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A. Rancangan Penelitian 

Penelitian tentang perbandingan variasi jenis ragi terhadap kadar 

bioetanol merupakan jenis penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui kadar bioetanol yang paling tinggi pada variasi jenis ragi yang tepat. 

Parameter yang akan diukur yaitu kadar bioetanol dengan uji alkohol 

menggunakan alkoholmeter. Percobaan dilakukan di desa Totomulyo, 

kecamatan Gunung Terang kabupaten Tulang Bawang Barat yang kemudian 

pengujian kadar bioetanol dilakukan secara mandiri dengan menggunakan alat 

alkoholmeter. Metodologi penelitian menggunakan teknik rancangan acak 

lengkap (RAL). Pengulangan setiap perlakuan sebanyak 5 kali, lama waktu 

fermentasi yaitu 60 jam. Desain rancangan acak lengkap (RAL) ditunjukkan pada 

tabel 4 yang dibuat peneliti. 

Tabel 4. Desain Rancangan Penelitian 

Perlakuan 1 (P1) Perlakuan 2 (P2) 

P1U1 P2 U1 

P1 U2 P2 U2 

P1 U3 P2 U3 

P1 U4 P2 U4 

P1 U5 P2 U5 

Keterangan: 

P1: ragi tape 

P2: : ragi roti 

U1: Ulangan ke-1 

U2: Ulangan ke-2 

U3: Ulangan ke-3 

U4: Ulangan ke-4 

U5: Ulangan ke-5 

 



 

 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Variasi Jenis Ragi  

Pembuatan bioetanol menggunakan ragi tape dan ragi roti. Ragi tape 

mengandung mikroba Amylomyces rouxii, Rhizopus sp, Aspergillus sp, 

Mucor spdan ragi roti mengandung mikroba Saccharomyces cerevisiae. 

2. Kadar Bioetanol 

Bioetanol disebut juga etil alkohol yang terbuat dari bahan alami dengan 

melibatkan jasad renik, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, 

memiliki warna bening, mudah terbakar, dan merupakan bagian dari jenis 

alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bioetanol 

diperoleh dari proses fermentasi umbi talas oleh bakteri Saccharomyces 

cerevisiae yang terdapat dijenis variasi ragi yang kemudian dimurnikan 

dengan cara destilasi. Bioetanol dari hasil destilasi tersebut kemudian 

dikembangkan sebagai petunjuk praktikum SMA kelas XII. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan total keseluruhan obyek yang akan diteliti atau 

bahan penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan dalam 

penelitian (Sani, 2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu 5 Kg umbi 

talas. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagaian dari populasi atau sebagian kumpulan dari unit 

penelitian. Sampel penelitian ini yaitu 5000 gram yang berasal dari setiap 

perlakuan dan 5 kali ulangan akan menhasilkan 90 ml bioetanol 

(Ginting:2009).  

 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat untuk mengukur subyek 

yang akan diteliti. Instrumen dalam penelitian ini berupa cara kerja ataupun 

langkah-langkah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Berikut adalah alat 

dan bahan adalah sebagai berikut: 
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1. Alat  

a. Kompor 

b. Panci 

c. Baskom 

d. Kaleng fermentasi 

e. Timbangan 

f. Alkoholmeter 

g. Botol plastik 

h. Blender 

i. Seperangkat alat destilasi 

j. Bunsen 

k. Pisau 

l. Kain saring 

m. Hot plate 

n. Buret digital 

 

2. Bahan  

a. Umbi talas 5000 gram 

b. Ragi tape dan regi roti 100 gram 

c. Air 5 liter 

d. Gula  155 gram 

 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah proses 

fermentasi selama 60 jam, agar umbi talas mengalami fermentasi sempurna. 

