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Lampiran  1 

Pengujian Organoleptik 

Nomor      : 

Nama responden : 

     

Dihadapan para responden terdapat sampel VCO hasil penelitian, diharapkan para 

responden untuk mengamati secara kasat mata, warna, bau dan mencium aroma VCO 

tersebut dengan memperhatikan petunjuk berikut: 

1. Semakin bening warnanya dan semakin harum aromanya maka skor nilainya 

semakin tinggi. 

2. Rentang penilaian adalah 1 sampai dengan 10. 

3. Selanjutnya skor nilai yang telah diberikan dimasukkan ke dalam tabel yang 

tersedia sesuai dengan pengamatan responden. 

 

a. Aroma 

Tengik                                                                Harum (khas aroma minyak  

kelapa ) 

         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

b. Rasa                       

Rasa asing                                                            Rasa khas minyak kelapa       

                     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

c. Warna 

Tidak bening  Bening 

                     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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Keterangan: 

a. Aroma 

Nilai 1-3 : Tengik  

Nilai 4-6 : Kurang harum 

Nilai 7-10 : Harum (khas aroma minyak kelapa)             

b. Rasa 

Nilai 1-3 : Rasa asing   

Nilai 4-6 : Kurang berasa 

Nilai 7-10 : Rasa khas minyak kelapa       

c. Warna  

Nilai 1-3 : Tidak bening  

Nilai 4-6 : Kurang bening  

Nilai 7-10 : Bening  

 

Perlakuan 
Skor nilai 

Warna Aroma Rasa 

1 jam    

2 jam    

3 jam    

Demikianlah, atas partisipasinya diucapkan terimah kasih 

       Kendari,                       2019 

 

Mengetahui 

Responden        Peneliti 

 

Badrianti 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN UJI AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi Pokok  : Bioteknologi 

Sasaran Program  : Siswa Kelas XII IPA Tahun Akademik 2019/2020 

  Saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini. 

Lembar validasi ini ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang “Bahan 

Ajar Biologi materi Bioteknologi”. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak/Ibu akan 

sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar ini. 

Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan 

terimakasih.  

Petunjuk Pengisian : 

1. Beri tanda check ( ), pada kolom 1, 2, 3, atau 4 yang ada pada kolom skor sesuai 

dengan rubrik penilaian berikut ini: 

2. Kriteria Penilaian: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang Baik 

NO PERTAYAAN 

SKOR 

4 3 2 1 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan standar 

kompetensi 

    

2 Kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa     

3 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran      
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4 Kelengkapan materi     

5 Kebenaran materi     

6 Kejelasan materi     

7 Keruntuttan materi     

8 Kemudahan memahami materi     

9 Kesesuaian judul dengan materi     

10 Kesesuaian gambar dengan materi     

11 Kelengkapan rangkuman materi     

12 Kelengkapan soal-soal latihan dan tugas     

13 Kesesuain materi dengan soal-soal latihan dan tugas yang 

diberikan  

    

14 Kelengkapan kunci jawaban soal latihan sebagai umpan balik 

dari soal latihan 

    

15 Kelengkapan instrument penilaian untuk soal latihan yang 

diberikan 

    

16 Kejelasan petunjuk belajar     

17 Ketepatan kata atau istilah yang digunakan     

18 Kebenaran kata atau istilah yang digunakan     

19 Kelengkapan referensi atau rujukan     

 

Saran dan kritik untuk menyempurnakan modul 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

3. ........................................................................ 



 

109 
 

Kesimpulan 

Pengembangan modul pembelajaran mata diklat menginterpretasikan gambar 

teknin dinyatakan: 

 Dapat digunakan tanpa perbaikan 

 Dapat digunakan dengan perbaikan     

 Tidak dapat digunakan 

    Kendari , ......................2020 

Validator 

 

                                                                                             (....................................) 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENGGUNAAN MODUL PEMBELAJARAN 

Nama Obsever : 

Kelas   : XII IPA 

Hari/Tanggal  : 

Materi   : Bioteknologi 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Beri tanda check ( ), pada kolom 1, 2, 3, atau 4 yang ada pada kolom skor sesuai 

dengan rubrik penilaian berikut ini: 

2. Kriteria Penilaian: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang Baik 

NO PERTAYAAN 

SKOR 

4 3 2 1 

1 Kejelasan penggunaan bahasa     

2 Kemenarikan penggunaan bahasa     

3 Ketepatan pemilihan jenis huruf     

4 Ketepatan pemilihan ukuran huruf     

5 Kejelasan tampilan gambar dalam modul     

6 Kemenarikan gambar dalam modul     

7 Ketetapan pemilihan warna     

8 Kemudahan dalam penggunaan modul     

9 Kemudahan dalam memahami materi     
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10 Kejelasan isi materi modul     

11 Kemudahan pembelajaran menggunakan modul     

12 Keberfungsian modul dalam meningkatkan motivasi belajar     

 

Saran dan kritik untuk menyempurnakan modul 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

Kesimpulan 

Pengembangan modul pembelajaran bioteknologi dinyatakan: 

 Dapat digunakan tanpa perbaikan 

 Dapat digunakan dengan perbaikan     

 Tidak dapat digunakan 

           Kendari , ......................2020 

Validator 

                                                                                                  

(....................................) 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Laboratorium Virgin Coconut Oil (VCO) 
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Lampiran  6 

 

Lembar Rekapitulasi Hasil Analisis Kadar Air PI, PII, PIII 

 

Rekap Hasil Kadar Air PI Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 1 jam 

Rumus: ( )     
   

 
      

keterangan: 

A= Bobot minyak sebelum dipanaskan 

B= Bobot minyak setelah dipanaskan (SNI 7381: 2008). 

1) ( )     
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 
      

      
      

 = 
    

      
      

 = 0,24 % 

 

Rekap Hasil Kadar Air PII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 1 jam 

2) ( )     
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 
      

      
      

 = 0,28 % 

 

Rekap Hasil Kadar Air PII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 2 jam 

3)   ( )    
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 
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 = 0,26% 

Rekap Hasil Kadar Air PII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 3 jam 

4) ( )     
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 
      

      
      

 = 0,29 % 

Rekap Hasil Kadar Air PIII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 1 jam 

5) ( )     
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 
      

      
      

 = 0,28 % 

Rekap Hasil Kadar Air PIII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 2 jam 

6) ( )     
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 0,25% 

Rekap Hasil Kadar Air PIII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi air kelapa 2 jam 

7) ( )     
   

 
      

 = 
             

      
      

 = 
      

      
      

 = 0,29 % 
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Lampiran 7 

Lembar Rekapitulasi Hasil Analisis Asam Lemak Bebas PI, PII, PIII 

 

Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PI Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi 

air kelapa 1 jam 

Rumus:  %  ALB=  
                     

             ( )     
      (SNI 7381:2008). 

 

1) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        

 

Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi 

air kelapa 1 jam 

 

2) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        

 

Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PII Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi 

air kelapa 2 jam 

 

3) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        
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Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PII Virgin Coconut Oil (VCO) 

Fermentasi air kelapa 3 jam 

 

4) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        

 

Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PIII Virgin Coconut Oil (VCO) 

Fermentasi air kelapa 1 jam 

 

5) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        

 

Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PIII Virgin Coconut Oil (VCO) 

Fermentasi air kelapa 2 jam 

 

6) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        
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Rekap Hasil analisis Asam Lemak Bebas PIII Virgin Coconut Oil (VCO) 

Fermentasi air kelapa 3 jam 

 

7) % ALB =  
                            

             ( )     
       

            =  
               

            
      

            =  
      

       
      

           =        
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Lampiran 8 

REKAPITULASI UJI ORGANOLEPTIK 

(UJI AROMA) 

No 

Panelis 

Perlakuan 

 1 Jam 2 Jam 3 Jam KP 

PI PII PIII PI PII PIII PI PII PIII 

 
1 9 8 9 - 7 9 - 8 10 9 

2 8 9 8 - 8 9 - 8 9 9 

3 8 8 9 - 9 9 - 8 8 9 

4 8 9 9 - 8 9 - 9 9 9 

5 8 8 9 - 9 10 - 9 10 10 

6 8 8 9 - 9 10 - 9 10 10 

7 7 8 9 - 9 9 - 9 9 9 

8 8 8 9 - 8 9 - 9 9 10 

9 8 7 8 - 7 9 - 8 10 9 

10 8 7 8 - 8 8 - 9 9 9 

11 7 7 8 - 7 9 - 8 9 9 

12 8 8 9 - 8 9 - 9 9 10 

13 8 8 8 - 7 8 - 8 9 9 

14 9 7 9 - 8 9 - 9 9 10 

15 8 8 9 - 8 9 - 9 9 9 

16 8 7 9 - 8 10 - 8 10 10 

17 9 9 9 

 

8 9 

 

9 10 10 

18 8 8 9 - 8 10 - 10 10 10 

19 8 9 9 - 9 9 - 9 9 9 

20 8 8 9 - 8 9 - 9 10 10 

jumlah 161 159 175 - 161 182 - 174 187 189 

Rata-rata 8,05 7,95 8,75 - 8,05 9,1 - 8,7 9,35 9,45 
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UJI RASA 

No 

Panelis 

Perlakuan    

1 Jam 2 Jam 3 Jam KP 

PI PII PIII PI PII PIII PI PII PIII   

1 7 7 7  - 7 8  - 8 9 8 

2 8 8 8  - 8 9  - 9 9 8 

3 8 8 8  - 8 9  - 9 9 9 

4 7 7 8  - 7 8  - 8 9 8 

5 8 8 8  - 8 9  - 9 9 10 

6 8 8 9  - 9 9  - 9 10 9 

7 7 8 8  - 8 8  - 9 9 9 

8 8 8 8  - 8 9  - 8 10 10 

9 7 7 8  - 8 8  - 9 9 9 

10 8 8 8  - 8 9  - 9 9 9 

11 8 8 8  - 7 8  - 8 9 9 

12 8 8 8  - 8 9  - 9 9 10 

13 8 8 8  - 7 9  - 9 9 9 

14 8 8 8  - 9 9  - 10 9 10 

15 7 7 8  - 8 9  - 8 9 9 

16 8 8 9  - 9 9  - 9 9 9 

17 9 9 9  - 9 9  - 9 9 10 

18 8 8 8  - 8 9  - 9 9 9 

19 8 8 9  - 9 9  - 10 10 10 

20 8 8 8  - 8 9  - 9 9 9 

Jumlah  156 157 163  - 161 175  - 177 183 183 

Rata-rata 7,8 7,85 8,15  - 8,05 8,75  - 8,85 9,15 9,15 
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UJI WARNA 

No 

Panelis 

perlakuan    

1 Jam 2 Jam 3 Jam KP 

PI PII PIII PI PII PIII PI PII PIII   

1 9 9 10  - 10 10  - 10 10 10 

2 9 9 9  - 9 9  - 9 9 9 

3 8 8 9  - 9 9  - 9 9 9 

4 9 9 9  - 10 9  - 10 10 10 

5 8 9 10  - 9 10  - 9 10 10 

6 9 10 10  - 10 10  - 10 10 10 

7 8 9 10  - 9 9  - 8 9 9 

8 8 9 9  - 9 10  - 9 9 9 

9 8 9 9  - 9 9  - 8 9 9 

10 9 9 10  - 10 10  - 8 9 9 

11 9 9 10  - 9 8  - 8 10 9 

12 8 9 9  - 9 10  - 9 10 10 

13 9 9 9  - 10 10  - 8 10 10 

14 8 9 10  - 9 9  - 8 9 10 

15 7 9 9  - 9 10  - 9 9 9 

16 8 9 9  - 9 9  - 9 10 10 

17 8 9 9  - 9 10  - 8 10 10 

18 9 8 10  - 9 10  - 9 10 10 

19 8 8 10  - 9 10  - 8 9 9 

20 9 8 9  - 9 10  - 10 9 9 

jumlah  168 177 189  - 185 191  - 176 190 190 

rata-rata 8,4 8,85 9,45  - 9,25 9,55  - 8,8 9,5 9,5 
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Lampiran Rangkuman Data Hasil Perhitungan Uji Organoleptik 

Aroma VCO 
 

     
Ulangan 

Perlakuan 

Jumlah 1 jam 2 jam 3 jam 

1 8,6 5,3 6 

 2 8,3 5,6 5,6 

 3 8,3 6 5,3 

 4 8,6 5,6 6 

 5 8,3 6,3 6,3 

 6 8,3 6,3 6,3 

 7 8 6 6 

 8 8,3 5,6 6 

 9 7,6 5,3 5,6 

 10 7,6 5,3 6 

 11 7,3 5,3 5,6 

 12 8,3 5,6 6 

 13 8 5 5,6 

 14 8,3 5,6 6 

 15 8,3 5,6 6 

 16 8 6 5,6 

 17 9 5,6 6,3 

 18 8,3 6 6,6 

 19 8,6 6 6 

 20 8,3 5,6 6,3 

 n 20 20 20 60 

⅀xi 164,3 113,6 119,1 397 

⅀xi
2
 1352,59 647,62 711,21 2711,42 

  ̅̅̅ 8,215 5,68 5,955 19,85 

sdxi 0,388350086 0,353330023 0,321959461 
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Lampiran 9 

Analisis Inferensial uji organoleptik Aroma Virgin Coconut Oil  

a) Penghitungan faktor koreksi (FK) 

FK      
(            ) 

                   
 
(   ) 

   
 

FK = 
(   ) 

   
 
(   ) 

  
        6 

b) Penghitungan jumlah kuadrat (JK) 

JK total = (total pengamatan)
2
 - faktor koreksi 

  = T (Tij)
2
 ˗ FK 

  = (y10
2 
+ y11

2 
+…y1n

2
) – FK 

  = 2711,42 – 2626,816 

  = 84,604 

JK perlakuan  
(                ) 

        
–                

                       
⅀  

 

 
   = 

                     

  
–          

  = 77,397 

JK galat        = Jumlah kuadrat total–jumlah kuadrat perlakuan 

=JKT- JKP 

= 84,604-77,397 

= 7,207 

c) Penghitungan derajat bebas (db) 

1. db total      = total banyaknya berlakuan × ulangan - 1 = r.t-1 

    = 3 × 20 – 1  

    = 59 

2. db perlakuan = total banyaknya perlakuan – 1 = t-1 

    = 3-1  

    = 2 

3. db galat     = db total – db perlakuan = (r.t-1)-(t-1) 

    = (20 × 3 - 1) – (3-1)  

    = 57 
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d) Perhitungan kuadrat tengan (KT) 

KT perlakuan = 
                        

                       
 

   

   
 

      = 
      

 
 

      = 38,6985 

          KT galat        = 
                    

                   
 

   

   
 

          = 
     

  
 = 0,1264385965  

e) Penghitungan nilai F 

Fhitung   = 
                        

                    
 
   

   
 

    = 
       

            
 = 306, 065 

f) Menetapkan nilai kritis Ftabel 

        F0,05 ; dbP, dbG 

        F0,05    = (2, 57) = 2,00247   

        Fhitung =  (306,065) > Ftabel (2,00247); H1 diterima 
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Rangkuman Data Hasil Perhitungan Uji Organoleptik Rasa VCO 

 

