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ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka semakin hari
ketersedian akan energi di dunia semakin menipis. Indonesia merupakan negara
dengan penghasilan kelapa (Cocos nucifera L.) terbesar di dunia. Air kelapa tua
memiliki kandungan gula sebesar 2,6%, protein 0,55%, lemak 0,74%, mineral
0,46%. Dengan kandungan glukosa yang dimiliki, air kelapa tua dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol melalui proses fermentasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaturan pH dalam
fermentasi air kelapa tua (Cocos nucifera L.) terhadap kadar etanol terdestilasi dan
untuk mengetahui pengaturan pH berapakah yang dapat menghasilkan kadar etanol
terdestilasi paling tinggi.
Pengaturan pH dalam fermentasi air kelapa tua (Cocos nucifera L.) terhadap
kadar etanol terdestilasi. Pengaturan pH masing-masing yaitu, pH 4, pH 6, dan pH
8 sebagai variabel bebas. Proses fermentasi berlangsung selama 4 hari dalam
kondisi anaerob. Selanjutnya setelah proses fermentasi selesai dilakukan proses
destilasi. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pH dalam fermentasi air
kelapa tua (Cocos nucifera L.) berpengaruh terhadap kadar etanol terdestilasi. Pada
pengaturan pH 4, 6, dan 8 berturut-turut adalah 83,083%, 84,499%, dan 86,333%.
Pada pengaturan pH 8 menghasilkan kadar etanol paling tinggi, yaitu 86,333%.

Kata kunci : air kelapa tua (Cocos nucifera L.), etanol, fermentasi.
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THE EFFECT OF SETTING PH IN OLD COCONUT WATER (Cocos
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Biology Education Study Program, Sanata Dharma University, Yogyakarta.
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ABSTRACT
Along with the increasing demand for energy, the greater the availability of
energy in the world are running low. Indonesia is a country with an income of
coconut (Cocos nucifera L.) in the world. Old coconut water has a sugar content of
2.6%, 0.55% protein, 0.74% fat, 0.46% minerals. With the glucose content owned,
old coconut water can be used as raw material for bioethanol production through
fermentation. This study aimed to determine the effect of pH regulation in
fermentation old coconut water (Cocos nucifera L.) on ethanol is distilled and to
know what is the pH regulation which can produce the highest levels of distilled
ethanol.
pH regulaton in the fermentation of an old coconut water (Cocos nucifera
L.) on ethanol was distilled. pH regulaton is, pH 4, pH 6 and pH 8 as independent
variables. The fermentation process lasts 4 days on anaerobic conditions. After
that, the fermentation process was complete distillation. The data generated were
analyzed using descriptive techniques.
The results showed that the pH regulation in the fermentation of an old
coconut water (Cocos nucifera L.) to effect on ethanol was distilled. On setting of
pH 4, 6, and 8 each are 83.083%, 84.499% and 86.333%. On setting of 8 pH to
produces the highest ethanol content, 86.333%.

Keywords : old coconut water (Cocos nucifera L.), ethanol, fermentation.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka semakin
hari ketersedian akan energi di dunia semakin menipis. Hal ini mendorong
peneliti untuk mencari sumber energi yang baru sebagai energi alternatif,
salah satu nya adalah bioetanol. Untuk mengantisipasi kebutuhan manusia
terhadap sumber energi yang digunakan, saat ini telah dikembangkan
sumber energi yang ramah terhadap lingkungan, yaitu sumber energi
terbarukan yang apabila dikelolah dengan baik maka sumber daya tersebut
tidak akan habis. Oleh karena itu masyarakat diharapakan dapat mengurangi
penggunaan BBM melalui sumber energi alternatif terbarukan yang
tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2006 tentang kebijakan Energi Nasional melalui pengembangan
energi terbarukan berbasis nabati atau sering disebut Bahan Bakar Nabati
(BBN). BBN yang dikembangkan saat ini adalah biodisel, biosolar,
biohidrogen dan bioetanol. Bioetanol merupakan cairan biokimia hasil dari
penguraian glukosa dengan bantuan mikroorganisme. (Masfufatun, 2012).
Bioetanol memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan BBM
(Bahan Bakar Minyak), diantaranya karena bioetanol memiliki kandungan
oksigen yang lebih tinggi (35%) sehingga akan terbakar lebih sempurna,
bernilai oktan lebih tinggi (118) dan lebih ramah lingkungan karena
mengandung emisi gas CO yang lebih rendah (19-25%) (Indartono Y,
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2005). Selain itu produksi bioetanol telah dilakukan di berbagai negara
menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil pertanian dan perkebunan
(Sarjoko, 1991). Oleh karena itu penting dilakukan upaya untuk mencari
bahan baku alternatif lain dari sektor non pangan untuk pembuatan etanol.
Salah satu contohnya adalah air kepala tua (Cocos nucifera L.).
Indonesia merupakan negara dengan penghasilan kelapa (Cocos
nucifera L.) terbesar di dunia. Dengan produksi buah kelapa (Cocos
nucifera L.) rata-rata 15,5 miliyar butir pertahun, peluang ketersedian
bahan baku untuk industri sangat besar, pohon kelapa (Cocos nucifera L.)
terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Sulawesi
tengah dan Propinsi Riau (Litbang Pertanian, 2005).
Dengan adanya data tersebut maka produksi air kelapa (Cocos
nucifera L.) sangat melimpah. Namun pemanfaatan dari air kelapa tua
masih sangat kurang dalam industri maupun non industri. Pada umumnya
pedagang atau jasa penggilingan kelapa (Cocos nucifera L.) hanya
memanfaatkan daging kelapa tua saja. Masih banyak masyarakat yang
belum mengetahui kandungan yang terdapat dalam air kelapa tua. Salah satu
kandungan yang terdapat dalam air kelapa tua adalah glukosa. Glukosa yang
terkandung dalam air kelapa tua dapat diubah menjadi etanol dengan proses
fermentasi (Putra, 2012).
Fermentasi merupakan aktivitas penguraian gula yang menghasilkan
alkohol dengan mengeluarkan gas CO2 secara anaerob (tanpa membutuhkan
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oksigen). Proses fermentasi dapat dilakukan dengan metode fermentasi
sederhana (Indriani dkk., 2015).
Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi diperoleh
dari jamur, khamir ataupun bakteri. Mikroorganisme yang digunakan oleh
peneliti adalah khamir Saccharomyces cereviseae. Saccharomyces
cereviseae memiliki beberapa kelebihan, antara lain :
1. Menghasilkan alkohol yang tinggi
2. Dapat memproduksi alkohol yang lebih cepat
3. Tahan terhadap suhu yang tinggi
4. Mudah tumbuh pada medium yang mengandung gula dengan
kosentrasi yang tinggi.
Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan air kelapa tua (Cocos
nucifera L.) untuk membuat bioetanol. Dengan kandungan glukosa yang
dimiliki air kelapa tua dapat dijadikan sebagai salah satu bahan baku dalam
pembuatan bioetanol. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui
pengaruh pengaturan pH dalam fermentasi air kelapa tua (Cocos nucifera
L.) terhadap kadar etanol terdestilasi.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan, yaitu :
1. Bagaimana pengaruh pengaturan pH dalam fermentasi air kelapa
tua (Cocos nucifera L.) terhadap kadar etanol terdestilasi ?
2. Pada pengaturan pH berapakah yang dapat menghasilkan kadar
etanol terdestilasi paling tinggi ?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh pengaturan pH dalam fermentasi air
kelapa tua (Cocos nucifera L.) terhadap kadar etanol tersedtilasi.
2. Mengetahui pengaturan pH berapakah yang dapat menghasilkan
kadar etanol terdestilasi paling tinggi.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Pendidikan
Sebagai sumber referensi dalam pembuatan bioetanol dari
pemanfaatan limbah organik.
2. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
manfaat dan potensi dari air kelapa tua (Cocos nucifera L.)
sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol.
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3. Bagi Pengembangan Pengetahuan
Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus
di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
4. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti terkait
pengaruh pengaturan pH dalam fermentasi air kelapa tua (Cocos
nucifera L.) terhadap kadar etanol terdestilasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Buah Kelapa
Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu tanaman
industri yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian di Indonesia
dan merupakan sumber dalam alam yang sangat potensial. Kelapa (Cocos
nucifera L.) merupakan anggota tanaman palmae yang paling dikenal dan
banyak tersebar di daerah tropis. Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.)
memiliki banyak manfaat, salah satu diantarannya adalah buah kelapa
(Cocos nucifera L.) yang dapat dimanfaatkan

sebagai makanan dan

minuman, seperti santan, minyak, dodol, selain itu dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku kosmetik (Tenda, 2004).
Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) memiliki ciri-ciri diantaranya,
tinggi pohon kelapa (Cocos nucifera L.) berkisar antara 20 – 22 meter pada
umur 40 tahun, sedangkan pada umur 80 tahun berkisar antara 35 – 40
meter. Biasanaya tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) berbunga pada umur
4 -5 tahun setelah ditanam (Chan and Elevitch, 2006).
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Air kelapa tua (Cocos nucifera L.) dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Air kelapa tua (Cocos nucifera L.)
Klasifikasi tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) (Suhardiman, 1999;
Foale and Haries, 2010) adalah sebagai berikut :
Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Sub Divisi

: Angiospermae

Kelas

: Monocotyledoneae

Bangsa

: Palmales (Arecales)

Keluarga

: Palmae (Arecaceae)

Marga

: Cocos

Jenis

: Cocos nucifera L.

Buah kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan bagian utama dari
tanaman kelapa yang dimanfaatkan sebagai tanaman industri, beberapa
komponen buah kelapa (Cocos nucifera L.) adalah sebagai berikut sabut,
tempurung, daging buah dan air kelapa (Cocos nucifera L.). Air kelapa
(Cocos nucifera L.) merupakan salah satu produk dari tanaman kelapa
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(Cocos nucifera L.) yang belum banyak dimanfaatkan. Air kelapa muda
merupakan minuman yang sangat populer sedangkan dari air kelapa tua juga
dikembangkan sebagai produk industri namun pemasarannya masih
terbatas. Jumlah air kelapa (Cocos nucifera L.) berkisar antara 25% dari
buah kelapa, secara umum air kelapa mengandung padatan, gula, protein,
lemak serta mineral. Jumlah air yang terdapat pada buah kelapa (Cocos
nucifera L.) rata-rata 300cc. Karena pemanfaatnya yang masih terbatas
maka seringkali air kelapa (Cocos nucifera L.) dibuang begitu saja
(Suhardiyono, 1993)
Komposisi air kelapa tua (Cocos nucifera L.) dapat di lihat pada
Tabel 2.1 di bawah ini.
Tabek 2.1 Komposisi air kelapa tua (Cocos nucifera L.)
No
Unsur
1
Gula
2
Protein
3
Lemak
4
Mineral
5
Total padatan
Sumber : Kusumawardani, 2011