Proses fermentasi dilakukan pada suhu ruang (26-280C). Tahap yang kedua 

adalah proses destilasi, yang dilakukan pada suhu maksimal 780C hingga 

diperoleh volume hasil sebanyak 75% dari volume awal. Proses destilasi ini 

dilakukan berulang-ulang kali sampai diperoleh kadar bioetanol 90% dan 

kadar bioetanol 94%. Tahap yang terahir adalah penentuan kualitas 

bioetanol yang dihasilkan menggunakan alkoholmeter. Parameter kualitas 

bioetanol yang diamati meliputi kadar etanol, rendamen bioetanol, densitas, 

dan uji kelayakan nyala api. 

a. Tahapan Fermentasi 

1) Mengupas dan memotong umbi talas menjadi 4 bagian. 



2) Menimbang sebanyak 5000 gram. 

3) Merebus umbi talas selama 30 menit. 

4) mengeringkan dibawah sinar matahari selama 30 menit sampai. 

kadar air sedikit berkurang. 

5) Melumatkan umbi sampai halus. 

6) Menambahkan air sebanyak 5 liter dengan perbandingan 1:1. 

dengan umbi, merebus kembali  hingga menjadi bubur. 

7) Memeras/menyaring dengan kain saring untuk diambil patinya. 

8) Setelah mendapatkan air pati umbi talas kemudian mencampur 

ragi tape sebanyak 100 gram dan gula 155 gram dengan air pati 

tersebut. 

9) Menaruh didalam wadah rapat dan menutup agar tidak ada udara 

didalamnya (anarob) selama 60 jam.  

10) Percobaan dengan langkah yang sama dilakukan pada fermentasi 

menggunakan ragi roti. 

b. Tahapan Destilasi  

Destilasi atau sering dikenal dengan penyulingan adalah metode 

yang digunakan untuk memisahan larutan berdasarkan perbedaan titik 

didih yang dimiliki larutan tersebut. Destilasi dilakukan untuk memisahkan 

etanol dari bahan fermentasi ( air dan etanol). Titik didih dari bioetanol 

murni adalah 78oC sedangkan air adalah 100oC (dalam keadaan standar). 

Memanaskan sampel uji pada rentang suhu berkisar antara 60-80oC yang 

akan mengakibatkan sebagian besar bioetanol menguap terlebih dahulu. 

Ada pun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Langkah yang pertama adalah merangkai alat untuk menenentukan 

untuk titik didih, diantaranya alat-alat tersebut adalah kompor atau 

hot plate, thermometer suhu, sirkulator, kondensor dan labu 

destilasi. Labu didih berfungsi untuk tempat mendidikan bahan uji 

atau sampel yang digunakan hingga terjadinya proses penguapan. 

Thermometer berfungsi untuk pengukur tinggi suhu pada titik didih 

larutan ketika jatuh pada labu destilasi dari kondensor. Kondensor 

atau selang pendingin berfungsi untuk jalannya cairan hasil 

penguapan serta mendinginkan uap larutan yang terbentuk dari 

hasil penguapan hingga kemudian diteruskan kedalam labu destilasi 

dalam bentuk cair. Prinsip kerja dari alat destilasi sederhana adalah 



penguapan yang bekelanjutan, yang mana prinsip kerjanya alat ini 

adalah dengan memisahkan larutan dengan titik didih yang berbeda 

yaitu dengan cara diuapkan terlebih dahulu menjadi embun dan uap 

panas, setelah itu diubah menjadi cairan kembali melali cara 

pendinginan. 

2. Larutan yang akan didestilasi dimasukkan kedalam labu didih. 

Larutan tersebut adalah bahan yang sebelumnya telah difermentasi 

dan telah mengandung alkohol sebelumnya. 

3. Labu didih kemudian dipanaskan agar diperoleh bioetanol dan 

terjadi proses penguapan sehingga terjadi pengembunan atau biasa 

dikenal proses kondensasi. 

