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ABSTRAK
2020
Ubi Jalar Ungu merupakan komoditas pangan yang penting di Indonesia
dan ditanam oleh penduduk mulai daerah dataran rendah sampai dataran tinggi
sebagai komoditas pertanian atau makanan pokok. Melimpahnya ubi jalar ungu
pada saat panen raya dan kurangnya variasi pengolahan menyebabkan banyak ubi
jalar ungu yang tidak laku untuk dijual, alternatifnya mendorong masyarakat untuk
mengolah dan meningkatkan nilai ekonomis ubi jalar ungu yaitu dengan membuat
Wine ubi jalar ungu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode
Potato wine dan metode Sake terhadap kadar etanol dan menghasilkan produk wine
ubi jalar ungu yang disukai panelis.
Penelitian ini dengan menggunakan 2 metode berbeda tanpa menggunakan
kontrol penelitian, metode yang digunakan yaitu potato wine dan sake dengan 3
ulangan setiap metode. Fermentasi wine menggunakan yeast England
(Saccharomyces cerevisiae) dengan membuat starter terlebih dahulu. Hasil
fermentasi diuji kadar gula, pH, kadar Etanol dan dilakukan uji organoleptik oleh
10 panelis semi terlatih. Data uji kadar gula, pH dan etanol dianalisis secara
deskriptif dan Uji Organoleptik dianalisis dengan statistik parametrik yaitu Uji t(tTest).
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan kadar etanol dan
hasil uji organoleptik yang dihasilkan oleh dua metode pembuatan wine ubi jalar
ungu dalam penelitian ini. Kadar etanol yang dihasilkan dengan menggunakan
metode potato wine rata-rata adalah 7,3%, Sedangkan metode sake rata-rata
menghasilkan 7,8%. Analisa uji statistik dengan uji t(t-Test) menunjukkan bahwa
metode potato wine dan metode sake menghasilkan kadar etanol dan cita rasa yang
tidak berbeda. Hasil uji organoleptik menunjukkan wine yang paling disukai panelis
adalah sampel wine dengan menggunakan metode potato wine..
Kata kunci :Wine, Ubi Jalar Ungu, Etanol, Uji Ogranoleptik
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ABSTRACT
Purple Sweet Potato is an important food commodity in Indonesia and is
planted by people from the lowlands to the highlands as an agricultural commodity
or staple food. The abundance of purple sweet potatoes at the time of harvest and
the lack of variety of processing causes many purple sweet potatoes that cannot be
sold for sale, the alternative is to encourage people to process and increase the
economic value of purple sweet potato by making purple sweet potato wine. This
study aims to determine the effect of the Potato wine method and the Sake method
on ethanol content and produce purple sweet potato wine products that panelists
like.
This study uses 2 different methods without using research controls, the
method used is potato wine and sake with 3 replications each method. Wine
fermentation uses British yeast (Saccharomyces cerevisiae) by making a starter
first. The fermentation results were tested for sugar, pH, ethanol levels and
organoleptic tests by 10 semi-trained panelists. Test data for sugar, pH and ethanol
were analyzed descriptively and Organoleptic Test was analyzed with parametric
statistics, namely the t-Test.
The results showed there were no differences in ethanol levels and
organoleptic test results produced by the two methods of making purple sweet
potato wine in this study. Ethanol content produced using the potato wine method
averaged 7.3%, while the sake method averaged 7.8%. Analysis of statistical tests
with the t-test showed that the potato wine method and the sake method produced
ethanol levels and tastes that were not different. Organoleptic test results showed
that the panelist's most preferred wine was wine samples using the potato wine
method.
Keywords: Wine, Purple Sweet Potatoes, Ethanol, Organoleptic Test
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ubi jalar merupakan komoditas pangan yang penting di Indonesia dan
ditanam oleh penduduk mulai daerah dataran rendah sampai dataran tinggi sebagai
komoditas pertanian atau makanan pokok. Ubi jalar relatif murah dan mudah
didapat karena banyak dijumpai di pasaran. Di Indonesia sebagian dari jenis ubi
dimanfaatkan sebagai makanan pokok karena umbi-umbian ini merupakan sumber
karbohidrat. Ada juga yang memanfaatkan umbi-umbian ini sebagai makanan
sampingan seperti tape, keripik, ubi goreng, ubi rebus, bahan dasar pembuatan es
krim dan cake. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk diversifikasi pangan dimana
mendorong masyarakat agar memvariasikan berbagai olahan dengan bahan pokok
ubi. Selama ini terdapat berbagai penelitian tentang pemanfaatan ubi jalar ungu
guna peningkatan nilai ekonomis yang pernah dilakukan misalnya tepung ketela
ungu, bakpao ketela ungu, sirup ubi jalar ungu, dll (Abdullah, 2005).
Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) berasal dari Amerika Tengah, pada
tahun 1960-an ubi jalar telah menyebar hampir di seluruh Indonesia (Rukmana,
2001). Ubi jalar ungu merupakan salah satu komoditas lokal dengan produktivitas
yang cukup tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Total produksi ubi jalar ungu
di Indonesia pada tahun 2015 adalah 2.261.124 ton dengan produktivitas 160,53
kuintal/hektar. Jenis ubi ada beberapa macam diantaranya ubi jalar ungu, ubi jalar
kuning, ubi jalar putih dan jingga (Badan Pusat Statistik, 2015).
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Karakteristik ubi jalar ungu memiliki warna kulit ungu tua kehitaman,
warna daging ubi ini ungu muda ke ungu tua, memiliki rasa manis tergantung
varietasnya. Biasanya semakin lama penyimpanan ubi yang masih mentah maka
rasanya akan semakin manis. Ubi jalar ungu mengandung serat pangan alami tinggi,
probiotik, kadar Glycemic Index rendah, dan oligosakarida. Menurut Rukmana
(2008) dalam 100 gr Ubi jalar ungu terkandung 30,00 gr kalsium, 1,80 gr protein,
0,70 gr lemak, 7.700 gr vitamin A, 123 kal , 49,00 gr fosfor, 0,70 gr zat besi, 0,90
mg vitamin B1, 22,0 gr vitamin C, serta serat kasar dan abu.
Wine merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi sari
buah anggur oleh yeast. Yeast tersebut akan mengkonsumsi kandungan gula yang
ada pada buah dan mengubahnya menjadi etanol. Wine tidak hanya terbuat dari
buah anggur saja, melainkan terdapat wine yang terbuat dari berbagai macam bahan
lainnya yang memiliki kandungan glukosa. Contoh berbagai macam wine seperti
Red wine, White Whine, Sparkling Wine, Rose Wine, Fruit Wine, Sweet Wine, dan
Fortified Wine (Pawignya dkk, 2010). Adapun wine yang terbuat dari singkong dan
ubi disebut juga Potato Wine mengandung kadar etanol sekitar 20% dan memiliki
perbedaan dalam metode pembuatan wine. Biasanya dalam pembuatan wine
dengan bahan baku ubi metode yang digunakan hampir seperti Metode Vodka,
namun tidak melalui tahap destilasi.
Sake merupakan minuman beralkohol yang menggunakan bahan dasar
beras dan berasal dari Jepang. Produk sake berwarna kuning, pucat, jernih dan
mengandung etanol sekitar 15-16% (Sandi, 2014). Sake dibuat melalui proses
fermentasi seperti bir dan wine dengan melalui fermentasi oleh yeast, proses
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fermentasi yeast sake juga akan menghasilkan etanol dan CO2 yang dihasilkan dari
perombakan glukosa (Anonim 1, 2016).
Pembuatan wine dari ubi jalar ungu merupakan salah satu alternatif untuk
mengolah ubi jalar ungu. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi melimpahnya ubi
jalar ungu pada saat panen raya dan masih kurang dalam pengolahannya sehingga
menyebabkan banyak ubi jalar ungu yang tidak laku untuk dijual. Berdasarkan latar
belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian berkaitan dengan
pembuatan Wine Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) dengan judul
“Perbandingan Kadar Etanol dan Cita Rasa Wine Ubi Jalar Ungu (Ipomoea
batatas L.) dengan 2 Metode Potato Wine dan Sake Menggunakan Strain
Yeast England (Saccharomyces cerevisiae)“.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh metode potato wine dan sake menggunakan strain yeast
england terhadap kadar etanol wine ubi jalar ungu ?
2. Metode manakah yang dapat menghasilkan kadar etanol tertinggi dalam
pembuatan wine ubi jalar ungu?
3. Metode apakah yang dapat menghasilkan produk wine ubi jalar ungu yang
disukai oleh panelis?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengaruh metode potato wine dan sake menggunakan
Strain Yeast England terhadap kadar etanol wine ubi jalar ungu.
2. Untuk mengetahui metode pembuatan wine ubi jalar ungu yang dapat
menghasilkan kadar etanol tertinggi.
3. Untuk mengetahui metode yang dapat menghasilkan produk wine ubi jalar
ungu yang disukai oleh panelis.
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D. Manfaat Penelitian
Bagi Peneliti
1. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat wine dari aneka
macam bahan baku.
2. Menambah inovasi baru dalam pembuatan wine dari ubi jalar ungu.
Bagi Pendidikan
1. Menambah pengetahuan tentang cara membuat wine dari ubi jalar ungu.
2. Menambah referensi guru dalam mengajar biologi khususnya pada materi
Bioteknologi kelas XII SMA.
Bagi Masyarakat
Menambah informasi bagi masyarakat mengenai cara mengolah ubi jalar
ungu pada saat panen raya agar lebih bernilai jual tinggi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.)
1. Klasifikasi Ubi Jalar Ungu
Kerajaan

: Plantae

Tumbuhan

: Spermatophyta

Kelas

: Dicotyledonae

Bangsa

: Convolvulales

Suku

: Convulvulaceae

Marga

: Ipomoea

Jenis

: Ipomoea batatas L.

2. Morfologi Ubi Jalar Ungu
Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) adalah salah satu ubi jalar yang
banyak ditemui di Indonesia. Batang tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu,
berbuku-buku dan tumbuh dengan merambat. Panjang batang sekitar 2 – 3 m,
serta memiliki warna batang hijau tua dan ada juga yang berwarna keunguan.
Berat ubi pada umumnya 200 – 300 gram per ubi. Selain berwarna ungu, ubi
jalar juga ada yang berwarna putih, kuning, dan merah.
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a) Ubi Jalar Ungu

Sumber:https://www.almanac.
com/

b) Tanaman Ubi Jalar Ungu

Sumber: https://ilmudasar.id/

Gambar 2.1 Ubi Jalar Ungu
Ubi jalar ungu memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging
ubinya, dan memiliki kulit yang sangat tipis. Daun berbentuk bulat dan juga
lonjong yang pada umumnya berwarna hijau dan juga kekuning kuningan.
Bunga ubi jalar memiliki bentuk terompet tersusun dengan lima helai daun
mahkota, lima helai daun bunga dan satu helai putik, dengan mahkota bunga
berwarna putih. Ketika terjadi penyerbukan bunga ubi jalar akan mekar pada
pagi hari (Iriyanti, 2012).
3. Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu
Ubi jalar ungu mengandung beberapa nutrisi seperti vitamin A, vitamin
C, serat pangan, zat besi, potassium dan protein (Mais, 2008). Warna ungu
pada ubi jalar ungu berasal dari pigmen alami yang terkandung di dalamnya.
Pigmen hidrofilik antosianin termasuk golongan flavonoid yang menjadi
pewarna pada sebagian besar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah.
Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu dan stabilitas yang
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tinggi dibanding antosianin dari sumber lain, membuat umbi ini sebagai
sebagai alternatif pewarna alami yang lebih sehat (Kumalaningsih, 2008).
Tabel 2.1 Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu Per 100 gram

Gizi

Jumlah

Pati

22,64 %

Lemak

0,94%

Protein

0,77%

Air

70,46%

Serat

3,00%

Vitamin C

21,43 mg/100 g

Kadar
Antosianin

923,65 mg/g

Kalori

123,00 Kal

Karbohidrat

27,90 g

Zat besi

0,70 mg

Vitamin A

7.700,00 SI

Vitamin B1

0,90 mg

Vitamin A

7.700,00 SI

Vitamin B1

0,90 mg

Sumber:(Suprapti, 2003)
Komponen karbohidrat yang terdapat di dalam ubi jalar adalah pati,
serat pangan (selusosa, hemiselulosa) serta beberapa jenis gula yang bersifat
larut seperti maltose, sukrosa, fruktosa dan glukosa. Pati pada ubi jalar ungu
merupakan pati yang tersusun atas amilosa dan amilopektin (Sulistiyo, 2006).
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4. Manfaat Ubi Jalar Ungu
Hasil penelitian Kobori dalam Retnati (2009) tentang pigmen
antosianin

dan

pengaruhnya

pada

penghancuran

penyakit

kanker

menunjukkan bahwa ekstrak ubi jalar ungu jalar berpengaruh terhadap
penekanan pertumbuhan HL60 sel leukemia pada manusia hingga mencapai
35-55%. Kandungan antosianin di dalam ubi jalar ungu mempunyai fungsi
fisiologis yaitu sebagai antioksidan, antikanker, antibakteri, mencegah
kerusakan hati, penyakit jantung dan stroke.
Di dalam ubi jalar ungu terdapat zat aktif yang bernama selenium dan
iodine lebih tinggi dari pada ubi lainnya, zat aktif inilah yang bermanfaat
menjadi antikanker. Ubi jalar ungu memiliki manfaat yang baik untuk
mendorong kelancaran peredaran darah (Kumalaningsih, 2008).
B. Wine
Wine merupakan produk minuman beralkohol yang berbahan dasar buah
anggur yang difermentasi menjadi alkohol oleh Yeast. Yeast tersebut akan
mengkonsumsi kandungan gula yang ada dan mengubahnya menjadi alkohol.
Wine memiliki berbagai jenis seperti Red wine, White Whine, Sparkling Wine,
Rose Wine, Fruit Wine, Sweet Wine, dan Fortified Wine (Pawignya dkk, 2010).
Wine umumnya memiliki komposisi sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Komposisi wine
Komponen

Persen (%)

Air

80-90

Gula/karbohidrat

0,1-0,3

Glukosa

0,05-0,1

Fruktosa

0,05-0,1

Pentosa

0,08-0,20

Pektin

0,00-0,001

Alkohol

8-15

Asam organik

0,3-1,1

Asetat

0,03-0,05

Malat

0,0-0,6

Sitrat

0,0-0,05

Tartarat

0,01-0,06

Komponen mineral

0,15-0,40

Komponen nitrogen

0,01-0,09

Sumber : Pawignya dkk., (2010)
Selain buah anggur, wine sebenarnya bisa dibuat dari buah - buahan yang
lain, seperti pisang, salak, apel, dan strawberry . Hal tersebut bisa dilakukan
karena yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman wine adalah bahan yang
memiliki kandungan gula maupun bahan yang dapat menghasilkan gula sebagai
bahan dasar fermentasi. Salah satu bahan yang dapat menghasilkan gula adalah
singkong dan ubi jalar, dimana singkong dan ubi jalar merupakan bahan yang
mengandung pati dan dapat dihidrolisis untuk menghasilkan glukosa sebagai
bahan dasar fermentasi pembuatan wine (Hawusiwa dkk, 2015).
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Sama halnya dengan makanan dan minuman lainnya, wine juga memiliki
standar mutu yang mana sebagai berikut:
Tabel 2.3 Syarat Mutu Wine secara SNI
No

Kriteria Uji

Satuan

1.