Kandungan
2,6%
0,55%
0,74%
0,46%
4,7%

Komposisi kandungan zat kimia yang terdapat pada air kelapa tua
antara lain asam askorbat atau vitamin C, protein, lemat, hidrat arang,
kalsium atau potassium. Mineral yang terkandung pada air kelapa tua
(Cocos nucifera L.) ialah zat besi, fosfor dan gula. Gula terdiri dari glukosa,
fruktosa dan sukrosa (Cahyadi, 2007).
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Proses pembuatan etanol dapat diperoleh dari bahan baku yang
mengandung karbohidrat dan gula seperti tebu, jagung, air kelapa tua dan
lain-lainnya. Produksi etanol dengan menggunakan glukosa dapat dilakukan
dengan proses fermentasi sel bebas yaitu menggunakan ragi Saccharomyces
cereviseae, di mana glukosa (monosakarida) diubah menjadi etanol dan
karbondioksida (Prihandana, 2007).
B. Saccharomyces cereviseae
Ragi atau khamir merupakan zat yang menyebabkan terjadinya
proses fermentasi. Ragi pada umumnya mengandung mikroorganisme
bersel tunggal yang berukuran 5-20 mikron (Heru, 2011). Di dalam ragi
terdapat banyak jenis khamir, tetapi hanya satu spesies yang dikenal mampu
mengkonversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi, yaitu Saccharomyces
cereviseae. Saccharomyces cereviseae menghasilkan enzim zimase dan
invertase. Fungsi dari enzim invertase adalah untuk memecah sukrosa
ataupun polosakarida (pati) yang belum terhidrolisis untuk diubah menjadi
monosakarida (glukosa), sedangkan enzim zimase akan mengubah
monosakarida menjadi etanol dengan proses fermentasi (Judoamidjojo,
1990).
Saccharomyces cereviseae berkembangbiak dengan melakukan
pembelahan diri melalui “budding cell”. Pertumbuhan dan reproduksi dari
Saccharomyces cereviseae dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari
lingkungan serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel.
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Jenis khamir Saccharomyces cereviseae dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Sel Tunggal Khamir Saccharomyces cereviseae
Sumber : (Agustining, 2012)
Berikut merupakan klasifikasi dari Saccharomyces cereviseae
menurut Dwidjoseputro (2005) adalah :
Kerajaan

: Fungi

Filum

: Ascomycota

Kelas

: Saccharomycetes

Bangsa

: Endomycetales

Keluarga

: Saccharomycetaceae

Marga

; Saccharomyces

Jenis

: Saccharomyces cereviseae

Khamir mempunyai kisaran tempat hidup yang spesifik, yaitu pada
suhu 25-30 0C. Saccharomyces cereviseae merupakan mikroorganisme
fakultatif anaerob yang dapat menggunakan baik sistem aerob maupun
anaerob untuk memperoleh energi dari hasil pemecahan glukosa, dan dapat
menghasilkan alkohol dalam jumlah yang besar (Elevri & Putra, 2006).
Nilai pH untuk pertumbuhan ragi yang baik adalah 3-6. Perubahan pH dapat
mempengaruhi hasil fermentasi. Pada pH tinggi maka konsentrasi gliserin
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naik dan juga berkolerasi positif antara pH dan pembentukan asam piruvat.
Pada pH tinggi maka lag phase berkurang dan aktivitas fermentasi akan naik
(Winjaya, 2011).
C. Etanol
Ethyl alkohol atau etanol merupakan salah satu turunan dari
senyawa hidroksil atau gugus OH dengan rumus kimia C2H5OH. Etanol
mempunyai sifat tidak berwarna, meudah menguap, mudah larut dalam air.
Titik didih etanol yaitu 78,3 0C, membeku pada suhu -117,3 0C (Hambali.,et
al., 2008). Etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi glukosa akan
dilanjutkan pada proses destilasi. Proses destilasi akan menghasilkan etanol
dengan kadar 95% (Setiawati dkk.,2013). Etanol diperolah dari berbagai
macam bahan pangan, diantaranya adalah sorgum, tebu, kelapa, aren, buah
mete, sagu, singkong, ubi jalar dan lain-lain yang mengandung karbohidrat
dan gula. Produksi etanol secara umum melalui beberapa tahap, yaitu tahap
fermentasi juga destilasi atau pemurnian.
Etanol merupakan senyawa yang sering digunakan dalam industri
kimia antara lain sebagai pelarut, asetaldehid, eter, glikol eter, etil asetat dan
krolal. Kebutuhan akan etanol semakin bertambah sering dengan
menipisnya persediaan bahan bakar minyak bumi. Beberapa komoditas
pertanian yang mengandung karbohidrat seperti gula sederhana, pati dan
selulosa merupakan sumber energi penting untuk proses fermentasi etanol.
Sumber karbohidrat tersebut dapat diperoleh dari kultivasi tanaman sumber
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energi (Khairani, 2007). Di bawah ini merupakan reaksi penguraian gula
menjadi etanol, dapat dilihat pada Gambar 2.3
C6H12O6
Glukosa

Khamir Saccharomyces cereviseae

2 C2H5OH + 2 CO2

Etanol + Karbon dioksida (gas)

Gambar 2.3 Penguraian gula menjadi etanol
Sumber : Retno dan Wasir (2011)
Etanol merupakan kependekan dari etil-alkohol (C2H5OH),
bentuknya berupa cairan tak berwarna dan mempunyai bau khas yang
menusuk hidung dan mudah menguap, larut dalam air dan eter. Berikut
merupakan sifat-sifat fisik etanol, dapat dilihat pada Tabel 2.2
Tabel 2.2. Sifat-Sifat Fisik Etanol
No
Propertis
1
Massa molekul relatif
2
Titik beku
3
Titik didih normal
4
Densitas
5
Kelarutan dalam air
6
Kalor penguap 78,32 0C
7
Viskositas pada suhu kamar
Sumber : Sari, 2009 dalam Muryanto, 2012

Nilai
46,07 g/mol
-114,1 0C
78,32 0C
0,7893 g/mol
Sangat larut
200,6 kal/g
1,17 Cp
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Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kualitas bioetanol dapat
dilihat Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Standar Nasional Indonesia Kualitas Bioetanol ( SNI
7390-2012)
No
1

Parameter Uji
Kadar etanol

Satuan
Min/Max
%-v, min.

Persyaratan


99,5 (setelah
didenaturasi dengan
denatonium benzoat)
94,0 (setelah
didenaturasi dengan
hidrokorbon)
0,5
0,7
2–5
4 – 10

Sub 11.1

mg/l

0,1

Sub 11.4

mg/kg,
maks.

30

Sub 11.5



2
3
4

5
6

7
8
9
10

Metode Uji

Kadar metanol
Kadar air
Kadar
denaturan
hidrokarbon
atau
Denatonium
Benzoat
Kadar
tembaga (Cu)
Keasaman
sebagai asam
asetat
Tampakan

%-v, maks.
%-v, maks.
%-v

Kadar ion
Klorida (Cl)
Kandungan
Belerang (S)
Kadar getah
purwa dicuci
(washed gum)

mg/, maks

Jernih dan tenang, tidak
ada endapan dan kotoran
20

mg/, maks

50

Sub 11.7

mg/100 ml,
maks.

5

Sub 11.8

Sumber : Ahmad Budi Junaidi, 2012

Sub 11.1
Sub 11.2
Sub 11.3

Pengamatan
visual
Sub 11.6
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Berdasarkan kadarnnya, etanol dikategorikan ke dalam tiga
kelompok utama, yaitu :
1. Etanol Prima
Etanol prima merupakan etanol yang bermutu tinggi dengan
kadar etanolnya 96-96,5% (v/v), selain itu di sebut juga sebagai
etanol murni dengan kadar minyak fusel yang rendah (40 mg/L).
Etanol prima biasa digunakan untuk membuat minuman keras
yang berkualitas tinggi, industri farmasi dan kosmetik.
2. Etanol Absolut
Etanol absolut merupakan etanol dengan kadar yang sangat
tinggi yaitu mencapai 99,5% (v/v) dan digunakan dalam industri
bahan bakar.
3. Etanol Teknis
Etanol Teknis ini merupakan etanol dengan kadar 92-94% (v/v),
paling rendah dari kadar kedua etanol di atas. Biasanya etanol
teknis ini digunakan untuk memproduksi obat-obatan, bahan
baku spritus dan juga sebagai pelarut organik (Hambali dkk.,
2007).
D. Fermentasi
Fermentasi merupakan proses metabolisme yang menghasilkan
energi dari gula dan molekul organik lain serta tidak memerlukan oksigen
atau sistem transfer elektron. Setelah glukosa diubah menjadi asam piruvat
melalui proses glikolisis, asam kembali dapat diubah menjadi produk
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fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Proses glikolisis menghasilkan
ATP dalam jumlah yang kecil, namun jumlah tersebut cukup bagi suplai
energi mikroorganisme (Abdurahman, 2006).
Fermentasi merupakan proses penguraian glukosa menjadi alkohol
dan mengeluarkan CO2 dengan bantuan mikroorganisme. Proses fermentasi
yang terjadi dikenal dengan fermentasi anaerob atau tidak membutuhkan
oksigen (Retno dan Nuri, 2011).
Berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi digolongkan
menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
1. Fermentasi alkoholisis, yaitu fermentasi yang menghasilkan
alkohol sebagai produk akhir selain bahan lain. Misalnya pada
pembuatan wine, cider dan tape.
2. Fermentasi non-alkoholisis, yaitu fermentasi yang tidak
menghasilkan alkohol sebagai produk akhir selain bahan
lainnya. Misalnya pada pembuatan tempe, antibiotika dan lainlain (Rukmana, 2001).
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Proses fermentasi alkohol melalui tahapan glikolisis dapat dilihat
pada Gambar 2.4

Gambar 2.4. Fermentasi Alkohol berdasarkan tahapan glikolisis
Sumber : Anonim (2015)

Pembentukan bioetanol dari glukosa melalui proses fermentasi
terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap glikolisis dan tahap fermentasi
alkohol. Pada tahap awal karbohidrat akan dipecah menjadi gula sederhana
yaitu dengan hidrolisis pati menjadi unit-unit glukosa.
Dalam tahap pertama fermentasi glukosa selalu terbentuk asam
piruvat melalui jalur glikolisis, yaitu merupakan rangkaian reaksi kimia
yang akan mengurai molekul glukosa (C6) menjadi asam piruvat, NADH2
dan 2 ATP. Pada tahap kedua, asam piruvat yang terbentuk didekarboksilasi
(pelepasan dua molekul CO2) sehingga menjadi dua molekul asetaldehid.
Kemudian asetildehid dengan bantuan katalisator enzim alkohol
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dehidrogenase direduksi dengan NADH2 menjadi etanol dan selanjutnya
molekul NADH2 terdegradasi menjadi NAD+ serta membebaskan energi
(ATP). NAD+ yang terbentuk akan digunakan untuk melanjutkan proses
glikolisis (Campbell dkk., 2002).
Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi etanol, antara lain :
1. Mikroorganisme,

Saccharomyces

cereviseae

merupakan

mikroorganisme yang mampu mengurai karbohidrat dan glukosa
menjadi alkohol dalam fermentasi etanol. Khamir jenis ini lebih
cepat memproduksi alkohol dan tahan terhadap suhu yang
tinggi, mampu tumbuh pada medium yang mengandung glukosa
dan membutuhkan nutrisi yang sederhana.
2. Suhu,

mikroorganisme

Saccharomyces

cereviseae

membutuhkan suhu yang optimal berkisar antara 27-32 0C. Jika
Saccharomyces cereviseae tumbuh diatas suhu optimum akan
mengalami denaturasi dan proses metabolisme akan terhenti.
3. Kadar

