modern dalam
kehidupan masyarakat
 Dampak positive dan negative bioteknologi
modern
Menanya
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3. Pertemuan Ke-3 (2 x 45 Menit)
Siswa diberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk
menanyakan hal yang kurang jelas mengenai LKS yang
dikerjakan.

Problem
statemen
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar
 Menalar
 Di dalam kelompok guru meminta siswa bersama
dengan anggota kelompoknya untuk memperhatikan
dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di
LKS
 Siswa diminta untuk mengkaitkan pertanyaanpertanyaan yang ada di LKS dengn video yang telah
diamati dan mencari literature agar dapat
menyelesaikan pertanyaan yang ada pada LKS.

Data
collection
(pengumpulan
data)

KEGIATAN LITERASI
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui
kegiatan:
 Membaca sumber lain selain buku teks
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang materi Prinsip dan Konsep Dasar Bioteknologi
modern
 Aktivitas
 Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang
belum dapat dipahami dari kegiatan diskusi
kelompok, pertanyaan diajukan kepada guru
berkaitan dengan materi yang sedang di bahas.
 Siswa secara berkelompok mengkaji
literature/pustaka untuk mengetahui
mikroorganisme yang berperan dalam gambar di
LKS dan peranannya dalam kehidupan
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3. Pertemuan Ke-3 (2 x 45 Menit)
COLLABORATION (KERJASAMA)
 Mendiskusikan
Siswa bersama dengan kelompoknya membahas
pertanyaan yang ada di LKS
 Mengumpulkan informasi
Melalui diskusi bersama kelompok siswa mencatat
semua informasi yang didapatkan dari hasil diskusi dan
Tanya jawab antar anggota kelompok
Data
processing
(pengolahan
Data)

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL
THINKING (BERPIKIR KRITIK)
 Mengkomunikasikan
 Bersama anggota kelompoknya peserta didik
menyampaikan/ mempresentasikan hasil diskusi
di depan teman-teman yang lainnya
 Siswa saling berbagi informasi dan hasil yang
diperoleh dari diskusi kelompok
 Siswa berani menyanggah atau memberikan
saran untuk anggota kelompok lain apabila ada
penjelasan yang kurang dipahami

Verification
(pembuktian)

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau
teori pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman materi sampai pada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur
dan kemampuan berpikir kritis antara lain dengan :
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3. Pertemuan Ke-3 (2 x 45 Menit)
 Peserta didik dan guru secara bersama-sama
membahas jawaban soal-soal yang ada pada LKS
yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
Generalization COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)
(menarik
 Peserta didik memiliki kemampuan untuk menuangkan
kesimpulan)
ide serta gagasan dalam menarik kesimpulan dari hasil
pembelajaran, mampu menarik kesimpulan yang khas,
mudah dimengerti dan berani mengemukakan secara
lisan di depan guru dan teman-teman yang lainnya
CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Siswa membuat catatan yang berisi tentang poin-poin
penting berkaitan dengan hasil kegiatan belajar dan
mengkomunikasikan kepada guru secara langsung
dan lisan

Catatan :
Selama pembelajaran Prinsip dan Konsep Dasar Bioteknologi modern, guru
mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan
Kegiatan Penutup (15 Menit)
Guru :
 Apresiasi
Guru mengajak siswa bertepuk tangan bersama sebagai tanda apresiasi
atas kerjasama semua kelompok yang sudah dapat bekerjasama dengan
baik dan menyampaikan hasil diskusinya didepan siswa lainnya
 Klarifikasi
Guru memberikan klarifikasi atas jawaban yang disampaikan siswa, dan
membenarkan jika terdapat jawaban yang kurang tepat
 Merangkum
siswa di minta untuk merangkum hal-hal apa saja yang sudah dipelajari
bersama dan menuliskannya pada buku catatan
 Tindak lanjut
Siswa di minta untuk belajar dan mereview sebuah jurnal atau literature
yang berkaitan dengan materi bioteknologi lalu menulisnya didalam buku
catatan dan dikumpulkan kepada guru.
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H. Penilaian Pembelajaran
Aspek

Teknik

Instrumen

Kognitif (Pengetahuan)

Tes dan non tes

Tes

: Ulangan harian , LKS

Non tes : Laporan praktikum
Afektif (Sikap)

Observasi

Lembar

observasi

diskusi

kelompok
Psikomotor

Observasi

(Keterampilan)

I. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa (LKS)
2. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian

Lembar observasi kinerja
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Lembar Kerja Siswa 1
Nama Anggota :

Kelompok /Kelas:

A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan konsep dasar bioteknologi
2. Siswa dapat menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan modern
3. Siswa dapat membuat produk bioteknologi berupa makanan fermentasi
B. Cara Kerja
1. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas
2. Amatilah gambar yang terdapat pada soal!
Jawab dan kerjakanlah perintah yang ada dibawah ini dengan tepat!
1. Apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi ? jelaskan pengertian dan
prinsip dasar dari bioteknologi !
2. Dalam pembuatan makanan atau minuman fermentasi perlu adanya
bantuan mikroorganisme tertentu agar proses fermentasi tersebut dapat
berjalan dengan lancar. Carilah literatur yang mendukung pernyataan
tersebut kemudian diskusikan bersama kelompok mengapa dalam proses
fermentasi digunakan mikroorganisme atau makhluk hidup ?
identifikasilah beberapa mikroorganisme yang berperaan dalam
pembuatan produk bioteknologi
3. Bioteknologi konvensional memiliki peran yang dapat menguntungkan dan
juga ada pula yang merugikan bagi kehidupan manusia, diskusikan
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bersama kelompok tentang kelebihan dan kelemahan bioteknologi
konvensional dalam kehidupan manusia
Tuliskan Jawaban
1. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................
3. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Siswa 2
Praktikum Pembuatan Tapai Sukun
Kelompok :
Anggota

:

A. Tujuan
1. Siswa mampu membuat rancangan dalam pembuatan produk
bioteknologi konvensional berupa makanan fermentasi
2. Siswa mampu menyajikan data dan hasil praktikum dalam bentuk
laporan praktikum
B. Alat dan bahan
Alat
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan tapai sukun yaitu:


Pisau



Panci



Kompor



Sendok



Spatula



kain (lampin)



baskom (ember)



gelas piala



timbangan.

Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan tapai sukun yaitu:


buah sukun (Artocarpus altilis )



ragi tapai super NKL



gula pasir



tisu
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akuades



daun pisang

C. Cara Kerja
Pembuatan tapai dikerjakan secara kelompok, untuk kelompok genap
membuat tapai dengan menggunakan pembungkus daun dan kelompok
ganjil membuat tapai dengan pembungkus plastik.
1. Persiapan dan Proses Sterilisasi
Langkah sterilisasi alat
a. Pastikan semua peralatan yang digunakan dalam praktikum
dalam kondisi bersih dan steril. Proses sterilisasi alat dapat
dicuci, dipanaskan dan di bersihkan menggunakan alkohol 96%.
2. Pembuatan Tapai
a. Sukun dibersihkan dari kulitnya
b. Sukun di potong berbentuk segi empat atau sedikit menyerupai
segita dengan ukuran 6x6 cm
c. Sukun yang sudah dipotong di cuci dan di masukkan ke dalam
panci/ dandang untuk di kukus ± 15 menit
d. Sukun yang sudah di kukus diangkat dan ditiriskan kemudian
didinginkan pada suhu ruangan selama 1-2 jam
e. Sudah yang sudah dingin di timbang dengan berat 100 gram
sebanyak 5 sampel
f. Dari 5 sampel tersebut kemudian ditaburi gula sebanyak 10%
g. Sampel yang sudah ditaburi gula, di taburi ragi sebanyak 1%
sampai tercampur merata setelah itu dibungkus dengan plastik
dan daun pisang yang sebelumya telah dibersihkan
h. Setelah dibungkus sampel diperam selama 2,3,4 hari pada suhu
ruang.
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3. Uji Organoleptik


Ambilah tapai sukun yang sudah disediakan



Saat melakukan uji kesukaan aroma tapai sukun, panelis
diminta untuk mendekatkan sampel pada indra pencium yaitu
hidung berjarak 3 cm



Saat uji kesukaan warna tapai sukun, panelis diminta untuk
mengamati warna sampel tapai yang sudah disediakan



Saat uji kesukaan rasa dan tekstur tapai sukun panelis diminta
untuk mencicipi dan menekan sampel menggunakan sendok
plastik atau jari

D. Hasil
Hasil penilaian panelis di isi dalam tabel dibawah ini dengan
memberikan tanda ceklist pada rentang skor yang sudah ditentukan.
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Format Uji Organoleptik Tapai
KODE