     
Ulangan 

Perlakuan 
Jumlah 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 7 5 5,6 

 2 8 5,6 6 

 3 8 5,6 6 

 4 7,3 5 5,6 

 5 8 5,6 6 

 6 8,3 6 6,3 

 7 7,6 5,3 6 

 8 8 5,6 6 

 9 7,3 5,3 6 

 10 8 5,6 6 

 11 8 5 5,6 

 12 8 5,6 6 

 13 8 5,3 6 

 14 8 6 6,3 

 15 7,3 5,6 5,6 

 16 8,3 6 6 

 17 9 6 6 

 18 8 5,6 6 

 19 8,3 6 6,6 

 20 8 5,6 6 

 n 20 20 20 60 

⅀xi 158,4 111,3 119,6 389.3 

⅀xi
2
 1258,3 621,51 716,38 2596,19 

  ̅̅̅ 7,92 5,565 5,98 19,465 

sdxi 0,44556292 0,334467369 0,248363062 
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Lampiran 10 

Analisis Inferensial Rasa Virgin Coconut Oil  

 

A. Penghitungan faktor koreksi (FK) 

FK      
(            ) 

                   
 
(   ) 

   
 

FK = 
(   ) 

   
 
(     ) 

  
         

B. Penghitungan jumlah kuadrat (JK) 

JK total = (total pengamatan)
2
 - faktor koreksi 

  = T (Tij)
2
 ˗ FK 

  = (y10
2 
+ y11

2 
+…y1n

2
) – FK 

  = 2596,19 – 2525,90 

  = 70,29 

JK perlakuan              
(                ) 

        
–                

                       
⅀  

 

 
   = 

                     

  
–        

  = 63,22 

JK galat         = Jumlah kuadrat total–jumlah kuadrat perlakuan 

=JKT- JKP 

= 70,29-63,22 

= 7,07 

C. Penghitungan derajat bebas (db) 

1. db total      = total banyaknya berlakuan × ulangan - 1 = r.t-1 

    = 3 × 20 – 1  

    = 59 

2. db perlakuan = total banyaknya perlakuan – 1 = t-1 

    = 3-1  

    = 2 

3. db galat     = db total – db perlakuan = (r.t-1)-(t-1) 

    = (20 × 3 - 1) – (3-1)  

    = 57 
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D. Perhitungan kuadrat tengah (KT) 

KT perlakuan = 
                        

                       
 

   

   
 

      = 
     

 
 

      = 31,61 

          KT galat        = 
                    

                   
 

   

   
 

          = 
    

  
  

        = 0,12  

E. Penghitungan nilai F 

Fhitung   = 
                        

                    
 
   

   
 

    = 
     

    
  

 = 263,41 

F. Menetapkan nilai kritis Ftabel 

        F0,05 ; dbP, dbG 

        F0,05    = (2, 57) = 2,00247   

        Fhitung =  (263,41) > Ftabel (2,00247); H1 diterima 
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Rangkuman Data Hasil Perhitungan Uji Organoleptik Warna VCO 

 

     
Ulangan 

Perlakuan 
Jumlah 

1 jam 2 jam 3 jam 

1 9,3 6,6 6,6 

 2 9 6 6 

 3 8,3 6 6 
 4 9 6,6 6,6 

 5 9 6,3 6,3 
 6 9,6 6,6 6,6 

 7 9 5,6 5,6 
 8 8,6 6 6 

 9 8,6 5,6 5,6 
 10 9,3 5,6 5,6 

 11 9,3 6 6 
 12 8,6 6,3 6,3 

 13 9 6 6 
 14 8,6 5,6 5,6 

 15 8,3 6 6 
 16 8,6 6,3 6,3 

 17 8,6 6 6 
 18 9 6,3 6,3 

 19 8,6 5,6 5,6 
 20 9 6,3 6,3 

 n 
20 20 20 60 

⅀xi 
177,3 121,3 121,3 419,9 

⅀xi
2
 

1574,13 737,93 737,93 3049,99 

  ̅̅̅ 
8,865 6,065 6,065 20,995 

sdxi 
0,352845575 0,343779305 0,343779305 
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Lampiran 11  

Analisis Inferensial warna Virgin Coconut Oil 

A. Penghitungan faktor koreksi (FK) 

FK      
(            ) 

                   
 
(   ) 

   
 

FK = 
(   ) 

   
 
(     ) 

  
         

B. Penghitungan jumlah kuadrat (JK) 

JK total = (total pengamatan)
2
 - faktor koreksi 

  = T (Tij)
2
 ˗ FK 

  = (y10
2 
+ y11

2 
+…y1n

2
) – FK 

  = 3049,99 – 2938,60 

  = 111,39 

JK perlakuan              
(                ) 

        
–                

                       
⅀  

 

 
   = 

                     

  
–         

  = 104,53 

JK galat         = Jumlah kuadrat total–jumlah kuadrat perlakuan 

= JKT- JKP 

= 111,39-104,53 

= 6,86 

C. Penghitungan derajat bebas (db) 

1. db total                 = total banyaknya berlakuan × ulangan - 1 = r.t-1 

    = 3 × 20 – 1  

    = 59 

2. db perlakuan              = total banyaknya perlakuan – 1 = t-1 

    = 3-1  

    = 2 

3. db galat                = db total – db perlakuan = (r.t-1)-(t-1) 

    = (20 × 3 - 1) – (3-1)  

    = 57 
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D. Perhitungan kuadrat tengah (KT) 

KT perlakuan = 
                        

                       
 

   

   
 

      = 
      

 
 

      = 52,265 

          KT galat        = 
                    

                   
 

   

   
 

          = 
    

  
  

        = 0,12  

E. Penghitungan nilai F 

Fhitung   = 
                        

                    
 
   

   
 

    = 
      

    
  

 = 435,54 

F. Menetapkan nilai kritis Ftabel 

        F0,05 ; dbP, dbG 

        F0,05    = (2, 57) = 2,00247   

        Fhitung =  (435,54) > Ftabel (2,00247); H1 diterima 
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Lampiran 12 

Hasil Validasi Modul Pembelajaran oleh Validator 

No 
Item/Skor 

Nama Validator Materi 
Skor Yang 

Diharapkan 
Nourma Yulita,  

M.Pd 
Guntur S.Pd Aslina, S.Pd 

1 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 4 3 4 4 

5 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 

9 4 4 4 4 

10 3 3 4 4 

11 4 3 4 4 

12 3 4 3 4 

13 3 4 4 4 

14 4 4 4 4 

15 3 3 3 4 

16 4 4 4 4 

17 3 3 3 4 

18 4 3 3 4 

19 4 4 4 4 
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137 
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140 
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Lampiran 13 

Data Hasil Belajar Siswa Kelas XII SMA N 1 Oheo Sebelum Tindakan 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1 A P 77 Tuntas 

2 A P 75 Tuntas 

3 A P 65 Tidak Tuntas 

4 A P 75 Tuntas 

5 D P 71 Tidak Tuntas 

6 E P 70 Tidak Tuntas 

7 E P 78 Tuntas 

8 H P 69 Tidak Tuntas 

9 H P 85 Tuntas 

10 H P 80 Tuntas 

11 I P 70 Tidak Tuntas 

12 J P 84 Tuntas 

13 K P 69 Tidak Tuntas 

14 L P 69 Tidak Tuntas 

15 M L 75 Tuntas 

16 M P 80 Tuntas 

17 M L 68 Tidak Tuntas 

18 R P 81 Tuntas 

19 R L 66 Tidak Tuntas 

20 R L 74 Tidak Tuntas 

21 S P 87 Tuntas 

22 S P 82 Tuntas 

23 U P 79 Tuntas 

24 Y P 75 Tuntas 

25 Y L 72 Tidak Tuntas 

26 R L 59 Tidak Tuntas 

 

Jumlah 1935 

 

Nilai Rata-Rata 74,40% 

  

 

Jumlah Siswa Tuntas 14 

 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 12 

 

 

Persentase Ketuntasan 54% 

  

 

Persentase Ketidaktuntasan 46% 
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Data Hasil Belajar Siswa Kelas XII SMA N 1 Oheo Pada Siklus I 

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1 A P 80 Tuntas 

2 A P 75 Tuntas 

3 A P 75 Tuntas 

4 A P 78 Tuntas 

5 D P 76 Tuntas 

6 E P 76 Tuntas 

7 E P 82 Tuntas 

8 H P 75 Tuntas 

9 H P 82 Tuntas 

10 H P 78 Tuntas 

11 I P 75 Tuntas 

12 J P 85 Tuntas 

13 K P 73 Tidak Tuntas 

14 L P 79 Tuntas 

15 M L 75 Tuntas 

16 M P 80 Tuntas 

17 M L 75 Tuntas 

18 R P 85 Tuntas 

19 R L 72 Tidak Tuntas 

20 R L 78 Tuntas 

21 S P 82 Tuntas 

22 S P 80 Tuntas 

23 U P 81 Tuntas 

24 Y P 76 Tuntas 

25 Y L 75 Tuntas 

26 R L 70 Tidak Tuntas 

  Jumlah 2018   

  Nilai Rata-Rata 77,60%   

  Jumlah Siswa Tuntas 23   

  Jumlah Siswa Tidak Tuntas 3   

  Persentase Ketuntasan 89%   

  Persentase Retidaktuntasan 11%   
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Data Hasil Belajar Siswa Kelas XII SMA N 1 Oheo Pada Siklus II 

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1 A P 80 Tuntas 

2 A P 75 Tuntas 

3 A P 75 Tuntas 

4 A P 79 Tuntas 

5 D P 76 Tuntas 

6 E P 76 Tuntas 

7 E P 84 Tuntas 

8 H P 75 Tuntas 

9 H P 87 Tuntas 

10 H P 78 Tuntas 

11 I P 75 Tuntas 

12 J P 88 Tuntas 

13 K P 74 Tidak Tuntas 

14 L P 79 Tuntas 

15 M L 78 Tuntas 

16 M P 80 Tuntas 

17 M L 75 Tuntas 

18 R P 85 Tuntas 

19 R L 75 Tuntas 

20 R L 78 Tuntas 

21 S P 87 Tuntas 

22 S P 80 Tuntas 

23 U P 80 Tuntas 

24 Y P 76 Tuntas 

25 Y L 75 Tuntas 

26 R L 70 Tidak Tuntas 

  Jumlah 2040   

  Nilai Rata-Rata 78,40%   

  Jumlah Siswa Tuntas 24 

  Jumlah Siswa Tidak Tuntas 2   

  Persentase Ketuntasan 92%   

  Persentase Ketidaktuntasan 8%   

 

 



 

146 
 

Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Oheo 

Mata pelajaran  : Biologi  

Kelas/Semester  : XII MIPA/ II (Genap) 

Materi pokok   : Bioteknologi 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit  

 

(BIOTEKNOLOGI KONVENSIONAL) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

K-1:   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

K-2:  Mengembangkan perilaku (jujur, displin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah    likersaama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

K-3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual 

prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural padan bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah.   

K-4:   Mengolah, menalar, dan  menyajikan dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah kelimuan. 
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    B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi dasar Indikator 

1.1 Menjelaskan prinsip-  

prinsip dasar Bioteknologi 

serta implikasinya pada 

Salingtemas 

 

1.1 Menjelaskan pengertian bioteknologi 

1.2 Menjelaskan pengertian bioteknologi 

konvensional  

1.3 Menjelaskan prinsip-prinsip 

bioteknologi konvensional dengan 

produk bioteknologi konvensional 

2.1 Melakukan praktikum 

percobaan pembuatan 

Virgin Coconut Oil (VCO) 

1.4 Membuat laporan tertulis hasil 

praktikum pembuatan Virgin Coconut 

Oil (VCO) secara fermentasi 

menggunakan air kelapa 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

     1.1.1Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian bioteknologi. 

     1.2.2 Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian bioteknologi 

konvensional. 

     1.3.3 Melalui diskusi siswa  diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip 

bioteknologi dengan produk bioteknologi. 

     1.4.4 Membuat laporan praktikum pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) secara 

fermentasi menggunakan air kelapa. 

 

D. Materi Pembelajaran  

1. Konsepsi Bioteknologi 

2. Jenis-Jenis Bioteknologi 

a. Bioteknoogi Konvensional 

b. Bioteknologi Modern 

3. Produk-Produk Bioteknologi 

a. Produk bioteknologi Konvensional 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik 

2. Model pembelajaran  : Discoveri learning  

3. Metode pembelajaran  : Diskusi, Tanya jawab, penugasan   

dan eksperimen 
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F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media    : LKS 

Alat: Power point dan LCD 

2. Sumber belajar  : Buku pegangan siswa biologi kelas XII  

Nunung Nurhayati, Resti Wijayanti dan modul   

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

     Pertemuan pertama  

Alokasi waktu Deskripsi aktivitas pembelajaran 

1. pendahuluan 

(10) 

1. Guru bersama siswa berdoa bersama 

2. Menanyakan kabar siswa dan menanyakan 

kesiapan belajar siswa 

3. Mengabsen siswa atau menanyakan siswa yang 

alpa sakit pada ketua kelas 

4. Apersepsi: Guru menanyakan kembali materi 

sebelumnya tentang evolusi 

5. Motivasi: Guru memperlihatkan Virgin Coconut 

Oil (VCO) kepada siswa, kemudian menanyakan 

termasuk dalam produk apa? Jawaban yang 

diinginkan produk bioteknologi konvensional 

6. Guru menyampaikan tujun pembelajaran 

7. Guru menjelaskan model pembelajaran Discoveri 

learning 

8. Guru membentuk kelompok 5 kelompok yang 

beranggotakan 5-6 orang dan berkemampuan 

heterogen 

2. Inti 

(100 menit) 

STIMULATION ( MEMBERI RANGSANGAN) 

Mengamati : 

 Guru meminta siswa untuk mengamati berbagai 

macam produk bioteknologi konvensional  

 PROBLEM STATEMENT (MENGIDENTIFIKASI 

MASALAH) 
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Menanya : 

Guru mengarahkan siswa berpikir kritis terhadap 

pengamatan gambar dengan membuat pertanyaan-

pertanyaan mengenai gambar. 

 DATA COLLECTION (MENGUMPULKAN 

DATA) 

Mengumpulkan informasi : 

 Siswa bersama kelompoknya bekerja sama untuk 

mengumpulkan data tentang prinsip, jenis, produk 

bioteknologi konvensional. 

 DATA PROCESSING (MENGOLAH DATA) 

 Peserta didik secara berkelompok dan kerjasama 

mendiskusikan hasil pengolahan data tentang 

prinsip, jenis, produk bioteknologi melalui 

pertanyaan-pertanyaan di LKS kemudian 

melakukan verifikasi hasil pengolahan data 

dengan teori-teori yang terdapat dalam buku 

sumber secara teliti. 

 GENERALIZATION 

Mengkomunikasikan : 

Guru memberikan bimbingan kepada setiap 

kelompok mengkomunikasikan dengan 

mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain 

memberi tanggapan. Guru memberi penguatan 

kepada siswa 

3. Penutup 

(5 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

hari ini 

2. Evaluasi 

3. Guru menyampaikan pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya yaitu praktikum 

pembuatan Virgin coconut Oil (VCO) 
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4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah bersama-sama siswa 

 

H. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

No Aspek Kompetensi 

Yang Dinilai 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

Penilaian 

Rubrik 

1 Pengetahuan Sesuai IPK 
Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 
Terlampir Terlampir 

2 Keterampilan Sesuai IPK 
Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 
Terlampir Terlampir 

 

No Aspek Teknik Bentuk Instrumen 

1 Sikap 

1. Kegiatan praktikum 

2. Penialain diri 

3. Penilaian antar 

peserta didik 

1. Penuntun 

praktikum 

2. Format penilaian 

3. Format penilaian 

2 Pengetahuan Tertulis Essay 

3 Keterampilan 

1. Penilaian praktek 

2. Penilaian 

fortofolio/laporan 
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2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen Penilaian Sikap 

Materi   : Bioteknologi 

Kelas/Semester  : XII/II 

Hari/Tanggal  : 

Nama Peserta Didik : 

 

No Nama 

D
is

ip
li

n
 

K
e
r
ja

sa
m

a
 

K
e
p

e
d

u
li

a
n

 

T
a
n

g
g
u

n
g
 

J
a
w

a
b

 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1.        