gula,

kadar

gula

optimum

untuk

pertumbuhan

mikroorganisme adalah 10-18%. Alkohol yang dihasilkan akan
menjadi encer apabila kadar gula yang digunakan berada di
bawah 10%, sedangkan jika berada diatas 18% maka waktu
fermentasi akan semakin lama.
4. pH, mikroorganisme Saccharomyces cereviseae dapat tumbuh
ada pH 3,0 – 5,0. Untuk menjaga pH agar tetap konstan maka
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perlu ditambahkan zat buffer (asam cuka, asam klorida dan
sebagainya)
5. Asam cuka, merupakan salah satu asam karboksilat paling
sederhana, selain asam format. Larutan asam cuka dalam air
merupakan sebuah asam lemah, artinya hanya terdisosiasi
sebagian menjadi ion H+ dan CH3COO-. Asam cuka merupakan
pereaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Asam cuka
digunakan dalam produksi polimer, seperti polietilena tereftalat,
selulosa cuka, dan polivinil cuka, maupun berbagai macam serat
dan kain. Dalam industri makanan, asam cuka digunakan
sebagai pengatur keasaman.
6. Larutan NaOH sangat basa dan biasanya digunakan untuk reaksi
dengan asam lemah, dimana asam lemah seperti natrium
karbonat tidak efektif. NaOH tidak bisa terbakar meskipun
reaksinya dengan metal amfoter seperti aluminium, timah, seng
menghasilkan gas nitrogen yang bisa menimbulkan ledakan.
NaOH juga digunakan untuk mengendapkan logam berat dan
dalam mengontrol keasaman air (Riama, 2012).
7. Konsentrasi ragi, jika pada proses fermentasi konsentrasi ragi
yang diberikan kurang maka akan mengakibatkan menurunya
kecepatan fermentasi, sedangkan jika konsentrasi ragi yang
diberikan lebih dari kadar optimal maka waktu yang dibutuhkan
untuk proses fermentasi lebih lama. Secara umum pada
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pembuatan etanol, konsentrasi ragi mulai dari 1 % b/v (Setiawati
dkk., 2013).
Berdasarkan faktor pH di atas, mikroorganisme Saccharomyces
cereviseae dapat tumbuh dengan optimal pada pH 3,0 – 5,0. Nilai pH
merupakan indikator penting dalam produksi etanol kerena akan
mempengaruhi perkembangan khamir, pH perlu diukur agar peneliti dapat
mengetahui kesesuaian proses pertumbuhan Saccharomyces cereviseae
sehingga dapat memproduksi etanol, karena ketika Saccharomyces
cereviseae tidak berada dalam pH yang sesuai maka produktivitas etanol
yang dihasilkan tidak maksimal. (Ageng, 2009)
E. Pemurnian Etanol (Destilasi)
Setelah proses fermentasi, alkohol yang terbentuk harus melalui
tahap pemurnian untuk mendapatkan etanol dengan tingkat kemurnian yang
lebih tinggi. Pada umumya kadar alkohol yang diperoleh dari proses
fermentasi masih rendah. Salah satu tahap pemurnian alkohol adalah
destilasi.
Destilasi merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia
berdasarkan perbedaan titik didih atau kemudahan menguap (volatilitas).
Faktor yang berpengaruh dalam pada proses destilasi adalah jenis bahan
yang didestilasi, temperatur, volume bahan, dan waktu destilasi. Namun
faktor yang paling penting adalah temperatur pada saat proses penyulingan.
Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan akan
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menguap pada titik didihnya. Proses perpindahan massa merupakan salah
satu proses penting (Lestari, 2010)
Destilasi dilakukan untuk memisahkan etanol dari beer (yang
sebagian besar air dan etanol). Titik didih etanol murni adalah 78 0C
sedangkan air adalah 100 0C. Dengan memanaskan larutan pada suhu 7801000C akan mengakibatkan sebagian besar etanol menguap, dan melalui
untuk kondensasi, akan dihasilkan etanol dengan konsentrasi 95% volume
(LIPI, 2008).
Kolom destilasi dapat berfungsi sebagai sarana pemisahan karena
sistem perangkat sebuah kolom destilasi memiliki baagian-bagian yang
berfungsi untuk menguapkan campuran fasa air, mempertemukan fasa air
dan fasa uap yang berbeda komposisi, dan mengkondensasikan fasa uap
(Lestari, 2010). Alat-alat yang digunakan pada saat proses destilasi, yaitu
wadah, kompor gas, pipa keluaran, pipa tembaga, pipa ulir, erlenmeyer,
kondensor, dan gelas ukur. Alat-alat di atas memiliki fungsinya masingmasing seperti wadah untuk menampung bahan baku yang akan didestilasi
yang juga dilengkapi dengan termometer untuk mengontrol suhu selama
proses pemanasan, pipa keluaran untuk mengeluarkan hasil destilasi, pipa
tembaga sebagai saluran uap etanol, kondensor berisi air dan pipa ulir untuk,
kompor gas sebagai alat pemanas untuk memanaskan hasil fermentasi,
sedangkan erlenmeyer berfungsi untuk menampung bioetanol yang
dihasilkan dari proses destilasi (Dwinarso, 2010).
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Berikut merupakan rangkaian alat destilasi, dapat dilihat pada Gambar 2.5

Gambar 2.5 Rangkaian alat destilasi
Sumber : Endah Lesatri, 2010
F. Kromatografi Gas
Kromatografi gas merupakan salah satu metode analisis bioetanol.
Metode ini digunakan karena prosesnya mudah dan cepat. Sensitivitasnya
tinggi, dan mampu memisahkan komponen-komponen dengan efisiensi
tinggi dan bahkan komponen dengan titik didih berdekatan dapat
dipisahkan. Kromatografi gas digunakan untuk menganalisis senyawasenyawa organik maupun anorganik yang bersifat termostabil dan mudah
menguap (Sumarno, 2001).
Prinsip kerja dari kromatografi gas, yaitu dengan cuplikan gas ke
dalam injeksi, aliran gas dari gas pengangkut akan membawa cuplikan yang
telah menguap masuk ke dalam kolom. Berdasarkan pemecahan komponenkomponen sampel menjadi ion-ion fragmen, fragmen tersebut kemudian
dipisahkan berdasarkan pernedaan massa dan muatan. Selanjutnya
diteruskan ke detektor untuk mendeteksi jumlah ion yang dihasilkan.
Kemudian hasil deteksi dicatat olehh recorder sebagai kromatogram yang
barupa puncak (peek).
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Skema kromatografi gas dapat di lihat pada gamabar 2.6

Gambar 2.6 Skema kromatografi gas
Sumber : Najafpour et al, 2004
G. Hasil Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abrina Anggraini dkk.,
(2017) yang berjudul “Pengaruh pH Terhadap Kualitas Produk Etanol dari
Molasses Melalui

Proses Fermentasi” mengatakan bahwa molasses

merupakan salah satu bahan baku alternatif dalam pembuatan bioetanol.
Molasses mengandung sejumlah besar gula, baik sukrosa maupun gula
pereduksi, total kandungan gula berkisar antara 48-56% dan pH-nya sekitar
5.5-5.6. Oleh karena itu molasses atau tetes tebu ini berpotensi untuk
dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku untuk membuat bioetanol
melalui proses fermentasi. Pada penelitian tersebut menggunakan khamir
Saccharomyces cereviseae kerana dikenal memiliki kemampuan dalam
memfermentasi glukosa menjadi etanol. Fermentasi ini berlangsung selama
72 jam pada suhu 320C dengan perbandingan pH-nya 3,5 ; 4; 4,5 ; dan 5.
Untuk mengetahui kadar etanol yang dihasilkan maka dilakukan
pengukuran atau uji kadar etanol pada tiap variabel pH fermentasi dengan
menggunakan alat piknometer sehingga didapatkan pH optimal untuk
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pertumbuhan mikroorganisme, yaitu 4,0-4,5. Dalam penelitian tersebut
mengatakan bahwa pada pH dibawah 3 ternyata hasil fermentasi etanol akan
semakin rendah karena fermentasi berjalan lambat, jadi indikasi apabila bila
pH dibawah 3,5 kadar etanolnya rendah. Kadar etanol tertinggi yang
dihasilkan pada pH 4,5 dimana glukosa dan kinerja khamir Saccharomyces
cereviseae pada pH 4,5 sangat optimum sehingga menghasilkan kadar
etanol sebesar 5,6%.
Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Setiawati dkk., (2013) yang
berjudul “Proses Pembuatan Bioetanol Dari Kulit Pisang Kepok”
mengatakan bahwa di dalam kulit pisang kepok masih mengandung
karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu 18,5%. Hal ini tentu menjadikan kulit
pisang kepok sebagai salah satu bahan baku alternatif dalam dalam
membuat bioetanol melalui proses fermentasi. Pada penelitian tersebut
menggunakan ragi roti dan ragi tape dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%,
dan 5%, untuk perbedaan nilai pH-nya adalah pH 2, pH 3, pH 4, pH 5 dan
pH 6. Waktu fermentasi yang digunakan adalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari
, dan 5 hari. Kadar etanol yang diperoleh dari proses fermentasi kulit pisang
kepok pada penelitian tersebut adalah 6,1277% dengan penambahan
Saccharomyces cereviseae sebesar 3% dan nilai pH-nya 4 dan lama
fermentasi 2 hari.
H. Kerangka Berpikir
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka semakin
hari ketersedian akan energi di dunia semakin menipis. Hal ini mendorong
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peneliti untuk mencari sumber energi yang baru sebagai energi alternatif,
salah satu nya adalah bioetanol. Untuk mengantisipasi kebutuhan manusia
terhadap sumber energi yang digunakan, saat ini telah dikembangkan
sumber energi yang ramah terhadap lingkungan, yaitu bioetanol. Salah satu
energi alternatif yang dapat diproduksi dari sumber daya alam yang
jumlahnya melimpah. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat
mengurangi penggunaan BBM melalui sumber energi alternatif terbarukan
yang tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan Energi Nasional melalui
pengembangan energi terbarukan berbasis nabati atau sering disebut Bahan
Bakar Nabati (BBN). BBN yang dikembangkan saat ini adalah biodisel,
biosolar, biohidrogen dan bioetanol. Bioetanol merupakan cairan biokimia
hasil dari penguraian glukosa dengan bantuan mikroorganisme.
Peneliti menggunakan air kelapa tua (Cocos nucifera L.) sebagai
salah satu bahan baku alternatif dalam menghasilkan etanol. Air kelapa tua
(Cocos nucifera L.) mengandung glukosa yang dapat dimanfaatkan sebagai
substrat

fermentasi.

Mikroorganisme

yang

digunakan

adalah

Saccharomyces cereviseae karena dikenal mampu memproduksi alkohol
lebih cepat dan menghasilkan alkohol yang lebih tinggi serta mampu hidup
di suhu yang cukup tinggi dan pada medium yang konsentrasi gulanya
tinggi.
Pada umumya kadar alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi
masih rendah. Salah satu tahap pemurnian alkohol adalah destilasi. Setelah
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proses fermentasi, alkohol yang terbentuk harus melalui tahap pemurnian
untuk mendapatkan etanol dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi.
Peneliti menggunakan perbandingan pH antara lain 4, 6 dan 8. Proses
fermentasi dilakukan selama 4 hari. Ada pun kerangka berpikir peneliti
secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.7

Kebutuhan akan bahan bakar
minyak yang semakin meningkat

Air kelapa tua yang
mengandung glukosa

Etanol

Bahan bakar
nonfosil

Etanol dari air
kelapa tua
Pengaturan pH dalam
fermentasi air kelapa
tua terhadap kadar
etanol terdestilasi
dengan pengaturan pH
4, 6, dan 8

Fermentasi etanol
dengan lama
fermentasi 4 hari

Pemurnian etanol (Destilasi)

Etanol
(C2H5OH)
Gambar 2.7 Kerangka Berpikir Penelitian Pengaruh Pengaturan pH Dalam
Fermentasi Air Kelapa Tua (Cocos nucifera L.) Terhadap Kadar Etanol Terdestilasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

I. Hipotesis
1. Pengaturan pH mempengaruhi kadar etanol terdestilasi yang dihasilkan
dari proses fermentasi air kelapa tua (Cocos nucifera L.).
2. Konsentrasi 7 gram Saccahromyces cereviseae menghasilkan kadar
etanol paling tinggi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik.
Perlakuan yang digunakan adalah pengaturan pH, dengan 3 perlakuan dan 3
pengulangan serta kontrol.
B. Batasan Penelitian
1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah air kelapa tua (Cocos
nucifera L.) yang diperoleh dari penjual kelapa di Pasar Stan Maguwoharjo
Yogyakarta.
2. Dalam proses fermentasi mikroorganisme yang digunakan adalah ragi roti
Saccharomyces cereviseae dalam bentuk kemasan dengan merk fermipan
yang dibeli di Pasar Stan Maguwoharjo Yogyakarta.
3. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar etanol.
Tabel 3.1 Pengaturan pH
No