PARAMETER UJI KESUKAAN

4

Warna Tapai

Aroma Tapai

Rasa Tapai

Tekstur Tapai

Sukun

Sukun

Sukun

Sukun

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Keterangan
Skor 4 = Sangat Suka

Skor 2 = ragu-ragu

Skor 3 = Suka

Skor 1 = Tidak Suka

E. Pertanyaan
1. Apakah tujuan dari penggunaan 2 jenis pembungkus pada
pembuatan tapai sukun?
2. Mengapa pada proses pembuatan tapai sukkun ditambahkan gula ?
3. Bagaimana mekanisme fermentasi dari gula yang dirubah menjadi
alkohol ?
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4. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari fermentasi
tapai ? Jelaskan !
5. Mengapa saat fermentasi tapai dapat mengeluarkan air
F. Lampiran
1. Dalam pembuatan laporan kegiatan praktikum, lampiran diisi
dengan foto-foto kegiatan praktikum proses fermentasi tapai sukun
2. Berikut ini terlampir format laporan praktikum
A. Acara praktikum (Judul, tanggal/hari, tempat dan waktu)
B. Tujuan praktikum
C. Dasar teori yang relevan
D. Alat dan bahan
E. Cara kerja
F. Hasil pengamatan
G. Pembahasan
H. Kesimpulan
I. Daftar pustaka
J. Lampiran
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Lembar Kerja Siswa 2

Nama Anggota :

Kelompok /Kelas:

A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh produk dan peranan
bioteknologi modern dalam kehidupan masyarakat
2. Siswa mampu menganalisis dampak positif dan negatif produk bioteknologi
modern terhadap lingkungan dan masyarakat
3. Siswa mampu memahami konsep dan prinsip bioteknologi modern
B. Alat dan Bahan
Alat tulis dan Buku
C. Soal pertanyaan diskusi kelompok

Setelah anda mengetahui perkembangan bioteknologi
pada saat ini cobalah cari artikel/ jurnal mengenai
bioteknologi modern kemudian buatlah mindmaping
tentang konsep dan prinsip dasar, pemanfaatan
bioteknologi modern dalam kehidupan masyakat serta
dampaknya dalam kehidupan. Bersama dengan anggota
kelompok presentasikan hasilnya didepan kelas

D. Buatlah Mind Maping dengan desain yang menarik dalam selembar kertas
A4. Tuliskan nama anggota kelompok dan nomor absen pada lembar tersebut.
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INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Pemilaian Kognitif (Ulangan Harian)
Jenjang Pendidikan

:SMA/MA

Mata Pelajaran

:Biologi

Kelas/Semester

:XII/2

Jumlah soal

:10 Pilihan Ganda, 5 Uraian

Alokasi Waktu

:2x 45 menit

KD 3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses
dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan dalam aspek
kehidupan.

Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
Indikator

Soal

NO

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Soal
Menganalisis perbedaan

Kunci

Bentuk

Jawaban

soal

√

2

Terlampir

Uraian

√

9

B

Pilihan

bioteknologi
konvensional dan produk

Ganda

modern serta produk yang
√

dihasilkan

5

D

Pilihan
Ganda

Menghubungkan
penerapan bioteknologi

√

6

A

Pilihan
Ganda
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√

serta dampak positif dan

7

C

negative produk

Ganda

bioteknologi terhadap

√

lingkungan dan

10

C

Pilihan
Ganda

masyarkat
Menjelaskan peran

Pilihan

√

4

Terlampir

Uraian

√

1

Terlampir

Uraian

√

5

Terlampir

Uraian

√

3

Terlampir

Uraian

√

1

E

Pilihan

bioteknologi dalam
kehidupan dari berbagai
bidang

Ganda
Memberi contoh produk

√

2

A

bioteknologikonvensional
dan produk bioteknologi

Pilihan
Ganda

√

3

A

modern, menganalisis

Pilihan
Ganda

peran mikroorganisme
dalam kehidupan sehari-

√

1

Terlampir

Uraian

4

A

Pilihan

hari
Mengelompokkan

√

peranan bioteknologi
modern dan tahapan
dalam menghasilkan
produk bioteknologi
modern

Gnada
√

8

B

Pilihan
Ganda
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SOAL ULANGAN
I.

Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1. Berikut ini adalah contoh hasil produk bioteknologi konvensional yaitu
a. Jagung transgenic
b. Cloning
c. Kultur jaringan
d. Antibiotic
e. Yoghurt
2. Orang pertama yang menemukan Antibiotic adalah Alexaner Fleming.
Antibiotic temuanya tersebut dihasilkan oleh mikrorganisme………
a. Penicillium notatum
b. Staphylococcus
c. Tetracycline
d. Streptomycin
e. Saccharomyces sp.
3. Aspergillus wenti adalah meikroorganisme yangdipakai dalam proses
pembuatan ?
a. Kecap
b. Yoghurt
c. Tapai
d. Limbah cair
e. roti
4. Organisme dimodifikasi gen-nyadengan cara mengganti urutan basa
nitrogen pada DNA yang ada dengan basa nitrogen yang lain sehingga
terjadi perubahan sifat pada organisme tersebut. Proses tersebut
merupakan rekayasa genetika dengan menggunakan teknik….
a. Rekombinasi gen
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b. Hibridoma
c. Kultur jaringan
d. Fusi sel
e. Teknologi plasmid
5. Teknik kultur jaringan dapat digunakan untuk memperoleh tanaman
dengan jauh lebih banyak dengan sifat-sifat yang sama. Jaringan yang
sel-sel penyusunnya dapat memiliki daya totipotensi yang paling tinggi
adalah
f.

Empulur

g.

Korteks

h.

mesofil

i.

Meristem

j.

parenkim

6. Dampak positif dari bioteknologi yaitu dapat mengolah limbah
sehingga menjadi tidak berbahaya. Bakteri yang berperan dalam
pengolahan limbah tersebut adalah…
a. Pseudomonas
b. Lactobacillus
c. Metanobacterium
d. Thuringiensis
e. Arthrobacter
7. Berikut merupakan bahaya dari bioteknologi, kecuali…
a. Memunculkan organisme strain jahat
b. Digunakan untuk senjata biologis
c. Menambah keanekaragaman hayati
d. Memunculkan organisme strain jahat
e. Menganggu keseimbangan lingkungan
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f. Menyalahi hokum dan nilai masyarakat
8. Tahap-tahap teknologi plasmid untuk menghasilkan insulin adalah
a. Pemotongan plasmid  gen insulin  bakteri
b. Pemotongan gen insulin  plasmid  bakteri
c. Gen insulin dipotong  cangkok ke bakteri  plasmid
d. Gen insulin  bakteri  plasmid
e. Bakteri dipotong  gen insulin  plasmid
9. Kloning sampai saat ini masih merupakan kontroversi antara bencana
dan keberhasilan dalam bidang bioteknologi. Cloning manusia adalah
rekayasa genetika yang dilakukan pada tingkat…..
k. Sel
l. Jaringan
m. Organ
n. System organ
o. organisme
10. Bakteri hasil rekayasa genetika bila terlepas dari laboratorium dan
masuk ke dalam lingkungan dikhawatirkan oleh para ahli akan dapat
menyebabkan……
a. Membunuh bakteri lain yang bermanfaat
b. Pembusukan sapah organik menjadi lambat
c. Munculnya penyakit baru yang sulit diobati
d. Semua bakteri menjadi resisten terhadap antibiotika
e. Hama tanaman berkembang pesat
11. Menemukan

cara

dalam

mengatasi

sampah

mikroorganisme
a. Menghasilkan individu baru melalui bayi tabung
II.

Soal Uraian

menggunakan
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1. Jelaskan

pengertian

tentang

bioteknologi

konvensional

dan

bioteknologi modern !
2. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kearifan lokal
seperti

kuliner

khas

daerah.

Pemanfaatan

bioteknologi

juga

berkontribusi dalam memajukan keberagaman kuliner khas daerah.
Carilah makanan atau minuman khas daerah anda yang berkaitan
dengan bioteknologi, kemudian identifikasilah bakteri yang berperan
serta analisislah aspek pembuatan produk makanan atau minuman
tersebut!
3. Jelaskan Perbedaan Biotknologi modern dan bioteknologi konvensional
4. Sebutkan dampak positif dan dampak negatife dari pemanfaatan
bioteknologi bagi kehidupan ! masing-masing 3
5. Jelaskan secara singkat tahapan dari proses kultur jaringan
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Kunci Jawaban :
I.

Pilihan Ganda
1. E
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. C
8. B
9. B
10. C

II.

Uraian
1. Pengertian bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern:
-

Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang
memanfaatkan mikroba, proses biokimia dan proses genentik alami.