2.        

3.        

4.        

5        

Dst        

 

Keterangan: 

1= jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku 

yang tertera dalam indikator. 

2= jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang 

tertera dalam indikator, tetapi belum konsisten. 

3= jika peserta didik  mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang 

tertera dalam indikator. 

4= jika peserta didik konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera 

dalam indikator  

5= jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera 

dalam indikator  
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b. Instrumen Penilaian Diskusi 

Hasil Penilaian Diskusi 

Topik  : 

Tanggal  : 

Jumlah Siswa : 

No 
Nama 

Siswa 

Menyampaikan 

Pendapat 
Menanggapi 

mempertahankan 

argumen 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4   

             

             

             

 

Rubrik: 

Menyampaikan pendapat 

1. Tidak sesuai masalah 

2. Sesuai masalah, tetapi belum benar 

3. Sesuai dengan masalah dan benar 

Menanggapi pendapat 

1. Langsung setuju atau menyangga tanpa alas an 

2. Setuju atau menyangga dengan alasan yang benar tidak sempurna 

3. Setuju dan menyangga dengan alasan yang benar 

4. Setuju atau menyangga dengan alasan yang benar dengan dukungan 

referensi 

Mempertahankan pendapat 

1. Tidak dapat mempertahankan pendapat 

2. Mampu mempertahankan pendapat, alasan kurang benar 

3. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar tidak didukung 

referensi 

4. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar didukung referensi 
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c. Instrumen Penilaian Portofolio 

      Sekolah   : SMAN 1 Oheo 

    Mata pelajaran  : Biologi 

    Durasi waktu  : 3×45 menit 

     Nama Peserta Didik : 

     Kelas/Semester  : XII/II 

 

No KI/KD/PI Waktu 

MACAM PORTOFOLIO 

Jumlah 

skor 
Nilai 

K
u

a
li

ta
s 

R
a
n

g
k

u
m

a
n

 

M
a
k

a
la

h
 

L
a
p

o
r
a
n

 

P
e
n

g
a
m

a
ta

n
 

L
a
p

o
r
a
n

 

e
k

sp
e
r
im

e
n

 

1         

2         

3         

Catatan 

PI= Pencapaian Indikator 

Untuk setiap karya peserta didik dikumpulkan dalam satu file sebagai bukti 

perkerjaan yang masuk dalam portofolio. 

Skor menggunakan rentang antara 0-10 atau 10-100 

Kolom keterangan diisi oleh guru untuk menggambarkan karakteristik yang 

menonjol dari hasil kerja tersebut. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Oheo 

Mata pelajaran  : Biologi  

Kelas/Semester  : XII MIPA/ II (Genap) 

Materi pokok   : Bioteknologi 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit  

 

(BIOTEKNOLOGI MODERN) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

K-1:   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

K-2:  Mengembangkan perilaku (jujur, displin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah    likersaama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

K-3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual 

prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural padan bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah.   

K-4:   Mengolah, menalar, dan  menyajikan dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah kelimuan. 
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    B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menjelaskan prinsip-  

prinsip dasar Bioteknologi 

serta implikasinya pada 

Salingtemas 

 

1.4 Menjelaskan pengertian bioteknologi 

modern 

1.5 Menjelaskan prinsip-prinsip 

bioteknologi modern dengan produk 

bioteknologi modern 

1.6 Menjelaskan dampak bioteknologi 

terhadap salingtemas 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1.4 Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian bioteknologi modern. 

      1.5     Melalui diskusi siswa  diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip    

bioteknologi modern dengan produk bioteknologi modern. 

  1.6  Melalui diskusi siswa diharapkan mampu menjelaskan dampak bioteknologi 

terhadap salingtemas. 

D. Materi Pembelajaran  

4. Jenis-Jenis Bioteknologi 

c. Bioteknoogi Konvensional 

d. Bioteknologi Modern 

5. Produk-Produk Bioteknologi 

b. Produk bioteknologi Modern 

6. Dampak bioteknologi terhadap salingtemas 

E. Metode Pembelajaran 

4. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik 

5. Model pembelajaran  : Discoveri learning  

6. Metode pembelajaran  : Diskusi, Tanya jawab, ceramah   

dan eksperimen 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

3. Media    : LKS 

Alat: Power point dan LCD 
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4. Sumber belajar  : Buku pegangan siswa biologi kelas XII  

Nunung Nurhayati, Resti Wijayanti dan modul   

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

     Pertemuan pertama  

Alokasi waktu Deskripsi aktivitas pembelajaran 

1. pendahuluan 

(10) 

9. Guru bersama siswa berdoa bersama 

10. Menanyakan kabar siswa dan menanyakan 

kesiapan belajar siswa 

11. Mengabsen siswa atau menanyakan siswa yang 

alpa sakit pada ketua kelas 

12. Apersepsi: Guru menanyakan kembali materi 

sebelumnya tentang bioteknologi konvensional 

13. Guru menyampaikan tujun pembelajaran 

14. Guru menjelaskan model pembelajaran Discoveri 

learning 

15. Guru membentuk kelompok 5 kelompok yang 

beranggotakan 5-6 orang dan berkemampuan 

heterogen 

3. Inti 

(100 menit) 

STIMULATION ( MEMBERI RANGSANGAN) 

Mengamati : 

 Guru meminta siswa untuk mengamati berbagai 

macam produk bioteknologi modern 

 PROBLEM STATEMENT (MENGIDENTIFIKASI 

MASALAH) 

Menanya : 

Guru mengarahkan siswa berpikir kritis terhadap 

pengamatan gambar dengan membuat pertanyaan-

pertanyaan mengenai gambar. 

 DATA COLLECTION (MENGUMPULKAN 

DATA) 

Mengumpulkan informasi : 
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 Siswa bersama kelompoknya bekerja sama untuk 

mengumpulkan data tentang prinsip, jenis, produk 

bioteknologi modern. 

 DATA PROCESSING (MENGOLAH DATA) 

 Peserta didik secara berkelompok dan kerjasama 

mendiskusikan hasil pengolahan data tentang 

prinsip, jenis, produk bioteknologi melalui 

pertanyaan-pertanyaan di LKS kemudian 

melakukan verifikasi hasil pengolahan data 

dengan teori-teori yang terdapat dalam buku 

sumber secara teliti. 

 GENERALIZATION 

Mengkomunikasikan : 

Guru memberikan bimbingan kepada setiap 

kelompok mengkomunikasikan dengan 

mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain 

memberi tanggapan. Guru memberi penguatan 

kepada siswa 

3. Penutup 

(5 menit) 

5. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

hari ini 

6. Evaluasi 

7. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah bersama-sama siswa 

 

H. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

No Aspek Kompetensi 

Yang Dinilai 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

Penilaian 

Rubrik 

1 Pengetahuan Sesuai IPK 
Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 
Terlampir Terlampir 

2 Keterampilan Sesuai IPK 
Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 
Terlampir Terlampir 
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No Aspek Teknik Bentuk Instrumen 

1 Sikap 

4. Kegiatan praktikum 

5. Penialain diri 

6. Penilaian antar 

peserta didik 

4. Penuntun 

praktikum 

5. Format penilaian 

6. Format penilaian 

2 Pengetahuan Tertulis Essay 

3 Keterampilan 

3. Penilaian praktek 

4. Penilaian 

fortofolio/laporan 

 

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen Penilaian Sikap 

Materi   : Bioteknologi 

Kelas/Semester  : XII/II 

Hari/Tanggal  : 

Nama Peserta Didik : 

 

No Nama 

D
is

ip
li

n
 

K
e
r
ja

sa
m

a
 

K
e
p

e
d

u
li

a
n

 

T
a
n

g
g
u

n
g
 

J
a
w

a
b

 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1.        

2.        

3.        

4.        

5        

Dst        
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Keterangan: 

1= jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku 

yang tertera dalam indikator. 

2= jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang 

tertera dalam indikator, tetapi belum konsisten. 

3= jika peserta didik  mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang 

tertera dalam indikator. 

4= jika peserta didik konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera 

dalam indikator  

5= jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera 

dalam indikator  

 

b. Instrumen Penilaian Diskusi 

Hasil Penilaian Diskusi 

Topik  : 

Tanggal  : 

Jumlah Siswa : 

No 
Nama 

Siswa 

Menyampaikan 

Pendapat 
Menanggapi 

mempertahankan 

argumen 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4   

             

             

             

 

Rubrik: 

Menyampaikan pendapat 

1. Tidak sesuai masalah 

2. Sesuai masalah, tetapi belum benar 

3. Sesuai dengan masalah dan benar 

Menanggapi pendapat 

1. Langsung setuju atau menyangga tanpa alasan 
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2. Setuju atau menyangga dengan alasan yang benar tidak sempurna 

3. Setuju dan menyangga dengan alasan yang benar 

4. Setuju atau menyangga dengan alasan yang benar dengan dukungan 

referensi 

Mempertahankan pendapat 

1. Tidak dapat mempertahankan pendapat 

2. Mampu mempertahankan pendapat, alasan kurang benar 

3. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar tidak didukung 

referensi 

4. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar didukung referensi 

 

c. Instrumen Penilaian Portofolio 

      Sekolah   : SMAN 1 Oheo 

    Mata pelajaran  : Biologi 

    Durasi waktu  : 3×45 menit 

     Nama Peserta Didik : 

     Kelas/Semester  : XII/II 

 

No KI/KD/PI Waktu 

MACAM PORTOFOLIO 

Jumlah 

skor 
Nilai 

K
u

a
li

ta
s 

R
a
n

g
k

u
m

a
n

 

M
a
k

a
la

h
 

L
a

p
o
r
a
n

 

P
e
n

g
a
m

a
ta

n
 

L
a

p
o
r
a
n

 

e
k

sp
e
r
im

e
n

 

1         

2         

3         
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Catatan 

PI= Pencapaian Indikator 

Untuk setiap karya peserta didik dikumpulkan dalam satu file sebagai bukti 

perkerjaan yang masuk dalam portofolio. 

Skor menggunakan rentang antara 0-10 atau 10-100 

Kolom keterangan diisi oleh guru untuk menggambarkan karakteristik yang 

menonjol dari hasil kerja tersebut. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan  puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmatNya sehingga penyusunan Modul Materi Bioteknologi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Modul bioteknologi ini disusun bagi peserta didik kelas 

XII IPA SMA Negeri 1 Oheo agar dapat melaksanankan kegiatan belajar dengan 

sebaik-baiknya. 

Modul mata pelajaran ini dapat disusun dengan bantuan dari berbagai pihak. 

Ucapan terimah kasih kami sampaikan ke berbagai pihak yang telah memberikan 

kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan modul 

Bioteknologi ini. 

Penulis berharap semoga modul mata pelajaran  ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca dan dapat membantu khususnya bagi para peserta didik yang belajar 

materi biologi. Penulis menyadari bahwa modul mata pelajaran ini masih jauh dari 

sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

yang sifatnya membangun demi terus meningkatkan kualitas dan kesempurnaan 

modul ini. 

 

 

 

Kendari,  Januari 2020 

 

 

                                                                       Badrianti 
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KOMPETENSI, INDIKATOR, TUJUAN, METODE 

DAN WAKTU PEMBELAJARAN 

 

KOMPETENSI DASAR 

1.1 Memahami arti, prinsip, dasar, dan jenis-jenis bioteknologi. 

1.2 Mengaplikasikan proses bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari 

INDIKATOR 

1.2.1 Menjelaskan bioteknologi 

1.2.2 Menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional dan bioteknologi 

modern  

1.2.3 Menjelaskan dampak bioteknologi terhadap salingtemas 

TUJUAN 

1. Peserta didik mampu menjelaskan bioteknologi  

2. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional 

dan bioteknologi modern  

3. Peserta didik mampu menjelaskan dampak bioteknologi terhadap salingtemas 

METODE PEMBELAJARAN 

1. Tatap muka 

2. Pembelajaran mandiri  

3. Pengamatan 

4. Diskusi  

5. Eksperimen  

WAKTU  

1. Bioteknologi        : 3 × 45 menit 

2. Praktikum percobaan pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO): 1× 45  menit 

  4 × 45 menit 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan sampai peserta didik memahami 

secara tuntas untuk apa dan bagaimana mempelajari modul. 

2. Tahap konsep dasar esensial dan pengertian demi pengertian melalui 

pemahaman sendiri. 

3. Modul pembelajaran ini peserta didik akan melakukan berbagai aktivitas-

aktivitas belajar untuk memecahkan persoalan yang disajikan sebagai sumber 

pembelajaran. 

4. Memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan dan 

berkaitan. 

5. Mantapkan pemahaman peserta didik dengan mengerjakan latihan, pengamatan 

bioteknologi pada aktivitas keseharian. 

6. Jangan lewatkan untuk menjawab soal-soal latihan dalam setiap setiap akhir 

kegiatan belajar. 
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APERSEPSI BIOTEKNOLOGI 

Kita semua pasti telah mengenal dengan baik bahan pangan seperti tempe, 

kecap, keju, roti, nata de coco ataupun yogurt. Bahan-bahan pangan tersebut dapat 

dengan mudah ditemui pada pasar-pasar tradisional maupun pasar modern yang ada 

di daerah kita. Tapi tahukah kita, semua bahan pangan tersebut merupakan produk 

atau bahan hasil dari suatu proses yang dikenal dalam ilmu biologi yang bernama 

bioteknologi. Bahan-bahan pangan tesebut memang sejatinya telah ada sejak 

dahulu, bahkan beberapa dari makanan tersebut memng bersal dari bangsa 

Indonesia, seperti tempe dan tape. 

Bahan-bahan pangan tersebut yang merupakan produk hasil bioteknologi, 

mengalami suatu proses yang lebih dikenal dengan nama fermentasi. Proses 

tersebut memanfaatkan mikroorganisme-mikroorganisme tertentu melalui proses 

hidupnya. Selain produk hasil bioteknologi berupa bahan pangan produk lain 

seperti jasa juga dapat dihasilkan melalui proses bioteknologi, baik yang dihasilkan 

melalui cara tradisional (konvensional) maupun secara modern. Berikut akan kita 

pelajari lebih lanjut mengenai bioteknologi secara lebih dalam. 
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A. KONSEP DASAR BIOTEKNOLOGI 

Bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan, seperti mikrobiologi, genetika, biokimia, sitologi, dan biologi 

molekuler untuk mengolah bahan baku dengan bantuan mikroorganisme, sel, 

atau komponen subselulernya yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan 

sehingga menghailkan barang dan jasa. 

Pemanfaatan mikroorganisme (misalnya bakteri dan kapang), sel 

tumbuhan, dan sel hewan merupakan ciri bioteknologi. 