Perlakuan

1
2
3
4

A
B
C
K

Air
kelapa
(ml)
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

Gula

500 gram

27

Saccharomyces
cereviseae
(gram)
7 gram
7 gram
7 gram
7 gram

Pengaturan
pH
4
6
8
3-5
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C. Variabel Penetian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaturan pH pada air
kelapa tua (Cocos nucifera L.) yang terdiri dari 3 perlakuan dan kontrol
dengan masing-masing 3 kali pengulangan.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian adalah kadar etanol yang dihasilkan
dari proses fermentasi air kelapa tua (Cocos nucifera L.).
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 500 ml air kelapa tua
(Cocos nucifera L.), ragi roti Saccharomyces cereviseae, gula yang
ditambahkan 500 gram, botol fermentasi berwarna hijau gelap dengan
ukuran 700 ml dan waktu fermentasi selama 4 hari.
D. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2018 di
Laboratorium Biologi dan Laboratorium Kimia, Jurusan Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kampus III, Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.
E. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah gelas ukur, labu
erlenmeyer 100 ml, pH digital, gelas beker 1 liter, kain saring, termometer
air, sendok, pengaduk, pisau, baskom, panci, timbangan digital, autoclave,
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plastisin/lilin mainan, tisu, botol kaca berwarna hijau gelap ukuran 700 ml,
kertas alumunium, kertas label, kertas payung, karet, sumbatan, selang
berwarna putih, labu destilasi, pipa bengkok, heating mantle dan kondensor.
2. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa tua
(Cocos nucifera L.), ragi Saccharomyces cereviseae merk fermipan, sabun
pembersih, aquades, alkohol 70%, gula 500 gram, NaOH 1 N 200 ml dan
Asam asetat dalam asam cuka 27% merk DIXI.
F. Cara Kerja
1. Persiapan dan Proses Sterilasi Alat
Persiapan penelitian diawali dengan proses penyiapan alat–alat yang akan
digunakan dan sterilisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko
terjadinya kontaminasi saat pembuatan bioetanol. Berikut adalah langkah
kerja sterilisasi alat yang dilakukan :
a) Alat-alat yang digunakan seperti botol, gelas ukur, gelas beker, corong,
pisau, sendok, batang pengaduk, termometer air, dicuci dengan sabun
dan dibilas dengan air bersih.
b) Alat yang disterilisasi dengan menggunakan autoclave yaitu botol kaca
dan selang. Botol kaca dan selang dicuci bersih lalu direbus dengan
ditambahkan sabun pembersih (±5 tetes) hingga air mendidih. Botol dan
selang diangkat lalu dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa
sabun yang menempel pada botol dan selang. Botol dan selang
dikeringkan kemudian disemprot dengan alkohol 70%. Bagian atas botol
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ditutup dengan kertas payung dan dikareti kemudian botol dan selang
disterilisasi dengan autoclave pada suhu 1210C dengan tekanan 1 atm
selama 15 menit.
c) Alat-alat seperti gelas ukur, batang pengaduk, pH digital, thermometer
air cukup disterilkan dengan menggunakan alkohol 70% sesaat sebelum
digunakan.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Persiapan bahan
Air kepala tua diambil menggunakan gelas beker, masing-masing 500
ml untuk 12 sampel. Ragi Saccharomyces cereviseae ditimbang yang
sudah ditentukan yaitu 7 gram dan gula yang ditambahkan sebanyak
500 gram.
b. Pembuatan Bioetanol
- Air kelapa tua disaring dengan menggunakan kain saring agar
didapatkan air kelapa yang lebih bersih.
- Air kelapa tua diukur pH awal.
- Air kelapa tua yang sudah ditimbang dimasukan ke dalam botol kaca
lalu ditutup menggunakan alumunium foil dan dimasukkan ke dalam
autoclave untuk disterilisasi pada suhu 1210C dengan tekanan 1 atm
selama 15 menit dan setelah proses sterilisasi selesai botol
dikeluarkan lalu didinginkan dengan diangin-anginkan. Kemudian
pH air kelapa tua diatur sesuai yang sudah ditentukan, yaitu pH 4, 6,
dan 8.
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- Ragi Saccharomyces cereviseae ditambahkan ke dalam botol yang
berisi air kelapa tua yang sudah didinginkan dengan secara aseptis.
Kemudian dilanjutkan dengan memasang ujung selang yang telah
dipasang sumbatan lalu dimasukkan ke dalam botol dan ditutup yang
dilapisi dengan plastisin, sedangkan ujung selang yang lain
dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi aquades agar tidak
terjadi kontak langsung dengan udara luar. Proses fermentasi yang
dilakukan adalah fermentasi anaerob (tanpa oksigen) dengan waktu
fermentasi selama 4 hari.
c. Proses Destilasi dan Mengukur Kadar Etanol
1) Alat destilator dipasang dengan cara labu destilasi disambungkan
dengan kondensor, dimana pada kondensor tersebut dipasang
selang pada bagian atas dan bawah. Pipa bengkok dipasang pada
bagian ujung kondensor, kemudian ujung pipa bengkok yang sudah
terpasang dimasukkan ke dalam erlenmeyer.
2) Cairan hasil fermentasi dalam labu destilasi yang sudah ditutup
dengan gabus, dipasangkan di bawah heating mantle. Saat destilasi
berlangsung suhu pada heating mantle dipastikan berada pada titik
didih etanol yaitu 70-800C. Cairan hasil detilasi ditampung di
dalam erlenmeyer dan proses destilasi dilakukan sampai
menghasilkan cairan destilat sebanyak 10 ml.
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3) Cairan destilasi yang sudah diperoleh lalu dilanjutkan pengujian
kadar

etanol

di

Laboratorium

CV.

Chem-Mix

Pratama,

Banguntapan Bantul Yogyakarta.
d. Gas Kromatografigas
Kromatografi gas adalah salah satu teknik spektroskopi yang
menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan
kecepatan

migrasi

komponen-komponen

penyusunnya.

Gas

kromatografi biasa digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa
yang terdapat pada campuran gas dan juga menentukan konsentrasi
suatu senyawa dalam fase gas. Prinsip kerja kromatografi gas yaitu
dengan cuplikan injeksi ke dalam injector. Aliran gas dari gas
pengangkut akan membawa cuplikan yang telah teruapkan masuk ke
dalam kolom. Kemudian kolom akan memisahkan komponen dari
cuplikan sehingga komponen-komponen tersebut dideteksi oleh
detektor dan sinyal dalam bentuk puncak akan dihasilkan oleh pencatat.
G. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengujian kadar etanol yang
dilakukan di Laboratorium CV. Chem-Mix Pratama, Banguntapan Bantul
Yogyakarta. Dalam penelitian peneliti menggunakan teknik deskriptif untuk
menjelaskan bagaimana pengaruh pengaturan pH terhadap kadar etanol yang
dihasilkan dari fermentasi air kelapa tua (Cocos nucifera L.)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi tambahan bagi
penelitian yang akan menjadi tenaga pendidik. Hasil penelitian ini dapat
diaplikasikan pada pembelajaran Biologi SMA kelas XII semester 1 pada
materi pokok Bioteknologi dan dapat diterapkan dalam bentuk pratikum
pembuatan Bioetanol.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. pH Sebelum dan Sesudah Fermentasi
Berikut merupakan nilai pH yang diukur sebelum dan sesudah
fermentasi berlangsung menggunakan indikator universal.
Tabel 4.1 Rerata Nilai Pengujian pH Sebelum dan Sesudah Fermentasi
No

Perlakuan

pH

Sebelum
Sesudah
1
A
4
4
2
B
6
4
3
C
8
4
4
K (kontrol)
5
4
Keterangan :
A
: Perlakuan pengaturan pH 4
B
: Perlakuan pengaturan pH 6
C
: Perlakuan pengaturan pH 8
K
: Tanpa perlakuan (menggunakan pH awal air kelapa tua)

2. Hasil Uji Kadar Etanol
Data di bawah ini merupakan hasil uji kadar etanol pada sampel hasil
fermentasi dan destilasi sederhana. Pengujian kadar etanol menggunakan
Kromatografi

Gas

(GC)

di

Laboratorium

Chem-Mix

Pratama,

Banguntapan Bantul Yogyakarta. Hasil uji kadar etanol dapat dilihat pada
tabel 4.2
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Tabel 4.2 Rerata Nilai Kadar Etanol Terdestilasi
No

Perlakuan

Rerata
Rerata
Ulangan 1 (%) Ulangan 2 (%)

Rerata
Keseluruhan (%)

1
A
83,111
83,055
83,083
2
B
84,555
84,444
84,499
3
C
86,333
86,333
86,333
4
K (kontrol)
70.666
70,666
70,666
Keterangan :
A
: Perlakuan pengaturan pH 4
B
: Perlakuan pengaturan pH 6
C
: Perlakuan pengaturan pH 8
K
: Tanpa perlakuan (menggunakan pH awal air kelapa tua)