4. Cairan dari hasildestilasi tersebut kemudian dimasukkan kedalam 

tabung untuk ditampung (Prasetyajati:2015) 

 

4. Penentuan Kualitas Bioetanol  

a. Uji Penentuan Kadar Alkohol 

Alat yang biasa digunakan untuk menentukan dan mengukur 

kadar bioetanol tersebut dengan nama alkoholmeter atau hydrometer 

alkohol. Pengunaan alkohol meter sangat sederhana. Langkah yang 

pertama adalah dengan masukkan bioetanol kedalam tabung atau botol 

yang dapat menampung volume dan tingginya melebih dari panjang alat 

alkohol meter tersebut. Kemudian batang alkohol meter kedalam gelas 

ukur. Alkohol meter akan tenggelam dan batas airnya akan menunjukkan 

berapa kandungan alkohol didalam larutan tersebut, dengan 

memasukkan destilat sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian 

alkoholmeter dicelupkan ke dalam destilat. Garis batas yang tercelup 

pada permukaan alat alkoholmeter menunjukkan kadar tingginya alkohol 

pada bahan sampel yang diuji (Wijaya:2012). 

b. Uji Nyala Api 

Uji nyala api yang digunakan adalah menggunakan prinsip 

kapilaritas atau sumbu kompor, dimana bioetanol yang dihasilkan dapat 

atau tidak menyalakan sumbu pada kompor serta warna api yang 

dihasilkan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut 

1) Memasukkan bioetanol hasil destilasi kedalam tabung bunsen. 

2) Menyalakan sumber bunsen dengan korek api. 



 

 

5. Pembuatan Petunjuk Praktikum 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian perbandingan variasi jenis ragi terhadap kadar bioetanol dan 

petensinya sebagai petunjuk praktikum biologi kelas XII pada materi 

bioteknologi yang meliputi tahapan menganalisis potensi serta 

permasalah, pengumpulan data yang didapat, mendesain produk, validasi 

hasil produk, dan revisi hasil produk. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut. 

a. Analisis potensi dan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji beberapa literatur yang terkait dengan pembelajaran biologi 

khususnya pada materi bioteknologi . 

b. Data yang digunakan sebagai potensi untuk mengembangkan petunjuk 

praktikum didapatkan melalui hasil pengukuran kadar bioetanol dari 

umbi talas (Colocasia esculentab L). 

c. Tahapan desain merupakan tahap penentuan isi dari petujuk 

praktikum. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah merancang isi dari 

petunjuk praktikum, didalamnya meliputi tujuan petunjuk praktikum, 

kajian dasar teori, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, 

kesimpulan, latihan soal, tugas, sumber referensi yang relevan, dan 

lembar evaluasi. Merancangan petunjuk praktikum ini dimulai dari 

menganalisis kompetensi dasar sebagai dasar untuk menentukan 

tujuan praktikum. Kemudian selanjutnya  penyusunan bagian 

rancangan isi, yaitu proses penyusunan dasar teori, alat dan bahan, 

cara kerja, hasil pengamatan, kesimpulan, latihan soal, tugas, dan 

sumber referensi yang relevan agar dapat membantu peserta didik 

dalam melaksanakan praktikum dengan baik. 

d. Tahap yang terahir adalah validasi petunjuk praktikum . Tahapan ini 

dilakukan untuk melihat potensi dam kelayakannya sebagai petunjuk 

praktikum.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dilakukan 

dengan caraa mencatat secara langsung data yang didapatkan dari uji 



kadar bioetanol umbi talas, uji nyala api, dan validasi potensi petunjuk 

praktikum.  

1. Kadar Bioetanol  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat secara 

langsung data yang diperoleh dari kadar bioetanol hasil destilasi 

menggunakan alkoholmeter, pencatatan data dilakukan dalam bentuk 

tabal yang ditunjukkan pada tabel 5 data kadar bioetanol. 