Tiga aspek pokok dalam bioteknologi, yaitu: 

1. Agen bioteknologi (mikroorganisme, enzim, sel tumbuhan, dan sel 

hewan); 

2. Pendayagunaan secara teknologi dan industrial; 

3. Produk dan jasa yang diperoleh. 

Perkembangan bioteknologi modern ditenadai dengan penemuan 

teknologi fermentasi oleh Louis Pasteur pada tahun 1857. Berdasarkan hal 

tersebut, Pasteur dianggap sebagai Bapak Bioteknologi. Dalam bioteknologi, 

mikroorganisme merupakan agen biologi yang paling banyak digunakan. 

Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi adalah virus, bakteri, 

jamur, alga, dan protozoa. 

Beberapa alasan mikroorganisme dijadikan subjek utama pada 

berbagai proses bioteknologi, yaitu sebagai berikut: 

1. Perkembanagannya sangat cepat. 

2. Mudah diperoleh dari lingkungan sekitar kita. 

3. Sifatnya tetap. 

4. Sifat mikroorganisme dapat dimodifikasi atau diubah dengan cepat oleh 

para ahli melalui teknik rekayasa genetika sehingga dapat menghasilkan 

roduk yang sesuai dengan yang dinginkan. 

5. Dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia 

yang tidak dapat bergantung pada musim atau kondisi iklim 

lingkungannya selama mereka dibiakkan pada sistem tertutup. 
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Beberapa peranan mikroorganisme diberbagai bidang meliputi 

peranan mikroorganisme dalam produksi bahan pangan, peranan 

mikroorganisme dalam bidang farmasi atau kedokteran, peranan 

mikroorganisme dalam bidang pertanian, peranan mikroorganisme dalam 

mengatasi masalah pencemaran, dan peranan mikroorganisme dalam 

pemisahan logam dan bijinya. 

 

B. SEJARAH PEMANFAATAN BIOTEKNOLOGI 

Sejarah pemanfaatan makhluk hidup oleh manusia untuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa sesuai konsep definisi bioteknologi telah 

lama dilakukan, dimulai dari zaman pra sejarah hingga saat ini. Berikut 

sejarah pemanfaatan bioteknologi dari waktu ke waktu: 

a. 8000 SM Pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Bukti bahwa 

bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi melakukan praktik 

pengembangbiakan selektif (seleksi artifisal) untuk meningkatkan 

kualitas ternak. 

b. 6000 SM Pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat 

tempe dengan bantuan ragi. 

c. 4000 SM Bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri 

asam laktat.  

d. 1500 Pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia. 

e. 1665 Penemuan sel oleh Robert Hooke(Inggris) melalui mikroskop.  

 

C. PRINSIP BIOTEKNOLOGI 

1. Bioteknologi Konvensional  

Bioteknologi konvensional disebut juga sebagai bioteknologi 

sederhana. Disebut demikian mungkin karena bioteknologi jenis ini 

dikerjakan secara sederhana, bisa menggunakan peralatan sederhana. 

Prinsip-prinsip bioteknologi konvensional, yaitu: 



 

173 
 

1. Memakai  makhluk hidup secara   langsung dan masih menggunakan 

mikroorganisme seadanya, belum mengembangkan teknik sampai 

tingkatan molekuler yang terarah. Tanpa didasari prinsip ilmiah/ 

Belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. 

2. Berdasarkan keterampilan yg diajarkan  turuntemurun. 

3. belum sepenuhnya steril (bebas dari mikrobia yang tidak diinginkan). 

4. Tidak diproduksi secara masal/jumlah produknya relatif sedikit. 

5. Tidak menggunakan rekayasa genetika. 

 

2. Bioteknologi Modern 

Seiring dengan perkembangan IPTEK, bioteknologi juga 

mengalami perkembangan yang pesat dan semakin canggih.  Selain 

mendasarkan pada mikrobiologi dan biokimia, bioteknologi modern 

mendasarkan pula pada manipulasi atau rekayasa genetika (DNA) dan 

penggunaan teknologi canggih.  

Prinsip bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern sama, 

namun pada bioteknologi modern menggunakan alat-alat modern dalam 

prosesnya. 

 

D. JENIS-JENIS BIOTEKNOLOGI 

Bioteknologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi 

konvensional dan bioteknologi modern.  

1. Bioteknologi Konvensional 

Bioteknologi konvensional sebenarnya sudah dikenal sejak lama, 

yaitu pada pengolahan makanan dan minuman secara fermentasi. Dalam 

kehidupan sehari-hari, penerapan bioteknologi konvensional dapat kita 

lihat pada proses pembuatan makanan, minuman obat-obatan, dan 

sebagainya. Bioteknologi konvensional umumnya ditandai dengan 

penggunaan agen biologi mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan secara 

langsung untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang diinginkan 

tanpa adanya modifikasi pada agen biologi tersebut serta pengerjaannya 
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secara  sederhana (mudah). Salah satu bentuk bioteknologi konvensional 

yang umumadalah produk-produk yang dihasilkan dari proses  fermentasi 

oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. 

Berbagai produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi yaitu 

tempe, oncom, kecap, keju, yoghurt, minuman beralkohol, roti, protein 

sel tunggal, dan Vingin Coconut Oil (VCO). 

a. Tempe  

Tempe adalah makanan asli Indonesia yang sudah dikenal 

secara luas oleh penduduk Indonesia terutama penduduk di Pulau 

Jawa. Tempe merupakan makanan yang memiliki kandungan protein 

yang tinggi. Tempe merupakan produk hasil fermentasi kapang 

Rhisopus sp. Bahan atau substratnya adalah kedelai. 

Pada proses fermentasi tempe terjadi dua tahap fermentasi, 

yaitu fermentasi satu (awal) dan fermentasi ke dua (utama). 

Fermentasi satu dilakukan dengan merendam kacang kedelai di 

dalam air, sedangkan fermentasi dilakukan oleh kapang Rhizopus sp. 

 

Gambar 1. Tempe 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tempe 

b. Oncom  

Oncom adalah makanan khas penduduk Jawa Barat. Proses 

pembuatan oncom mirip dengan proses pembuatan tempe, dengan 

perbedaan pada bahan yang difermentasi, jenis agen biologi yang 

memfermentasi, dan lama fermentasi dimana oncom dinyatakan siap 

untuk dijual saat kapang telah menghasilkan spora sementasa tempe 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
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siap  dijual saat spora baru baru membentuk hifa (belum dihasilkan 

spora). Terdapat dua jenis oncom yang dapat ditemukan  di pasar, 

yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah dihasilkan dari 

hasil fermentasi oleh Neurospora sitophila atau Neurospora 

intermedia, sedangkan oncom hitam dihasilkan dari hasil fermentasi 

oleh kapang tempe, Rhizopus oligosporus atau Mucor sp. Tidak 

seperti tempe yang menggunakan bahan baku segar, bahan baku 

pembuatan oncom adalah limbah sisa produksi yang masih memiliki 

kandungan gizi yang cukup tinggi. 

Oncom merah dibuat dari fermentasi bungkil tahu (kedelai 

yang telah diambil proteinnya pada proses pembuatan tahu) 

sedangkan oncom hitam berasal dari bungkil kacang tanah (kacang 

tanah yang telah diambil minyaknya) yang dicampur oleh ampas 

singkong (onggok) atau tepung singkong (tapioka). 

 

 Gambar 2. Oncom 

 Sumber: https://sajiansedap.grid.id 

c. Kecap  

Kecap merupakan makanan fermentasi dengan bahan baku 

kedelai rebus dan gula merah. Mikroorganisme yang berperan dalam 

pembuatan kecap adalah Aspergillus wentii. 

https://sajiansedap.grid.id/
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Gambar 3. Kecap 

Sumber: https://bobo.grid.id 

d. Keju  

Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat keju 

adalah kelompok bakteri asam laktat yang berfungsi memfermentasi 

laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat yang 

biasa digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

lactis, dan Streptococcus.  

Proses sembuatan keju diawali dengan memanaskan susu 

sampai suhunya mencapai 90 
0
C, kemudian didinginkan sehingga 

suhunya menjadi 30 
0
C. selanjutnya diinokulasikan (ditanam) bakteri 

asam laktat. Adanya aktivitas dari bakteri tersebut mengakibatkan 

turunnya ph dan susu terpisah menjadi dadih padat dan cairan whey, 

proses yang dikenal dengan istilah pendadihan. Kemudian, enzim 

renin dari lambung sapi muda (sekarang diganti dengan enzim 

buatan, yaitu kimosin), ditambahkan untuk mengumpulkan dadih. 

Dadih padat yang terbentuk selanjutnya dipanaskan 

sehingga suhu 32 
0
C-42 

0
C sambil ditambah garam. Sementara itu, 

whey yang didapatkan digunakan sebagai campuran makanan ternak  

atau diolah lebih lanjut menjadi jenis keju lainnya. Dadih yang telah 

dipanaskan dan dicampur garam kemudian ditekan untuk membuang 

air dan disimpan supaya matang. Penyimpanan bertujuan juga 

supaya mikroorganisme dan  enzim yang bekerja dapat 

menghasilkan cita rasa keju. Makin lama disimpan, makin tinggi 

derajat keasamannya dan makin tajam  cita rasanya. 

https://bobo.grid.id/
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Berdasarkan kepadatannya, keju digolongkan menjadi 

empat jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Keju sangat keras, contohnya keju romano dan keju parmeson. 

2. Keju keras, contohnya keju chaddar dan keju harzev. 

3. Keju setengah lunak, contohnya keju requefort (keju biru). 

4. Keju lunak, contohnya keju camembert. 

 

Gambar 4. Keju 

Sumber: https://bp-guide.id/AXUoF7Zs 

e. Yoghurt  

Pembuatan yoghurt diawali dengan pasteurisasi susu, 

kemudian sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang 

digunakan adalah bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus camemberti.  

Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan 

jumlah yang sama, kemudian disimpan pada suhu 95 
0
C selama 5 

jam. Penyimpanan ini menyebabkan terjadinya aktivitas bakteri 

sehingga mengakibatkan turunnya pH menjadi 4,0. Setelah proses 

ini, susu didinginkan dan yoghurt siap untuk dikonsumsi. Apabila 

yoghurtnya dingin mempunyai rasa buah-buahan maka dapat 

ditambahkan cita rasa buah.  

 

https://bp-guide.id/AXUoF7Zs
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Gambar 5. Yoghurt  

Sumber: https://lifestyle.okezone.com 

f. Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol misalnya anggur, bir, dan minuman 

keras beralkohol tinggi. Pada pembuatan minuman beralkohol 

dibutihkan mikroorganime. 

1) Anggur  

Anggur dapat dibuat dari buah anggur atau buah 

lainnya. Apabila dibuat dari buah anggur maka dapat langsung 

difermentasi oleh mikroorganisme karena buah anggur 

mengandung banyak gula, sedangkan apabila dibuat dari buah 

lainnya maka sebelum difermentasi oleh mikroorganisme harus 

ditambahkan gula terlebih dahulu. 

 

Gambar 6. Anggur 

Sumber: https://ramesia.com 

2) Bir  

Bir dibuat dari biji-biji sereal seperti gandum. 

Pembuatannya melibatkan proses penumbukan atau 

penggilingan dan fermentasi. Pada fermentasinya dibantu oleh 

khamir. 

https://lifestyle.okezone.com/
https://ramesia.com/
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Gambar 7. Bir 

Sumber: https://www.idntimes.com 

 

3) Minuman Keras Beralkohol Tinggi 

Contoh minuman keras beralkohol tinggi adalah wiski, 

vodka, dan rum. Ketiga jenis minuman tersebut dibuat dari biji-

biji sereal, di samping itu dapat juga dibuat dari kentang dan 

sirop atau tetes tebu. Bahan-bahan tersebut difermentasi 

sehingga dihasilkan alkohol, kemudian alkohol disuling untuk 

mengasilkan alkohol berkadar tinggi. 

g. Roti  

Pada pembuatan roti, mikroorgnisme yang digunakan 

adalah khamir  Saccharomyces cerevisiae, proses pembuatannya 

diawali dengan memecah biji-biji sereal untuk dijadikan tepung 

terigu, kemudian, terigu ditambah air untuk mengaktifkan enzim-

enzim misalnya amilase dan maltase, amylase berpesan untuk 

mengubah tepung menjadi maltosa, sementara maltase berperan 

dalam menghidrolisis maltose menjadi glukosa. Glukosa yang 

dihasilkan dimanfaatkan oleh khamir sebagai substrat untuk proses 

respirasi. Karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi 

oleh khamir membentuk gelembung-gelembung yang terperangkap 

pada adonan roti sehingga roti mempunyai struktur ringan dan 

mengembang. 

Pada saat roti dipanggang dalam oven, panas yang 

dihasilkan akan membunuh khamir dan adonan roti akan 

https://www.idntimes.com/
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mengembang serta ukurannya menjadi lebih besar. Roti yang 

dihasilkan akan berwarna kuning dan lembut. 

 

Gambar 8. Roti 

Sumber: https://brilicious.brilio.net 

 

h. Virgin Coconut Oil (VCO) 

Minyak kelapa murni atau bahasa ilmiahnya Virgin Coconut 

Oil  (VCO) adalah minyak yang berasal dari sari pati kelapa, 

diproses secara higienis dan tanpa proses permurnian kimiawi. 

Dilihat dari warnanya, minyak kelapa murni jauh lebih bening 

seperti air mineral. Selain itu kadar air dan asam lemak bebasnya 

kecil, serta kandungan asam lauratnya tinggi. Minyak kelapa murni 

mengandung anti oksidan bebas sehingga mampu menjaga 

kekebalan tubuh.  

Proses pembuatan minyak kelapa murni ini sama sekali 

tidak menggunakan pelarut minyak. Dari proses seperti ini, rasa 

minyak yang dihasilkan lembut dengan bau khas kelapa yang unik. 

Jika minyak membeku, warna minyak kelapa ini putih murni. 

Sedangkan jika cair, VCO tidak berwarna (bening). Minyak kelapa 

murni tidak mudah tengik karena kandungan asam lemak jenuhnya 

tinggi sehingga proses oksidasi tidak mudah terjadi. Namun, bila 

kualitas VCO rendah, proses ketengikan akan berjalan lebih awal. 

Hal ini disebabkan oleh pengaruh oksigen, keberadaan air, dan 

mikroba yang akan mengurangi kandungan asam lemak yang berada 

dalam VCO menjadi komponen lain. 

https://brilicious.brilio.net/
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  Gambar 9. Virgin Coconut Oil 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

1. Standar Mutu Virgin Coconut Oil (VCO). 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan: 

1.1 Bau  

1.2 Rasa 

1.3 Warna  

 Khas kelapa segar, 

tidak tengik, normal, 

khas minyak kelapa 

tidak berwarna 

hingga kuning pucat 

2. Air dan senyawa yang 

menguap  
% Maks 0,2 

3. Asam lemak bebas 

(dihitung sebagai asam 

laurat) 

% Maks 0,2 

4. Asam lemak: 

6.1 Asam kaproat (C6:0) 

6.2 Asam kaprilat (C8:0) 

6.3 Asam kaprat (C10:0) 

6.4 Asam laurat (C12:0) 

6.5 Asam miristat (C14:0) 

6.6 Asam palmitat (C16:0) 

6.7 Asam stearat (C18) 

6.8 Asam oleat (C18:1) 

6.9 Asam linoleat (C18:2) 

6.10 Asam linolenat 

(C18:2) 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

 

ND-0,7 

4,6-10,0 

5,0-8,0 

45,1-53,2 

16,8-21 

7,5-10,2 

2,0-4,0 

5,0-10,0 

1,0-2,5 

ND-0,2 
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Pembuatan minyak cara basah dibagi dalam 3 (tiga) 

tahap berturut-turut yaitu pembuatan santan, pemisahan krim 

dan skim, dan pemecahan krim santan agar terpisah. Proses 

pengolahan minyak kelapa cara basah tanpa pemanasan dapat 

dilakukan dengan berbagai metode antara lain, metode 

fermentasi, enzimatis, pengasaman dan pancingan. Salah satu 

hal yang paling sederhana adalah dengan mengolah kelapa 

menjadi VCO dengan cara fermentasi. 