-

Bioteknologi Modern merupakan bioteknologi yang didasarkan
pada manipulasi atau rekayasa genetika

2. Nama makanan tradisional

: Tape ketan

Nama mikroorganisme yang berperan : Saccharomyces cereviceae
Cara Pembuatan :
a. Cuci beras ketan sampai bersih, lalu rendam selama kurang lebih 2
jam, setelah itu tiriskan.
b. Kukus beras ketan sampai matang, angkat dinginkan.
c. Taburi ragi yang sudah dihancurkan dan diayak halus. Campur
sampai benar-benar rata.
d. Cairkan gula dengan sedikit air.
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e. Bungkus beras ketan yang sudah dicampur ragi tadi menggunakan
daun pisang. Setiap bungkus jangan lupa diberi gula yang sudah
dicairkan, sekitar satu sendok makan.
f. Diamkan tape yang belum jadi tersebut selama kurang lebih 2 hari.
Usahakan simpan pada tempat yang tertutup.
g. Setelah 2 hari atau jika sudah tercium bau khas tape ketan
3. Perbedaan bioteknologi Modern dan Bioteknologi Konvensional:

No

Aspek

Bioteknologi

Bioteknologi

Modern

Konvensional

AND Rekombinan

Fermentasi

teknologi
5.

Rumit dan canggih

Sederhana

Peralatan
6.

Mahal dan terbatas

Murah dan mudah

Teknik
4.
diterapkan

yang
digunakan
Keterlibatan
7.

-

Tak terbatas

-

Terbatas

manusia

-

Dapat

-

Tidak

mengubah

mengubah sifat

sifat

organisme

organisme

4. Dampak positif bioteknologi
-

Dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah makanan

-

Dapat

membantu

mengatasi

masalah

kesehatan

dengan

menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit
-

Dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan
penyakit tanaman
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-

Membantu dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan

-

Dapat menyediakan sumber daya energy

Dampak negatif bioteknologi
-

Munculnya pencemaran biologis, berupa penyebaran organisme
transgenik yang tak terkendali

-

Gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika
populasi

-

Kerusakan tatanan sosial masyarakat, ketika cloning pada manusia
tidak terkendali

-

Tersingkirnya berbagai plasma nutfah alami / lokal. Flora dan fauna
lokal "terdesak" oleh kehadiran flora dan fauna transgenic

5. Proses kultur jaringan dimulai dengan memotong bagian tanaman yang
akan dibiakkan dalam media kultur. Bagian tanaman yang akan
dikulturkan ini disebut sebagai eksplan. Umumnya bagian tanaman
yang akan dijadikan eksplan adalah jaringan yang masih muda dan
masih aktif membelah. Eksplan kemudian diletakkan dimedia kultur
yang sesuai. Eksplan tadi akan terus membelah membentuk masa sel
yang belum terdeferensiasi yang disebut dengan kalus. Alus kemudian
dipindah dalam media diferensiasi yang akan terus tumbuh dan
berkembang dan berkembang menjadi tanaman kecil atau plantlet
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
(Ulangan Harian)
A. Pilihan Ganda
Nomor Soal

Skor Soal

1-10

1 jika jawaban benar
0 jika jawaban salah

Jumlah skor maksimal

10

B. Uraian
NO

Soal

Skor Keterangan
Soal

1. Jelaskan pengertian tentang

3

Siswa dapat menjelaskan

bioteknologi konvensional

pengertian bioteknologi

dan bioteknologi modern

konvensional dan
bioteknologi modern
dengan benar
2

Siswa hanya dapat
menjelaskan salah satu
pengertian saja

1

Siswa menjelaskan tetapi
tidak ada yang tepat

0

Siswa tidak menjawab soal
sama sekali

2. Indonesia merupakan negara

3

Siswa dapat menuliskan

yang memiliki banyak

nama produk, bakteri yang

kearifan lokal seperti kuliner

berperan dan cara
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khas daerah. Pemanfaatan

pembuatannya dengan baik

bioteknologi juga

dan benar

berkontribusi dalam
memajukan keberagaman
kuliner khas daerah. Carilah

2

Siswa dapat menuliskan
semua jawaban tetapi

makanan atau minuman khas

terdapat sedikit kesalahan

daerah anda yang berkaitan
dengan bioteknologi,
kemudian identifikasilah

1

bakteri yang berperan serta

Hanya tampak 1 komponen
saja

analisislah cara pembuatan
produk makanan atau
minuman tersebut!
0

Siswa tidak menjawab soal
sama sekali

3. Jelaskan Perbedaan

3

Siswa menjawab dengan

Biotknologi modern dan

sempurna yakni

bioteknologi konvensional

menyebutkan 3 atau lebih
aspek perbedaa
2

Siwa hanya menyebutkan 2
aspek

1

Siswa hanya menyebutkan
1 aspek

0

Siswa tidak menjawab
sama sekali
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4. Sebutkan dampak positif dan