Tabel 5. Data Kadar Bioetanol 

No Jenis ragi 

Uji Alkohol  

U1(%) U2(%) U3(%) U4(%) U5(%) 

1. Ragi Tape      

2. Ragi  Roti      

 

2. Uji Nyala Api 

Uji nyala api yaitu uji yang dilakukan untuk tujuan mengetahui 

dan melihat perbedaan warna yang terdapat pada api yang dihasilkan 

dari bahan uji dengan cara pembakaran sumbu yang dapat menyalakan 

api. Uji nyala api digunakan untuk menentukan identitas dari bahan 

bakar tidak diketahui atau ion metalloid berdasarkan karakteristik warna 

yang tampak menyala pada sumbu bunsen. Panas api menyebabkan 

mereka untuk memancarkan cahaya tampak.  

Tabel 6. Uji Nyala Api 

No Kriteria uji  

  

Ragi Tape Ragi Roti 

1 Dapat menyalakan sumbu   

2 Warna Api   

3 Waktu    

Kriteria pengujian: 



1. Dapat menyalakan sumbu: Beri tanda centang (√) jika dapat 

menyalakan sumbu dan  tanda silang (x) jika tidak dapat 

menyalakan sumbu 

2. Warna api: Merah  
Kuning 
Ungu 
Biru 
Hijau  

3. Waktu:   Lama 
Sedang  
Cepat  
 

3. Uji Validasi Petunjuk Praktikum 

Validasi buku petunjuk praktikum dilakukan dengan dosen ahli yang 

dalam bentuk tabel validasi. Adapun penilainnya dalam bentuk angket 

caranya menceklis dengan keterangan SB (Sangat Baik), B (Baik), KB 

(Kurang Baik), dan TB (Tidak Baik) pada Tabel 7. 

KI 4:  Mengolah, menyaji, menalar dan mencipta dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

KD 4.10: Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan 

prinsip bioteknologi modern dan konvensional untuk 

menghasilkan produk, dan mengevaluasi produk yang 

dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan. 

Tabel 7. Format Validasi Petunjuk Praktikum 

Jenis Pernyataan 
Penilaian 

SB B KB TB 

Kebenaran Konsep (Ahli Materi) 

a. Petunjuk praktikum yang menggunakan 

bahan lokal dalam menghasilkan produk 

    

b. Konsep yang terdapat pada petunjuk 

praktikum, materi pokok bioteknologi sesuai 

dengan konsep yang materi biologi. 

    

c. Penjelasan tentang konsep kegiatan sesuai     



dengan tingkat peserta didik (kelas XII) 

d. Kedalaman materi sesuai dengan tingkat 

kematangan berpikir peserta didik 

    

Total      

Jenis Pernyataan 

Penilaian 

SS S KS TS 

Kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan (Ahli Media) 

a. Kalimat jelas dan mudah dipahami      

b. Penggunaan  tata bahasa yang komunikatif 

dan menarik 

    

c. Ketepatan dan kebenaran dalam 

penggunaan istilah-istilah biologi 

    

d. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

arti ganda/menggunakan kata kiasan 

    

 

Total     

 

Jenis Pernyataan 

Penilaian 

SS S KS TS 

Tampilan fisik petunjuk praktikum (Ahli Media) 

a. Desain petunjuk praktikum secara 

keseluruhan menarik 

    

b. Cetak tulis dan gambar jelas     

c. Desain halaman petunjuk praktikum teratur 

dan jelas 

    

Total     

 



Jenis Pernyataan 

Penilaian 

SS S KS TS 

Integritas ketrampilan laboratorium (Ahli Media) 

a. Safety skill (terdapat simbol-simbol 

keselamatan kerja laboratorium pada 

petunjuk praktikum) 

    

b. Manipulative laboratory skill (terdapat 

kegiatan yang mengarah pada 

keterampilan dan kemampuan melakukan 

manipulasi bahan dan peralatan biologi 

pada petunjuk praktikum) 

    

c. Process laboratory skill (terdapat kegiatan 

mengamati, menggunakan alat dan bahan, 

menerapkan konsep, dan berkomunikasi 

pada implementasi petunjuk praktikum) 