B. Pembahasan
Pada pembuatan etanol dari hasil fermentasi air kelapa tua (Cocos
nucifera L.) didapatkan hasil konsentrasi etanol yang beragam. Hal ini
disebabkan karena adanya perbedaan pH (derajat keasaman). Jumlah
sampel yang digunakan berjumlah 12 sampel, yang terdiri dari 4 perlakuan
di antaranya sampel kontrol (pH awal 5), sampel A (pH awal 4), sampel B
( pH awal 6), dan sampel C (pH awal 8). Perlakuan sama yang dilakukan
pada semua sampel adalah diberikan gula dengan massa 500 gram untuk 12
sampel, jumlah ragi (Saccharomyces cerevisiae) sebanyak 7 gram untuk
masing-masing sampel. Perlakuan lain yang sama dilakukan pada setiap
sampel adalah proses fermentasi secara anaerob selama 4 hari di
Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Hasil yang didapat dari proses fermentasi anaerob substrat air kelapa
menunjukan pH akhir seluruh sampel percobaan menunjukan pH 4. Hal ini
disebabkan produk yang dihasilkan dalam proses fermentasi, dalam
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penelitian ini produk yang dihasilkan adalah alkohol. Alkohol memiliki sifat
asam sehingga mempengaruh nilai pH menurun setelah proses fermentasi.
Azizah dkk. (2012) mengatakan bahwa jumlah alkohol yang terbentuk
selama masa fermentasi akan menyebabkan pH substrat semakin rendah.
Semakin lama waktu fermentasi maka nilai pH akan menurun. Yuniarsih
(2009) mengatakan bahwa hasil proses fermentasi akan diubah menjadi
asam asetat, CO2 dan etanol (alkohol). Setiawati dkk., (2013) mengatakan
bahwa ragi Saccharomyces cerevisiae dapat memulai mengubah substrat
gula menjadi alkohol pada kondisi pH optimal 3 -5 dengan suhu ruangan
(270 – 32 0C) dan pada kondisi tanpa oksigen (anaerob). Nilai pH merupakan
indikator penting dalam produksi etanol kerena akan mempengaruhi
perkembangan khamir, pH perlu diukur agar peneliti dapat mengetahui
kesesuaian proses pertumbuhan Saccharomyces cereviseae sehingga dapat
memproduksi etanol, karena ketika Saccharomyces cereviseae tidak berada
dalam pH yang sesuai maka produktivitas etanol yang dihasilkan tidak
maksimal (Ageng, 2009)
Pada proses selanjutnya setelah proses fermentasi adalah destilasi.
Destilator yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan
destilator sederhana dari Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta. Pada pelaksanaan destilasi suhu pemanas harus
diatur dengan suhu 76-800C, hal ini dilakukan karena alkohol memiliki titik
didih yang lebih rendah bila dibandingkan dengan titik didih air. Nilai titik
didih murni alkohol berkisar 780C sedangkan titik didih air adalah 1000C.
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Proses pemanasan yang berlangsung pada suhu 76-800C diharapkan dapat
memisahkan substrat alkohol dengan air, agar nantinya diperoleh hasil
alkohol dengan konsentrasi yang tinggi. Hasil destilasi (destilat) kemudian
diuji kadar etanolnya di laboratorium Chem-Mix Pratama. Hasil uji
dilakukan dua kali pengulangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
Rata-rata kadar etanol secara keseluruhan di setiap perlakuan menunjukan
pada pengaturan pH 4 (A), pH 6 (B) dan pH 8 (C) yaitu berturut-turut
83,083%, 84,499%, dan 86,333% sehingga dapat disimpulkan semakin
tinggi nilai pH, kadar etanol yang dihasilkan juga semakin tinggi. Winjaya
(2011) mengatakan pada pH tinggi maka konsentrasi gliserin akan naik dan
juga akan berkorelasi positif antara pH dan pembentukan asam piruvat. Pada
pH tinggi maka lag phase akan berkurang dan aktivitas fermentasi akan
naik. Jika di lihat dari data yang dihasilkan, kadar etanol air kelapa tua
sangat tinggi, hal ini diakibatkan adanya penambahan gula 500 gram saat
proses fermentasi, hal ini sesuai dengan pendapat Winarti (1996) yang
menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi substrat atau gula reduksi
yang dapat dipecah oleh sel khamir menjadi etanol maka semakin tinggi
pula konsentrasi etanol yang dihasilkan.
Menurut Ahmad Budi Junaidi (2012), berdasarkan acuan syarat
mutu bioetanol yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI
7390:2012), etanol dengan kadar lebih dari 99,5% yang dapat
diklasifikasikan untuk kegunaan sebagai bahan bakar. Jika dibandingkan
dengan etanol yang dihasilkan dalam penelitian ini, kadar tersebut masih
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belum memenuhi syarat mutu etanol seperti yang tercantum dalam Standar
Nasional Indonesia, maka dari itu, perlu penelitian lebih lanjut untuk
menemukan metode yang tepat dalam pembuatan bioetanol dari berbagai
macam substrat. Kendala yang dihadapi oleh peneliti adalah destilator yang
digunakan memiliki volume relatif kecil sehingga peneliti membutuhkan
waktu yang cukup lama.
C. Keterbatasan Penelitian
1. Alat yang digunakan dalam proses destilasi memiliki volume yang relatif
kecil sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Biaya yang digunakan untuk melakukan peneltian cukul mahal sehingga
pengujian sampel etanol tidak terlalu banyak.
3. Tidak dilakukannya pengujian etanol secara fisik, yaitu dengan uji aroma
dan uji pembakaran.
4. Pengukuran pH menggunakan pH indikator sehingga hasilnya kurang akurat
(tingkat ketelitiaanya kurang)
5. Kesulitan dalam mencari alat dan bahan untuk penelitian.
6. Adanya penambahan gula 500 gram dalam 6000 ml air kelapa tua.
7. Adanya penambahan larutan asam dan larutan basa untuk mengatur pH.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian Pengaruh Pengaturan pH Dalam Fermentasi Air
Kelapa Tua (Cocos Nucifera L.) Terdapat Kadar Etanol Terdestilasi dapat
menjadi salah satu terobosan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Hasil
penelitian ini dapat dijadikan materi “Bioteknologi” pada kelas XII semester I,
khususunya pada KD 3.10. tentang memahami prinsip-prinsip bioteknologi yang
menghasilkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan berserta KD 4.10 yaitu,
merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan. Adapun indikator pencapaian
kompetensi pada KD 3.10, yaitu pada 3.10.1 menjelaskan prinsip-prinsip dasar
bioteknologi konvensional, 3.10.2 menjelaskan tentang perbedaan bioteknologi
modern dan bioteknologi konvensional, 3.10.3 menjelaskan manfaat bioteknologi
di bidang pertanian, medis dan peternakan. Selanjutnya pada KD 4.10 yaitu pada
4.10.1 merencanakan percobaan tentang salah satu produk bioteknologi
konvensional, pada 4.10.2 menyusun laporan tertulis tentang hasil pembuatan
produk bioteknologi konvensional.
Kegiatan pembelajaran akan dirancang agar peserta didik ikut dalam
kegiatan perencanaan maupun praktek uji coba. Diharapkan nantinya peserta didik
bukan hanya mengikuti kegiatan pembelajaran serta pembuatan etanol melalui
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bahan tertentu melainkan peserta didik juga memahami setiap proses yang
dilakukan dalam membuat etanol dari bahan atau substrat seperti air kelapa tua
(Cocos Nucifera L.).
Dalam prakteknya nanti, siswa akan melakukan praktikum di luar kegiatan
belajar mengajar (KBM), namun tetap terintegrasi dengan teori yang disampaikan
di dalam kelas. Peserta didik nantinya akan dibimbing oleh guru mata pelajaran
biologi dalam melakukan eksperimen membuat etanol secara konvensional.
Kegiatan pembelajaran nantinya dapat dilihat pada lampiran (1) tentang silabus dan
juga lampiran (2) tentang Rencana Pembelajaran (RPP).
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pengaturan pH dalam fermentasi air kelapa tua (Cocos Nucifera L.)
berpengaruh terhadap kadar etanol terdestilasi.
2. Pengaturan pH 8 menghasilkan kadar etanol terdestilasi paling tinggi, yaitu
86,333% selama 4 hari waktu fermentasi.
B. Saran
1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk pengujian etanol
secara fisik, yaitu dengan uji aroma dan uji pembakaran sehingga data yang
dihasilkan semakin baik.
2. Penelitian selanjutnya perlu memperhatikan proses destilasi mengenai
titik didih etanol, karena jika tidak maka kadar etanol yang dihasilkan
tidak maksimal.
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Lampiran 1
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/Semester

: XII/2

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

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

KI 3

: 3. Memahami, menerapkan dan menganalisis 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 procedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: 4. Mengelolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara afektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
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Kompetensi Dasar
3.10.

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

Materi Pokok









Pembelajaran

Penilaian

Observasi
Mengamati
Pengertian
Bioteknologi
 Menonton
 Sikap saat
video/gambar
proses
Perkembangan
tentang proses
pembelajaran
Bioteknologi
pembentukan
 Sikap ilmiah
Prinsip
bioetanol
saat diskusi
Bioteknologi
 Mengkaji refensi  Sikap saat
Bioteknologi
tentang produk
presentasi
Modern dan
bioteknologi
Bioteknologi
 Sikap saat
Konvensional
pratikum
Menanya
Portofolio
Manfaat
 Apa yang
Bioteknologi
 Laporan
dimaksud
dengan
dan kehidupan
tertulis
bioteknologi?
sehari-hari
tentang
 Bagaimana
percobaan
Dampak
perkembangan
(format dan
pemanfaatan
bioteknologi?
isi laporan)
produk
 Bagaimana cara
bioteknologi
membuat produkmasyarakat
produk
bioteknologi?
Test tertulis
 Apa manfaat
 Ulangan
bioteknologi bagi
harian
kehidupan
manusia?

Alokasi
Waktu
6 x 45
menit

Sumber Belajar


Buku
Biologi
kelas XII
 Buku
kerja/LKS
 Referensi
dari
berbagai
sumber
(internet
atau koran)
 Peralatan
laboratorium
untuk
percobaan
fermentasi
-
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4.10.

Merencanakan dan
melakukan percobaan
dalam penerapan
prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional untuk
menghasilkan produk
dan mengevaluasi
produk yang dihasilkan
serta prosedur yang
dilaksanakan
.

Mengumpulkan Data
(Eksperimen/
Eksplorasi)
 Menjelaskan
tentang arti,
prinsip-prinsip
dasar bioteknologi
 Membedakan
bioteknologi
modern dan
bioteknologi
konvensional serta
dapat menemukan
persamaan dan
perbedaan dari
keduanyanya.
 Melakukan
percobaan
fermentasi alkohol
dengan
mengunakan air
kelapa tua serta
menyusun
laporannya.
Mengasosiasikan
 Membuat
kesimpulan
tentang arti,
prinsip-prinsip
dasar bioteknologi
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Menyusun laporan
eksperimen dan
pembuatan
bioetanol
Mengolah data
dan membuat
laporan hasil
pengumpulan
informasi tentang
pembuatan
bioetanol

Mengkomunikasikan
 Menampilkan
hasil diskusi dari
arti, prinsipprinsip dasar
bioteknologi
 Menampilkan
tentang dampak
bioteknologi
dalam kehidupan
sehari-hari
 Pengumpulan
informasi tentang
pemanfaatan
bioteknologi
dalam kehidupan.
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Lampiran 2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi Pelajaran

: Bioteknologi

Kelas/Semester

: XII/2

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
KI.1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu penegtahuan,
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
minat untuk memecahkan masalah.
KI.4

: mengolah, menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri
serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan sesuai kaidah
keilmuan.
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B. Komponen Dasar (KD)
KD 3.10. Memahami tentang prinsip- prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses

dalam

menghasilkan

produk

baru

untuk

meningkatkan

kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
KD 4.10. Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10.1
3.10.2

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi konvensional dan
modern
Menjelaskan tentang perbedaan bioteknologi konvensional
bioteknologi modern.

dan

3.10.3

Menganalisis dampak dari pemanfaatan penerapan bioteknologi

3.10.4

Mengaitkan peran dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari.

4.10.1

Merencanakan percobaan tentang salah satu produk bioteknologi
konvensional.

4.10.2

Menerapkan pembuatan bioetanol dari air kelapa tua yang merupakan
penerapan dari ilmu bioteknologi konvensional dan menyusun laporan
secara tertulis tentang hasil pembuatan produk bioteknologi
konvensional
D. Tujuan Pembelajaran
3.10.1.1 Siswa mampu menjelaskan tentang prinsip–prinsip dasar bioteknologi
konvensional dan modern dengan baik melalui kegiatan diskusi.
3.10.2.1 Siswa dapat menjelaskan perbedaan bioteknologi kovensional dan
bioteknologi modern dengan baik melalui studi literatur.
3.10.3.1 Siswa mampu menganalisis dampak dari pemanfaatan penerapan
bioteknologi dengan tepat melalui diskusi kelompok
3.10.4.1 Siswa mampu mengaitkan peran dari bioteknologi dalam kehidupan
sehari-hari melalui kegiatan pengamatan lapangan.
4.10.1.2 Siswa dapat melakukan eksperimen tentang produk bioteknologi
konvensional dengan baik melalui kegiatan praktikum
4.10.1.3 Siswa dapat menyusun laporan tertulis dari hasil percobaan pembuatan
bioetanol dari air kelapa tua melalui kegiatan praktikum
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E. Materi Pembelajaran
Materi Pokok : Bioteknologi
Sub Materi

:

-

Pengertian Bioteknologi

-

Perkembangan Bioteknologi

-

Jenis–jenis Bioteknologi

-

Manfaat Bioteknologi

F. Pendekatan Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran kontekstual dan Saintifik

Model pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

Motode pembelajaran

: Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah dan

eksperimen

G. Sumber Belajar
-

Buku Biologi untuk SMA/MA kelas XII. Faidah Rachmawati,Nurul Urifah Ari
Wijaya, 2009. BIOLOGI untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Pusat
Perpustakaan, Jakarta

-

Internet

H. Media Pembelajaran
-

LKS

-

Papan tulis

-

Penghapus

-

Spidol

-

Gambar

-

Video

-

Laptop

-

LCD
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I. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2x45 menit) : Materi (Bioteknologi modern dan konvensional)
Tahap pembelajaran
Pembuka (10 menit)

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa
- Orientasi
Kegiatan inti (70
menit

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar siswa

Penataan materi yang
sistematis

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan
informasi/mencoba
Menalar