3

Siswa dapat menuliskan 3

dampak negatife dari

dampak positif dan 3

pemanfaatan bioteknologi

dampak negative dengan

bagi kehidupan ! masing-

benar

masing 3

2

Siswa dapat menjawab
tetapi ada 1 yang kurang
tepat

1

Siswa hanya menyebutkan
masing-masing 1 contoh
saja

5. Jelaskan secara singkat

0

Siswa tidak menjawab

3

Siswa menjawab dengan

tahapan dari proses kultur

tepat dan sempurna yakni

jaringan

terdapat 5 tahapan
2

Siswa menjawab 5 tahapan
tanpa pengertian

1

Jika menjawab kurang dari
5 dan terdapat kesalahan
dalam pengertian

0

Siswa tidak menjawab
sama sekali

Jumlah skor maksimal
Pensekoran Nilai Test=

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

15
𝑋1
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Instrumen Pemilaian Kognitif (LKS)
NO

Soal

Skor Keterangan
Soal

1. Apa yang kalian ketahui

3

Siswa dapat menjelaskan

tentang bioteknologi ?

prinsip dan konsep dasar

jelaskan prinsip dan konsep

bioteknologi dengan jelas

dasar dari bioteknologi!

dan benar
2

Siswa hanya dapat
menjelaskan salah satu
aspek saja

1

Siswa menjelaskan tetapi
tidak ada yang tepat

2.

Bioteknologi dibedakan

3

Siswa dapat menjelaskan

menjadi dua yaitu

pengertian bioteknologi

bioteknologi konvensional dan

konvensional dengan jelas

bioteknologi modern. Apa

dan benar

yang kalian ketahui tentang

2

Siswa dapat menjelaskan

bioteknologi konvensional ?

pengertian bioteknologi

cobalah jelaskan !

konvensional tetapi
terdapat sedikit kesalahan
1

Siswa menjelaskan dengan
kalimat yang rancu dan
tidak tepat

3.

Dalam pembuatan makanan

3

Siswa dapat menjawab

atau minuman fermentasi

pertanyaan dengan tepat,

perlu adanya bantuan

menggunakan kalimat yang

mikroorganisme tertentu agar

baku dan mudah dipaham
i
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proses fermentasi tersebut

2

Siswa dapat menjawab

dapat berjalan dengan lancar.

pertanyaan namun sedikit

Dari pernyataan tersebut,

menyimpang dari jawaban

mengapa dalam proses

yang tepat

fermentasi digunakan

1

siswa memberikan jawaban

mikroorganisme atau makhluk

namun tidak tepat sama

hidup ? jelaskan menurut

sekali

pengertian anda!
4.

Berilah beberapa contoh

3

Siswa dapat menjawab

pemanfaatan bioteknologi

semua aspek pertanyaan

konvensional dalam aspek

dengan tepat dan benar

pangan peternakan dan

2

pertanian.

Siswa hanya dapat
menjawab 2 aspek saja

1

Siswa memberikan
jawaban namun tidak
teapat

5.

Sebutkan kelebihan dan

3

kelemahan bioteknologi

Siswa dapat menjawab
semua aspek dengan benar

konvensional !
2

Siswa hanya dapat
menjelaskan 1 aspek saja

1

Siswa memberikan
jawaban yang tidak tepat
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Instrumen Penilaian Kognitif Non Test
A. Format Laporan
1. Acara praktikum (Judul, tanggal/hari, tempat dan waktu) (5)
2. Tujuan praktikum (5)
3. Dasar teori yang relevan (15)
4. Alat dan bahan (5)
5. Cara kerja (5)
6. Hasil pengamatan (15)
7. Pembahasan (25)
8. Kesimpulan (10)
9. Daftar pustaka (5)
10. Lampiran (5)
B. Pedoman Penilaian :
NILAI = Total Skor yang didapat