2. Manfaat Virgin Coconut Oil (VCO) 

Minyak kelapa murni (VCO) mempunyai banyak 

manfaat terutama dalam bidang kesehatan, diantaranya:  

a. Merupakan antibakteri, antivirus, antijamur dan 

antiprotozoal alamiah.  

b. Membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko 

kesehatan yang dihubungkan dengan diabetes. 

c. Membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit 

osteoporosis.  

d. Membantu mencegah penyakit liver.  

e. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.  

f. Membantu mencegah penyakit kanker.  

g. Membantu mencegah tekanan darah tinggi. 

h. Membantu menurunkan berat badan.  

i. Menjaga stamina tubuh.  

j. Memelihara kesehatan kulit dan rambut. 
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i. Protein dan Sel Tunggal (PST) 

Mikroorganisme salain berperan sebagai pada proses 

fermentasi, juga dapat dimanfaatkan biomassanya. Beberapa jenis 

mikroorganisme merupakan sumber protein. Protein yang 

dihasilkannya disebut Protein Sel Tunggal (PST). 

Beberapa mikroorganisme yang efektif untuk membuat 

PST antara lain Chlorella, Spirulina, Candida utilis, dan Fusarium 

gramineaum. PST yang berupa miselium jamur sering disebut 

mikroprotein. Di Amerika Serikat, mikroprotein telah doproduksi 

secara komersial. 

Mekanisme kerja untuk memproduksi PST, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penyediaan substrat (sumber makanan) yang mengandung 

nitrogen, fosfor, dan unsur-unsur lainya. 

2. Sterilisasi. 

3. membuakan mikroorganisme penghasil PST. 

4. Pemanenan dengan memisahkan biomassa mikroorganisme dari 

cairan fermentasi. 

5. Pemurnian hasil panen. 

PST  mempunyai beberapa kelebihan sehingga banyak 

dibudidayakan secara massal sebagai bahan makanan alternatif. 

Beberapa kelebihan dari PST , yaitu sebagai berikut. 

1. Laju pertumbuhan mikrorganisme sangat cepat. 

2. Substratnya bermacam-macam. 

3. Produksinya tidak tergantung pada iklim dan musim. 

4. Kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan kandungan 

protein pada hewan dan tumbuhan. 
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KEGIATAN 1 

PEMBUATAN VIRGIN COCONUT OIL (VCO) 

1. Alat  

No Nama Alat Fungsi 

1 Autoklaf  Mensterilkan alat 

2 Batang pengaduk  Mengaduk larutan 

3 Erlenmeyer  Sebagai wadah tempat  VCO 

4 Corong  Memisahkan VCO dan Blondo  

5 Kertas aluminium Menutup tutup botol sampel 

6 Beker gelas Sebagai wadah VCO setelah 

disaring 

7 Kertas saring Menyaring VCO 

8. Timbangan  Menimbang sampel 

9. Oven  Menguapkan kadar air dari VCO  

10. Baskom  sebagai wadah pembuatan santan 

dan air kelapa 

11.  Botol plastik Tempat fermentasi 

12. Karet gelang  Mengikat ujung botol 

13. Plastik bening Melapis mulut botol saat ditutup  

14. Parutan kelapa  Memarut kelapa 

15. Aluminium Foil Penutup wadah 

16. Saringan  Menyaring kelapa 

3. Bahan  

No Nama Bahan Fungsi 

1. Kelapa  Substrat penelitian  

2. Air kelapa  Bahan starter  

3. Kertas label Penanda sampel penelitian  
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4. Prosedur Penelitian 

a. Pengambilan Sampel  

Metode pengambilan sampel adalah yaitu 

berdasarkan kriteria penampakan morfologi seperti warna 

kulit buah kelapa berwarna coklat tua, tidak cacat (sehat) 

dapat dipilih dari jenis kelapa yang sama yaitu jenis kelapa 

dalam berumur 11-13 bulan. 

b. Sterilisasi Alat 

Sterilisasi adalah proses membunuh semua bentuk 

kehidupan mikroorganisme. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini terlebih dahulu disterilkan dengan metode 

sterilisasi basah di dalam autoklaf bertekanan 1 atm/121 
0
C 

selama 15 menit. 

c. Pembuatan krim/kanil 

1. Menyiapkan dan memisahkan daging kelapa yang 

sudah tua. 

2. Mengupas kulit kelapa dari dagingnya. 

3. Memisahkan air kelapa dan dagingnya. 

4. Memarut daging kelapa. 

5. Menambahkan air ke dalam parutan kelapa dengan 

perbandingan 4 liter air untuk 3 kg kelapa. 

6. Memeras daging kelapa parut di atas saringan hingga 

diperas santannya. 

7. Menyaring semua santan yang dihasilkan. 

8. Mengendapkan santan yang telah disaring ke dalam 

botol plastik yang tertutup rapat oleh plastik bening 

selama 3 jam sehingga terbentuk dua lapisan  yaitu 

lapisan bawah berupa air dan lapisan atas berupa 

krim/kanil. 
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9. Memisahkan krim dan air dan membuang air yang tidak 

diperlukan. 

d. Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) 

1. Menampung krim/kanil ke dalam wadah. 

2. Mengukur air kelapa dan kanil dengan perbandingan 

100/1000. 

3. Mengaduk campuran tersebut hingga homogen. 

4. Mendiamkan campuran tersebut selama 36 jam, hingga 

terbentuk 3 lapisan. Lapisan paling atas merupakan 

minyak kelapa murni, lapisan tengah adalah blondo 

(ampas kanil), dan lapisan paling bawah adalah air. 

5. Memisahkan minyak kelapa murni tersebut dari air dan 

blondo dan melakukan penyaringan pada minyak. 

 

Lebih jelasnya pembuatan VCO dapat dilihat pada diagram alir 

berikut: 

 

                                       Daging Buah Kelapa 

 

 

             

           

 

 

 

 

 

 

6.  

 

Parutan Buah Kelapa 

Ekstraksi 

Pengendapan Santan  

3 jam 

Pemisahan krim santan 

Fermentasi krim santan 

(36 jam) 

 

Air Ampas 

Starter air kelapa 

(1 jam, 2 jam 

dan 3 jam) 
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e. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan minimal 3 orang panelis 

atau 1 orang tenaga ahli 

1. Bau  

Melakukan analisis terhadap contoh uji secara 

organoleptik dengan menggunakan indra pencium (hidung). 

Cara kerja: 

a. VCO uji dikocok lalu tutup wadah dibuka. 

b. Cium VCO uji pada jarak kira-kira 5 cm dari hidung 

dan kemudian kebaskan kearah hidung untuk 

mengetahui baunya. 

  Jika tercium bau khas minyak kelapa segar dan 

tidak tengik maka  hasil dinyatakan normal dan jika bau 

asing maka hasil dinyatakan tidak normal. 

2. Rasa  

Melakukan analisis terhadap VCO uji secara 

organoleptik dengan menggunakan indera perasa (lidah). 

 

Cara kerja: 

a. Tuangkan VCO uji dalam sendok teh bersih dan rasakan 

dengan lidah. 

Pemisahan minyak kelapa murni 

VCO 

Analisis VCO 
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Hasil dinyatakan normal jika rasa khas minyak kelapa 

dan jika terasa rasa asing maka hasil dinyatakan tidak 

normal. 

3. Warna  

          Melakukan analisis terhadap VCO uji secara 

organoleptik dengan menggunakan indera penglihatan 

(mata). 

a. Pindahkan VCO uji ke dalam tabung reaksi lalu 

mengamati dengan mata. 

Jika tidak terlihat warna lain atau kuning pucat 

maka hasil dinyatakan normal dan jika terlihat warna 

lain maka hasil dinyatakan tidak normal. 
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Pengujian Organoleptik 

Nomor      : 

Nama responden :  

  

Dihadapan para responden terdapat sampel VCO hasil penelitian, diharapkan para 

responden untuk mengamati secara kasat mata, warna, bau dan mencium aroma 

VCO tersebut dengan memperhatikan petunjuk berikut: 

1. Semakin bening warnanya dan semakin harum aromanya maka skor 

nilainya semakin tinggi. 

2. Rentang penilaian adalah 1 sampai dengan 10. 

3. Selanjutnya skor nilai yang telah diberikan dimasukkan ke dalam tabel yang 

tersedia sesuai dengan pengamatan responden. 

 

a. Bau 

Tengik                                                           Harum (khas aroma minyak 

         0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              kelapa) 

b. Rasa                       

Rasa asing                                                          Rasa khas minyak kelapa       

                     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

c. Warna 

Tidak bening  Bening 

                     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Keterangan: 

a. Bau 

Nilai 1-3 : Tengik  

Nilai 4-6 : Kurang harum 

Nilai 7-10 : Harum (khas aroma minyak kelapa)             

b. Rasa 

Nilai 1-3 : Rasa asing   
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Nilai 4-6 : Kurang berasa 

Nilai 7-10 : Rasa khas minyak kelapa       

c. Warna  

Nilai 1-3 : Tidak bening  

Nilai 4-6 : Kurang bening  

Nilai 7-10 : Bening  

Tabel 1. 

Perlakuan  

Skor Nilai 

Warna Aroma Rasa 

PI PII PIII PI PII PIII PI PII PIII 

1 Jam          

2 Jam          

3 Jam          

KP    

 

f. Uji Analisis Kadar Air 

Penentuan kadar air dalam minyak sangat penting 

dilakukan karena adanya air dalam minyak akan 

mengakibatkan reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan 

minyak berbau tengik yang disebabkan minyak berubah 

menjadi senyawa keton. Kadar air juga merupakan 

parameter penting yang memiliki peran penting dalam 

penentuan kontrol kualitas sampel VCO yang telah 

dihasilkan. Semakin rendah kadar air, maka kualitas 

minyak tersebut semakin baik. Hal tersebut dikarenakan 

adanya air dalam minyak dapat memicu reaksi hidrolisis 

yang menyebabkan penurunan mutu minyak.  

Berdasarkan analisis kadar air terhadap VCO yang 

dihasilkan secara fermentasi mengunakan air kelapa, PI 1 

jam 0,24 %, PII 1 jam 0,28 %, PII 2 jam 0,26 %, PII 3 jam 
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0,29 %. Sedangkan PIII 1 jam 0,28 %, PIII 2 jam 0,25 %, 

PIII 3 jam 0,29 %. Standar kadar air maksimal menurut SNI 

yaitu 0,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air semua 

sampel VCO memenuhi standar. 

g. Uji Analisis Asam Lemak Bebas 

Asam Lemak bebas terbentuk karena proses 

oksidasi, hidrolisa enzim selama pengolahan dan 

penyimpanan. Dalam bahan pangan, asam lemak bebas 

dengan kadar lebih besar dari berat lemak akan 

menghasilkan rasa yang tidak diinginkan dan kadang-

kadang dapat meracuni tubuh. Dengan proses netralisasi 

minyak sebelum digunakan dalam bahan pangan, maka 

jumlah asam lemak dapat dikurangi sampai kadar 

maksimum 0,2%. Berdasarkan analisis kadar asam lemak 

bebas terhadap VCO yang dihasilkan secara fermentasi 

mengunakan air kelapa, PI 1 jam 0,13 %, PII 1 jam 0,16 %, 

PII 2 jam 0,14 %, PII 3 jam 0,18 %. Sedangkan PIII 1 jam 

0,16 %, PIII 2 jam 0,14 %, PIII 3 jam 0,18 %. Standar asam 

lemak bebas maksimal menurut SNI yaitu 0,2 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa asam lemak bebas semua sampel 

VCO memenuhi standar. 

2. Bioteknologi Modern 

Bioteknologi modern sangat bergantung pada pengetahuan 

dibidang mikrobiologi, biokimia, dan rekayasa genetika. Bioteknlogi 

modern berbeda dengan bioteknologi konvensional dalam hal 

pengerjaannya. Pada bioteknologi konvensional pengerjaannya sederhana 

(mudah), menggunakan perlengkapan sederhana, dan tidak melalui 

rekayasa pada level selular sedangkan bioteknologi modern 

pengerjaannya agak rumit, menggunakan perlengkapan yang lebih rumit 
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serta melalui serangkaian kegiatan rekayasa pada level selular dan/ atau 

molekular. 

Bioteknologi modern memanfaatkan organisme dalam tingkat 

seluler atau molekuler. Penerapan bioteknologi modern, misalnya dalam 

teknologi reproduksi dan rekayasa genetika. 

a. Teknologi Reproduksi  

Teknologi reproduksi adalah cara perbanyakan tumbuhan 

dan hewan dengan menggunakan prosedur dan peralatan teretentu 

untuk mendapatkan keturunan secara cepat dan mempunyai sifat 

atau karakter yang sama dengan induknya atau bahkan lebih baik 

dari induknya. 

Jenis-jenis teknologi reproduksi yang telah dikembangkan 

oleh manusia antara lain kultur jaringan , inseminasi buatan, 

fertilisasi in vitro, dan kloning. 

1) Kultur Jaringan 

Kultur jaringan merupakan perbanyakan tanaman secara 

vegetatif dengan cara mengisolasi bagian tanaman tertentu, 

misalnya daun atau mata tunas, kemudian menumbuhkannya pada 

medium buatan dalam kondisi aseptik. Karena dikembangbiakkan 

secara vegetatif, tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan 

mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Jaringan yang 

diambil dan dibutuhkan melalui kultur jaringan disebut eksplan. 

Teori yang mendasari teknik kultur jaringan adalah teori sel 

dari Schwann dan Scheleiden. Teori sel tersebut menyatakan 

bahwa setiap sel tanaman yang hidup dilengkapai dengan 

informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengap untuk 

melakukan pertumbuhan dan perkembangan menjadi tanaman 

utuh pada kondisi yang sesuai. Kemampuan sel untuk tumbuh 

menjadi individu baru disebut totipotensi. 

Pada bidang pertanian, kultur jaringan dimanfaatkan untuk 

memperoleh bibit atau keturunan yang banyak dalam waktu 
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singkat yang sifatnya sama dengan induknya. Keturunan yang 

dihasilkan disebut klon, sedangkan prosesnya disebut propagasi 

klonal. 

a) Jenis-Jenis Kultur Jaringan 

Berdasarkan bagian tanaman yang akan digunakan 

sebagai eksplan, kultur jaringann dibedakan menjadi 6 jenis, 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Kultur kloroplas  

Eksplan yang digunakan adalah kloroplas. Kultur ini 

biasanya bertujuan untuk memperbaiki atau membuat 

varietas baru. 

(2) Kultur polen 

Eksplan yang digunakan adalah serbuk sari   

(3) Kultur enter 

Eksplan yang digunakan adalah kepala sari. 

(4) Kultur protoplas  

Eksplan yang adalah sel jaringan hidup tanpa dinding sel. 