Mengkomunikasikan

Evaluasi
Penutup (10 menit)
a. Apresiasi

Kegiatan Pembelajaran
- Menyiapkan suasana belajar yang
kondusif
- Mengawali kegiatan pembelajaran
dengan doa
- Mengecek kehadiran siswa
- Guru memberikan beberapa pertanyaan
 Apa yang dimaksud dengan
bioteknologi ?
 Apa saja produk-produk
bioteknologi yang kalian tahu ?
- Guru memotivasikan siswa untuk
semangat belajar
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin disampaikan
- Guru menjelaskan tentang pengertian
bioteknologi, dasar-dasar bioteknologi
- Guru membagi siswa dalam beberapa
kelompok, dalam satu kelompok terdiri
atas 4-5 siswa, dan membagikan LKS
kepada siswa
- Siswa mengamati LKS yang diberikan
oleh guru
- Guru menjelakan tentang LKS yang
diberikan kepada masing-masing
kelompok
- Siswa secara berkelompok diminta
mengajukan pertanyaan jika masih ada
yang tidak dimengerti dan belum jelas
dalam menjawab LKS
- Siswa berdiskusi dan mengkaji pustaka
untuk menjawab pertanyaan yang
terdapat dalam LKS yang diberikan
- Siswa mengolah informasi yang
diperoleh dari berbagai sumber dalam
satu kelompok dan mengisi LKS
- Guru meminta untuk setiap perwakilan
kelompok untuk memperentasikan hasil
diskusinya
- Kelompok lain dpat mengajukan
pertanyaan kepada kelompok yang
presentasi dan dapat memperbaiki serta
memberi masukan
- Sebagai bentuk apresiasi kepada
kelompok yang sudah
mempresentasikan, guru bersama siswa
memberi tepuk tangan
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b. Klarifikasi

c. Merangkum
d. Refleksi

e. Arahan/tindak
lanjut

- Jika siswa melakukan kesalahan dalam
menerima konsep maka guru
mengklarifikasi jawaban siswa
- Siswa merangkum hal-hal yang penting
yang telah dipelajari
- Guru mengajak siswa untuk
merefleksikan tentang pembelajaran
yang telah dipelajari secara lisan
dengan menunjuk beberapa siswa
- Siswa diminta untuk mempelajari
tentang materi manfaat dan dampak
bioteknologi yang akan dibahas pada
pertemuan selanjutnya (manfaat dan
dampak dari bioteknologi )

Pertemuan ke-II (2 x 45 Menit) : Manfaat dan Dampak dari Bioteknologi
Tahap Pembelajaran
Pembuka (10 menit)

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa
- Orientasi

Fase
Menyiapkan kondisi belajar
siswa

Kegiatan Pembelajaran
- Menyiapkan suasana
belajar yang kondusif
- Mengawali kegiatan
pembelajaran dengan doa
- Mengecek kehadiran
siswa
- Guru memberikan
beberapa pertanyaan
untuk mengingat kembali
pelajaran yang kemarin
 Tentang apa itu
bioteknologi, jenisjenis bioteknologi,
produk-produk
bioteknologi apa saja
yang dapat
digunakan
 Untuk melanjutkan
materi guru
menampilkan
beberpa gambar dan
memberikan
beberapa pertanyaan
:
1. Dari gambar
tersebut adakah
yang tahu ini
terbuat dari apa ?
2. Apakah bahanbahan ini bisa
dimanfaatkan ?
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-

Kegiatan inti (70 menit

Penataan materi yang
sistematis

-

-

Mengamati

-

-

-

Menanya

Mengumpulkan
informasi/mencoba

-

Menalar
Mengkomunikasikan

-

Guru memotivasikan
siswa untuk
semangat belajar
- Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang ingin
disampaikan
Guru menjelaskan
tentang manfaat- manfaat
dari bioteknologi
Guru menjelaskan
tentang dampak atau
kerugian dari
bioteknologi
Guru menanyangkan
video tentang proses
pembuatan alkohol dari
bahan tumbuhan organik.
Guru membagi siswa
dalam beberapa
kelompok, dalam satu
kelompok terdiri atas 4-5
siswa, dan membagikan
LKS kepada siswa
Siswa mengamati LKS
yang diberikan oleh guru
Guru menjelakan tentang
LKS yang diberikan
kepada masing-masing
kelompok
Siswa secara
berkelompok diminta
mengajukan pertanyaan
jika masih ada yang tidak
dimengerti dan belum
jelas dalam menjawab
LKS
Siswa berdiskusi dan
mengkaji pustaka untuk
menjawab pertanyaan
yang terdapat dalam LKS
yang diberikan
Siswa mengolah
informasi yang diperoleh
dari berbagai sumber
dalam satu kelompok dan
mengisi LKS
Guru meminta untuk
setiap perwakilan
kelompok untuk
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Evaluasi

Penutup (10 menit)
a. Apresiasi

-

-

b. Klarifikasi
c. Merangkum
d. Refleksi
-

e. Arahan/tindak lanjut

-

-

-

-

memperentasikan hasil
diskusinya
Kelompok lain dpat
mengajukan pertanyaan
kepada kelompok yang
presentasi dan dapat
memperbaiki serta
memberi masukan
Sebagai bentuk apresiasi
kepada kelompok yang
sudah mempresentasikan,
guru bersama siswa
memberi tepuk tangan
Jika siswa melakukan
kesalahan dalam
menerima konsep maka
geru mengklarifikasi
jawaban siswa
Siswa merangkum halhal yang pentng yang
telah dipelajari
Guru mengajak siswa
untuk merefleksikan
tentang pembelajaran
yang telah dipelajari
secara lisan dengan
menunjuk beberapa siswa
Siswa diminta untuk
mempelajari tentang
proses pembuatan
alkohol serta menyiapkan
alat dan bahan yang akan
digunakan dalam
penelitian tersebut.
Pertemuan selanjutnya
guru meminta siswa
untuk membawa alat dan
bahan praktikum sesuai
dengan kelompok yang
telah dibagikan pada
pertemuan kedua
Guru menutup
pembejaran
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Pertemuan III (2 X 45) : Pembuatan Bioetanol
Tahap Pembelajaran
Pendahuluan (10 menit)

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa

-

Orientasi

Kegiatan Inti (70 menit)

Fase
Menyiapakan kondisi
belajar

Kegiatan Pembelajaran
- Menyiapkan suasana
belajar yang kondusif
- Mengawali kegiatan
belajar dengan doa
- Mengecek kehadiran
siswa
- Guru mengajukan
pertanyaan :
 Bagaimana
dengan tugas yang
diberikan, apakah
alat dan bahan
yang digunakan
untuk praktikum
semuanya sudah
lengkap? Apakah
ada kesulitan
dalam
menyediakan alat
dan bahannya?
- Guru menyampaikan
kesiapan siswa dalam
melakukan praktikum
pembuatan bioetanol
- Guru memberi motivasi
siswa agar semangat
dalam melakukan
praktikum pembuatan
bioetanol
- Guru menampilkan
tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai
- Guru membagi siswa
yang terbagi dalam
beberapa kelompok yang
sudah ditentukan pada
pertemuan sebelumnya
- Guru membagikan LKS
pada masing-masing
kelompok sebagai
pedoman untuk
melakukan praktikum
pembuatan bioetanol
- Guru menjelaskan
langkah-langkah yang
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-

-

-

-

-

-

Penutup (10 menit)
a. Apresiasi

-

b. Klarifikasi
c. Refleksi
d. Arahan/tindak lanjut
-

-

harus dilakukan oleh
siswa pada saat
melakukan praktikum dan
hasil yang didapatkan
dari praktikum tersebut
Siswa menyiapkan alat
dan bahan yang akan
digunakan dalam
praktikum
Siswa melakukan
praktikum
Guru mengawasi siswa
dalam melakukan
praktikum
Siswa mencatat hal-hal
yang berkaitan dengan
hasil praktikum tersebut
Guru meminta salah satu
kelompok untuk
mempresentasikan
laporan sementaranya
Guru memberi jeda waktu
untuk presentasi dengan
berkata oke,
presentasinya sudah baik.
Dari hasil presentasi
teman-teman kalian
apakah ada pendapat
lain?
Guru menulis dipapan
yang akan dikatakan oleh
siswa
Sebagai bentuk apresiasi
kepada teman kelompok
yang sudah melakukan
praktikum dengan baik
dan sudah
mempresentasikan hasil
diskusi, guru bersama
siswa bertepuk tangan
Jika siswa melakukan
kesalahan dalam
menerima materi maka
guru mengklarifikasi
jawaban siswa
Guru mengajak siswa
untuk merefleksikan
tentang pembelajaran hari
ini baik secara lisan
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dengan menunjuk
beberapa siswa
- Bagaimana perasaan
kalian setelah belajar
tentang pembuatan
bioetanol hari ini
- Guru menyampaikan :
dari apa yang telah kalian
belajar apakah masih ada
yang kurang jelas atau
belum mengerti? Baik
kalau tidak ada yang
ditanyakan lagi untuk
minggu depan akan
diakan ulangan harian
dengan materi
bioteknologi yang sudah
kalian pelajari selama ini
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J. Penilaian
1. Kompetensi dan teknik penilaian
a. Kognitif

: Tes tertulis (pilihan ganda dan uraian)

b. Afektif

: Lembar observasi

c. Psikomotorik

: kinerja dan laporan

2. Bentuk instrumen
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman penskoran
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Nama Kelompok

Lampiran 3
Lembar kerja siswa
A. Judul

: Bioteknologi

1.
2.
3.
4.
5.

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

B. Tujuan :
1. siswa mampu menjelaskan pengertian bioteknologi
2. siswa mampu menjelaskan dasar-dasar bioteknologi
3. siswa mampu membedakan produk-produk bioteknologi konvensional dan
modern
C. Alat dan Bahan
1. Buku
2. Alat tulis
D. Pertanyaan diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi ?
2. Sebutkan 5 perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional !
No
1
2
3
4
5

Bioteknologi Modern

Bioteknologi Konvensional
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Nama Kelompok
1 .............................
2 .............................

Lembaran Kerja Siswa 2

3 ...............................
4 ...............................

A. Tujuan :

5 ...............................

1. Menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi kehidupan dalam
berbagai bidang.
2. Menjelaskan perbedaan respirasi dan proses fermentasi.

B. Alat dan bahan
1. Buku
2. Alat tulis

C. Partanyaan diskusi
1. Jelaskan perbedaan respirasi aerob dan anaerob ?
2. Jelaskan pengertian fermentasi ?
3. Sebutkan 5 manfaat dari bioteknologi !
4. Sebutka 5 dampak dari bioteknologi !
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Nama Kelompok
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1 .............................
2 .............................
3 ...............................

Lembar Kerja Siswa 3

4 ...............................
5 ...............................

A. Judul : fermentasi alkohol dengan menggunakan air kelapa tua (Cocos nucifera
L.)
B. Tujuan :
1. Siswa dapat melakukan praktikum tentang fermentasi alkohol dengan
menggunakan air kelapa tua (Cocos nucifera L.)
2. Siswa dapat menganalisis hasil praktikum fermentasi alkohol dengan
menggunakan air kelapa tua (Cocos nucifera L.)
C. Alat dan Bahan
a. Alat
-

Botol berwarna hijau gelap

-

Autoclave

-

Kertas Indikator pH

-

Pipet volum

-

Termometer air

-

Sendok

-

Pengaduk

-

Pisau

-

Selang

-

Penutup fermentor

-

Timbangan digital

-

Kertas saring

b. Bahan
-

Asam cuka

-

Gula

-

Saccharomyces cereviseae

-

NaOH

-

Aquades

- plastisin.
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D. Cara Kerja
1. Siapkan air kelapa tua sebanyak 6000 ml.
2. Air kelapa tua disaring menggunakan kain saring agar didapatkan air kelapa tua
yang lebih bersih.
3. Air kelapa tua diukur pH awalnya.
4. Tambahkan gula 500 gram ke dalam 6000 ml air kelapa tua, aduk sampai merata.
5. Air kelapa tua diambil menggunakan gelas beker, masing-masing 500 ml untuk 12
sampel ke dalam botol kaca.
6. pH air kelapa tua diatur sesuai dengan yang ditentukan, yaitu 4, 6, dan 8
7. Air kelapa tua yang sudah dimasukan ke dalam botol kaca ditutup menggunakan
alumunium foil dan dimasukan ke dalam autoclave untuk disterilisasi pada suhu
1210C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit.
8. Setelah proses sterilisasi selesai, botol dikeluarkan dan dibiarkan hingga dingin.
9. Ragi Saccharomyces cereviseae ditimbang dengan berat yang sudah ditentukan
yaitu 7 gram dan dimasukan ke dalam masing-masing botol yang sudah siapkan
secara aseptis.
10. Selanjutnya pada ujung botol kaca dipasangkan selang sumbatan dan ditutup
menggunakan plastisin, sedangkan ujung selang yang keluar dimasukan ke dalam
aquades agar tidak terjadi kontak langsung dengan udara luar.
11. Proses fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi anaerob (tanpa oksigen)
dengan waktu fermentasi 4 hari.
E. Hasil
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F. Tabel hasil pengukuran kadar etanol dari air kelapa tua (Cocos nucifera L.)
No

Perbandingan pH

1
2
3

G. Kesimpulan

Kadar etanol

Keterangan
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Lampiran 4
INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian Kognitif
Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
Jenjang Pendidikan

: SMA

Mata Pemlajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/1

Jumlah soal

: 10 pilihan ganda, 5 uraian

Alokasi waktu

: 2 x 45 menit

KD 3.10 : Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam
menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejateraan manusia dalam aspek
kehidupan.
Indikator
Soal

Menjelaskan
pengertian
bioteknologi

C1
V

C2

C3

V

V
Menjelaskan
mengapa dalam
kerja
bioteknologi
menggunakan
bantuan
mikroorganisme

V

V

C4

C5

No
soal

Kunci
Jawaban

Bentuk
Soal

1

B

2

B

Pilihan
ganda
Pilihan
ganda

7

E

C6

Pilihan
ganda

1

Terlampir Uraian

2

Terlampir Uraian

6

E

Pilihan
ganda
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Menjelaskan
dampak positif
dan dampak
negatif dari
bioteknologi

V

3

V

3

Mengaitkan
peran dari
bioteknologi
dalam
kehidupan
sehari-hari.