Keadaan: Bau dan Rasa

2.

Etil alkohol

%v/v

3.

Metil alkohol

%v/v terhadap Maks.0,1
alkohol
absolut

4.

Asam
yang
mudah
menguap (dihitung sebagai
asam asetat)

5.

Bahan tambahan makanan

Normal/khas

Cemaran logam

8-20

Maks. 0,2

g/100ml

5.1 Zat warna buatan
6.

Prasyaratan

Negatif
Sesuai SNI 0102221987

mg/kg

6.1 Timbal (Pb)

Maks. 0,2

6.2 Tembaga (Cu)

Maks. 2,0

6.3 Seng (Zn)

Maks. 2,0

6.4 Raksa (Hg)

Maks. 0,03

6.5 Timah (Sn)

Maks. 40,0-250,0

7.

Cemaran arsen (As)

mg/kg

Maks. 0,1

8.

Cemaran mikroba

8.1 Angka Lempeng Total

Koloni/ml

Maks. 2x102

8.2 Bakteri coliform

APM/ml

Maks. 20

8.3 Escherichia coli

APM/ml

<3

8.4 Salmonella sp.
8.5 Staphylococcus aureus
8.6 Vibrio sp.

Negatif
Koloni/ml

0
-
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8.7 Clostridium perfringens

-

8.8 Kapang

Koloni/ml

Maks. 50

8.9 Yeast

Koloni/ml

Maks. 50

Sumber : SNI 01-4019-1996
C. Yeast dalam Pembuatan Wine
Saccharomyces cerevisiae adalah fungi uniseluler yang biasanya disebut
yeast. Yeast ini telah lama digunakan dalam industri makanan, seperti produksi
roti, wine, alkohol, brem, gliserol dan enzim invertase. Memiliki sel berbentuk
ellipsoid atau silinder, berukuran 5-20 mikron, memiliki kemampuan melakukan
reproduksi vegetatif dengan membentuk tunas, dan dapat membentuk
pseudohifa tetapi hifa tidak bersepta (Hidayat dkk, 2006). Berikut merupakan
klasifikasi dari S.cereviceae:
Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Eumycophyta

Kelas

: Ascomycetes

Bangsa

: Saccharomycetales

Suku

: Saccharomycetaceae

Marga

: Saccharomyces

Jenis

: Saccharomyces cerevisiae (Rahmadan, 2015)
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S.cerevisiae bersifat non-patogenik, non-toksik, dan dapat memecah gula
menjadi alkohol dan karbondioksida serta dapat menghasilkan enzim hidrolase
dan enzim invertase. Enzim hidrolase berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi
glukosa sedangkan enzim invertase berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi
alkohol.

Sumber: https://pixels.com

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 2.2 Sel Saccharomyces cerevisiae dan Yeast kering
S.cerevisiae memiliki beberapa keunggulan yaitu kemampuannya
merombak substrat terpilih untuk menghasilkan alkohol, tidak berbahaya atau
menimbulkan racun, sifatnya stabil, menghasilkan enzim yang diperlukan untuk
pencapaian hasil akhir yang dikehendaki, mudah didapat dan mudah dalam
pemeliharaannya (Pawignya dkk, 2010).
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D. Pengendalian Pertumbuhan
1. Suhu
Suhu optimum untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah
300C sedangkan suhu minimumnya adalah 9-110C dan suhu maksimumnya
adalah 35-370C (Pawignya, 2010).
2. Konsentrasi Gula
Penambahan gula bertujuan untuk menambah sumber glukosa untuk
menunjang pertumbuhan yeast dalam menghasilkan alkohol. Substrat yang
mempunyai kadar gula lebih dari 300g/l dapat menghambat pertumbuhan dan
fermentasi yeast (Rumlaklak 2008).
Banyaknya gula yang digunakan dalam pembuatan wine harus
diketahui. Penambahan gula yang terlalu banyak dalam membuat wine justru
akan mengakibatkan kematian yeast, sehingga proses fermentasi akan
melambat dan bahkan tidak akan berlangsung. Pada proses pembuatan wine,
gula yang digunakan maksimum yaitu 30% (Gunam dan Wrasiti 2009).
3. pH
Kondisi pH yang rendah dan sesuai dengan syarat pertumbuhan yeast
dapat mengurangi tingkat kontaminasi oleh bakteri yang tidak diinginkan
(Rumlaklak , 2008). Kadar pH ideal dalam pertumbuhan Saccharomyces
cerevisiae yaitu pada kisaran 4-6 dan pH optimum untuk melakukan
fermentasi yaitu 4-5 (Pawignya, 2010).
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4. Fermentasi
Fermentasi merupakan suatu proses metabolik yang menghasilkan
terjadinya perubahan kimia pada substrat organik yang disebabkan oleh
adanya

aktivitas

atau

reaksi

enzim

yang

dihasilkan

oleh

suatu

mikroorganisme (Srianta dan Trisnawati, 2015). Fermentasi alkohol adalah
proses biologi yang melibatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan
organik

menjadi

komponen

sederhana.

Selama

proses

fermentasi

berlangsung, yeast akan memproduksi enzim untuk menghidrolisis substrat
menjadi komponen sederhana seperti gula yang selanjutnya diubah menjadi
alkohol. Yeast ini dapat tumbuh dengan baik di media yang mengandung gula
sederhana seperti glukosa, fruktosa dan mannose (Lin dan Tanaka, 2005).
Reaksi fermentasi alkohol yang terjadi dalam pembuatan wine adalah sebagai
berikut:
C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2

E. Metode Dalam Pembuatan Wine
1. Metode Potato Wine
Wine dari singkong dan ubi disebut juga Potato Wine. Memiliki
perbedaan dalam metode pembuatan wine biasanya dimana dalam pembuatan
wine dengan bahan baku ubi metode yang digunakan hampir seperti Metode
Vodka , namun tidak melalui tahap destilasi. Ubi mengalami konversi melalui
2 tahap. Tahap pertama adalah pembentukan sirup glukosa. Tahap kedua
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yaitu fermentasi, dimana gula akan diubah menjadi alkohol menggunakan
Saccharomyces cerevisiae.
2. Metode Sake
Sake adalah minuman tradisional beralkohol yang berasal dari Jepang.
Sake dibuat melalui proses fermentasi seperti bir dan wine. Sake terbuat dari
beras shuzo-kotekimai dimana pembuatan sake memiliki kesamaan dengan
bir dan wine yaitu melalui fermentasi oleh yeast. Proses fermentasi sake juga
akan menghasilkan alkohol dan CO2 yang dihasilkan dari perombakan
glukosa (Sandi dkk, 2014).
Dalam metode sake, pasta ubi dihancurkan kemudian ditambahkan
enzim amylase kasar 10% (v/v) kemudian diinkubasi pada suhu 30C selama
72 jam pada shaker 170 rpm selanjutnya dipasteurisasi pada suhu 75C
selama 15 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang, diinokulasi starter
Saccharomyces cereviceae kemudian difermentasi pada suhu ruang (2832C) selama 14 selanjutnya disaring dengan penyaring vakum di dapatkan
produk sake ubi (Sandil dkk, 2014).
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F. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2018) berjudul “Perbandingan
Kadar Alkohol dan Cita Rasa Wine Salak Pondoh (Salacca zalacca
(Gaert)Voss.) dengan Metode Red Wine, White Wine dan Sake
menggunakan Strain Yeast Polandia (Saccharomyces cerevisiae)”.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh metode pembuatan
wine salak terhadap kadar alkohol dan cita rasa wine salak pondoh.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dibandingkan dengan metode white
wine dan metode sake dengan penambahan kadar gula hingga 300brix setiap
perlakuannya didapatkan metode red wine merupakan metode fermentasi
yang menghasilkan wine salak pondoh kadar alkohol tertinggi yakni sebesar
16,06% dan paling disukai panelis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hawusiwa,dkk (2015) berjudul “Pengaruh
Konsentrasi Pasta Singkong (Manihot esculenta) dan Lama Fermentasi
Pada Proses Pembuatan

Minuman Wine Singkong”. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pasta umbi dan lama
fermentasi terhadap total gula, pembentukan alkohol, kadar alkohol, dan
pH dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
semakin tinggi konsentrasi pasta maka total gula medium fermentasi
semakin tinggi dan kadar alkohol yang dihasilkan cenderung meningkat.
Semakin lama waktu fermentasi total gula produk semakin berkurang dan
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kadar alkohol produk yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Perlakuan
terbaik diperoleh dari perhitungan nilai yield tertinggi yaitu 83,11% dimana
nilai tersebut didapat pada perlakuan pasta 15% dengan penambahan kadar
gula hingga 300brix dan lama fermentasi 3 minggu yang menghasilkan
kadar alkohol 11,47%.
G. Kerangka Berpikir
Ubi jalar ungu merupakan salah satu pangan lokal yang memiliki manfaat
untuk bahan baku industri pangan olahan karena memiliki kandungan gizi yang
tinggi, dengan kandungan serat pada Ubi jalar ungu, maka dapat pula diproduksi
seperti halnya minuman serat yang dipasaran saat ini. Penggunaan ubi jalar ungu
sebagai bahan pangan di kalangan masyarakat masih sangat terbatas dalam
berinovasi sehingga terbentuk inovasi baru yaitu dengan dibuat minuman
fermentasi berupa wine.
Penelitian pembuatan wine ubi jalar ungu ini dilakukan dengan
memberikan perlakuan tentang perbedaan metode yang digunakan dalam proses
pembuatannya. Pembuata wine dengan ubi jalar ungu menggunakan 2 metode
yaitu pertama menggunakan metode potato wine dengan cara memfermentasi
keseluruhan pasta ubi. Sedangkan metode kedua menggunakan metode sake
dengan memfermentasi air hasil fermentasi yang dihasilkan dari fermentasi.
Setelah itu hasil wine ubi jalar dilakukan pengujian kadar alkohol yang
terkandung dalam wine ubi jalar ungu dan dilakukan juga uji organoleptik untuk
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mengetahui metode pembuatan wine yang paling disukai oleh panelis. Berikut
merupakan diagram kerangka berpikir yang dibuat:

Penggunaan ubi
jalar ungu yang
masih terbatas

Mengolahnya ubi
jalar ungu menjadi
wine ubi jalar ungu

Pemanfaatan ubi
jalar ungu semakin
memiliki prospek
yang baik

Peluang untuk memperluas
pemanfaatannya menjadi
beragam produk pangan
dengan memiliki citra rasa
yang baik cukup terbuka
.

Membuat wine Ubi Jalar
Ungu dengan mencari
metode yang paling tepat
dan menghasilkan wine
yang disukai panelis

Membuat wine Ubi
Jalar dengan
menggunakan metode
potato wine dan sake

Perbandingan Kadar Etanol Dan Cita Rasa Wine Ubi jalar
ungu (Ipomoea Batatas L.) Dengan Metode Potato Wine Dan
Sake Menggunakan Strain Yeast England (Saccharomyces
Cerevisiae)

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir
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Penelitian 1

Penelitian 2

Penelitian yang dilakukan oleh
Saputra, 2018

Penelitian yang dilakukan oleh

Dengan menggunakan berbagai
Metode Pembuatan wine yaitu Red
Wine, White Wine dan Sake dengan
lama fermentasi selama 18 hari
dengan masa penjernihan selama 30
hari. Dilihat dari hasil penelitian
menunjukkan terdapat pengaruh dan
perbedaan dari metode yang
diberikan terhadap kadar etanol,
kadar
metanol
dan
hasil
organoleptik. Kadar etanol yang
dihasilkan yaitu sampel A = 16,06%,
sampel B = 12,98% dan sampel C =
9,37%. Kadar methanol tidak
terkandung dalam wine salak, atau
0,01% untuk ketiga sampel. Hasil
organoleptik menunjukkan wine
yang paling disukai panelis adalah
sampel wine A.

Berdasarkan kenaikan penambahan
konsentrasi pasta singkong dan
lamanya fermentasi menunjukkan
adanya pengaruh terhadap total
gula, pembentukan alkohol, kadar
alkohol, dan pH dari produk yang
dihasilkan. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut semakin tinggi
konsentrasi pasta maka total gula
medium fermentasi semakin tinggi
dan kadar alkohol yang dihasilkan
cenderung meningkat. Semakin
lama waktu fermentasi total gula
produk semakin berkurang dan
kadar alkohol produk yang
dihasilkan juga cenderung
meningkat. Perlakuan terbaik
diperoleh dari perlakuan pasta 15%
dan lama fermentasi 3 minggu
yang menghasilkan kadar alkohol
11,47%