No

Aspek yang
dinilai

Skor
5

Keterangan
Menuliskan acara praktikum secara lengkap
dari judul, hari/tanggal, waktu dan tempat

1

2

Praktikum

4

Tidak menyebutkan salahsatu komponen

3

Hanya menyebutkan 2 komponen

2

Hanya menyebutkan 1 komponen

1

Tidak menulis acara praktikum

5

Menuliskankan tujuan praktikum secara
lengkap

Tujuan
Praktikum

3

Hanya menuliskankan 1 tujuan saja

1

Tidak menuliskan tujuan
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15

Menuliskan daftar pustaka secara lengkap
dan dilengkapi dengan sitasi

3

Dasar Teori

10

Menuliskan dasar teori lengkap tetapi ada
sitasi yang tidak lengkap

5

Menuliskan dasar teori kurang lengkap dan
tanpa sitasi

4

Alat dan
Bahan

5

Menuliskan alat dan bahan lengkap

3

Menuliskan alat dan bahan tetapi sedikit
kurang lengkap

1

Menuliskan alat dan bahan tetapi sangat
tidak lengkap

5

Menuliskan cara kerja secara urut dan
menggunakan kalimat pasif

5

Cara Kerja

3

Menuliskan cara kerja secara urut tetapi
menggunakan kalimat aktif

1

Menuliskan tidak sesuai urutan dan
menggunakan kalimat aktif

15
6

ketentuan

Hasil
Praktikum

Data yang ditulis lengkap sesuai dengan

10

Data ditulis kurang lengkap

5

Data ditulis sangat tidak lengkap

25

Pembahasan ditulis lengkap dan dilengkapi
dengan teori pendukung

20
7

Pembahasan ditulis lengkap tanpa didukung
dari teori

Pembahasan
15

Pembahasan sudah sesuai tetapi kurang
lengkap

10

Pembahasan ditulis kurnag sesuai
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5

Tidak menuliskan pembahasan

5

Menuliskan kesimpulan lengkap dan sesuai
dengan tujuan

8

Kesimpulan

3

Menuliskan kesimpulan tetapi ada yang tidak
menjawab tujuan

9

1

Tidak membuat kesimpulan

5

Menuliskan daftar pustaka minimal 3

Daftar

3

Menuliskan daftar pustaka hanya 2

Pustaka

1

Hanya menuliskan 1 daftar pustaka/tidak
menulis

5

Mencantumkan lampiran dokumentasi
pembuatan tapai secara lengkap

10

Lampiran

3

Mencantumkan lampiran dokumentasi tetapi
kurang lengkap

1

Tidak mencantumkan lampiran
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Indikator
Rasa

No

Nama Siswa

.

Tanggung

ingin

jawab

tahu
3

2

1

3

2

1

Keaktifan

Kerjasama

3

3

1
2
3
Dst

Ketentuan Nilai :
1. Nilai Akhir =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

2. Ketentuan predikat nilai sikap :
A

= 80-100 (Sangat baik)

B

= 70-79 (Baik)

C

= 60-69 (Cukup)

D

= 59< (Sangat kurang)

Skor

𝑋 100

2

1

2

1

Nilai
Akhir
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Rubrik Penilaian Sikap
No

Aspek yang Dinilai

Skor

3

Keterangan

Siswa mendapat skor 3 apabila
memenuhi tiga aspek tersebut

Rasa ingin tahu
- Antusias
1.

- Focus pada kegiatan

2

pembelajaran

Siswa mendapat skor 2 apabila
memenuhi dua aspek tersebut

- Aktif bertanya

1

Tanggungjawab
- Melaksanakan tugas

3

Siswa mendapat skor 1 apabila
memenuhi satu aspek tersebut

Siswa mendapat skor 3 apabila
memenuhi tiga aspek tersebut

individu dan kelompok
2.

dengan baik
- Berani mengakui
kesalahan
- Konsisten dengan
perkataan dan perbuatan

2

Siswa mendapat skor 2 apabila
memenuhi dua aspek tersebut
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1

Kerjasama

3

- Terlibat aktif dalam

Siswa mendapat skor 1 apabila
memenuhi satu aspek tersebut

Siswa mendapat skor 3 apabila
memenuhi tiga aspek tersebut

mengemukakan pendapat
4.