V

8

C

Pilihan
ganda

V

9

E

Pilihan
ganda

V

4

Menjelaskan
pentingnya
bioteknologi
dalam
menunjang
kesejateraan
manusia

C

Pilihan
ganda
Terlampir Uraian

Terlampir Uraian

V

4

B

Pilihan
ganda

V

5

E

Pilihan
Ganda

V

10

C

Pilihan
ganda

V

5

Terlampir Uraian
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Soal Ulangan
1. Pilihan Ganda
Pililah sa;ah satu jawaban yang paling benar !
1. Berikut ini cabang ilmu biologi dan ilmu kimia yang mendukung kemajuan dan
perkembangan bioteknologi kecuali ....
a. Fisiologi
b. Inokulasi
c. Genetika
d. Biologi molekuler
e. Mikrobiologi
2. Contoh proses yang bukan termasuk bioteknologi konvensional adalah ....
a. Pembuatan kecap
b. Pembuatan interferon
c. Pembuatan tempe
d. Pembuatan yoghurt
e. Pembuatan keju
3. Berikut ini bahaya dari bioteknologi, kecuali ....
a. Memunculkan organisme strain jahat
b. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
c. Menambah keanekaragaman hayati
d. Digunakan untuk senjata biologis
e. Menganggu keseimbangan lingkungan
4. Penerapan bioteknologi untuk mendapatkam variatas-variatas unggul akan
menjurus pada ....
a. Menurunkan kualitas produk pertanian
b. Meningkatkan keanekaragaman genetik
c. Menurunkan kualitas lingkungan
d. Meningkatkan jenis hama tanaman
e. Meningkatkan keanekaragaman ekologi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

5. Manakah yang termasuk produk bioteknologi konvensional ?
a. Kloning
b. Autoclave
c. Inokulasi
d. Kultur jaringan
e. Bioetanol
6. Hubungan yang benar antara mikroba dengan produk yang dihasilkan melalui
proses bioteknologi adalah .....
a. Candidas utilis (tempe)
b. Penicillium camemberti (nata decoco)
c. Acetobacter xylinum (keju )
d. Rhizopus oligospoorus (protein sel tunggal)
e. Lactobacillus bulgaris (yoghurt)
7. Teknik perbanyakan tanaman yang menghasilkan keturunan yang seragam dan
dalam jumlah besar adalah ....
a. Menempel
b. Stek
c. Menyambung
d. Kultur jaringan
e. DNA rekombinan
8. Bagi masyarakat, bioteknologi harus memberikan kontribusi yang bermanfaat.
Berikut manfaat dari bioteknologi bagi masyarakat dalam bidang lingkungan
adalah........
a. Menghasilkan olahan bahan makanan
b. Menghasilkan organisme yang mirip melalui kloning
c. Menghasilkan spresies baru dari persilangan genetik
d. Menghasilkan mikroorganisme pengurai sampah
e. Menghasilkan bahan minuman
9. Manakah yang merupakan kaitan dari kotoran kuda dan biogas .......
a. Kotoran kuda dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos
b. Kotoran kuda dapat menunjukkan banyaknya bakteri yang dimiliki
c. Kotoran kuda dapat digunakan dalam pertanian
d. Kotoran kuda dapat menghasilkan senyawa etanol
e. Kotoran kuda dapat menghasilkan biogas dengan bantuan fermentasi
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10. Pengaruh rekayasa genetika terhadap sumber daya protein hewani adalah ....
a. Meningkatkam biaya pemeliharaan hewan
b. Menurunkan variasi hewan
c.

Meningkatkan daya tahan hewan terhadap virus

d. Meningkatkan populasi hewan
e. Menurunnya jumlah makanan yang di butuhkan

2. Uraian !
1. Jelaskan pengertian bioteknologi (10)
2. Mengapa dalam kerja bioteknologi menggunakan bantuan mikroorganisme ?
sebutkan 3 alasannya (20)
3. Sebutkan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari bioteknologi (20)
4. Apabila di suatu daerah mengalami kejadian kelebihan jumlah ampas tebu dalam
skala besar, analisislah bagaimana cara mengolah limbah tersebut dengan
menggunakan prinsip fermentasi! (10)
5. Jelaskan pentingnya bioteknologi dalam menunjang kesejateraan manusia (15)
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KUNCI JAWABAN
A. Pilihan ganda
1. B
2. B
3. C
4. B
5. E
6. C
7. D
8. D
9. A
10. C

B. Uraian
1. Bieteknologi adalah metode yang melibatkan mikroorganisme hidup untuk
menghasilkan produk ba4ru dan bermanfaat bagi manusia.
2. Jawaban


Dalam kerjannya tidak membutuhkan zat dari luar tubuhnya karena
mampu menghasilkan enzim sendiri.



Mudah dan sangat cepat dikembangbiakkan



Mampu hidup dengan menggunakan sisa dari organisme lain

3. Dampak positif bioteknologi dalam kehidupan antara lain


Sumber makanan baru dan mengkatkan gizi masyarakat



Alternatif bahan bakar baru



Meningkatkan produksi bahan bakar baru

Dampak negatif bioteknologi dalam kerhidupan antara lain


Penyakit baru dan bertentangan dengan norma dalam masyarakat



Mengubah Iuangkan Gen



Hama resisten

4. Apabila di suatu daerah memiliki kelebihan hasil limbah ampas tebu, maka
limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol karena substrat dari
ampas tebu masih memiliki kandungan gula serta selulosa, sehingga dapat
diolah kembali menjadi barang yang memiliki nilai tinggi seperti bioetanol.
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proses pengolahan pun harus melalui beberapa tahapan diantaranya preparasi
bahan, hidrolisis, fermentasi, dan juga destilasi agar bioetanol memiliki kadar
etanol yang baik.
5. pentingnya bioteknologi dalam menunjang kesejateraan manusia yaitu
memungkinkan ditemukan produk-produk baru bagi kepentingan manusia dan
membuka peluang usaha/lapangan pekerjaan yang lebih luas.

RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
A. Pilihan Ganda
Nomor Soal
1-10

Keterangan

Skor Soal

Jika jawaban benar

1

Jika jawaban salah

0

Jumlah Skor Maksimal

10

B. Uraian
No

Soal Uraian

Keterangan

1

Menjelaskan pengertian
bioteknologi

-Jika siswa menjawab pengertian
bioteknologi adalah metode yang
melibatkan mikroorganisme hidup untuk
menghasilkan produk ba4ru dan bermanfaat
bagi manusia.
-Jika siswa menjawab kurang tepat dalam
kata tetapi banyak benar tentang pengertian
bioteknologi
-Jika siswa menjawab tetapi banyak salah
tentang pengertian bioteknologi
-Jika siswa tidak menjawab tentang
pengertian bioteknologi
-Jika siswa menjawab tepat dan sempurna
dengan menyebutkan 3 alasan (mudah
memperoleh,mampu hidup hanya dengan
menggunakan sisa dari organisme lain,
mudah dan cepat dikembangbiakkan) dalam
menggunakan bantuan mikroorganisme
-Jika siswa menjawab dengan tepat dan
sempurna dengan menyebutkan 2 alasan
(mudah mempeoleh,mampu hidup hanya

2

Menjelaskan mengapa
dalam kerja bioteknologi
menggunakan bantuan
mikroorganisme

Skor
Soal
10

5

2
0
20

10
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3

4

5

Menjelaskan dampak
positif dan dampak negatif
dari bioteknologi

Menganalisis dampak dari
pemanfaatan penerapan
bioteknologi

Jelaskan pentingnya
bioteknologi dalam
menunjang kesejateraan
manusia

dengan menggunakan sisa dari organisme
lain)
-Jika siswa menjawab tetapi dan sempurna
dengan menyebutkan 1 alasan (mampu
hidup hanya dengan menggunakan sisa dari
organisme lain.
-Jika siswa menjawab tetapi salah
Jika siswa tidak menjawab
-Jika siswa menjawab dengan tepat dan
sempurna dampak positif bioteknologi
(meningkatkan produksi ternak, sumber
makanan baru dan mengkatkan gizi
masyarakat, alternatif bahan bakar baru)
dan dampak negatif bioteknologi (hama
resisten, penyakit baru dan bertentangan
dengan norma masyarakat, mengubah
Iungkan gen)
Jika siswa menjawab hanya posetif
bioteknologi (meningkatkan produksi
ternak, sumbver makanan baru dan
meningkatkan gizi masyarakat) dan dampak
negatifnya (hama resisten, penyakit baru
dan bertentangan dengan norma
masyarakat)
-Jika siswa menjawab tetapi kurang dari
dampak positif bioteknologi (meningkatkan
produksi ternak, sumber makanan baru dan
dampak negatifnya (hama resisten)
Jika siswa menjawab tetapi salah dari
dampak posetif dan dampak negatif
bioteknologi
Jika siswa tidak menjawab dampak posetif
dan dampak negatif dari bioteknologi
-Jika siswa menjawab dengan tepat dan
sempurna tentang pengertian fermentasi
-Jika siswa menjawab kurang tepat dalam
kata tetapi banyak benar tentang pengertian
fermentasi
-Jika siswa menjawab tetapi banyak salah
tentang pengertian fermentasi
Jika siswa tidak menjawab tentang
pengertian fermentasi
-Jika siswa menjawab tepat dan sempurna
dengan menjelaskan tentang pentingnya
bioteknologi dalam kesejahteraan manusia

5

2
0
10

10

5

2

0
10
5

2
0

20
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Jika siswa menjaswab tepat dan kurang
sempurna tentang pentingnya bioteknologi
bagi kesejateraan manusia

10

Jika siswa menjawab kurang tepat dan
kurang sempurna tentang pentingnya
bioteknologi dalam kesejateraan manusia
-Jika siswa menjawab salah tentang
pentingnya bioteknologi bagi kesejateraan
manusia
Jika siswa tidak menjawab tentang
pentingnya bioteknologi bagi kesejateraan
manusia

5

Penskoran Instrumen Test
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
90

X 10

INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
Kelas : XII
Materi : Bioteknologi
Indikator
No

Nama

Teliti

Jujur

Tanggung Disiplin
jawab

1
2
3
4
Dst

Jumlah
skor

Nilai

2

0
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF
Indikator

Teliti

Jujur

Aspek

Skor

Teliti dalam bekerja di dalam laboratorium dan
menganalisis data (dapat menggunakan alat dan bahan
dalam praktikum dengan benar)