Hawusiwa,dkk 2015

t

t





Kebaruan Penelitian
Dalam penelitian ini bahan dasar pembuatan wine yang digunakan
adalah ubi jalar ungu.
Penelitian dilakukan untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk
membuat wine ubi jalar ungu.
Metode yang digunakan adalah metode potato wine dan sake.
Dengan kadar gula 300brix dengan lama fermentasi yang digunakan
adalah selama 30 hari dengan masa penjernihan selama 30 hari.
Gambar 2.4 Kerangka Penelitian yang Relevan
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H. Hipotesis Penelitian
1. Perlakuan menggunakan metode potato wine dan metode sake tidak ada
pengaruh kadar etanol wine ubi jalar ungu yang dihasilkan.
2. Perlakuan dengan metode sake menghasilkan kadar etanol tertinggi dalam
wine ubi jalar ungu.
3. Perlakuan dengan metode potato wine menghasilkan wine ubi jalar ungu
dengan cita rasa yang paling disukai panelis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan 1 faktor
yaitu perbedaan metode yang digunakan dalam pembuatan wine tanpa
menggunakan kontrol penelitian. Jenis metode yang digunakan yaitu metode potato
wine dan metode sake yang diulang sebanyak 3 kali. Dengan demikian jumlah
keseluruhan unit percobaan dalam Penelitian ini 6 unit percobaan perlakuan.
Berikut adalah perlakuan yang dilakukan:
Perlakuan A : Metode Potato Wine
Perlakuan B : Metode Sake
Perbedaan metode ini digunakan untuk mengetahui perbandingan kadar
alkohol (etanol) dan uji organoleptik yang dihasilkan dari kedua macam metode
pembuatan wine.
B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan
(metode potato wine dan metode sake).
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2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar etanol, kadar
methanol dan hasil uji organoleptik (warna,aroma dan rasa) pada wine ubi
jalar ungu.
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 500 g ubi jalar ungu,
kadar ph 4-5, kadar gula 300Brix, botol fermentasi berwarna coklat/gelap
volume 1 liter.
C. Batasan Masalah
1. Jenis ubi jalar ungu yang digunakan adalah ubi jalar ungu (Ipomoea batatas
L. ) yang didapatkan dari Lotte Grosir Yogyakarta.
2. Yeast yang digunakan yaitu strain yeast england (Saccharomyces
cerevisiae) yang diberikan oleh Bapak Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro
S.Si., M.Si.
3. Metode yang digunakan dalam pembuatan wine ubi jalar ungu (Ipomoea
batatas L. ) yaitu metode potato wine dan metode sake.
4. Penambahan 250 gram jagung manis tua tongkol untuk menghancurkan pati
dari ubi menjadi gula sederhana yang digunakan untuk fermentasi.
5. Uji organoleptik yang dilakukan yaitu berkaitan dengan ketertarikan panelis
terhadap rasa, aroma dan warna wine yang dihasilkan.
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6. Panelis yang digunakan adalah panelis semi terlatih yang belum memiliki
sertifikat.
D. Alat dan Bahan
1. Alat
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan wine ubi jalar ungu yaitu
pisau, blender, panci, kompor, sendok, saringan, kain saring, autoklaf, gelas
beaker, gelas ukur, batang pengaduk, thermometer, timbangan, gelas arloji,
probe corong, pipet tetes, botol gelap volume 1000 ml, botol gelap volume
3000 ml, selang plastik, refractometer digital brix, refractometer ATC brix dan
baskom.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan Wine Ubi jalar ungu yaitu Ubi
jalar ungu, Strain Yeast England (Saccharomyces cerevisiae), jagung manis tua
tongkol, ragi tape, kertas pH universal, gula pasir, alkohol, jeruk, lemon,
plastisin, tisu, aquades dan air.
E. Cara Kerja
1. Persiapan dan Proses Sterilisasi Alat
Langkah sterilisasi alat sebagai berikut:
a) Blender, gelas beaker, baskom, panci, batang pengaduk, thermometer air,
botol gelap, pisau, sendok, dan saringan dicuci menggunakan sabun.
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b) Botol gelap (botol fermentasi) direbus dengan air secukupnya dan
dicampur dengan sunlight untuk didetox hingga mendidih.
c) Botol diangkat dan didiamkan hingga kering.
d) Botol bagian luar disemprot dengan alkohol dan ditunggu kering.
e) Botol yang sudah kering, bagian atas botol ditutup dengan alumunium
foil diikat dengan karet lalu dimasukkan ke dalam autoklaf untuk
sterilisasi botol. Sterilisasi dengan autoklaf dilakukan hingga mencapai
suhu 121OC dengan tekanan 1atm selama 15 menit.
f) Alat lain seperti batang pengaduk, gelas ukur, gelas beaker dan
thermometer air disterilisasi dengan alkohol 96% saja.
2. Pembuatan Starter Wine
a) Ubi jalar ungu dikupas setelah itu dicuci dan ditimbang.
b) Ubi jalar ungu diblender dengan perbandingan ubi 500 gram + air 500
ml.
c) Ubi jalar ungu diblender hingga membentuk pasta ubi.
d) Ubi yang telah menjadi pasta ubi dipanaskan hingga suhu 660C- 680C
kemudian jagung manis tua dimasukan.
e) Ubi dan jagung manis tua tongkol dan kacang mete dipanaskan selama
60 menit dan diaduk secara rutin.
f) Setelah 60 menit ubi didinginkan hingga 270C- 300C.
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g) Ubi yang telah menjadi pasta ubi disaring hingga didapatkan filtrat,
filtrat kemudian dimasukkan ke dalam botol gelap sebanyak 1 liter.
h) Botol berisi filtrat dipastreurisasi hingga suhu 700C selama 30 menit, lalu
didinginkan hingga suhu 300C.
i) Filtrat diberi gula hingga takaran 300brix dan pH diatur menjadi pH ideal
yaitu 4-5 dengan menambahkan jus lemon ke dalam botol yang berisi
filtrat.
j) Kultur murni Strain Yeast England (Saccharomyces cerevisiae)
ditambahkan sebanyak 1 gram.
k) Starter difermentasikan selama 24 jam.
3. Pembuatan Wine
a) Metode Potato Wine
Metode Potato Wine menggunakan metode dari Vargas dan
Rich,(1999). Namun tidak menambahkan nutrisi yeast dan enzim pectine
dalam proses pembuatannya.
a) Ubi digosok sampai bersih , jangan sampai mengupas kulit.
b) Ubi dipotong-potong dan bagian yang rusak dibuang.
c) Ubi jalar ungu diblender dengan perbandingan ubi 500 gram + air
500 mililiter.
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d) Pasta ubi di panasan hingga suhu 660C - 680C kemudia jagung manis
tua tongkol dan kacang mete dimasukan.
e) Ubi dipanaskan selama 60 menit dan diaduk secara rutin.
f) Setelah 60 menit ubi di dinginkan hingga 270C-300C.
g) Ubi disaring kemudian pasta dimasukkan ke dalam wadah.
h) Gula ditambahkan ke dalam wadah, banyaknya gula yang akan
ditambahkan diukur dengan alat Refractometer hingga 30 obrix.
i) Jus lemon ditambahkan ke dalam wadah untuk mengatur kadar pH
di kisaran 4 sampai 5.
j) Pasta dimasukkan ke dalam botol gelap ukuran 1 liter.
k) Stater wine ditambahkan.
l) Wine difermentasi selama 30 hari.
m) Wine dijernikan selama 30 hari di dalam kulkas dengan suhu 100C.
b) Metode Sake
Metode sake yang digunakan menggunakan acuan dari penelitian
Saputra, (2018).
a) Ubi jalar ungu sebanyak 1kg dikupas dan dibersihkan.
b) Ubi jalar ungu yang sudah bersih dikuskus selama 20 menit
kemudian dihancurkan hingga halus.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

c) Ubi jalar ungu yang sudah halus dimasukan kedalam wadah.
d) Ubi yang sudah dingin ditaburi dengan ragi tape kemudian diaduk
hingga merata/homogen kemudian wadah ditutup.
e) Langkah di atas dilakukan terus selama 10 hari (hingga mencapai air
fermentasi yang diinginkan).
f) Air hasil fermentasi dimasukan ke dalam botol gelap ukuran 1 liter
dipasteurisasi kedalam panci hingga suhu mencapai 75-800C selama
kurang lebih 30 menit.
g) Setelah dingin gula ditambahkan dan diukur dengan alat
Refractometer hingga mencapai kadar 300brix, lalu ditambahkan air
perasan jeruk nipis untuk mengatur kadar pH di kisaran 4-5.
h) Starter Strain Yeast England ditambahkan ke dalam air hasil
fermentasi (Saccharomyces cerevisiae) tanpa mengenai dinding
botol.
i) Botol ditutup dengan probe yang dilubangi dan diberi selang plastik
yang disalurkan ke gelas beaker berisi aquades steril.
j) Tutup botol dilapisi dengan plastisin hingga benar-benar rapat.
k) Wine difermentasi selama 30 hari.
l) Wine dijernihkan selama 30 hari di dalam kulkas dengan suhu 100C.
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4. Pengujian Sampel Wine
a) Pengujian pH
Sampel wine dituang ke dalam gelas beaker, selanjutnya diukur
pHnya dengan menggunakan kertas pH universal
b) Pengujian Kadar Gula
Pengujian kadar gula dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi
dengan menggunakan alat Refractometer.
c) Pengujian Kadar Etanol
Pengujian Kadar Etanol dilakukan di Laboratorium Chem-Mix
Pratama Yogyakarta dengan menggunakan alat spektrofotometer dengan
metode Conway Difussion. Cara penggunaan alat adalah sebagai berikut:
1) Sampel ditimbang sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam
Erlenmeyer 250 ml
2) Kemudian diencerkan dengan labu ukur 250 ml sampai tanda
3) Hasil pengenceran diambil sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam
cawan Conway pada chamber 3
4) 1 ml K2CO3 jenuh ditambahkan, dimasukkan ke dalam cawan
Conway pada chamber 1
5) 1 ml KCr2O7 asam ditambahkan, dimasukkan ke dalam cawan
Conway pada chamber 1
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6) Cawan Conway ditutup, kemudian diinkubasi pada suhu 40°C selama
2 jam
7) Setelah diinkubasi selama 2 jam, cawan Conway dibuka dan diambil
ambil larutan KCr2O7 asam pada chamber 1 dengan menggunakan
pipet kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi
8) Aquades ditambahkan sebanyak 9 ml, kemudian larutan divortex
upaya homogen
9) Absorbansi sampel dibaca dengan menggunakan spektrofotometer
dengan panjang gelombang 470 nm
10) Lalu dihitung kadar etanolnya dengan rumus:

����� ���
d) Pengujian Organoleptik

�=

X. Faktor pengenceran
�
Berat Sampel mg

%

Organoleptik dilakukan oleh panel 10 panelis semi terlatih. Panelis
semi terlatih adalah panelis berumur diatas 18 tahun, pernah meminum wine
jenis apapun dan memiliki pengetahuan tentang wine. Pengujian
organoleptik ditinjau dari segi rasa, warna dan aroma.
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1) Uji rasa
Sampel wine dituang ke dalam gelas kecil dan diminum oleh
panelis untuk mengetahui rasa wine Ubi jalar ungu
Tabel 3.1 Skala skor aspek Rasa
dry (tidak manis sedikit pahit) -----------------> manis gula
6
5
4
3
2
1
rendah ----------------------------------------------->
cuka
Keasaman
6
5
4
3
2
1
Skor
Kemanisan
Skor

2) Uji warna
Sampel wine dituang ke dalam gelas kecil dan diletakkan pada
kertas yang memiliki latar belakang putih. Sampel wine diamati dan
dilihat warna yang dihasilkan.
Tabel 3.2 Skala skor aspek Kejernihan, intensitas dan Warna
Kejernihan

jernih

berkabut

keruh

Skor

3
pucat

2
medium

1
gelap

Skor

3
gold
3

2
lemon
2

1
lemon kehijauan
1

Intensitas

Warna
Skor
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3) Uji aroma
Sampel wine dituang ke dalam gelas kecil dan dicium
aromanya.
Tabel 3.3 Skala skor aspek Aroma

Aroma

Skor

harum
alkoholik
fruty
sulfur
earthy
alkoholik menyengat alkoholik alkoholik cuka /jamur

6

5

4

3

2

1

F. Analisis Data
Data hasil penelitian berupa, pH, dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil
uji organoleptik, kadar ºbrix, kadar etanol dianalisis dengan menggunakan uji
statistika parametrik yaitu Uji t(t-Test) dua sampel independen dengan melakukan
Uji Variansi Sama. Uji homogenitas didasarkan pada uji F-Tabel dan F Hitung
dengan tujuan untuk menentukan apakah kedua sampel tersebut memiliki uji-t
variansi sama atau uji-t variansi beda. Jika nilai F-Tabel lebih kecil dari nilai FHitung maka kedua sampel tersebut dapat diuji dengan uji-t variansi yang berbeda,
dan jika nilai F-Tabel lebih besar dari nilai F-Hitung maka kedua sampel tersebut
dapat diujikan dengan uji-t variansi sama (Ilham, 2013). Tujuannya adalah untuk
mengetahui perbedaan cita rasa wine ubi jalar ungu yang dihasilkan dalam dua
metode yang berbeda.
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Hipotesis 1
H0

:Tidak terdapat perbedaan kadar etanol antara metode potato wine dan
metode sake.

H1

:Terdapat perbedaan kadar etanol antara metode potato wine dan
metode sake.

Hipotesis 2
H0

:Tidak terdapat perbedaan citra rasa antara metode potato wine dan
metode sake.

H1

:Tidak terdapat perbedaan citra rasa antara metode potato wine dan
metode sake.

G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada mata pelajaran
Biologi Kelas XII SMA IPA pada materi Bioteknologi, khususnya dalam
pengetahuan untuk membuat wine yang merupakan salah satu olahan yang
termasuk kedalam lingkup Bioteknologi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ubi jalar ungu merupakan bahan utama dalam penelitian pembuatan wine
ini. Penelitian ini diawali dengan pembuatan starter wine yang menentukan tingkat
keberhasilan fermentasi wine. Dalam penelitian ini disiapkan 2 botol starter dengan
tujuan setiap metode mendapatkan starter. Starter yang dihasilkan dari fermentasi
selama 24 jam menghasilkan starter yang baik dan tidak terkontaminasi sehingga
dapat digunakan dalam tahap selanjutnya.
Metode yang digunakan dalam membuat wine yaitu metode Potato Wine
dan Metode Sake. Pada metode sake dilakukan 2 kali fermentasi, fermentasi
pertama menggunakan ragi tape dan pasta hasil fermnetasi ragi tape ini diambil dan
disaring untuk dibuat wine dengan menambahkan yeast wine. Sedangkan pada
metode potato wine ubi pembentukan sirup glukosa dan fermentasi, dimana gula
akan diubah menjadi alkohol menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Berikut
merupakan data yang dapat disajikan berupa kadar etanol dan hasil uji organoleptik
wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
A. Hasil Penelitian
1. Kadar Gula dalam Pembuatan Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Pada proses fermentasi sumber glukosa akan dimanfaatkan oleh yeast
sebagai sumber nutrisi dan akan dirubahnya menjadi alkohol. Hasil
pengukuran kadar gula (ºbrix) sebelum dan sesudah fermentasi dapat dilihat
pada tabel berikut:
34
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Tabel 4.1 Kadar gula Sebelum dan sesudah fermentasi
Metode Sampel Kadar Gula ( oBrix) Besarnya Rata-rata Persentase
Penurunan penurunan Penurunan
Fermentasi
Kadar
(0brix)
(%)
Sebelum Sesudah
Gula
(0Brix)
Potato
A
30
9,8
20,2
20,1
67
Wine
B
30
9,3
20,7
69
C
30
10,6
19,4
65
Sake
D
30
11,4
18,6
19,0
62
E
30
10,3
19,7
66
F
30
11,1
18,9
63
Keterangan A= Potato Wine 3
D= Sake 3
B= Potato Wine 2