(5) Kultur embrio 

Eksplan yang digunakan adalah embrio. Embrio dewasa 

dari biji yang masak lebih besar keberhasilannya 

dibandingkan kultur embrio dari biji yang belum masak. 

(6) Kultur meristem 

Eksplan yang digunakan adalah jaringan (akar, batang, dan 

daun) yang muda atau bersifat meristematik. 

b) Tahapan Kultur Jaringan 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada teknik kultur 

jaringan yaitu sebagai berikut. 

1) Pemilihan dan penyiapan tanaman induk sumber eksplan. 

Tanaman yang dijadikan sebagai sumber eksplan 

harus jelas spesies dan varietasnya, harus ehat, serta bebas 

dari hama dan penyakit. Sebelum dijadikan sebagai 
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eksplan, tanaman harus dikondisikan dan dipersiapkan 

secara khusus di rumah kaca (green house) supaya eksplan 

yang akan dikulturkan ecara in vintro merupakan eksplan 

yang sehat dan dapat tumbuh baik serta bebas dari sumber 

kontaminan. 

2) Inisiasi kultur  

Tahap ini bertujuan untuk membuat pembuatan 

kultur dari eksplan yang bebas mikroorganisme inisiasi 

pertumbuhan baru. Inisiasi kultur mengusahakan kultur 

yang aseptic. Aseptik artinya bebas dari mikroorganisme 

yang tidak diinginkan. Dalam tahap ini juga diharapkan 

bahwa eksplan yang dikulturkan akan menginisiasi 

pertumbuhan baru sehingga memungkinkan dilakukannya 

pemilihan bagian tanaman yang tumbuhnya paling baik. 

Hal ini bertujuan untuk perbanyakan (multiplikasi) pada 

tahap selanjutnya.   

3) Sterilisasi 

Sterilisasi merupakan segala kegiatan dalam kultur 

jaringan harus dilakukan di tempat yang steril. Berdasarkan 

hal tersebut, kultur jaringan dilakukan di laminar air flow. 

Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan yang 

digunakan untuk kultur jaringan dengan mengunakan 

etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan 

yang digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan 

juga harus dalam kondisi steril. 

4) Multiplikasi  

Multiplikasi bertujuan untuk menggandakan bahan 

tanaman yang diperbanyak seperti tunas atau embrio, serta 

memeliharanya dalam keadaan tertentu sehingga sewaktu-

waktu bisa dilanjutkan tahap berikutnya. Pada tahap ini, 

perbanyakan dapat dilakukan dengan cara merangsang 
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terjadinya pertumbuhan tunas cabang dan percabangan 

aksiler atau merangsang terbentuknya tunas pucuk tanaman 

secara adventif, baik secara langsung maupun melalui 

induksi kalus terlebih dahulu. Seperti halnya dalam kultur 

fase inisiasi, di dalam media harus terkandung mineral, 

gula, vitamin, dan hormon dengan perbandingan yang 

dibutuhkan dengan komposisi yang tepat. Hormon yang 

digunakan untuk merangsang pembentukan tunas tersebut 

berasal dari golongan sitokinin seperti BAP, 2-Ip, kinetin, 

atau thidiadzuron (TDZ).  

5) Pemanjangan tunas, induksi, dan perkembangan akar. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membentuk akar dan 

pucuk tanaman yang cukup kuat sehingga dapat bertahan 

hidup sampai saat akan dipindahkan dari lingkungan in 

vitro ke lingkungan luar. Pada tahap ini, kultur tanaman 

akan memperoleh ketahanannya terhadap pengaruh 

lingkungan, sehingga siap untuk diaklimatisasikan. Tunas-

tunas yang dihasilkan pada tahap multiplikasi kemudian 

dipindahkan ke media lain untuk pemanjangan tunas. 

Media untuk pemanjangan tunas mengandung sitokinin 

sangat rendah atau tanpa sitokinin. Tunas tersebut dapat 

dipindahkan secara individu atau berkelompok. 

Pemanjangan tunas secara berkelompok lebih ekonomis 

daripada secara individu. Setelah tumbuh cukup panjang, 

tunas tersebut dapat diakarkan.  

 Pemanjangan tunas dan pengakarannya dapat 

dikakukan sekaligus atau secara bertahap, artinya setelah 

dipanjangankan baru diakarkan. Pengakaran tunas in vitro 

dapat dilakukan dengan memindahkan tunas ke media 

pengakaran yang umumnya memerlukan auksin seperti 
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NAA atau IBA. Keberhasilakn tahap ini tergantung pada 

tingginya mutu tunas yang dihasilkan pada sebelumnya. 

6) Aklimatisasi  

Aklimatisasi adalah proses pengondisian planlet 

atau tunas mikro (jika pengakaran dilakukan secara ex 

vitro) di lingkungan baru yang aseptic di luar botol, dengan 

media tanah atau pakis sehingga planlet dapat bertahan dan 

terus menjadi bibit yang siap ditanam di lapangan. Pada 

teknik kultur jaringan, tahap aklimatisasi planlet 

merupakan salah satu tahap krisis yang sering menjadi 

kendala dalam produksi bibit secara massal. Pada tahap ini, 

planlet atau tunas mikro dipindahkan ke lingkungan di luar 

botol seperti rumah kaca, rumah plastik, atau rumah kaca 

kedap serangga (screen house). Prosedur pembiakan 

dengan kultur jaringan baru bisa dikatakan berhasil jika 

planlet dapat diaklimatisasi ke lingkungan luar (ex-vitro) 

dengan keberhasilan yang tinggi. 

c) Media Kultur Jaringan 

Media kultur jaringan ada dua jenis, yaitu media cair 

dan media padat. Media cair digunakan untuk menumbuhkan 

eksplan sampai terbentuknya PLB. Sementara itu media padat 

digunakan untuk menumbuhkan PLB sampai terbentuknya 

planlet. 

Media kultur harus mengandung nutrisi lengkap yang 

terdiri atas unsur makro, unsur mikro, vitamin gula, dan zat 

pengatur tubuh. Zat pengatur tubuh yang umum digunakan 

adalah IAA, IAAId, IAEt, IpyA, dan IAN. Media kultur 

jaringan banyak mcamnya dan biasanya diberi nama sesuai 

dengan nama penemunya. 

Berikut beberapa media kultur jaringan. 

1) Murashige dan Skoog 
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Media kultur ini dapat digunakan oleh hampir semua 

jenis kultur, khususnya untuk tanaman herba. 

2) Vacin and Went 

 Media kultur ini digunakan untuk kultur jaringan 

tanaman anggrek. 

3) Scenk dan Haberlandt 

Media kultur ini cocok digunakan untuk kultur 

jaringan tanaman monokotil. 

4) Nitsch 

Media kultur ini umumnya digunakan untuk kultur 

serbuk sari dan kultur sel.  

5) Whete 

Media kultur ini sangat cocok digunakan untuk 

kultur jaringan tanaman tomat.  

 

Sumber: www.biomagz.com 

 

d) Manfaat, Kelebihan, dan Kekurangan Kultur Jaringan 

1. Manfaat kultur jaringan  

a) Menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama 

dengan induknya. 

b) Menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dalam 

waktu yang singkat. 

c) Melestarikan sifat tanaman induk.. 

http://www.biomagz.com/
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d) Menghasilkan tanaman yang bebas virus atau 

mikrorganisme pathogen lainnya. 

e) Sarana untuk melestrikan plasma nutfah. 

2. Kelebihan Kutur Jaringan 

a) Penyiapan bibit tidak tergantung musim, bibit dapat 

diproduksi  dalam jumlah yang banyak dengan wkatu 

yang relative lebih singkat, seragam, dan bebas dari 

penyakit. 

b) Pada proses pembibitan, bebas dari gangguan hama, 

penyakit, dan terpaan konsisi lingkungan lainnya. 

c) Dapat diperoleh sifat-sifat yang dikehendaki 

d) Metabolism sekunder tanaman dapat diperoleh lebih 

cepat tanpa menggunakan tanaman dewasa terlebih 

dahulu 

e) Biaya pengangkutan bibit relatif  lebih mudah dan 

murah. 

3. Kekurangan Kultur Jaringan  

a) Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kultur 

jaringan relatif besar. 

b) Hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu 

karena membutuhkan keahlian khusus. 

c) Bibit hasil kultur jaringan membutuhkan proses 

aklimatisasi karena terbiasa dalam kondisi steril dan 

lembab. 

2) Inseminasi Buatan  

Inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi 

reproduksi reproduksi melalui perkembangbiakan secara 

generatif. Teknik ini umumnya dilakukan pada hewan ternak dan 

hewan langka. 

Proses inseminasi buatan dilakukan dengan meletakkan 

sperma ke follicle ovarian (intrafollicular), uterus (intrauterine), 
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serviks (intracervical), atau tuba fallopi (intratubal) betina/wanita 

dengan menggunakan cara buatan dan bukan debgan kopulasi 

alami. Teknik ini pertama kali dikembangkan dalam industry 

ternak dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan unggul dari 

jantan unggul tanpa harus melalui proses perkawinan berulang. 

Langkah kerja inseminasi buatan adalah sebagai berikut. 

Pertama-tama sperma dari hewan jantan kampung, kemudian 

sperma tersebut dimasukkan ke dalam alat inseminasi, selanjutnya 

alat inseminasi dimasukkan ke dalam vagina hewan betina. 

Sebelum alat inseminasi dimasukkan, anus dan usus besar 

hewan betina yang akan diinseminasi harus dibersihkan dari 

kotoran. Di samping itu, orang yang akan melakukan inseminasi 

harus mencuci tangannya terlebih dahulu dan menggunakan 

sarung tangan. Langkah selanjutnya tangan dimasukkan ke dalam 

anus hewan betina untuk mengetahui posisi Rahim supaya dapat 

memasukkan alat inseminasi secara tepat. Apabila alat inseminasi 

sudah masuk ke dalam hewan betina dengan tepat, sperma 

disuntikkan secara perlahan-lahan. 

 

Sumber: www.jendralgaram.com 

 

Inseminasi buatan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 

sebagai berikut: 

http://www.jendralgaram.com/
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a) Sperma yang belum dibutuhkan dapat dibekukan, sebaliknya 

apabila akan digunakan, sperma tersebut dapat dicairkan. 

b) Inseminasi buatan lebih memudahkan peternak untuk 

mendapatkan hewan unggul tanpa harus mendatangkan 

jantannya. 

3) Fertilisasi In Vitro 

Fertilisasi In Vitro terjadi di dalam tabung sehingga 

lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung. Teknik teknologi 

reproduksi ini sudah sejak lama dilakukan pada hewan mamalia, 

tetapi untuk manusia baru dilakukan pada tahun 1974. Ilmuwan 

pertama yang berhasil melakukan percobaan bayi tabung pada 

manusia adalah P.C. Steptoe dan R.G. Edwards.  

Proses bayi tabung terdiri atas pengendalian proses 

ovulasi secara hormonal, prmindahan sel telur dari ovarium, dan 

pembuatan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Secara 

garis besar proses fertilisasi in vitro adalah sebagai berikut: 

a. sel telur diambil dari induk betina dan sperma diambil dari 

induk jantan. 

b. Sel telur dan sperma tersebut dimasukkan  ke dalam tabung 

reaksi yang berisi medium yang dibutuhkan untuk terjadinya 

pembuahan dan kondisinya disesuaikan dengan kondisi 

seperti di dalam tubuh. Bila proses ini berlangsung dengan 

baik, zigot akan terbentuk. 

c. Zigot dipelihara pada tabung reaksi hingga berkembang 

menjadi embrio. 

d. Setelah embrio berumur 2-5 hari, embrio tersebut di 

masukkan atau ditanamn di dinding rahim induk betina untuk 

proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi janin. Di 

dalam rahim tersebut, embrio mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan sampai siap untuk dilahirkan menjadi individu 

baru. 
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Sumber: www.galena.co.id 

4) Kloning  

Pada dunia biologi, pengertian kloning adalah suatu 

proses untuk menghasilkan populasi yang terdiri atas individu-

individu yang memiliki sifat kegenik yang sama. Proses ini di 

alam umum ditemukan pada bakteri, serangga, dan tumbuhan 

yang memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri secara 

aseksual.  

Pada bidang bioteknologi, istilah kloning mengacu pada 

suatu proses yang digunakan untuk menghasilkan salinan dari 

fragmen DNA (moleculer cloning), sel (cell cloning), atau 

organisme. 

a. Molecular cloning  

  Proses pada molecular clong umumnya diguankan untuk 

memperbanyak bagian DNA yang mengandung seluruh gen 

yang diinginkan, promotor, dan bagian DNA yang tidak 

mengkodekan protein. Metode ini banyak digunakan dari 

penyusunan urutan DNA dari suatu organisme sehingga 

produksi protein tertentu. 

 Proses molecular cloning melibatkan 4 proses utama, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fragmentasi-pemisahan rantai ganda DNA menjadi rantai 

tunggal. 

http://www.galena.co.id/
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2. Ligasi-penempelan fragmen-fragmen DNA pada urutan 

yang diinginkan. 

3. Transfeksi (Transfection)-pemasukan DNA yang baru 

dibentuk ke dalam sel. 

4. Seleksi-pemilihan sel-sel yang sukses menerima DNA 

baru. 

b. Cell cloning  

1. Kloning organisme uniselular 

 Mengkloningkan suatu sel berarti menghasilkan 

satu populasi sel dari sel tunggal. Proses ini sangat mudah 

dilakukan pada organisme uniselular seperti bakteri dan 

ragi dimana hanya diperlukan proses inokulasi pada 

medium yang tepat. Akan tetapi, hal ini akan menjadi 

suatu pekerjaan yang menantang bila proses kloning sel 

tersebut dilakukan pada organisme multiselular karena 

tidak terdapat medium khusus untuk menumbuhkan sel-

sel ini. 

 Proses klong sel tunggal melibatkan penggunaan 

“cincin kloning ” (cloning ring). Berdasarkan teknik ini, 

suspense sel yang terseleksi diencerkan sangat tinggi dan 

ditumbuhkan pada media tumbuh dengan harapan sel-sel 

tersebut akan tumbuh saling terpisah. Pada tahap 

pertumbuhan awal, ketika koloni-koloni hanya  terdiri 

hanya beberapa sel, cincin plastik steril, yang telah 

dicelupkan pada minyak ditempatkan mengelilingi suatu 

koloni sel dan sedikit tripsin ditambahkan. Sel-sel 

tersebut selanjutnya akan tumbuh di dalam lingkaran 

cincin tersebut dan klon dapat dikoleksi dari sel-sel 

tersebut. 

2. Kloning sel punca (cloning stem cells) 
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 Metode ini dikenal juga dengan istilah Somatic Cell 

Nuclear Transfer (SCNT). Teknik ini digunakan untuk 

mengasilkan embrio bagi keperluan penelitian atau terapi 

yang digunakan untuk memanen sel-sel punca (stem cell) 

yang digunakan untuk mempelajari perkembangan 

manusia dan potensinya untuk memerangi penyakit. 

Walaupun metode ini tidak dikembangkan untuk 

menghasilkan kloning manusia, metode ini menjadi dasar 

pengembangan kloning pada hewan ternak, salah satu 

contohnya adalah Dolly, kloning hewan pertama melalui 

metode SCNT. 