- Bersedia melakukan tugas
Siswa mendapat skor 2 apabila

sesuai kesepakatan
kelompok

2

memenuhi dua aspek tersebut

- Bersedia membantu teman
yang mengalami kesulitan
1

Santun

3

Siswa mendapat skor 3 apabila
memenuhi satu aspek tersebut
Siswa mendapat skor 3 apabila
memenuhi tiga aspek tersebut

- Menghormati bapak dan ibu
guru (orang yang lebih tua)
- Tidak menyela pembicaraan
pada waktu yang tidak tepat

2

Siswa mendapat skor 2 apabila
memenuhi dua aspek tersebut

Tidak meludah
disembarang tempat
1

Siswa mendapat skor 1 apabila
memenuhi satu aspek tersebut
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR

No

Aspek Penilaian

1

Persiapan

2

Pelaksanaan

Kategori Penilaian
Persiapan alat dan
bahan
Proses pembuatan tapai
Membereksan

3

Kegiatan Akhir

peralatan setelah
praktikum
Pengumpulkan laporan

Total Skor

Keterangan :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

1.

Nilai Akhir =

2.

Ketentuan predikat nilai sikap :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

A

= 80-100 (Sangat baik)

B

= 70-79 (Baik)

C

= 60-69 (Cukup)

D

= 59< (Sangat kurang)

𝑋 100

Skor
3

2

1
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Rubrik Penilaian Psikomotor
No

Aspek yang Dinilai

Skor

Keterangan
Siswa mendapat skor 3 apabila

3
Persiapan
-

memenuhi tiga aspek tersebut

Menyiapkan alat dan bahan
sebelum kegiatan praktikum
dimulai

1

-

Siswa mendapat skor 2 apabila
2

Memeriksa kelengkepan alat

memenuhi dua aspek tersebut

dan bahan
-

Mempersiapkan diri dengan
melaksanakan aturan kegiatan
praktikum

Pelaksanaan
2

Siswa mendapat skor 1 apabila
1

Siswa mendapat skor 3 apabila
3

Menyelesaikan kegiatan tepat
waktu

-

Menjaga kebersihan

-

Dapat memenuhi prosedur
kerja dengan baik

memenuhi satu aspek tersebut

memenuhi tiga aspek tersebut
Siswa mendapat skor 2 apabila

2

memenuhi dua aspek tersebut
Siswa mendapat skor 1 apabila

1

memenuhi satu aspek tersebut
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Siswa mendapat skor 3 apabila
3

memenuhi tiga aspek tersebut

Kegiatan akhir
-

Membersihkan peralatan
praktikum

-

Mengembalikan peralatan
praktikum dengan

Siswa mendapat skor 2 apabila
2

memenuhi dua aspek tersebut

lengkap dan pada
tempatnya
Mengumpulkan laporan

-

tepat waktu

Siswa mendapat skor 1 apabila
1

memenuhi satu aspek tersebut

PENILAIAN PSIKOMOTOR
(Mind Maping)
Kriteria Penilaian
Kata Kunci

Skor
3

-

Penggunaan kata kunci
sangat efektif

-

kata kunci

Mendapat skor 3 apabila 3
aspek terpenuhi

2

Ide yang di tuangkan
berhubungan erat dengan

Keterangan

Mendapat skor 2 apabila
memenuhi 2 aspek saja

1

Mendapat skor 1 apabila
memenuhi satu aspek saja
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-

Tidak menggunakan
kalimat teralu panjang
atau paragraf

Hubungan cabang utama dengan cabang

3

lainnya

Mendapat skor 3 apabila 3
aspek terpenuhi

-

Menggunakan lebih dari
3 cabang yang saling

2

berkaitan
-

Mendapat skor 2 apabila
memenuhi 2 aspek saja

Menggunakan cabang
yang rapi dan menjurus

-

1

Menggunakan cabang

Mendapat skor 1 apabila
memenuhi satu aspek saja

yang sesuai dengan
desain
Kerapian dan kreatifitas ketrampilan
-

3

Menggunakan warna

Mendapat skor 3 apabila 3
aspek terpenuhi

yang berbeda pada setiap
garis dengan perpaduan

2

warna yang menarik
-

Mendapat skor 2 apabila
memenuhi 2 aspek saja

Memilih desain yang
tidak terlalu rumit dan
terlihat rapi

-

Berisi tentang ide-ide

1

dan kata kunci yang

memenuhi satu aspek saja

sesuai dengan
pertanyaan

Perhitungan Skor =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Mendapat skor 1 apabila

𝑥100