E= Sake 2

C= Potato Wine 1

F= Sake

Gambar 4.1 Uji t-Test Penurunan kadar gula

Setelah fermentasi dari dua metode mengalami penurunan gula yang
cukup besar dimana sampel A = 9,8 oBrix, sampel B= 9,3 oBrix, sampel
C=10,6oBrix, sampel D=11,4 oBrix, sampel E=10,3 oBrix dan sampel F sebesar
11,1oBrix yang sebelum fermentasi kadar gula disamakan menjadi 30 oBrix.
Berdasarkan gambar 4.1 didapatkan nilai sig.˃ 0,05 sehingga tidak terdapat
perbedaan penurunan kadar gula antara metode potato wine dan metode sake.
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Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa setelah fermentasi rata-rata
penurunan kadar gula metode potato wine lebih tinggi yaitu 20,10brix,
sedangkan rata-rata metode sake hanya mengalami 190brix penurunan gula.
Berdasarkan tabel 4.1 metode potato wine, sampel yang mengalami penurunan
paling tinggi adalah sampel B dengan total penurunan 20,70brix. Sedangkan
pada metode sake sampel yang mengalami penurunan kadar gula tertinggi
adalah sampel E dengan total penurunan 19,70brix. Pada awal fermentasi, dua
perlakuan dan pengulangannya memiliki kadar gula (ºbrix) yang diatur sama,
yaitu sebesar 30ºbrix. Pengukuran kadar gula (ºbrix) diukur menggunakan alat
refractometer ATC. Sebelum ditambahkan gula, kadar brix awal yang
terkandung pasta ubi diukur dan menunjukkan rata-rata sudah mencapai sekitar
5 ºbrix, kemudian ditambahkan sekitar 275 gram gula pasir untuk
meningkatkan kadar gula mencapai 30 ºbrix.
2. pH dalam Pembuatan Wine Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Pengujian pH dilakukan menggunakan indikator universal, berdasarkan
hasil pengukuran menunjukkan terjadinya penurunan dari pH sebelum
fermentasi dan pH setelah fermentasi.
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Tabel 4.2 Kadar pH Sebelum dan Sesudah Fermentasi
Metode

Sample

Kadar pH
Fermentasi

Potato
Wine
Sake

Keterangan

A
B
C
D
E
F

Sebelum

Sesudah

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

4
4
4
4
4
4

A= Potato Wine 3

D= Sake 3

B= Potato Wine 2

E= Sake 2

C= Potato Wine 1

F= Sake 1

Berdasarkan hasil pengukuran dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa
terjadinya penurunan pH yang sama dari dua perlakuan dan pengulangannya.
Sebelum fermentasi rata-rata pH awal semuanya diatur pada nilai 4,5 dengan cara
menambahkan perasan air jeruk nipis, setelah fermentasi seluruh sampel
menunjukkan pH pada kisaran 4. Berdasarkan penelitian Silaen, dkk (2013) kadar
pH optimum dalam pembuatan wine yaitu kisaran antara 4-5.
3. Kadar Etanol dalam Pembuatan Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Pengujian Kadar Etanol dilakukan di Laboratorium Chem-Mix Pratama
Yogyakarta dengan menggunakan alat Spektrofotometer dengan metode conway
difussion. Hasil pengujian kadar etanol wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas
L.) dapat dilihat pada tabel Berikut :
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Tabel 4.3 Kadar Etanol Wine Ubi Jalar Ungu
Metode

Sampel

Potato
Wine
Sake

Keterangan

A
B
C
D
E
F

Kadar
Etanol
(%)
7,1
7,6
7,2
8
7,5
8,1

Rata-rata
Kadar
Etanol (%)
7,3

7,8

A= Potato Wine 3

D= Sake 3

B= Potato Wine 2

E= Sake 2

C= Potato Wine 1

F= Sake 1

Gambar 4.2 Uji t-Test Kadar Etanol

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa seluruh sampel memiliki kadar
etanol pada kisaran 7-8 % . Berdasarkan gambar 4.2 didapatkan nilai sig.˃ 0,05
sehingga tidak terdapat perbedaan kadar etanol yang di hasilkan antara metode
potato wine dan metode sake.
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Berdasarkan tabel 4.2 di diketahui bahwa setelah fermentasi rata-rata kadar
etanol yang di hasilakan metode sake lebih tinggi yaitu 7,8%, sedangkan rata-rata
metode potato wine hanya menghasilkan rata-rata 7,3% kadar etanol. Berdasarkan
tabel 4.2 metode sake, sampel yang menghasilkan kadar etanol tertinggi adalah
sampel F dengan total 8,1% . Sedangkan pada metode potato wine sampel yang
menghasilkan kadar etanol tertinggi adalah sampel B dengan total 7,6%. Minuman
hasil fermentasi memiliki standar mutu minuman beralkohol yaitu tidak kurang
dari 7% dan tidak lebih dari 24% (Standar Pangan, 2016). Berdasarkan standar
tersebut dapat dikatakan bahwa wine yang dihasilkan dari setiap perlakuan pada
penelitian ini memiliki kadar etanol yang sesuai dengan standar mutu kadar etanol
yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik
Indonesia.
4.

Hasil Uji Organoleptik Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Uji organoleptik dilakukan pada wine Ubi jalar ungu yaitu dengan
metode Potato Wine dan metode Sake . Secara teknis uji organoleptik
dilakukan dengan melibatkan 3 alat indra yaitu: penglihatan untuk
mengidentifikasi tingkat kejernihan, intensitas dan warna. Indra penciuman
untuk mengidentifikasi tingkat intensitas aroma. Indra pengecap untuk
mengidentifikasi rasa alkohol, rasa manis, rasa asam, serta body wine dari
wine Ubi jalar yang dihasilkan.Berikut adalah Uji t (t-Test) dari hasil skor uji
organoleptik wine ubi jalar ungu antara metode potato wine dan metode sake.
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Tabel 4.4 Hail Uji t (t-Test) untuk Uji Organoleptik
No Perlakuan

N

Rata- Variansi
Rata
1
Potato Wine 30 25,1
11,05
2
Sake
30 24,7
8,63
Nilai Uji Homogenitas
Keterangan ; Uji Variansi Sama

Uji Homogenitas
F-Tabel

F- Hitung

1.86

1.28

Tabel 4.5 Hasil Uji t-Tabel dan t-Hitung
No Perlakuan

N

Keterangan
t-stat
0,49

1. Potato Wine
30
2. Sake
30
t-Stat = t-Hitung ; t- Critical Two-tail = t-Tabel

t-Critical Two-tail
2,00

Berdasarkan hasil uji t (t-test) untuk kedua Metode wine Ubi jalar yang
dianalisis dari data hasil uji organoleptik dengan mengambil 30 data yang berbeda
setiap metode menunjukan bahwa kedua Metode tersebut tidak berbeda secara
signifikan. Pada tabel 4.4 telah dilakukan uji homogenitas dan didapatkan F-hitung
lebih kecil dibandingkan F-Tabel sehingga diujikan dengan uji –t variansi sama.
Pada tabel 4.5 telah dilakukan uji-t variansi sama dengan hasil yang
menunjukkan bahwa nilai t-tabel ˃ nilai t-hitung. Berdasarkan hasil yang telah
diperoleh maka ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti
tidak terdapat perbedaan cita rasa antara pembuatan wine Ubi jalar ungu dengan
metode potato wine dan metode sake. Walaupun kedua Metode dilakukan dengan
langkah yang berbeda namun ke-2 sampel memiliki hasil yang sama.
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Hal ini dapat dikatakan bahwa perbedaan metode pembuatan wine ubi jalar
ungu tidak memberi pengaruh yang besar terhadap aroma dan rasa alkohol dari
kedua metode pembuatan wine dari ubi jalar ungu. Hasil rata-rata skor yang
diperoleh dari 30 data uji organolepetik tampak bahwa pembuatan wine ubi jalar
ungu dengan metode Potato wine memiliki nilai rata-rata lebih tinggi sedikit yaitu
25,1 dan nilai rata-rata metode Sake lebih rendah yaitu 24,7.
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a) Kejernihan
3.5
3
3
2.5

2.2

Skor

2
2

1.9

1.8

1.7

1.5
1
0.5
0
A

B

C

D

E

F

Sampel
Kejernihan

Grafik 4.1 Kerjernihan Wine Ubi Jalar Ungu
Keterangan

A= Potato Wine 3
B= Potato Wine 2
C= Potato Wine 1

D= Sake 3
E= Sake 2
F= Sake 1

Berdasarkan grafik 4.1, sampel C adalah sampel yang paling jernih
dengan rata-rata skor 3 dengan kategori jernih dari rentang skor 0-3. Sampel B
rata-rata skor 2 ,sampel A dengan rata-rata 1,8, E rata-rata skor 2,2 dan F
dengan rata-rata skor 1,9, sedangkan D rata-rata skor 1,7 memiliki yang
termasuk ke dalam kategori berkabut.
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b) Intensitas
2.15
2.1
2.1
2.05

2
2

Skor

1.95
1.9

1.9

1.9

1.9
1.85
1.8
1.8
1.75
1.7
1.65
A

B

C

D

E

F

Sampel
Intesitas

Grafik 4.2 Intensitas Wine Ubi Jalar Ungu
Keterangan

A= Potato Wine 3
B= Potato Wine 2
C= Potato Wine 1

D= Sake 3
E= Sake 2
F= Sake 1

Berdasarkan grafik 4.2, sampel C adalah sampel yang paling Pucat dengan
rata-rata skor 2,1 dari rentang skor 0-3. Sampel B rata-rata skor 1,9 ,sampel A
dengan rata-rata 2, D rata-rata skor 1,9 dan F dengan rata-rata Skor 1,9, sedangkan
E rata-rata skor 1,8 memiliki Intensitas yang medium.
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c) Warna
3
2.6

2.6

2.5

2.5

2.3

2.4

2.1

Skor

2

1.5
1
0.5
0
A

B

C

D

E

F

Sampel
Warna

Grafik 4.3 Warna Wine Ubi Jalar Ungu
Keterangan

A= Potato Wine 3
B= Potato Wine 2
C= Potato Wine 1

D= Sake 3
E= Sake 2
F= Sake 1

Berdasarkan grafik 4.3, sampel D dan A adalah sampel yang memiliki warna
ungu dengan rata-rata skor 2,6 dari rentang skor 0-3. Sampel B rata-rata skor 2,5
berwarna ungu, E rata-rata skor 1,9 dan F dengan rata-rata Skor 1,9, sedangkan D
rata-rata skor 1,8 memiliki warna merah.
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d) Aroma
5.3
5.2
5.2

5.1

Skor

5
5
4.9

4.9
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4.8
4.7
4.6
A

B

C

D

E

F

Sampel
Aroma

Grafik 4.4 Aroma Wine Ubi jalar ungu
Keterangan

A= Potato Wine 3
B= Potato Wine 2
C= Potato Wine 1

D= Sake 3
E= Sake 2
F= Sake 1

Berdasarkan grafik 4.4, sampel F adalah sampel yang paling beraroma
Alkoholik dengan rata-rata skor 5,2 dari rentang skor 0-6. Sampel E rata-rata skor
5, Sampel B dan C dengan rata-rata skor 4,9, sampel A dan D dengan rata-rata 4,8.
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e) Rasa Kemanisan
6

4.8

5
4.2

4.1

A

B

5
4.5

4.4

D

E

Skor

4
3
2
1
0
C

F

Sampel
Alkohol

Grafik 4.5 Kemanisan Wine Ubi Jalar Ungu
Keterangan

A= Potato Wine 3
B= Potato Wine 2
C= Potato Wine 1

D= Sake 3
E= Sake 2
F= Sake 1

Berdasarkan grafik 4.5, sampel F adalah sampel yang memiliki rasa sedikit
manis dan sedikit pahit sedang dengan rata-rata skor 5, sampel C rata-rata skor 4,8,
sampel D dengan rata-rata skor 4,5, termasuk katergori sedikit manis sedikit pahit
Sampel A rata-rata skor 4,2, sampel E dengan rata-rata 4,4 dan sampel B dengan
rata-rata 4,1 termasuk kategori manis sedikit pahit.
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f) Rasa Asam
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4.6
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Grafik 4.6 Asam Wine Ubi jalar ungu
Keterangan A= Potato Wine 3
B= Potato Wine 2
C= Potato Wine 1