 Salah satu alasan penggunaan sel somatic untuk 

proses cloning adalah ketersediaanya yang sangat tinggi 

dan relatif mudah untuk diperbanyak dibandingkan sel-sel 

reproduksinya. Tahapan dari proses ini akan diterangkan 

lebih rinci pada pembahasan kloning domba Dolly yang 

akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya. 

c. Kloning organisme (organism cloning) 

  Percobaan kloning hewan menggunakan teknik 

SCNT pertama kali dilakukan oleh Hans Spemann dan Hilde 

Mangold pada tahun 1928 menggunakan embrio amfibi dan 

menemukan efek yang dikenal sebagai embryonic induction, 

yang dimiliki oleh berbagai bagain dari embrio yang 

mengarahkan pada perkembangan jaringan dan organ 

tertentu. 

  Pada tahun 1952 dua orang ilmuwan dari Amerika 

Serikat, yaitu Robert Briggs dan Thomas King mencoba 

menerapkan tekning kloning pada katak. Mereka 

memindahkan inti sel somatik dari seekor berudu ke dalam 

sel telur katak yang intinya telah dikeluarkan. Sel telur dan 



 

204 
 

inti sel tersebut kemudian tumbuh dan berkembang menjadi 

seekor berudu yang normal. 

  Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1962, 

John B. Gurdon juga mencoba mengkloning katak. Katak 

hasil kloningnya banyak yang cacat (abnormal). Dari hasil 

percobaan tersebut, ia kemudian mengulang dan 

menyempurnakan percobaanya sehingga dihasilkan katak  

yang tumbuh normal dan berkembang menjadi katak dewasa.  

  Setelah kloning pada katak berhasil, para ilmuwan 

tertarik untuk menerapkan teknik kloning pada mamalia. 

Pada tahun 1977, seorang ilmuwan dari jerman, yaitu Karl 

Illmunsee berhasil mengkloning tikus. Kemudian pada tahun 

1984, il,uwan dari inggris, yaitu Steen Wlladsen 

mengkloning kambing. Kambing pertama hasil cloning lahir 

pada tahun 1985 dan diberi nama Megan dan Morag, 

merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Keith 

Campbell  dan Ian Wilmut. Satu tahun kemudian, Ian Wilmut 

dan rekan-rekannya berhasil mengklon domba yang diberi 

nama domba Dolly. 

Teknik kloning yang dilakukan untuk menghasilkan 

domba Dolly adalah sebagai berikut. Domba yang 

digunakan adalah domba finn dorset dan blackface. Dari 

domba finn dorse diambil sel kelenjar susunya sebagai 

donor inti dan dari domba blackface diambil sel telurnya 

sebagai resepien. Inti sel telur domba blackface 

dihikangkan dengan cara mengambil nukleusnya dari dalam 

sel dengan menggunakan pipet mikro. Kemudian, sel 

kelenjar susu dari domba finn dorse difusikan dengan sel 

telur tanpa inti dari domba blackface. Hasil fusi ini 

berkembang menjadi embrio dalam tabung percobaan, 

kemudian embrio ini dipindahkan ke Rahim domba 
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blackface sehingga mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan sampai lahir menjadi individu baru yang 

memiliki ciri-ciri yang sama dengan domba finn dorset. 

Domba inilah yang kemudian diberi nama Dolly. 

 

Sumber: www.orindnesia.wordpress.com 

 

  Keberhasilan kloning pada Dolly sangat 

menggemparkan karena untuk menuju cloning manusia 

semakin dekat. Akan tetapi, Dolly tersebut akhirnya disuntik 

mati pada tanggal 14 Februari 2003. 

  Kloning pada domba yang dilakukan oleh Ian 

Wilmut menggunakan 277 domba percobaan. Dari ke 277 

domba tersebut hanya 29 yang berhasil menjadi embrio 

domba yang dapat ditransplantasikan ke rahim domba dan 

hanya satu yang berhasil dilahirkan menjadi domba yang 

normal. hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

kloning domba masih sangat rendah.    

b. Rekayasa Genetika 

Rekayasa genetik adalah suatu teknik memanipulasi gen 

suatu organisme untuk memperoleh produk baru. Rekayasa genetik 

dilakukan dengan cara membuat DNA rekombinan melalui 

penyisipan gen dengan plasmid sebagai vektornya. 

http://www.orindnesia.wordpress.com/
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Pada rekayasa genetika, gen diseleksi sesuai dengan sifat 

yang dikehendaki dan kemudian dikombinasikan dengan sumber 

yang berbeda, contohnya bakteri Bacillus thuringiensis memiliki gen 

yang dapat memproduksi racun bagi serangga. Melalui rekayasa 

genetik, gen ini diambil dan cangkokkan pada DNA tanaman kapas 

sehingga tanaman ini memiliki kemampuan untuk memproduksi zat 

racun bagi serangga. 

Beberapa prosedur umum pada pelaksanaan rekayasa 

genetika, yaitu: 

1. Mengidentifikasi gen yang diinginkan; 

2. Mengisolasi gen donor; 

3. Mengekstraksi plasmid dari sel bakteri; 

4. Membuka plasmid dan menyisipkan potongan DNA pembawa 

informasi sesuai dengan yang dikehendaki; 

5. Memasukkan plasmid berisi DNA rekombinan ke dalam sel 

bakteri; 

6. Membiakkan bakteri yang telah direkayasa di dalam tabung 

fermentasi. 

Beberapa unsur penting dalam pelaksanaan rekasaya genetika 

adalah plasmid, enzim, dan gransformasi. 

1) Plasmid  

Plasmid yaitu molekul DNA yang terdapat pada bakteri 

atau eukariot bersel satu, berbentuk kecil yang dapat bereplikasi. 

Plasmid berfunsi sebagai vektor (pembawa) gen yang akan 

disisipkan. 

Plasmid sel merupakan jenis plasmid yang sering 

digunakan pada rekayasa genetika. Berikut adalah beberapa 

alasan yang mendasarinya. 

a) Susunan kimia sel bakteri telah diketahui dan dikuasai sejak 

lama. 

b) Kemampuan berkembang biaknya sangat tinggi. 
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c) Plasmid sel bakteri mempunyai kemampuan untuk 

bereplikasi. 

d) Plasmid sel bakteri mudah disisipi gen lain. 

2) Enzim  

Enzim digunakan untuk memotong DNA dan mengambil 

gen-gen tertentu. Enzim ini dinamakan enzim restriksi atau 

enzim pembatas, contohnya enzim endonuklease. Enzim ini 

berfungsis sebagai gunting biologi. 

Stiap satu enzim pembatas hanya mampu memotong gen 

pada tempat-tempat tertentu, artinya setiap pemotongan suatu 

gen tertentu diperlukan enzim pembatas yang tertentu pula. Jenis 

enzim pembatas yang sudah ditemukan sekitar 200 jenis. 

Enzim lain digunakan untuk menyambung kembali 

potongan-potongan DNA. Enzim ini disebut enzim ligase.   

3) Transformasi  

Transformasi adalah pemindahan sifat-sifat dari suatu 

mikroba ke mikroba lainnya melalui bagian-bagian DNA 

tertentu dari mikroba satu ke mikroba lainnya. 

Salah satu contoh rekayasa genetika dengan menggunakan 

bakteri sebagai plasmidnya adalah proses pembuatan insulin. 

Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. 

a) Sel bakteri diambil plasmidnya. 

b) Gen penghasil insulin dari sel hewan diambil, kemudian 

disambungkan ke dalam plasmid sehingga plasmid baru 

mengandung gen penghasil insulin. 

c) Plasmid baru dimasukkan ke dalam bakteri. 

d) Bakteri-bakteri tersebut mengalami pembelahan sehingga 

didapatkan bakteri yang mampu menghasilkan insulin 

dalam jumlah yang banyak. 

Cara-cara yang umum digunakan pada rekayasa genetika. 

yaitu teknik DNA rekombinan dan teknik hibridoma. 
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1) Teknik DNA rekombinan  

Teknik DNA rekombinan dilakukan dengan 

mengganti atau menambah DNA dari luar ke DNA asli 

dalam sel sehingga disebut juga manipulasi genetika. 

2) Teknik hibridoma 

Hibridoma adalah sel-sel yang dihasilkan dengan 

cara pelebutan atau fusi dua tipe sel yang berbeda, 

misalnya sel eukariot normal dengan sel eukariot 

kanker. 

Salah satu teknik penggabungan yang umum 

digunakan adalah teknik elektrofusi (fusi atau 

penggabungan secara elektris). Teknik ini 

menggabungkan dua sel dalam suatu bidang elektris 

dengan frekuensi tinggi sehingga sel-sel tertarik satu 

sala lain dan melebur (fusi). 

Teknologi hibridoma dikembangkan untuk beberapa 

kepentingan, yaitu sebagai berikut. 

1) Menghasilkan antibodi dalam skala besar, 

contohnya antibodi monoklonal . 

2) Untuk menyilangkan makhluk hidup secara 

genetika dalam sel eukariot yang tidak dapat 

diselesaikan melalui pelebutan gamet. 

Adapun beberapa produk yang dihasilkan dari bioteknologi 

modern yaitu antibiotik, vaksin, antibody monoklonal, insulin, 

tanaman kebal terhadap hama dan penyakit, dan tanaman yang dapat 

memfiksasi nitrogen. 

a. Antibiotik  

Antibiotik adalah prosuk metabolisme yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tertentu yang mempunyai sifat dapat 

menghambat pertumbuhan atau merusak mikroorganisme lain. 

Antibiotik pertama yang digunakan untuk mengobati penyakit 
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pada manusia adalah tirotrisin. Antibiotik ini dihasilkan dari 

pengisolasian bakteri Bacillus brevis  (suatu bakteri tanah) oleh 

Rene Dubois. 

Penelitian tentang antibiotic pertama kali dilakukan oleh A. 

Gratia dan S. Dath pada tahun 1924. Penelitian ini menghasilkan 

actinomisetin dari Actinomycetes (bakteri mirip kapang). 

Actinomisetin digunakan untuk melisiskan bakteri dalam 

pembuatan vaksin.  

Pada tahun 1928, A. Flemming menemukan satu jenis 

antibiotik, yaitu penisilin dari jamur  Penicillium notatum. 

Antibiotik ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

Berikut jenis mikroorganisme dan antibiotik yang 

dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut. 

No  Mikroorganisme  Antibiotik 

 Actinomycetes   

1.   Streptomycetes griseus  Streptomycin 

2.  Streptomycetes erythreus  Erythromicin  

3. Streptomycetes noursei Nystatin  

4. Streptomycetes nodosus  Amphoetericin-B 

5. Streptomycetes niveus  Novobiocin 

 Bakteri   

6. Bacillus licheniformis Bacitracin  

7. Bacillus polymyxa Polymyxin-B 

 Jamur   

8. Aspergillus fumigatus Fumangilin 

9. Penicillium notatum Penisilin  

10. Penicillium griseofulvum Griseofulvin 
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Antibiotik digunakan untuk melawan berbagai infeksi 

mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen adalah 

mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. 

Antibiotik dapat diperoleh dari bakteri atau jamur yang 

diproses dengan cara tertentu. Tahap-tahap pembuatan antibiotic 

adalah sebagai berikut. 

1) Mikroorganisme penghasil antibiotic dikembangbiakkan. 

2) Mikroorganisme dipindahkan ke dalam bejana fermentasi 

(dalam bentuk cairan) pada bejana fermentasi ini 

mikroorganisme dipicu dengan lingkungan yang cocock 

supaya berkembang biak dengan cepat. 

3) Dari cairan biakan itu, antibiotik diekstraksi dan dimurnikan 

kemudian dilakukan pengujian dengan urutan sebagai 

berikut. 

a) Antibiotik diuji di dalam tabung reaksi, apakah dapat 

mematikan kuman atau tidak. 

b) Kemudian, antibiotik diujikan pada hewan percobaan. 

Pada pengujian ini diteliti juga efek samping antibiotik 

etresebut terhadap hewan percobaan. 

c) Apabila hasil pengujian pada hewan percobaan ternyata 

aman, maka antibiotik ini dapat diujikan pada 

sekelompok orang dewasa pengawasan ketat para ahli. 

d) Jika pada tahap tersebut ternayata aman, selanjutnya 

diujikan pada orang sakit dan kemudian dipasarkan. 

b. Vaksin  

Vaksin digunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh 

dari serangan penyakit. Secara konvensional, vaksin dibuat dari 

mikroorganisme (bakteri atau virus) yang dilemahkan atau 

toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Akan 

tetapi, vaksin ynag dihasilkan kurang aman dan dapat 

menimbulkan efek yang merugikan, misalnya: 
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1) Mikroorgnaisme yang digunakan untuk membuat vaksin 

kemungkinan masih melanjutkan proses reproduksi; 

2) Mikroorgnaisme yang digunakan untuk membuat vaksin 

kemungkinan masih memiliki kemampuan menyebabkan 

penyakit; 

3) Ada orang yang alergi terhadap sisa-sisa sel dari produk 

vaksin meskipun sudah dilakukan proses pemurnian; 

4) Orang-orang yang berkerja dalam pembuatan vaksin 

mungkin bersentuhan dengan organisme berbahaya yang 

digunakan sebagai bahan pembuat vaksin meskipun sudah 

dicegah dengan menggunakan pengaman seperti sarung 

tangan dan masker. 

Perkembangan bioteknologi yang semakin pesat dapat 

mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan tersebut. 

Vaksin dibuat secara bioteknologi melalui teknik rekayasa 

genetika, yaitu dengan menyisipkan gen-gen  penghasil 

antibodi ke dalam DNA mikroorganisme. Keuntungan lain 

pembauatan vaksin dengan rekayasa genetika selain lebih 

aman, juga dapat diproduksi dalam jumlah besar. 

  Prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembauatn 

vaksin adalah sebagai berikut. 

1) Mengisolasi gen-gen dari mikroorganisme penyebab 

penyakit yang berperan menghasilkan antigen yang 

merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi. 

2) Menyisipkan gen-gen yang telah diisolasi tersebut ke 

tubuh organisme yang kurang patogen. 

3) Mengkulturkan organisme hasil rekayasa sehingga 

menghasilkan antigen dalam jumlaha banyak. 

4) Mengekstraksi antigen yang selanjutnya digunakan 

sebagai vaksin. 
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Contoh vaksin antara lain vaksin poliomielitis, cacar air, 

rabies, rubella, dan gondrong. Proses pembuatan vaksin ini 

adalah sebagai cara penumbuhan virus di dalam kultur sel, 

seperti sel embrio ayam atau ginjal monyet. Kemudian, 

virus-virus tersebut diekstraksi dengan penyaringan. Hasil 

ekstraksi digunakan untuk mematikan virus tersebut. 

Selanjutnya, vaksin tersebut dapat dilemahkan dan disimpan 

pada suhu rendah dan dapat digunakan jika diperlukan. 

Apabila vaksin disuntikkan ke tubuh seseorang, maka 

memungkinkan tubuh membangun sistem kekebalan tubuh 

dengan membentuk antibodi. 

c. Antibodi Monoklonal  

Teknologi pembuatan antibodi monoklonal 

diperkenalkan oleh Kohler dan Milstein pada tahun 1975. 

Mereka dapat menunjukkan bahwa sel limfosit penghasil 

antibody dapat difusikan dengan sel myeloma (kanker). 

Teknologi ini menggunakan prinsip fusi protoplasma. 

Antibodi monoklonal adalah antibodi yang sama 

jenisnya dan diproduksi oleh sel plasma. Antibodi ini spesifik 

dan hanya merespon satu antigen asing saja. 