4

Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(kurang teliti dalam menggunakan alat dan bahan
praktikum)

3

Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi (hanya dapat
menggunakan beberapa alat praktikum saja)

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi ( alat dan bahan
praktikum tidak dapat digunakan dengan baik pada saat
praktikum )

1

Peserta didik memiliki sifat jujur pada saat ujian bahkan
pada saat praktikum (tidak mencontek, membuat laporan
berdasarkan data dan hasil yang ada)

4

Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(mencontek, tetapi membuat laporan berdasarkan data
dan hasil yang ada)

3

Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi (tidak
mencontek, membuat laporan berdasarkan data dan hasil
yang ada)

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi ( mencontek, tidak
membuat laporan berdasarkan data dan hasil yang ada)

1

Tanggung jawab Peserta didik memiliki sifat tanggung jawab dalam
kegiatan pembelajaran (mengumpulkan tugas tepat
waktu) dalam kegiatan praktikum (membawa bahan
untuk praktikum, membersihkan dan mengembalikan alat
pada tempatnya) dan mengumpulkan laporan tepat waktu

4

Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(mengumpulkan tugas tepat waktu) dalam kegiatan
praktikum (membawa bahan untuk praktikum,
membersihkan dan mengembalikan alat pada
tempatnya) dan tidak mengumpulkan laporan tepat
waktu

3

Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi (mengumpulkan
tugas tidak tepat waktu) dalam kegiatan praktikum
(tidak membawa bahan untuk praktikum, tidak
membersihkan dan mengembalikan alat pada
tempatnya) dan mengumpulkan laporan tidak tepat
waktu

2
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Indikator

Disiplin

Aspek

Skor

Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi (tidak
mengumpulkan tugas tepat waktu) dalam kegiatan
praktikum (membawa bahan untuk praktikum, tidak
membersihkan dan mengembalikan alat pada
tempatnya) dan tidak mengumpulkan laporan tepat
waktu

1

Peserta didik displin dalam melakukan pengamatan, taat
terhadap peraturan laboratorium, dalam proses kegiatan
pembelajaran (tepat waktu datang ke sekolah, berpakaian
yang rapih)

4

Jika terdapat salah satu aspek yang kurang terpenuhi
(taat terhadap peraturan laboratorium, dalam proses
kegiatan pembelajaran (tidak tepat waktu datang ke
sekolah, berpakaian yang rapih)

3

Jika terdapat satu aspek yang terpenuhi peraturan
laboratorium, dalam proses kegiatan pembelajaran
(tidak tepat waktu datang ke sekolah, berpakaian yang
kurang rapih)

2

Jika tidak ada aspek yang terpenuhi peraturan
laboratorium, dalam proses kegiatan pembelajaran (tidak
tepat waktu datang ke sekolah, tidak berpakaian yang
rapih)

1

Pedoman penilaian efektif
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
16

X 100

LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI KETERAMPILAN PRAKTIKUM
No

Aspek yang Dinilai

Skor
1

1

Menyiapkan alat bahan praktikum dan
menggunakan alat sesuai dengan fungsinya

2

Melakukan praktikum dengan benar dan tepat

3

Menyusun data hasil praktikum yang benar

4

Membersihkan alat dan mengembalikan alat-alat
yang digunakan setelah praktikum ke tempat
semula

5

Menggumpulkan laporan tepat waktu

2

3

4
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RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM
No
1

2

3

4

Aspek yang dinilai

Skor

Membawa alat dan bahan lengkap pada saat praktikum dan mengetahui
fungsinya dari masing-masing.

4

Jika alat dan bahan hanya terdapat 2 kategori (membawa bahan dan alat
lengkap tetapi tidak mengetahui cara penggunaan alat dan bahan
tersebut

3

Jika alat dan bahan hanya terdapat 1 kategori (hanya membawah alat
praktikum tetapi bahan praktikum tidak di bawah

2

Jika tidak terdapat alat dan bahan yang di bawah dan tidak mengetahui
fungsi dari alat dan bahan

1

Cara pembuatan bioetanol benar, tepat dan sesuai dengan prosedur
kerjanya

4

Jika hanya terlihat 2 kategori (cara pembuatan bioetanol dengan benar,
tepat namun tidak sesuai dengan prosedur kerjanya

3

Jika hanya terlihat 1 kategori (cara membuat bioetanol dengan benar,
namun tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur kerjanya

2

Jika tidak terdapat kategori yang terlihat (cara pembuatan bioetanol
tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur kerjanya.

1

Menyusun data hasil praktikum dengan benar, lengkap, sesuai dengan
data aslinya

4

Jika hanya terlihat 2 kategori (menyusun laporan praktikum dengan
benar, lengkap namun tidak sesuai dengan data aslinya.

3

Jika hanya terlihat 1 kategori (menyusun laporan praktikum dengan
benar namun tidak lengkap dan tidak sesuai dengan data aslinya

2

Jika tidak ada kategori yang terlihat (tidak menyusun laporan praktikum
dengan benar, tidak lengkap, tidak sesuai dengan data aslinya

1

Membersihkan alat-alat yang digunakan dan mengembalikan ke tempat
semula dengan keadaan yang baik dan lengkap

4

Jika hanya terlihat 2 kategori (membersihkan alat-alat yang digunakan ,
namun tidak mengembalikan ke tempat semula dengan keadaan yang
baik dan lengkap

3

Jika hanya terlihat 1 kategori ( membersihkan alat-alat yang digunakan
dan mengembalikan ke tempat semula tetapi tidak keadaan yang baik
dan lengkap

2
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No

5

Aspek yang dinilai

Skor

Jika tidak ada kategori yang terlihat (tidak membersihkan alat-alat yang
digunakan dan tidak mengembalikan ke tempat semula dengan keadaan
yang baik dan lengkap

1

Mengumpulkan laporan tepat waktu

4

Jika mengumpulkan laporan tidak tepat waktu 1 hari

3

Jika mengumpulkan laporan tidak tepat waktu lebih dari 2 hari

2

Jika tidak mengumpulkan laporan

1

Pedoman Penilaian Praktikum
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
20

X 100
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Format Laporan Tertulis
A. Acara Praktikum (Judul, hari/tanggal, tempat, Waktu) (5)
B. Tujuan Praktikum (5)
C. Dasar Teori (15)
D. Alat dan Bahan (10)
E. Hasil Pengamatan (15)
F. Pembahasan (20)
G. Kesimpulan (10)
H. Daftar Pustaka (5)
I. Lampiran (5)

Pedoman Penilaian Laporan
Nilai =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
90

X 100
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Rubrik Penilaian Laporan Tertulis

Aspek yang dinilai
A. Acara Praktikum

B. Tujuan Praktikum

C. Dasar teori

Kriteria

Skor

Menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang dipraktikkan dan ditulis dengan
menggunakan huruf kapital

5

Jika terdapat semua komponen dengan
menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang dipratikkan dengan menggunakan huruf
kapital namun tidak lengkap

4

Jika terdapat 3 komponen lengkap dengan
menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang dipratikkan dengan menggunakan huruf
kecil dengan lengkap

3

Jika terdapat 2 komponen lengkap dengan
menuliskan judul kegiatan tidak sesuai dengan
materi yang dipratikkan dengan menggunakan
huruf kapital namun lengkap

2

Jika terdapat 1 komponen lengkap dengan tidak
menuliskan judul kegiatan sesuai dengan materi
yang dipratikkan dan tidak menggunakan huruf
kapital dan tidak lengkap

1

Menyebutkan tujuan praktikum dengan benar dan
lengkap

5

Jika terdapat tujuan praktikum namum tidak
lengkap

4

Jika terdapat tujuan praktikum
penggunaan bahasa yang tidak jelas

namun

3

Jika terdapat tujuan praktikum namun tidak sesuai
dengan tujuan saat melakukan praktikum

2

Jika tidak ada tujuan praktikum

1

Menuliskan dasar teori dengan lengkap, jelas,
sistematis, dan menuliskan sumbernya

15

Menuliskan dasar teori
sistematis, jelas, namun
sumbernya

dengan lengkap,
tidak menuliskan

12

Menuliskan dasar teori lengkap, namun tidak
sistematis

9
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Aspek yang dinilai

Kriteria

Skor

Menuliskan dasar teori sesuai dengan topik
namun tidak lengkap

6

Menuliskan dasar teori namun tidak sesuai
dengan topik praktikum

3

Tidak menuliskan dasar teori praktikum

1

D. Alat, Bahan dan Menuliskan alat dan bahan serta cara kerja dengan
Cara kerja
lengkap dan sesuai dengan praktikum

10

Menuliskan alat dan bahan serta cara kerja namun
tidak lengkap

8

Menuliskan alat dan bahan serta cara kerja namun
tidak sesuai dengan praktikum

6

Menuliskan alat dan bahan namun cara kerja tidak
dituliskan namun sesuai dengan prakikum

4

Menuliskan alat dan bahan namun cara kerja
tidak dituliskan dan tidak sesuai dengan
praktikum

2

Tidak menuliskan alat dan bahan serta cara kerja
praktikum

1

Menuliskan data hasil pengamatan dengan
lengkap, rapi, dan jelas serta sistematis

15

Menuliskan data hasil pengamatan dengan jelas,
namun tidak sistematis

12

Menuliskan data hasil pengamatan lengkap,
namun tidak sistematis dan tidak rapi

9

Menuliskan data hasil pengamatan tetapi tidak
sesuai dengan data hasil praktikum

7

Menuliskan data hasil pengamatan tetapi tidak
lengkap

5

Tidak menuliskan
praktikum

pengamatan

1

Menuliskan pembahasan dengan lengkap, jelas,
dan dengan dasar teori yang kuat

20

Menuliskan pembahasan lengkap namun dengan
teori yang sedikit

16

Menuliskan pembahasan lengkap namun tidak
didukung dengan teori

12

E. Hasil Pengamatan

F. Pembahasan

data

hasil
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Aspek yang dinilai

G. Kesimpulan

A. Daftar Pustaka

B. Lampiran

Kriteria

Skor

Menuliskan pembahasan sesuai dengan poin-poin
pembahasan namun tidak lengkap

8

Menuliskan pembahasan namun tidak sesuai
dengan poin pembahasan

4

Tidak menuliskan pembahasan

3

Menuliskan kesimpulan dengan lengkap, jelas,
dan singkat sesuai dengan tujuan praktikum

15

Menuliskan kesimpulan dengan lengkap tetapi
masih dicantumkan pada bagian yang seharusnya
terdapat pada pembahasan

12

Menuliskan kesimpulan namun tidak menjawab
tujuan praktikum

9

Menuliskan kesimpulan dengan menjawab tujuan
praktikum namun tidak lengkap

4

Menuliskan kesimpulan dengan menjawab tujuan
praktikum namun tidak lengkap

4

Tidak menuliskan kesimpulan

1

Menuliskan daftar pustaka dari sumber terpercaya
minimal 3 dan sesuai dengan dasar teori yang
dituliskan

5

Menuliskan daftar pustaka dari sumber terpercaya
minimal 2 dan sesuai dengan dasar teori yang
dituliskan

4

Menuliskan daftar pustaka dari sumber terpercaya
minimal 1 dan sesuai dengan dasar teori yang
dituliskan

3

Menuliskan daftar pustaka dengan lengkap
namun banyak mengambil sumber dari blog

2

Tidak menuliskan daftar pustaka

1

Mencantumkan
keterangan

lampiran

dengan

disertai

5

Mencantumkan lampiran namun tidak disertai
keterangan

3

Tidak mencantumkan lampiran

1
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Lampiran 5

Hasil Uji Kadar Etanol
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DOKUMENTASI PENELITIAN
Lampiran 6

plastisin

alkohol

fermipan

Proses detoks

tissue

aquades

gula

Alumunium foil

Asam cuka

NaOH

12 botol kaca

Proses autoclave

Proses destilasi

Botol flakton

Air kelapa tua

Timbangan digital