D= Sake 3
E= Sake 2
F= Sake 1

Berdasarkan grafik 4.6, dilihat dari tabel sampel B adalah sampel yang
memiliki rasa asam yang rendah dengan rata-rata skor 4,6 dari rentang skor 0-6.
Sampel A dan D rata-rata skor 4,5 , Sampel C rata-rata skor 4,3, E dengan rata-rata
Skor 4,2 ,sampel F dengan rata-rata 3,7.
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B. Pembahasan
1. Kadar Gula dalam Pembuatan Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Glukosa merupakan salah satu syarat berlangsungnya proses
fermentasi minuman beralkohol dan produk fermentasi lain seperti tape,
yogurt dan lainnya. S.cerevisiae akan memecah glukosa menjadi alkohol dan
gas CO2. Dalam penelitian pembuatan Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas
L.) kadar gula yang diatur 30ºbrix untuk kedua metode yaitu metode Potato
Wine dan Metode Sake.
Dalam pembuatan wine harus diketahui kadar gula yang digunakan,
penambahan gula yang terlalu banyak dalam membuat wine justru akan
mengakibatkan kerja yeast terhambat atau sampai menyebabkan kematian
untuk yeast, sehingga proses fermentasi akan melambat dan bahkan tidak
akan berlangsung (Gunam dan Wrasiti 2009).
Jika kadar gula pembuatan wine terlalu rendah, akan menyebabkan
pertumbuhan yeast kurang maksimal dalam proses S.cerevisiae memproduksi
alkohol dan menyebabkan pertumbuhan yeast menjadi lebih lambat dan
menyebabkan waktu fermentasinya lama (Ariyanto dkk, 2013).
Berdasarkan data tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terjadi perubahan
kadar gula sebelum fermentasi dan setelah fermentasi dan yang masih
memiliki kadar gula paling tinggi adalah perlakuan wine sampel B perlakuan
dengan metode potato wine. Pada awal fermentasi, dua perlakuan dan
pengulangannya memiliki kadar gula (ºbrix) yang diatur sama, yaitu sebesar
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30 ºbrix. Sebelum ditambahkan gula, kadar brix awal yang terkandung pasta
ubi diukur dan menunjukkan rata-rata sudah mencapai sekitar 5 ºbrix,
Kemudian ditambahkan sekitar 275 gram gula pasir untuk mencapai 30 ºbrix.
Setelah fermentasi didapatkan hasil kadar gula mengalami penurunan
yang cukup besar yaitu sampel B (potato wine) sebesar 69% dari yang
awalnya 300brix menjadi 9,30brix dan besarnya penurunan kadar gula sebesar
20,70brix. Sedangkan sampel D(Sake) hanya mengalami 62% penurunan
kadar gula yang awalnya 300brix mengalami penurunan kadar gula sebesar
18,60brix sehingga kadar gula sesudah fermentasi adalah 11,40brix.
Berdasarkan tabel 4,1, rata-rata perlakuan yang mengalami penurunan
kadar gula yang paling tinggi adalah perlakuan dengan menggunakan metode
potato wine dimana rata-rata persentase penurunan dari 65%-69%. Metode
sake mengalami persentase penurunan yang sedikit disbanding metode potato
wine. Persentase penurunan kadar gula dengan menggunakan metode sake
dikisaran 62%-66%. Penurunan kadar gula disebabkan oleh adanya aktivitas
enzim hydrolase yang dihasilkan oleh S.cerevisiae sebagai pemecah sukrosa,
dimana gula akan dipecah oleh enzim invertase menjadi monosakarida
(glukosa dan fruktosa) yang akhirnya akan diubah menjadi etanol dan CO2
(Gunam dan Wrasiti 2009)
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2. pH dalam Pembuatan Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Dalam pembuatan wine pH asam merupakan salah satu syarat dalam
pertumbuhan yeast, dari hasil tabel 4.2 dapat dilihat bahwa ketiga sampel
memiliki pH awal angka 4,5 dan setelah fermentasi pH mengalami penurunan
menjadi 4. Dalam penelitian pH diturunkan dengan menambahkan perasan
lemon dimana bertujuan agar yeast yang diberikan dapat tumbuh dan
berkembang dengan maksimal pada tahap adaptasi (lag fase). Pengaturan pH
yang tepat dapat memaksimalkan pertumbuhan yeast dalam menghasilkan
kadar alkohol dari substrat yang diberikan.
Selain itu juga pH yang diatur juga bertujuan untuk menghambat
kontaminasi dari pertumbuhan bakteri-bakteri yang tidak perlu dalam proses
fermentasi. Fatimah, dkk (2013) juga menyebutkann bahwa pH pada proses
fermentasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan
S.cerevisiae.
S.cerevisiae dapat tumbuh dengan baik pada kondisi pH 4-6.
Penurunan pH setelah fermentasi disebabkan oleh munculnya asam- asam
asetat, asam piruvat, dan asam laktat yang terbentuk pada saat fermentasi
selain itu, terjadi akumulasi ion H+ yang terjadi karena proses S.cerevisiae
dalam mengkonsumsi substrat (Triyono, 2010). Fermentasi yang dilakukan
oleh S.cerevisiae akan menghasilkan etanol dan CO2. Gas CO2 yang terbentuk
akan berikatan dengan molekul air H20 dan membentuk H2CO3.
Terbentuknya H2CO3 ini ditandai dengan munculnya gelembung gas pada
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saat proses fermentasi berlangsung, bubble gas ini dapat muncul karena
terjadinya perbedaan tekanan dalam wadah yang lebih rendah dari tekanan
atmosfer. H2CO3 akan memberikan keasaman pada produk akhir sehingga
produk akan memberikan pH yang lebih rendah dari pH awal (Malo, 2017).
3. Kadar Etanol Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Dari data hasil pengujian kadar etanol pada tabel 4.3 menunjukkan
adanya perbedaan kadar alkohol yang di hasilkan oleh kedua metode
pembuatan wine yang digunakan. Dalam penelitian pembuatan Wine Ubi
jalar ungu (Ipomoea batatas L.) kadar gula diatur 30ºbrix untuk kedua metode
yaitu metode Potato Wine dan Metode Sake. Berdasarkan hasil yang
didapatkan dari kedua metode sampel A menunjukan kadar etanol sebesar
7,1%, sampel B menunjukkan kadar etanol 7,6%, sampel C 7,2%, sampel D
8%, sampel E 7,5% dan sampel F sebesar 8,1%. Dari data di atas dapat dilihat
Sampel D dan sampel F mendapatkan kadar etanol yang paling tinggi
dibandingkan sampel A,B,C,E hal ini menunjukan bahwa yeast pada sampel
D dan F (Metode Sake) dapat mengubah kadar gula yang terkandung dengan
maksimal di banding dengan sampel lainnya, dilihat dari kadar etanol yang
dihasilkan, tetapi kandungan kadar gula dalam sampel D dan F masih tingi
yaitu 11,4 brix dan 11,1 brix.
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Fermentasi wine sake akan menghasilkan kadar yang akan lebih tinggi
lagi jika difermentasikan lebih lama lagi. Dalam proses pembuatan dari kedua
metode memiliki perbedaan, dalam metode potato wine pasta ubi yang
digunakan untuk fermentasi adalah hasil dari rebusan ubi jalar yang telah
diblender. Sedangkan metode sake, pasta ubi jalar didapatkan dengan cara
fermentasi dengan menggunakan ragi tape terlebih dahulu selama beberapa
hari, kemudian hasil fermentasi pertama dipasteurisasi baru kemudian
difermentasikan lagi menggunakan starter (S. cerevisiae). Bila dilihat dari
kandungan brix sesudah fermentasi, sampel B mengalami persentase
penurunan gula yang paling tinggi sebesar 0,07% dimana menyisakan kadar
gula sebesar 9,3 0brix.
Sampel B (Potato wine) menghasilkan kadar etanol 7,6% berbanding
sedikit dengan sampel F (Sake) yang menghasilkan kadar alkohol 8,1%
namun kadar gula masih banyak sebesar 11,10brix dan hanya berkurang
18,90brix. Hal ini disebabkan metode sake mengalami 2 kali yaitu fermentasi
pertama menggunakan ragi tape dimana perubahan bentuk dari pati menjadi
glukosa yang pada akhirnya menghasilkan alkohol, kemudian dilanjutkan
fermentasi kedua dimana kadar gula disamakan dengan metode potato wine
yaitu sebesar 300brix. Pada sampel E kadar etanol yang dihasilkan 7,5%
dengan penurunan kadar gula sebesar 19,70brix berbeda dengan sampel F
yang menghasilkan 8,1% kadar etanol dengan hanya mengalami 18,90brix
penurunan kadar gula. Hal ini disebabkan oleh fermentasi dengan
menggunakan ragi tape dan S. cerevisiae pada sampel F dapat berkerja secara
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maksimal sehingga dapat menghasilkan kadar etanol yang lebih tinggi.
Sedangkan pada sampel E terdapat berbagai penyebab antara lain pada saat
fermentasi dengan ragi tape, ubi sampel F lebih mengandung kadar gula (pati)
yang lebih tinggi dibandingkan sampel E. Penyebab lainnya yaitu pada saat
fermentasi dengan menggunakan ragi tape sampel F tidak berkerja dengan
maksimal sehingga kadar etanol yang dihasilkan sedikit dan berasal dari
fermentasi dengan menggunakan S. cerevisiae.
Sedangkan metode potato wine pati dirubah menjadi glukosa dengan
cara menambahkan jagung tua manis dalam proses perebusan selama 60
menit sambil terus diaduk baru ditambahkan gula hingga kadar gula 300brix
kemudian difermentasikan dengan starter (S.cerevisiae).
Hal ini menunjukkan bahwa S.cerevisiae pada sampel Metode Sake
dan Metode Potato Wine dapat merombak sumber gula yang ada secara
maksimal, namun pada metode sake terjadi dua kali fermentasi yang
menyebabkan kadar alkohol yang dihasilkan juga semakin besar. S.cerevisiae
dalam proses fementasinya dengan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan
fruktosa oleh enzim hydrolase, tahap selanjutnya glukosa dan fruktosa akan
diubah menjadi etanol, reaksi fermentasi alkohol yang terjadi adalah sebagai
berikut
C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
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Berdasarkan kadar etanol yang dihasilkan wine dari setiap perlakuan
pada penelitian ini memiliki kadar etanol yang sesuai dengan standar mutu
kadar etanol yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Republik Indonesia yaitu 7%-24%.
4. Uji Organoleptik Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Selain melakukan pengujian secara kimiawi, pada penelitian
pembuatan Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) juga dilakukan uji
organoleptik dengan melibatkan 10 panelis semi terlatih. Penilaian uji
organoleptik wine dinilai dari kenampakan, aroma dan rasa.
a) Kenampakan (Kejernihan, Intensitas, Warna) Wine Ubi jalar ungu
(Ipomoea batatas L.)
Bila dilihat dari parameter kejernihan wine yang dinilai dari
panelis, hasil menunjukkan bahwa Wine C adalah wine yang paling
jernih, wine A, B, D, E, F cenderung berkabut. Kejernihan wine sendiri
dapat dipengaruhi oleh proses penjernihan. Penjernihan dilakukan
selama satu bulan di dalam kulkas dengan suhu 100C. Selama proses
penjernihan ini akan menghasilkan endapan yang berada di bawah
permukaan botol. Endapan yang mengendap di bawah permukaan botol
merupakan pengendapan dari sel Saccharomyces cerevisiae, sisa perasan
buah dan partikel protein yang terkoagulasi alkohol (Theresia, 2008).
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Berdasarkan parameter intensitas , sampel C adalah sampel yang
paling Pucat dengan rata-rata skor 2,1 dari rentang skor 0-3. Sampel A
dengan rata-rata 2, Sampel B, D dan F rata-rata skor 1,9 , sedangkan E
rata-rata skor 1,8 memiliki Intensitas yang medium Sehingga metode
potato wine memiliki intensitas yang baikdi banding metode sake.
Berdasarkan parameter warna, sampel D dan A adalah sampel
yang memiliki warna ungu dengan rata-rata skor 2,6 dan di kategorikan
berwarna ungu. Sampel B rata-rata skor 2,5 berwarna merah, E rata-rata
skor 1,9 dan F dengan rata-rata Skor 1,9, sedangkan D rata-rata skor 1,8
memiliki warna merah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
warna wine di antaranya adalah iklim wilayah produksi, tingkat
kematangan, teknik vinifikasi yaitu penuaan (Grainger , 2009). Di
Indonesia memiliki iklim tropis yang berbeda dengan beberapa Negara
penghasil wine ternama. Memiliki iklim berbeda juga menyebabkan
kualitas tanam-tanaman juga berbeda. Warna wine dapat dipengaruhi
oleh kematangan, dimana bahan baku yang belum matang biasanya
memiliki warna yang lebih pucat sedangkan bahan baku yang matang
warnanya lebih keluar dan segar. Untuk menghasilakan wine yang jernih
dan memiliki warna yang bagus harus dilakukan bertahun-tahun
sehingga wine yang di hasilkan jernih dan warnanya lebih terlihat nyata
tidak pucat.
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b) Aroma Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Berdasarkan parameter aroma, sampel F adalah sampel yang
paling beraroma Alkoholik dengan rata-rata skor 5,2 dan merupakan
sampel dengan kadar alkohol yang tertinggi sebesar 8.1% . Sampel E
rata-rata skor 5,Sampel B dan C dengan rata-rata Skor 4,9 ,sampel A dan
D dengan rata-rata 4,8. Rata-rata aroma yang dihasilkan merupakan
aroma alkoholik. Aroma alkoholik disebabkan oleh senyawa alkohol
yang terlalu tinggi dimana alkohol yang dihasilkan cukup tinggi sehingga
aroma yang di hasilkan oleh senyawa lainya seperti senyawa ester dan
aldehid tertutupi oleh senyawa alkoholik yang tinggi. Senyawa-senyawa
yang mempengaruhi aroma pada wine meliputi ester, alkohol, asam
lemak serta aldehid (Tan, 2013). Senyawa ester sendiri memiliki aroma
seperti aroma buah-buahan, senyawa aldehid memberi aroma yang
wangi.
c) Rasa Wine Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.)
Rata-rata panelis lebih menyukai wine dengan kadar alkohol 8,1
%, dilihat dari tabel sampel F adalah sampel yang memiliki Alkohol
dengan rata-rata skor 2,6 dari rentang skor 0-3. Sampel C rata-rata skor
2,5 ,Sampel A,B dan D dengan rata-rata Skor 2,4 ,sampel E dengan ratarata 2,2. aminuman beralkohol dipengaruhi oleh bahan atau substrat yang
digunakan dan merupakan keseluruhan persepsi konsumen dalam
menentukan produk yang disukai panelis (Tan, 2013).
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Rasa atau flavour pada wine disebabkan oleh adanya volatile
dan ester. Rasa juga dipengaruhi oleh substrat yang digunakan untuk
membuat wine. Uji organoleptik rasa wine yang dilakukan meliputi segi
rasa alkohol, tingkat kemanisan dan keasaman.
Rasa alkoholik dideteksi pada langit-langit sebagai sensasi
pemanasan pada lidah pipi dan mulut. Penambahan gula pada saat
fermentasi akan meningkatkan fruktosa dan glukosa sehingga berpotensi
meningkatkan jumlah alkohol. Proses pengubahan gula dilakukan oleh
yeast sehingga kandungan gula yang ada pada tingkat medium akan
semakin menurun sehingga nutrisi dan substrat akan semakin berkurang.
Berkurangnya substrat akan menghambat pertumbuhan yeast untuk
memproduksi alkohol.
Rasa sangat dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan. Rasa
manis yang dirasakan panelis adalah rasa manis yang sedikit dan sedikit
rasa pahit yang dapat dilihat dari tabel sampel F adalah sampel yang
memiliki rasa sedikit manis dan sedikit pahit. Sedikit rasa pahit bisa
sebabkan oleh terlalu banyaknya kandungan alkhol atau disebabkan oleh
kualitas bahan baku yang tidak bagus dimana saat terkena cahaya terlalu
banyak, ubi jalar memproduksi klorofil dalam jumlah yang meningkat
serta dua senyawa alkaloid yang rasanya pahit.
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Berdasarkan tabel 4.7 panelis mengkatagorikan sampel wine F
menggunakan metode sake memilliki rasa asam yang lebih tinggi
dibandingkan sampel wine lain. Rasa asam terdeteksi pada sisi lidah
sebagai sensasi yang memiliki ketajaman rasa yang sangat khas. Ada
beberapa faktor yang menyebabkan rasa asam yang tinggi.
Semakin banyak gula yang dirombak oleh yeast maka akan
meningkatkan CO2. Gas CO2 yang terbentuk akan bereaksi dengan
molekul air (H2O) menjadi H2CO3 yang akan memberikan kadar asam
pada akhir proses fermentasi (Hawusiwa dkk. dalam Malo, 2017).
Sehingga jika wine menghasilkan H2CO3 terlalu banyak akan
menyebabkan peningkatan rasa asam pada wine.
Semakin lama fermentasi yang dilakukan akan menyebabkan
penurunan pH. Penurunan pH disebabkan oleh munculnya asam-asam
selama berlangsungnya proses fermentasi. Asam-asam yang terbentuk
selama fermentasi yaitu asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat.
Selain karena terbentuknya asam-asam organic tersebut, terjadi juga
akumulasi ion H+ yang terjadi karena proses Saccharomyces cerevisiae
dalam mengkonsumsi substrat (Triyono, 2010).
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Kedua metode yang dilakukan dapat menghasilkan produk
wine Ubi jalar ungu yang yang hampir sama. Metode potato wine
menghasilkan wine Ubi jalar ungu kadar etanol 7,6% dengan produk
yang paling disukai oleh panelis karena kejernihan. Metode Sake
menghasilkan kadar etanol sebesar 8,1 dengan tingkat kesukaan panelis
berada sedikit di bawah metode Potato wine. Berdasarkan uji t-Test yang
dilakukan pada kadar etanol dan uji organoleptic didapatkan kesimpulan
tidak terdapat perbedaan kadar etanol dan cita rasa wine ubi jalar ungu
dengan menggunakan metode potato wine dan metode sake
C. Keterbatasan Penelitian
1) Belum dapat dilakukannya proses penuaan wine untuk menghasilkan wine
yang berkualitas lebih tinggi dikarenakan keterbatasan waktu peneliti.
2) Pengukuran pH hanya dilakukan menggunakan Indikator Universal sehingga
hasil pengukuran pH menjadi kurang optimal.
3) Pengukuran kadar gula dilakukan menggunakan refraktometer ATC
(teropong) sehingga hasil pengukaran kadar gula kurang optimal
4) Belum dilakukan uji metanol dalam wine yang dihasilkan. Uji metanol belum
dilakukan pada penelitian ini karena masih banyaknya kadar gula yang
terkandung dalam wine pepaya yang dihasilkan.
5) Panelis yang digunakan untuk melakukan uji organoleptik merupakan panelis
yang belum bersertifikat, masih panelis semi terlatih karena peneliti kesulitan
dalam mencari panelis terlatih ataupun bersertifikat.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN PADA
PEMBELAJARAN BIOLOGI
Hasil penelitian mengenai “Perbandingan Kadar Alkohol Dan Cita Rasa Wine
Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas l.) Dengan Metode Potato Wine Dan Sake
Menggunakan Strain Yeast England (Saccharomyces cereviceae)” dapat
digunakan sebagai sumber pengetahuan dan sumber reverensi belajar dalam
memahami materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang relevan dengan
penelitian ini yaitu materi Bioteknologi pada jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas XII semester 2. Pembelajaran dirancang agar peserta
didik dapat memahami materi bioteknologi dengan baik khususnya mengenai
proses pembuatan wine melalui percobaan atau praktikum pengolahan berbagai
macam netode pembuatan dan Ubi jalar ungu sebagai bahan pokoknya. Praktikum
ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa bahwa dalam pembuatan
wine bahan yang digunakan tidak hanya anggur dan buah lainnya melainkan
berbagai macam juga dapat digunakan misalnya seperti ubi, singkong, bunga dan
lainnya . Kurikulum yang digunakan dalam menyusun instrument pembelajaran
dalam penelitian yaitu kurikulum 2013. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang
digunakan adalah sebagai berikut.
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A. Kompetensi Dasar (KD)
KD