Pembentukan antibodi monoklonal  dilakukan dengan 

menggunakan kelinci atau tikus. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menginjeksikan antigen ke tubuh kelinci atau 

tikus yang digunakan sebagai hewan percobaan, kemudian 

limpahnya dipisahkan. Setelah itu dilakukan peleburan sel-sel 

limpa dengan sel-sel kanker yang menghasilkan sel hibridoma 

yang hanya menghasilkan satu antibodi berupa antibodi 

monoklonal. Antibodi monoklonal dapat dibekukan sebagai 

teknik menyimpannya dan dapat diinjeksikan ke dalam tubuh 

hewan atau dibiakkan dalam suatu kultur untuk menghasilkan 

antibodi dalam jumlah besar.   
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Sumber: www.muthiaura.wordpress.com 

 

Beberapa kegunaan antibodi monoklonal, yaitu: 

1. Untuk pengobatan kanker; 

2. Untuk mendeteksi kandungan HCG (Hormon Korionik 

Gonadotropin) dalam urin wanita hamil; 

3. Untuk mengikat racun dan menonaktifkanmya; serta 

4. Mencegah terjadinya penolakan jaringan terhadap sel hasil 

transplantasi jaringan lain. 

d. Insulin 

Insulin adalah protein yang berperan untuk mengontrol 

metabolisme gula dalam tubuh manusia. Apabila tubuh 

seseorang tidak mampu membentuk insulin dalam jumlah yang 

dibutuhkan maka akan menderita diabetes. 

Pasien diabetes memerlukan suntikan insulin tambahan. 

Pada awalnya insulin ini dibuat dari kelenjar pankreas sapi atau 

babi. Insulin yang butuhkan seorang pasien diabetes selama 

setahun lebih kurang sebanyak 0,5 g. insulin seberat itu 

diperoleh dari 4.800 g kelenjar pankreas dari 28 ekor hewan. 

Bayangkan, bila penderita diabetes mellitus sebanyak 800 

pasien lebih, berapa banyak hewan yang harus diambil 

pankreasnya setiap tahun? 

http://www.muthiaura.wordpress.com/
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Di samping itu, meskipun kebutuhan insulin pada derita 

diabetes terpenuhi melalui pengambilan insulin dari hewan, akan 

tetapi beberapa pasien menunjukkan gejala alergi. Melalui teknik 

rekayasa genetika, dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak 

tanpa mengorbankan banyak hewan ternak. Insulin ini diperoleh 

dangan mencangkokkan gen (transplantasi gen) yang mengkode 

insulin ke dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan gen gabungan ini 

dibiarkan membiakkan diri. Bakteri yang dibiakkan tersebut dapat 

memproduksi insulin yang dibutuhkan.  

e. Tanaman Kebal Terhadap Hama dan Penyakit 

1. Tanaman Kebal Terhadap Hama 

Umumnya tanaman budi daya tergantung oleh hama berupa 

insekta. Melalui rekayasa genetika, tanaman dapat dibuat kebal 

hama, salah satu caranya adalah dengan menyisipkan gen penghasil 

protein yang bersifat toksik (racun) untuk insekta, tetapi aman bagi 

organisme lainnya. Contohnya protein insektisida dari Bacillus 

thurigiensis.  

Cara pemanfaatan Bacillus thurigiensis untuk mencegah 

gama adalah sebagai berikut. Bacillus thurigiensis fermentasinya 

berupa ICP (Insecticides Crystal Protein) yang ditampung dan 

dicampur dengan bahan yang lengket, kemudian campuran ini 

disemprotkan pada tumbuhan. 

2. Tanaman Kebal Terhadap Penyakit Mozaik Daun 

Penyakit mozaik pada tanaman tembakau disebabkan oleh 

TMV (Tobacco Mozaik Virus). Melalui rekayasa genetika dapat 

dibuat tanaman tembakau yang kebal terhadap serangan TMV.  

f. Tanaman Yang Dapat Memfiksasi Nitrogen  

Tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen bebas dari udara 

adalah famili Leguminoceae. Beberapa penelitian kemudian 

dilakukan supaya tanaman selain Leguminoceae juga dapat 

memfiksasi nitrogen bebas dari udara. 
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Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menginjeksi 

tanaman dengan bakteri Rhizobium yang hidup dalam akar tanaman polong-

polongan. Di dalam bakteri tersebut telah ditransfer gen-gen tertentu dari 

bakteri lain yang menginfeksi tanaman selain dari familia Leguminoceae. 

Hasil akhirnya, bakteri tersebut mampu menambat atu memfiksasi nitrogen 

setelah diinfeksikan ke dalam tanaman selain dari familia Leguminoceae. 

 

E. DAMPAK BIOTEKNOLOGI TERHADAP SALINGTEMAS 

1. Tumbuhan dan Hewan Transgenik 

Tumbuhan dan Hewan Transgenik sejauh ini aman untuk 

dikonsumsi. Hal tersebut berdasarkan penyatakaan dari lembaga resmi 

internasional seperti WHO dan FAO. Penduduk Amerika Serikat sudah 

mengkonsumsi kedelai transgenik sejak tahun 1996, sedangkan 

masyarakat  Eropa yang awalnya menentang produk transgenik sekarang 

sudah menerimahnya. 

Walaupun demikian ada juga yang berpendapat bahwa terdapat 

beberapa kemungkinan risiko mengonsumsi makanan transgenik ini, 

seperti keracunan, risiko kanker dan alergi makanan. Hal ini bias terjadu 

karena produk transgenik bersifat “kebal antibiotik” dan mengandung 

“residu pertisida”.  

2. Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) 

Bayi tabung merupakan salah satu teknologi reproduksi yang 

bisa menjadi solusi bagi pasangan suami-istri yang kesulitan memperolah 

keturunan. Akan tetapi, proses bayi tabung akan menjadi proses yang 

tidak sah apabila sel telur dan spermanya bukan berasal dari pasangan 

suami-istri yang salah. 

3. Kloning  

Kloning dalam biologi adalah proses menghasilkan Individu-

individu dari jenis yang sama (populasi) yang identik secara genetik. 

Kloning merupakan  proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di 
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alam dan dialami oleh banyak bakteria, serangga, atau tumbuhan. Dalam 

bioteknologi, kloning merujuk pada berbagai usaha-usahan yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan DNA atau gen, sel, atau 

organisme. Arti kloning digunakan pula di luar ilmu-ilmu hayati. 

Kloning sebenarnya penting untuk menghasilkan organisme 

unggul. Kemajuan kloning pada tumbuhan dan hewan disembut dengan 

baik oleh umat manusia. Akan tetapi pada saat kloning menuju pada 

kloning manusia, muncullah perdebatan di kalangan ilmuwan, para 

politisi, dan masyarakat. Mereka ada yang mendukung dan ada yang 

tidak mendukung pengklonian manusia. 

Kalangan yang tidak mendukung cloning manusia didasarkan 

pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. 

a. Kloning pada mamalia belum berhasil secara sempurna. Hal ini 

dapat kita ketahui dari Dolly (domba hasil pengklonian) akhirnya 

harus disuntik mati karena menderita penyakit. 

b. Kloning manusia akan menimbulkan kekacauan kekerabatan dan 

identitas diri dari klon maupun induknya. 

c. Hasil pengklonian dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab. 

d. Satu hal yang utama adalah cloning manusia merupakan suatu 

intervensi terhadap cinptaan Tuhan Yang Maha Esa. 
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Rangkuman  

 

1. Bioteknologi adalah terpadu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti 

mikrobiologi, genetika,  biokimia, sitology, dan biologi molecular untuk 

mengolah bahan baku dengan bantuan mikroorganisme, sel, atau komponen 

selulernya yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan sehingga menghasilkan 

barang dan jasa. 

2. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi adalah virus, bakteri, 

jamur, alga, dan protozoa.mikroorganisme memiliki peran penting untuk 

menghasilkan suatu produk. 

 

EVALUASI 

 

1. Bioteknologi menggunakan prinsip  ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk 

penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip dasar dan bioteknologi 

konvensional ialah… 

A. Manipulasi DNA dan fermentasi 

B. Rekayasa genetika dan bantuan mikroorganisme 

C. Manipulasi DNA dan bantuan mikroorganisme 

D. Fermentasi dan bantuan mikroorganisme 

E. Fermentasi dan rekayasa genetika  

2. Nama mikroorganisme yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu… 

A. Aspergillus oryzae  

B. Penicilium Sp. 

C. Acetobacter ylinum 

D. Saccharomyces cereviceae 

E. Rhizopus oligosporus 

3. Jenis makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi kacang kedelai oleh 

jamur Aspergillus wentii yaitu… 

A. Yoghurt 

B. Roti 
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C. Tahu 

D. Kecap 

E. Tempe 

4. Dalam pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) menggunakan waktu 

fermentasi… 

A. 6 jam 

B. 12 jam 

C. 24 jam 

D. 36 jam 

E. 38 jam 

5. Pemuliaan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul dengan cara 

memindahkan gen tertentu dari suatu spesies lain dengan perantaraan 

mikroorganisme dikenal sebagai… 

A. Mutasi buatan 

B. Kultur jaringan  

C. Transplantasi 

D. Rekayasa genetik 

E. Radiasi induksi  

6. Alat yang berfungsi untuk sterilisasi alat pada proses pembuatan Virgin 

Coconut Oil (VCO) adalah… 

A. Autoklaf 

B. Laminar  

C. Oven  

D. Kalus  

E. Aseptis  

7. Bidang ilmu yang harus diperdalam untuk menerapkan bioteknologi adalah… 

A. Ekonomi, biologi molekuler, dan teknik kimia 

B. Biologi, kimia, dan fisika 

C. Kimia, mikrobiologi, dan sejarah  

D. Kimia, matematika, dan fisika 

E. Mikrobiologi, genetika, dan biokimia 
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8. Teknik dalam bioteknologi untuk menyediakan bibit unggul yang seragam 

dan dalam jumlah yang banyak… 

A. Rekombinasi gen 

B. Cangkok 

C. Rekayasa genetika 

D. Kultur jaringan  

E. Penyemaian biji   

9. Kultur jaringan dilakukan pada tumbuhan dengan memanfaatkan salah satu 

sifat tumbuhan, yaitu… 

A. Etiolasi 

B. Totipotensi  

C. Irritabilitas  

D. Reproduksi 

E. Regenerasi  

10. Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) menggunakan perbandingan air kelapa 

dan kanil… 

A. 100/1000 mL 

B. 200/1000 mL 

C. 250/1000 mL 

D. 300/1000 Ml 

E. 350/1000 mL 

11. Di bawah ini yang bukan merupakan pemanfaatan rekayasa genetik untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan manusia yaitu… 

A. Terapan gen sel sumsum tulang  

B. Insulin  

C. Antibodi monoklonal  

D. Antibiotik 

E. Interferon  

12. Salah satu temuan penting di bidang kedokteran adalah pembuatan antibodi 

monoklonal. Teknik bioteknologi ini didasarkan pada… 

A. Teknik kultur jaringan 
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B. Teknik hibridoma 

C. Pencangkokan gen 

D. Teknologi plasmid 

E. Pencangkokan nukleus  

13. Suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang mempunyai kemampuan atau 

daya tehap terhadap hama dan penyakit. Teknik bioteknologi yang dapat 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah… 

A. Hibridoma 

B. Kloning transfer 

C. Kultur jaringan 

D. Transgenik 

E. Inti kloning embrio 

14. Ilmuwan bioteknologi dengan penemuan penisilin dari Penicillum notatum 

adalah… 

A. Alexander Flemming 

B.  Robert Hooke 

C. Robert Cock 

D. Louise Pasteur Lazzaro Spalanzani 

E. Dr. Chakrabarty, peneliti yang bekerja untuk perusahaan general Electrik 

15. Penerapan teknologi rekayasa genetika pada manusia pertama kali adalah 

pada penderita… 

A. Malaria 

B. Diabetes  

C. Asma  

D. Ginjal  

E. Jantung  

16. Antibodi monoklonal bertujuan untuk… 

A. Mencegah terjadinya infeksi 

B. Mendiagnosis jenis penyakit 

C. Menyembuhkan kanker tertentu 

D. Mencegah kekerdilan  
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E. Mengobati suatu penyakit 

17. Pemanfaatan bakteri untuk mendapatkan insulin secara bioteknologi untuk 

kehidupan manusia dapat dilakukan dengan cara… 

A. Kultur jaringan 

B. Rekayasa genetik 

C. Pembuatan vaksin 

D. Mutasi dan hibridisasi 

E. Fermentasi  

18. Pengembangan bioteknologi, terutama teknologi rekayasa genetik, 

memerlukan penguasaan bidang ilmu, khususnya… 

A. Biokimia 

B. Biologi molekuler 

C. Mikrobiologi 

D. Genetika 

E. Elektronika dan instrumentasi  

19. Senyawa antivirus yang bermanfaat untuk mengobati beberapa bentuk kanker 

dengan dihasilkan mikroorganisme melalui bioteknologi adalah… 

A. Insulin 

B. Interferon 

C. Beta-endorfis 

D. Interleukin 

E. Eritropika 

20. Penggunaan bioteknologi telah memberikan banyak manfaat dalam 

kehidupan manusia. Hal yang bukan merupakan dampak negatif bioteknologi 

adalah… 

A. Munculnya tanaman supergulma 

B. Penyalahgunaan senjata biologi 

C. Penyebaran strain bakteri tertentu secara liar 

D. Menciptakan mikroorganisme patogen baru 

E. Menstabilkan keseimbangan ekosistem  
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Penilaian 

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban modul ini. Hitunglah 

jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat 

penguasan anda terhadap materi kegiatan belajar. 

 

Tingkat Penguasan 
                    

           
       

 

Arti tingkat kepuasan:  

90-100 % = Baik sekali 

80-89 % = Baik 

70-78 % = Cukup 

<70 %  = Kurang  
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Lampiran 16 

Surat-Surat 
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Lampiran 17                              DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Pohon Kelapa (Cocos Nucifera L.)        Pengupasan kelapa (Cocos Nucifera L.) 

  

      Pemarutan kelapa                                Persiapan Alat yang akan digunakan 
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Sterilisasi Alat   Fermentasi air kelapa 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Penimbangan kelapa parut 3 kg                                 Pemerasan Santan Kelapa 

 

      Proses penyaringan Santan 

 

 

  

 

 

 

 

        Proses penyaringan santan kelapa                 Santan kelapa dimasukkan kedalam botol 
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        Santan difermentasi selama 3 jam                       Setelah difermentasi selama 3 jam 

 

 

 

 

 

pe 

 

 

 

                  Pemisahan kanil dan air                               Pengukuran kanil 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan starter air kelapa 100 mL              Sampel difermentasi selama 36 jam 
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Setelah fermentasi 36 jam                                                    Pemisahan VCO dan air 

 

 
 

Penyaringan VCO 
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Virgin Coconut Oil (VCO) fermentasi air kelapa 
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Pengujian Asam Lemak Bebas pada sampel              Pengujian kadar air pada sampel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uji Organoleptik (aroma, rasa dan warna)                 Validasi modul oleh dosen  

 

 
            Proses validasi modul                                  Validasi modul oleh guru pengampuh 
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Pembelajaran menggunakan modul pada siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Proses penilaian pada siklus I           Pembelajaran menggunakan modul pada siklus II 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Proses penilaian pada siklus II                     Membimbing siswa membuatan VCO 
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Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMA Negeri 1 Oheo 
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