3.10 Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai

upaya peningkatan kesejahteraan menusia
KD 4.10 Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip
Bioteknologi konvensional berdasarkan Scientific method
B. Indikator Pembelajaran
3.10.1 Menjelaskan konsep dasar bioteknologi
3.10.2 Membandingkan jenis bioteknologi konvensional dan modern
3.10.3 Mengategorikan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
3.10.4 Menganalisis dampak positif dan negatif dari penerapan bioteknologi bagi
kehidupan manusia
4.10.1 Membuat produk bioteknologi konvensional berupa minuman fermentasi
4.10.2 Menyajikan data hasil pratikum dalam bentuk laporan praktikum
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik
kesimpulan sebagai berikut:
1) Metode Potato Wine dan Sake yang digunakan dalam penelitian wine ubi
jalar ungu tidak memberikan pengaruh yang terhadap kadar etanol
2) Metode Sake menghasilkan kadar etanol tertinggi sebesar 8,1%
3) Metode pembuatan wine Ubi Jalar Ungu yang disukai panelis adalah
pembuatan wine menggunakan Metode Potato wine.
B. Saran
1) Melakukannya proses penuaan wine (aging) untuk menghasilkan wine yang
berkualitas lebih tinggi.
2) Pengukuran pH harus dilakukan menggunakan pH meter agar memperoleh
hasil yang lebih teliti.
3) Pengukuran kadar gula harus dilakukan menggunakan refractometer digital
hasil yang lebih teliti.
4) Melakukan uji metanol dalam wine yang dihasilkan.
5) Panelis yang digunakan saat melakukan uji organoleptik harus ditingkatkan
kualifikasinya dari panelis semi terlatih ke panelis terlatih dan bersertifikat.

62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

DAFTAR PUSTAKA
Anonim 1. 2013. Produk Fermentasi Buah (Anggur, Cider, Vinegar). Diunduh
melalui http://tekpan.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/ pada
tanggal 4 Juli 2019 pada pukul 22.45
Anonim 2. 2016. The Story of Sake. Jurnal Ilmiah. Hiroshima: National Research
Institute
of
Brewing
diunduh
melalui
https://www.nrib.go.jp/English/sake/pdf/SakeNo01_en.pdf pada tanggal
15 juli 2019 pada pukul 13:00 WIB
Ariyanto, H., Hidayatulloh, F., dan Marwono, Joko. 2013. Pengaruh Penambahan
Gula Terhadap Produktivitas Alkohol Dalam Pembuatan Wine
Berbahan Apel Buang (Reject) Dengan Menggunakan Nopkor Mz.11.
Jurnal Teknologi Kimia dan Industri, Vol. 2, No. 4, Tahun 2013.
Universitas Diponegoro
Fardiaz, Srikandi. 1992. Mikrobiologi Pangan 1. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
Hawusiwa, Eko Sutrisno. Agustin Krisna Wardani, Dian Widya Ningtyas. 2015.
Pengaruh Konsentrasi Pasta Singkong (Manihot Esculenta) Dan Lama
Fermentasi Pada Proses Pembuatan Minuman Wine Singkong. Jurnal
Pangan dan Agroindustri Vol. 3 No 1 p.147-155
Malo, Olviani Oeneke Inna. 2017. Pengaruh Perbandingan Sari Buah Pepeaya
California (Carica papaya L.) Dan Pisang Ambon Lumut (Musa
acuminatecolla) Terhadap Cita Rasa, Kadar Etanol Dan Methanol Wine
Palisangbon (Papaya California Dan Pisang Ambon). Skripsi:
Universitas Sanata Dharma
Moreno, M. Victoria and Polo, M. Carmen. 2009. Wine Chemistry and
Biochemistry. New York: Springer
Pawignya, H., Widayati, T., Putra, D. dan Akbar, P,. 2010. Tinjauan Kinetika
Pembuatan Rose Wine. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia
“Kejuangan” ISSN 1693 – 4393. UPN VETERAN YOGYAKARTA
Rumlaklak, D. 2008. Pengaruh Kadar Gula Pada Proses Vinifikasi Dari Substrat
Sari Buah Salak (Salacca zalacca). Skripsi : Universitas Kristen Duta
Wacana
Vargas, Pattie dan Gulling, Rich. 1999. Making Wild Wines & Meads: 125 Unusual
Recipes Using Herbs, Fruits, Flowers & More. United State: Versa Press
Sandi, Trio dan Zubaidah, Elok. 2014. Pembuatan Sake Berbasis Ubi Kayu
(Manihot esculanta Crantz) Kajian Pengaruh Konsentrasi Starter
Saccharomyces cerevisiae. Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 2 No. 4
p.1-9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Saputra, Angguntia Dwi. 2018. Perbandingan Kadar Alkohol Dan Cita Rasa Wine
Salak Pondoh (Salacca Zalacca (Gaert)Voss.) Dengan Metode Red
Wine, White Wine Dan Sake Menggunakan Strain Yeast Polandia
(Saccharomyces Cerevisiae). Skripsi : Universitas Sanata Dharma
Tan, Irene Hartanto. 2013. Pengembangan Produk Wine Kombinasi Buah Tropis
Nanas (Ananas comosus), Apel Malang (Malus pumila), Dan Belimbing
Manis (Averrhoa carambola) Ditinjau Dari Karakteristik Kimiawi Dan
Sensori. Skripsi: Universitas Katholik Soegijapranata
Triyono, Agus. 2010. Pengaruh Konsentrasi Ragi Terhadap Karakteristik Sari
Buah dari Beberapa Varietas Pisang (Musa paradisiaca L). Prosiding
Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan”. ISSN 1693-4393

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

L
A
M
P
I
R
A
N

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

Lampiran 1. Silabus Pembelajaran
PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU –ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII

Semester

: Genap

Kompetensi Inti
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.
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Kompetensi Dasar

Materi Pelajaran

3.10
Menganalisis Konseptual
prinsip-prinsip
Bioteknologi
dan  Konsep dasar
Bioteknologi
penerapannya
sebagai
upaya
peningkatan  Pengertian
kesejahteraan manusia
Bioteknologi

4.10 Menyajikan laporan
hasil
percobaan
penerapan prinsip-prinsip
Bioteknologi
konvensional
berdasarkan
scientific
method

 Pengertian dan
konsep dasar
bioteknologi
konvensional dan
modern

 Pemanfaatan
mikroorganisme
dalam bioteknologi

Faktual

 Penerapan
bioteknologi dalam
kehidupan

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

Aloksi
Waktu

Sumber
Belajar

Mengamati

Tes tertulis

8JP

Buku biologi
kelas XII
Semester 2

 Mengkaji
literatur
yang  Ulangan
didapatkan dari buku dan
harian(pilihan
internet mengenai bioteknologi
ganda dan uraian)
Menanya

 Siswa
diarahkan
untuk Observasi
bertanya secara kritis dan
ilmiah
mengenai
materi  Lembar observasi
sikap
dalam
bioteknologi
berdinamika
kelompok
Mengumpulkan data

 Lembar observasi
kinerja praktikum

 Siswa dapat mencari sumber
referensi dari buku dan juga
dari sumber internet berupa
jurnal ilmiah dan didiskusikan Portofolio
bersama anggota kelompok  Laporan
tentang
prinsip
dasar
praktikum
bioteknologi dan pengertian
bioteknologi konvensional dan
modern

LKS

Internet
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 Dampak positif dan
negatif penerapan
bioteknologi bagi
kehidupan manusia

Prosedural

 Melakukan
praktikum
pembuatan produk
bioteknologi
konvensional
(minuman
fermentasi)

Metakognitif

 Menyajikan data dan
menganalisis hasil
praktikum melalui
laporan tertulis

 Mencari literatur mengenai
mikroorganisme yang berperan
dalam bioteknologi

 Menkaji literatur mengenai
dampak positif dan negatif
yang akan ditimbulkan dari
penerapan bioteknologi
Mengasosiasikan

 Menyimpulkan tentang prinsip
bioteknologi

 Menyimpulkan tentang contohcontoh produk bioteknologi
dan dampaknya bagi kehidupan
 Membuat laporan mengenai
praktikum
pembuatan
minuman fermentasi yang
sudah dilakukan bersama
kelompok
Mengkomunikasikan

 Mempresentasikan
hasil
diskusi yang telah dikerjakan
 Menelaah hasil presentasi antar
kelompok
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan dan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN DAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah

: SMA Kolese De Britto Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/2

Materi

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 8JP X 45 Menit (4 kali pertemuan)

A.

Kompetensi Inti (KI)

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 di sekolah secara mandiri
serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.
B.

Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi
Dasar

3.10

Indikator

Memahami
3.10.1 Menjelaskan
konsep
dasar
prinsip-prinsip
bioteknologi
Bioteknologi
Membandingkan
prinsip
dan
3.10.2 bioteknologi
konvensional
dan
penerapannya
modern
sebagai upaya
peningkatan
kesejahteraan
3.10.3 Mengategorikan contoh produk
manusia
bioteknologi
konvensional
dan
produk bioteknologi modern dalam
kehidupan sehari-hari
3.10.4 Menganalisis dampak positif dan
negatif dari penerapan bioteknologi
bagi kehidupan manusia
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4.10

C.

Menyajikan
4.10.1 Membuat
produk
bioteknologi
laporan
hasil
konvensional
berupa minuman
percobaan
fermentasi
penerapan
prinsipprinsip
4.10.2 Menyajikan data hasil praktikum
Bioteknologi
konvensional
dalam bentuk laporan praktikum
berdasarkan
scientific metho
Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan
model pembelajaran pendekatan 5M peserta didik dapat memahami konsep dasar
bioteknologi, membandingkan jenis bioteknologi, mengkategorikan penerapanpenerapan bioteknologi beserta dampaknya bagi kehidupan melalui praktikum
peserta didik dapat terampil membuat produk bioteknologi konvensional berupa
minuman fermentasi, peserta didik dapat membuat laporan tertulis dari hasil
percobaan yang telah dilakukan dengan kreatif, teliti, jujur, bekerja sama dan
bertanggung jawab.
D.

Materi Pembelajaran

Konseptual :
1. Pengertian Bioteknologi
2. Bioteknologi Konvensional
 Konsep dasar

 Contoh Penerapan
3. Bioteknologi Modern
 Konsep dasar

 Contoh Penerapan
4. Dampak Bioteknologi bagi kehidupan manusia
 Dampak Positif

 Dampak Negatif
Faktual:
1. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan
2. Dampak positif dan negatif penerapan bioteknologi bagi kehidupan manusia
Prosedural :
Melakukan praktikum pembuatan produk bioteknologi konvensional (minuman
fermentasi)
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Metakognitif
Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum melalui laporan tertulis
E.

Metode Pembelajaran
1. Pendekatan pembelajaran : Pembelajaran Saintifik
2. Metode Pembelajaran :Studi literature, diskusi, observasi, presentasi dan
praktikum
3. Model pembelajaran : Pendekatan 5M

F.

Media, Alat/Bahan dan Sumber Referensi Belajar
1. Media
a. Powerpoint
b. LKPD
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 Semester 2
b. LKPD
c. Internet
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G.

Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I (2x45 menit)
Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan
(10 Menit)

Menyiapkan Kondisi Belajar

a. Apersepsi

Proses Saintifik

Guru memberikan salam, salah satu
siswa mempimpin dalam doa, mengecek
kehadiran siswa, kebersihan kelas dan
kerapian siswa
Guru menampilkan gambar produk
bioteknologi.
Guru
mengajukan
beberapa pertanyaan;
1. Apakah ada yang tau nama produk
tersebut?
2. Kira-kira apakah ada yang tau
bagaimana cara pembuatnya?

b. Motivasi

c. Orientasi

Guru menampilkan gambar beberapa
contoh
produk
bioteknologi
Konvensional dan Modern


Guru menyampaikan materi
pokok yang akan dipelajari dan
menjelaskan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai


Guru membagi siswa menjadi
beberapa kelompok dengan anggota 4-5
orang.
Inti
(60 Menit)

Guru membagikan LKPD I , setiap siswa Mengamati
diminta untuk mengerjakan soal diskusi
yang terdapat pada LKPD I secara
berkelompok
Guru memberikan kesempatan kepada Menanya
siswa untuk bertanya mengenai hal-hal
yang belum dipahami
Siswa
secara
berkelompok Mencoba
mengumpulkan
informasi/data
literature/pustaka untuk menjawab
pertanyaan yang terdapat dalam LKPD I
Menalar
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Kelompok diminta untuk memastikan
ulang mengenai hasil diskusi yang telah
didapatkan dari berbagai sumber
Setiap kelompok mempresentasikan Mengkomunikas
hasil diskusinya dan kelompok lain ikan
dipersilahkan untuk menanggapi dan
memberikan masukan dan saran
(20 Guru bersama dengan siswa bertepuk
tangan bersama sebagai tanda apresiasi
atas kelompok yang sudah dapat bekerja
a. Apresiasi
sama
dan
menyampaikan
hasil
diskusinya
Penutup
menit)

b. Klarifikasi

Klarifikasi Guru memberikan klarifikasi
atas jawaban yang disampaikan siswa,
dan

c. Merangkum

Guru mengajak siswa untuk merangkum
hal-hal apa saja yang sudah dipelajari
bersama

d. Refleksi

Peserta didik diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh

e. Tindak
Lanjut

Guru meminta siswa untuk mempelajari
produk bioteknologi wine

Pertemuan II (2x45 menit)
Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan
(10 Menit)

Menyiapkan Kondisi Belajar

a. Apersepsi

Guru memberikan beberapa pertanyaan
kepada siswa:

Guru memberikan salam, salah satu siswa
mempimpin dalam doa, mengecek
kehadiran siswa, kebersihan kelas dan
kerapian siswa

1. Bagaimana dengan tugas yang bapak
berikan pada pertemuan sebelumnya?
Apakah semua sudah mempelajari
informasi tentang wine di rumah?
2. Apakah kalian sudah mengetahui
gambaran praktikum yang akan dilakukan
seperti apa?

Proses Saintifik
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b. Motivasi

c. Orientasi

Guru menampilkan gambar hasil produk
fermentasi wine Ubi jalar ungu yang
pernah dibuat sebelumnya

 Guru
menyampaikan
dan
menjelaskan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

 Guru membagi kelas menjadi 4
kelompok besar
Inti
(70 Menit)

Siswa diajak untuk mencari dan Mengamati
mempelajari literatur tentang pembuatan
wine
Siswa diberikan kesempatan untuk
bertanya mengenai cara kerja ataupun hal Menanya
yang berkaitan dengan praktikum
pembuatan wine Ubi jalar ungu
Setiap kelompok diminta untuk memulai Mencoba
menyusun batas waktu penyelesaian
proyek
Menalar
Siswa diminta untuk memastikan kembali
hasil diskusi tentang pembuatan wine
yang didiskusikan bersama kelompok
Setiap kelompok mempresentasikan hasil
Mengkomunikas
kerja/diskusinya dan kelompok lain
ikan
dipersilahkan untuk menanggapi dan
memberikan masukan dan saran

Penutup
(10 menit)
a. Klarifikasi

Guru memberikan klarifikasi dengan
menayangkan video proses pembuatan
wine , kemudian guru mengklarifikasi
hasil diskusi yang diutarakan siswa jika
terdapat jawaban yang kurang tepat

b. Refleksi

Peserta didik diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh

c. Tindak
Lanjut

Guru meminta siswa untuk membawa alat
dan bahan yang diperlukan dalam proses
praktikum
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Pertemuan III (2x45 menit)
Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan
(10 Menit)

Menyiapkan Kondisi Belajar

a. Apersepsi

Guru memberikan beberapa pertanyaan
kepada siswa:

Proses Saintifik

Guru memberikan salam, salah satu siswa
mempimpin dalam doa, mengecek
kehadiran siswa, kebersihan kelas dan
kerapian siswa

1. Bagaimana dengan tugas yang bapak
berikan kemarin? Apakah semua
kelompok sudah menyiapkan alat dan
bahan yang akan digunakan untuk
praktikum?
2. Apakah kalian sudah mengetahui kirakira gambaran praktikum yang akan
dilakukan seperti apa?
b. Motivas

c. Orientasi

Guru menampilkan gambar hasil dan
tahap pembuatan produk fermentasi wine
ubi yang pernah dibuat sebelumnya
Guru menyampaikan dan menjelaskan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai
melalui praktikum, dan menjelaskan alat
dan bahan serta tahapan yang akan
dilakukan dalam praktikum.

Inti (70 Menit) Siswa diajak untuk mencermati Petunjuk Mengamati
Pelaksanaan Praktikum yang telah
dibagikan guru mengenai pembuatan wine
ubi
Siswa diberikan kesempatan untuk Menanya
bertanya mengenai cara kerja ataupun hal
yang berkaitan dengan praktikum
pembuatan wine Ubi jalar ungu
Mencoba
Setiap kelompok diminta untuk memulai
mengerjakan praktikum pembuatan wine
ubi sesuai dengan cara kerja yang terdapat
pada Petunjuk Pelaksanaan Praktikum
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Siswa diminta untuk memastikan kembali Menalar
jawaban yang telah didiskusikan bersama
kelompok mengenai pertanyaan yang
terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan
Praktikum
Penutup
(10 menit)
a. Apresiasi
b. Klarifikasi

Guru bersama dengan siswa bertepuk
tangan bersama sebagai tanda apresiasi
atas kelompok yang sudah dapat bekerja
sama
Guru memberikan klarifikasi dengan
menayangkan video proses pembuatan
wine

c. Merangkum

Guru mengajak siswa untuk merangkum
hal-hal apa saja yang sudah dipelajari
bersama

d. Refleksi

Peserta didik diminta mengungkapkan apa
manfaat
yang
diperoleh
dalam
pembelajaran

d. Tindak
Lanjut

Guru memberikan tugas kepada siswa
untuk
membiarkan
minuman
terfermentasi selama 5 hari , lalu
dilakukan
penyaringan
untuk
mempermudah dalam melakukan uji
organoleptik warna, aroma dan rasa.
Setelah itu diukur kadar alkoholnya
menggunakan
Refractometer
dan
keseluruhan data ditulis dipapan tulis
laboratorium sebagai rekapan data kelas.

Pertemuan IV (2x45 menit)
Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan
(15 Menit)

Menyiapkan Kondisi Belajar

a. Apersepsi

Guru memberikan salam, salah satu
siswa mempimpin dalam doa,
mengecek
kehadiran
siswa,
kebersihan kelas dan kerapian siswa
Guru memberikan pertanyaan kepada
siswa “sudah siap ulangan ?”

Inti (60 Menit) Ulangan Harian (40 menit)

Proses Saintifik
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Selesai ulangan siswa lembali ke
setiap kelompok kelompok besar
untuk mengamati hasil produk wine
Guru melakukan uji organoleptik Mengamati
terhadap hasil produk wine
Setiap kelompok menuliskan hasil Mengkomunikasikan
praktikum di papan tulis
Penutup
(15 menit)
a. Apresiasi

b. Merangkum

c. Refleksi
d. Tindak
Lanjut

Guru bersama dengan siswa bertepuk
tangan bersama sebagai tanda
apresiasi atas kelompok yang sudah
dapat
bekerja
sama
dalam
pembelajaran bioteknologi
Guru
mengajak
siswa
untuk
merangkum hal-hal apa saja yang
sudah dipelajari bersama
Peserta
didik
diminta
mengungkapkan apa manfaat yang
diperoleh
Guru memberikan tugas laporan dari
hasil praktikum yang di adakan

H. Penilaian Pembelajaran
Aspek

Teknik

Instrumen

Kognitif

Tes

Ulangan Harian

(Pengetahuan)

Non tes

Laporan praktikum
presentasi

Afektif (Sikap)

Observasi

Lembar observasi
diskusi kelompok

Psikomotor(Keterampilan) Observasi

I.

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

Lembar
kinerja

observasi
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Lampiran 3 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik I
Bioteknologi : dampak positif dan negatif produk bioteknologi terhadap
lingkungan dan masyarakat
Nama Anggota :

1.
2.
3.
4.
5.

Kelompok/Kelas:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1. Jelaskan pengertian dan prinsip dasar bioteknologi!
Jawab :

2. Jelaskan pengertian bioteknologi konvensional dan modern!
Jawab:
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3. Menyebutkann 5 contoh masing-masing produk bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern
Jawab:

4. Sebutkan 5 dampak positif penerapan bioteknologi dalam segala
bidang!
Jawab:

5. Sebutkan 5 dampak negatif penerapan bioteknologi dalam segala
bidang!
Jawab:
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Rubik Penilaian Lembar Kerja Peserta Didik I
No

Jawaban

Indikator Penilaian

Skor

1

Pengertian dan prinsip dasar
dari
bioteknologi
Bioteknologi adalah suatu
cabang
ilmu
yang
mempelajari
cara
memanfaatkan
organisme
hidup dalam melakukan
proses
produksi
untuk
menghasilkan barang maupun
jasa yang bermanfaat bagi
manusia
Prinsip
dasar
bioteknologi
adalah
pemanfaatan agen biologi,
menggunakan
metode
tertentu, menghasilkan suatu
produk
turunan
dan
melibatkan banyak disiplin
ilmu

Peserta didik menjelaskan 20
pengertian dan prinsip
dasar
bioteknologi
dengan tepat
Peserta didik menjelaskan 15
pengertian dan prinsip
dasar bioteknologi namun
kurang tepat
Peserta didik hanya 10
menjelaskan salah satu
(pengertian atau prinsip)
dengan tepat
Peserta didik hanya 5
menjelaskan salah satu
(pengertian atau prinsip)
namn kurang tepat
Peserta
didik
tidak 0
menjawab pertanyaan

2

Bioteknologi
konvensional
atau biasa juga disebut
bioteknologi
tradisional
adalah
suatu
penerapan
bioteknologi
yang
telah
digunakan
sejak
ilmu
pengetahuan masih belum
berkembang
pesat,
penggunaannya terbatas pada
peran organisme melalui
teknik fermentasi yang terjadi
dalam skala kecil, dan
prosesnya
masih
sangat
sederhana.

Bioteknologi modern adalah
penerapan bioteknologi yang
telah menggunakan alat dan
cara kerja yang canggih,

Peserta didik menjelaskan 20
pengertian bioteknologi
konvensional dan modern
dengan tepat
Peserta didik menjelaskan 15
pengertian bioteknologi
konvensional dan modern
namun kurang tepat
Peserta didik hanya 10
menjelaskan salah satu
(bioteknologi
modern
atau konvensional
)
dengan tepat
Peserta didik hanya 5
menjelaskan salah satu
(bioteknologi
modern
atau konvensional
)
dengan tepat

Bobot
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dilakukan dalam keadaan Peserta
didik
tidak 0
bersih dan steril, kualitas menjawab pertanyaan
produk lebih baik, dan
kuantitas hasil produk yang
dibuat lebih banyak.
3

Bioteknologi Konvensional :
Tape
Anggur
Tempe
Oncom
Kecap
Tauco
Dll.

Bioteknologi Modern :
Kultur jaringan
Bayi Tabung
Antibodi
Domba dolly
Hormon Bovine Somatotrohin

Peserta didik
menyebutkan masingmasing 5 contoh dengan
tepat

20

Peserta didik
menyebutkan masingmasing 4 contoh dengan
tepat

15

Peserta didik
menyebutkan masingmasing 3 contoh dengan
tepat

10

Peserta didik
menyebutkan masingmasing 2 contoh dengan
tepat

5

Peserta didik
menyebutkan masingmasing 1 contoh dengan
tepat

0

Dll.
4

Dampak Positif Penerapan Peserta didik
Bioteknologi:
menyebutkan 5 contoh
dengan tepat
1. Peningkatan
dan
pengembangan
bahan Peserta didik
kebutuhan pokok manusia menyebutkan 4 contoh
dengan tepat
2. Penemuan bibit unggul
Peserta didik
3. Limbah rumah tangga dan
menyebutkan 3 contoh
insudtri dapat terolah dan
dengan tepat
teratasi
Peserta didik
4. Tersedianya bahan bakar
menyebutkan 1 contoh
alternatif
dengan tepat

20

15

10

5
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5

5. Meningkatkan gizi dan Peserta didik tidak
kesehatan masyarakat
menjawab pertanyaan

0

Dampak Negatif Penerapan Peserta didik
Bioteknologi:
menyebutkan 5 contoh
dengan tepat
1. Munculnya organisme
yang berbahaya

20

2. Mengganggu
Peserta didik
keseimbangan
menyebutkan 4 contoh
lingkungan
dan
dengan tepat
kelestarian organisme
Peserta didik
3. Menimbulkan
menyebutkan 3 contoh
kesenjangan
antara
dengan tepat
Negara
pemanfaatbioteknologi
Peserta didik
dengan yang belum menyebutkan 2 contoh
memanfaatkan
dengan tepat
bioteknologi
4. Meningkatkan kekebalan Peserta didik tidak
menjawab pertanyaan
tubuh mikroba patogen
5. Penyalahgunaan
teknologi
untuk
kepentingan pribadi atau
beberapa golongan yang
merugikan orang lain

Perhitungan Nilai Total:
����� =

Jumlah skor yang di peroleh
�
Skor Maksimum

15

10

5

0
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Petunjuk Pelaksanaan
Praktikum Pembuatan produk Wine Ubi
Kelompok

:

Anggota

:

A. Tujuan
1. Siswa mampu membuat rancangan dalam pembuatan produk
bioteknologi konvensional berupa minuman fermentasi.
2. Siswa mampu menyajikan data dan hasil praktikum dalam
bentuk laporan praktikum

B. Alat dan Bahan
 Alat











Gelas beker
Batang
pengaduk
pH meter
Thermometer
Pipet tetes
Timbangan
digital

 Bahan













Ubi jalar ungu
Ubi Cilembu
Gula pasir
Aquades
Air
Yeast















Selang
Penutup botol
Corong
Blender
Baskom
Panci
Kompor












Tisu
Botol
gelap
1000 ml
Pisau
Saringan
Sendok
Plastisin
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C. Cara kerja
Siswa bekerja secara kelompok, untuk kelompok genap membuat
wine dengan Ubi jalar ungu dan kelompok ganjil membuat wine dengan Ubi
Cilembu
1. Pembuatan Wine Ubi
a. Bersihkan ubi hingga bersih dan potong bagian ubi yang rusak
b. Potong ubi menjadi beberapa bagian kecil
c. Potongan ubi sebanyak 500 gram dimasukkan ke dalam blender kemudian
tambahkan air sebanyak 500 ml
d. Masukkan hasil blender ke dalam panci, kemudian rebus selama 30 menit
di suhu 60ºC
e. Tunggu hasil rebusan sampai dingin, peras/saring menggunakan kain
saring hingga didapat 1000 ml pasta ubi jalar ungu
f. Tuangkan pasta pada baskom dan tambahkan gula pasir hingga kadar guka
mencapai 30ºbrix dan tambahkan 2-4 jeruk hingga pH diantara 4-5
g. Masukkan hasil kedalam botol gelap beruukuran 1000ml
h. Tambahkan starter cair yang telah disediakan oleh guru sebanyak 150ml
ke dalam botol berisi pasta
i. Tutup botol menggunakan probe plastik yangg telah dilubangi
j. Pasangkan selang plastik pada lubang.
k. Letakkan ujung selang pada beker gelas yang berisi aquades
l. Lapisi tutup botol dengan plastisin hingga tertutup rapat untuk
menghindari kebocoran
m. Lakukan fermentasi selama 120 jam (5 hari)
n. Saring wine menggunakan saringan dan tuangkan ke dalam botol steril
o. Simpan wine dilemari es sebelum dilakukan uji organoleptik rasa, aroma
dan warna.
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D. Pertanyaan
1. Apakah nama ilmiah dari khamir yang digunakan untuk fermentasi wine ?
2. Mengapa pada proses pembuatan wine salak harus ditambahkan gula ?
3. Bagaimana mekanisme fermentasi dari gula yang dirubah menjadi alkohol ?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari fermentasi wine?
Jelaskan !
5. Sebutkan dan jelaskan dampak positif dan negatif dalam mengkonsumsi
minuman fermentasi bagi kesehatan!
E. Format Laporan
1. Acara praktikum (Judul, tanggal/hari, tempat dan waktu)
2. Tujuan praktikum
3. Dasar teori yang relevan
4. Alat dan bahan
5. Cara kerja
6. Hasil pengamatan
7. Pembahasan
8. Kesimpulan
9. Daftar pustaka
10. Lampiran
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Lampiran 4 Instrumen Penilaian

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : XII / 2

No

Nama
Siswa

Indikator
Rasa
Tanggung
Ingin tahu jawab

keaktifan

kerjasama

3

3

3 2

2

1 3 2

1

2

1

1
2
3
4
5
Dst.

Ketentuan Nilai :
1. Nilai Akhir =

�ℎ

�� �

�ℎ

2. Ketentuan predikat nilai sikap :
A = 80-100 (Sangat baik)
B = 70-79 (Baik)
C = 60-69 (Cukup)
D = 59< (Sangat kurang)

ℎ

�

1

Skor Nilai
Akhir
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RUBIK PENILAIAN AFEKTIF
Aspek yang dinilai
Rasa ingin tahu
1. Mencari
literatur

1(Kurang)

2(Cukup)

3(Baik)

Hanya
salah Hanya 2 aspek Semua
aspek
satu aspek yang yang terpenuhi terpenuhi
sumber terpenuhi

2. Bertanya ketika tidak
memahami materi
3. Memperhatikan
penjelasan di depan
kelas
Tanggung Jawab

Hanya
salah Hanya 2 aspek Semua
aspek
satu aspek yang yang terpenuhi terpenuhi
dan terpenuhi

1. Mengerjakan
mengumpulkan
LKPD dan laporan
praktikum
tepat
waktu

2. Mengerjakan tugas
sesuai yang dibagikan
anggota kelompok
3. Menyiapkan
dan
menyimpan kembali
alat
dan
bahan
praktikum yang telah
dipakai
Kaktifan siswa
1. Aktif
pertanyaan

Hanya
salah Hanya 2 aspek Semua
aspek
satu aspek yang yang terpenuhi terpenuhi
menjawab terpenuhi

2. Menyanggah
mengajukan
pertanyaan

dan

3. Mengemukakan
gagasan maupun ide
Kerjasama

Hanya
salah Hanya 2 aspek Semua
aspek
satu aspek yang yang terpenuhi terpenuhi
1. Memberi kesempatan terpenuhi
kepada teman untuk
menjawab soal dan
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melaksanakan
praktikum
2. Menerima pendapat
dari
teman
sekelompok
3. Membantu menjawab
soal
dan
melaksanakan
praktikum
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Skor
No

Aspek Penilaian

Kategori Penilaian

3

1

Persiapan

Persiapan alat dan bahan

2

Pelaksanaan

Proses pembuatan wine

2

1

Membereskan peralatan
setelah praktikum
3

Kegiatan Akhir

Pengumpulkan laporan

Total Skor

Ketentuan Nilai :
�ℎ

1. Nilai Akhir =

�� �

�ℎ

2. Ketentuan predikat nilai sikap :

ℎ

�

A = 80-100 (Sangat baik)
B = 70-79 (Baik)
C = 60-69 (Cukup)
D = 59< (Sangat kurang)
RUBIK PENILAIAN PSIKOMOTOR
Aspek yang dinilai
Persiapan

1(Kurang) 2(Cukup) 3(Baik)

Hanya
salah satu
1. Mempersiapkan alat dan bahan aspek
praktikum/pembelajaran secara yang
lengkap
terpenuhi
2. Mengenakan Jas Lab dan safety
lab saat Praktikum
3. Setiap
anggota
kelompok
mengetahui nama dan kegunaan

Hanya 2 Semua
aspek
aspek
yang
terpenuhi
terpenuhi
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setiap alat
digunakan

dan

bahan

yang

Pelaksanaan

Hanya
salah satu
1. Melaksanakan praktikum sesuai aspek
prosedur pelaksanaan
yang
2. Menyelesaikan praktikum tepat terpenuhi
waktu.

Hanya 2 Semua
aspek
aspek
yang
terpenuhi
terpenuhi

3. Memperhatikan
kebersihan
laboratorium ketika melaksanakan
praktikum
Kegiatan Akhir

Hanya
salah satu
1. Membersihkan alat dan bahan aspek
yang telah digunakan.
yang
2. Menyimpan kembali alat dan terpenuhi
bahan yang telah dibersihkan pada
tempat semula.
3. Membersihkan
laboratorium

dan

merapikan

Hanya 2 Semua
aspek
aspek
yang
terpenuhi
terpenuhi
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
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)
Pedoman Penilaian :
NILAI = Total Skor yang didapat
No

Aspek yang di nilai

Skor Keterangan

1

Praktikum

5

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

2

Tujuan Praktikum

4

Tidak
menyebutkann
komponen.

salahsatu

3

Hanya menyebutkann 2 komponen.

2

Hanya menyebutkann 1 komponen.

1

Tidak menulis acara praktikum.

5

Menuliskankan tujuan praktikum secara
lengkap.

3

Menuliskankan
tujuan
tetapitidak lengkap.

1

Tidak menuliskan tujuan.

praktikum
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3

Dasar Teori

Alat dan Bahan

4

Cara Kerja

5

Hasil Praktikum

6

Pembahasan

15

Menuliskan dasar teori secara lengkap
dan dilengkapi sitasi.

10

Menuliskan teori lengkap tetapi ada
sitasi yang tidak lengkap.

5

Menulis dasar teori kurang lengkap dan
tanpa sitasi.

5

Menuliskan alat dan bahan lengkap.

3

Menuliskan alat dan bahan tetapi masih
kurang lengkap.

1

Meniliskan alat dan bahan tetapi tidak
lengkap.

5

Menuliskan cara kerja secara urut,
menggunakan kalimat pasif dan rapi.

3

Jika hanya 2 indikator yang nampak.

1

Jika hanya 1 indikator yang nampak.

15

Data yang ditulis lengkap sesuai dengan
ketentuan.

10

Data ditulis kurang lengkap.

5

Data ditulis sangat tidak lengkap.

25

Pembahasan ditulis lengkap dan
dilengkapi dengan teori pendukung.

20

Pembahasan ditulis lengkap dengan
sedikit teori pendukung.

18

Pembahasan lengkap
didukung oleh teori.

15

Pembhasan sudah sesuai dengan poin
pembahasan tetapi kurang lengkap.

10

Pembahasan ditulis kurang sesuai.

5

Tidak menuliskan pembahasan.

5

Menuliskan kesimpulan lengkap dan
sesuai dengan tujuan.

7

8

tetapi

tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

Kesimpulan

9

10

Daftar Pustaka

Lampiran

3

Menuliskan kesimpulan tetapi ada yang
tidak menjawab tujuan.

1

Tidak membuat kesimpulan.

5

Menuliskan daftar pustaka minimal 3.

3

Menuliskan daftar pustaka hanya 2.

1

Hanya menuliskan 1 daftar pustak/tidak
menulis.

5

Mencantumkan lampiran dokumentasi
pembuatan wine secara lengkap.

3

Mencantumkan lampiran dokumentasi
tetapi kurang lengkap.

1

Tidak mencantumkan lampiran.
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ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran: Biologi

Nama Siswa :

Kelas

Nomor Absen :

: XII

Hari, Tanggal :
Alokasi Waktu: 40 Menit
Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, d, dan e pada jawaban
yang paling tepat!
1. Cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dengan
menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa
adalah…….
a. Bioetika
b. Biotekimia
c. Biokimia
d. Rekayasa Genetika
e. Bioteknologi
2. Mikroorganisme yang di pakai dalam pembuatan Wine adalah……
a. Sachromycess sp
b. Escherichia coli
c. Saccharomyces cerevisiae
d. Rhizopus
e. Trichoderma
3. Domba dolly adalah hewan hasil bioteknologi yang menggunakan teknik….
a. Kloning
b. Bayi Tabung
c. Kultur Jaringan
d. Inseminasi
e. Rekayasa Genetika
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4. Bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi tradisional dan modern.
Bioteknologi tradisional memanfaatkan....
a. Fermentasi, dasar mikrobiologi dan sifat totipotensi
b. Rekayasa DNA, dasar mikrobiologi dan biokimia
c. Dasar mikrobiologi, biokimia dan fermentasi
d. Rekayasa DNA, bakteri dan fermentasi
e. Dasar mikrobiologi, rekayasa genetika dan fermentasi

5. Alasan penggunaan makhluk hidup dalam bioteknologi adalah sebagai
berikut, kecuali….
a. Merupakan sumber daya alam yang dapat pulih
b. Gen makhluk hidup dapat dipotong dan disambung
c. Mudah dilakukan persilangan antar varietas
d. Dapat menghasilkan berbagai produk
e. Sifat makhluk hidup dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan
6. Berikut ini yang bukan termasuk pemanfaatan rekayasa genetika untuk
meningkatkan kualitas kesehatan manusia yaitu ...
a. Interferon
b. Insulin
c. Antibiotik
d. Antibodi monoklonal
e. Terapi gen sel sumsum tulang
7. Dampak positif dari bioteknologi yaitu dapat mengolah limbah sehingga
menjadi tidak berbahaya. Bakteri yang berperan dalam pengolahan limbah
tersebut adalah…
a. Lactobacillus bifidus
b. Saccharomyces cerevisiae
c. Bacillus Thuringiensis
d. rhizopus oryzae
e. Pseudomonas aeruginosa
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8. Bahaya dari bioteknologi, kecuali ..
a. Memunculkan organisme strain merugikan
b. Menambah keanekaragam hayati
c. Mengganggu keseimbangan lingkungan
d. Digunakan untuk senjata biologis
e. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
9. Dampak negatif dari perkembangan penemuan antibiotik adalah ….
a. Diperlukan peralatan yang semakin canggih
b. Harga obat-obatan semakin mahal
c. Peningkatan kekebalan tubuh mikroba patogen
d. Dosis pemakaian obat semakin meningkat
e. Bahan baku obat-obatan semakin sulit diperoleh
10. Berikut ini contoh-contoh bioteknologi modern, kecuali….
a. Yogurt
b. Rekayasa genetika
c. Bayi tabung
d. Insulin
e. Domba dolly
Essay!
1. Jelaskan apa itu yang di maksud bioteknologi!(10)
2. Jelaskan apa itu bioteknologi konvensional dan sebutkan 3 contoh
produknya!(15)
3. Jelaskan apa itu bioteknologi konvensional dan sebutkan 3 contoh
produknya!(15)
4. Dalam proses fermentasi wine mikroorganisme yang di gunakan adalah…..
yang mengubah ……. menjadi………
5. Sebutkan masing-masing 3 dampak negatif dan dampak positif penerapan
bioteknologi dalam kehidupan manusia!
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Kunci Jawaban Ulangan
A. Pilihan Ganda
1.

E

2.

C

3.

A

4.

C

5.

C

6.

B

7.

E

8.

B

9.

B

10. A
B. Essay
1. Bioteknologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari cara memanfaatkan
organisme hidup dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan
barang maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia
2. Bioteknologi konvensional atau biasa juga disebut bioteknologi tradisional
adalah suatu penerapan bioteknologi yang telah digunakan sejak ilmu
pengetahuan masih belum berkembang pesat, penggunaannya terbatas pada
peran organisme melalui teknik fermentasi yang terjadi dalam skala kecil, dan
prosesnya masih sangat sederhana. Contoh produknya yaitu keju, tape, tempe,
dll
3. Bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi yang telah
menggunakan alat dan cara kerja yang canggih, dilakukan dalam keadaan
bersih dan steril, kualitas produk lebih baik, dan kuantitas hasil produk yang
dibuat lebih banyak, contohnya yaitu bayi tabung, rekayasa genetikkultur
jaringan, dll
4. Saccharomyces cerevisiae, glukosa, fruktosa dan sukrosa menjadi alkohol
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5. Dampak positif bioteknologi

 Dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah makanan

 Dapat membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obatobatan untuk memberantas penyakit

 Dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit
tanaman

 Membantu dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan

 Dapat menyediakan sumber daya energi
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 transgenik

Perhitungan Nilai Total
1. Pilihan Ganda
Jumlah skor jawaban benar = skor 2
Jumlah skor jawaban salah = skor 0
2. Uraian
Dijumlah sesuai dengan nilai perolehan

����� � ��� =

J

h

�

�

w

×
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Lampiran 5. Wine Tasting Sheet
WINE TASTING SHEET
Nama Panelis :
Lingkarilah skor sesuai pendapat anda !
Sampel Wine :……
KEJERNIHAN
INTENSITAS
WARNA

jernih
3
pucat
3
Ungu
3

berkabut
2
medium
2
Merah
2

Harum alkoholik
6

Alkoholik menyengat
5

keruh
1
gelap
1
Merah muda
1
Fruty alkoholik Sulfur alkoholik
4
3

Cuka
2

Earthy /jamur
1

INTENSITAS AROMA

Alkoholic
Sweetness
Acidity
Body

Intens 16-10%
Medium 10-6%
Rendah <5%
3
2
1
Dry (tidak manis sedikit pahit) ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Manis gula
6
5
4
3
2
1
Rendah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
cuka
6
5
4
3
2
1
Full
Medium
Ringan
3
2
1
TOTAL SKOR
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Lampiran 6. Hasil Uji Kadar Etanol di Chem-Mix Pratama
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Lampiran 7. Foto Penelitian

Kadar Gula Setelah Fermentasi

pH sebelum di tambahkan jus
lemon

Repraktometer ATC( teropong)

pH setelah di tambahkan Jus
Lemon
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Pasteurisasi

Memasukan Stater

Starter Wine Ubi Jalar Ungu

Memasukan Pasta Ubi Jalar
Ungu
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Metode Sake Hari 1

Metode Sake Hari 7

pH setelah fermentasi

Metode Sake Hari 5

Tahap Fermentasi
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Hasil Wine Metode Potato Wine

Hasil Wine Metode Sake
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Lampiran 8 Foto Uji Organoleftik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

Lampira 9. Sheet Uji Organoleptik
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