    

d. Thinking skill (terdapat kegiatan yang 

mengarahkan siswa untuk menganalisis, 

mengenal dan memecahkan masalah, 

keterampilan mengevaluasi atau menilai, 

menyimpulkan pada petunjuk praktikum) 

    

Total     

 

Jenis Pernyataan 

Penilaian 

SS S KS TS 

Kesesuaian Pedagogical Conten Knowledge (PCK) di dalam 

petunjuk praktikum (Ahli Materi) 

a. Pendekatan sesuai kurikulum 2013     

b. Model pembelajaran sesuai kurikulum 2013     

c. Metode pembelajaran sesuai kurikulum 

2013 

    



d. Media praktikum yang digunakan sesuai 

dengan karakteri peserta didik 

    

e. Media praktikum yang digunakan sesuai 

dengan materi bioteknologi 

    

Total     

 

Jenis Pernyataan 

Penilaian 

SS S KS TS 

Evaluasi pembelajaran (Ahli Materi) 

a. Soal-soal sesuai dengan kegiatan 

praktikum 

    

b. Terdapat butir soal yang mengarahkan 

peserta didik untuk menemukan konsep 

dan menarik kesimpulan 

    

Total      

Diadaptasi dari Meyhandoko, 2013 
 
 
 
 
 
 
F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang diperoleh, secara kuntitatif menggunakan uji t 

karena dalam penelitian perlakuan yang diberikan terhadap sampel hanya dua 

perlakuan yaitu ragi tape dan ragi roti. Uji t merupakan perhitungan statistik 

parametrik untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel bebas terhadap 

variebel terikat dan uji t dapat digunakan untuk menguji hipoteis. Sebelum 

dilakukan uji hipoteis terlebih dahulu harus dilakukan uji persyaratan hipotesis. 

Uji persyaratan hipotesis dilakukan dengan cara melakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Digunakannya uji normalitas adalah untuk melihat data 

berdistribusi normal. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat data homogen. Uji 

normalitas menggunakan rumus liliefors, sedangkan uji homogenitas 

menggunakan uji  F. Secara kualitatif pengujian dilakukan dengan menggunakan 



uji nyala api dan uji validasi untuk menguji petunjuk praktikum biologi yang 

berdasarkan potensinya. 

1. Analisis Kadar Biotanol Umbi Talas 

a. Uji Normalitas 

Langkah-langkah melakukan uji normalitas menurut Sudjana (2005:466-

467) adalah sebagai berikut. 

1) Mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Mencari rata-rata 

dan simpangan baku (standar deviasi) dari data sampel. Rumus 

mencari rata-rata adalah ̅  
∑  

 
. rumus mencari simpangan baku 

adalah      
 ∑  

 
   ∑    

      
. 

2) Menentukan nilai    dengan rumus    
    ̅

 
. 

3) Setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian peluang F (Zi) = P (Z ≤ Zi) dihitung.  

4) Menghitung proporsi Z1, Z2, . . ., Zn  yang ≤ Zi. Jika proporsi ini 

dinyatakan dengan S(Zi), maka        
                         

 
 

5) Menghitung selisih             kemudian menentukan harga 

mutlak |           |. 

6) Menghitung harga yang paling besar diantara harga mutlak selisih . 

Harga terbesar disebut Lo. 

7) Berdasarkan nilai alpha 5%, tentukan nilai tabel (nilai kritis L) 

dengan melihat tabel liliefors. Kriterianya adalah populasi 

berdistribusi normal jika L0˃L atau L0 yang diperoleh dari data 

pengamatan melebihi L dari tabel. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai 

varian yang homogen atau tidak. Menurut sudjana (2005:249) bahwa 

digunakan uji F (kehomogenan) atau distribusi F sesuai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menentukan hipotesis yaitu Ho :   
     

  dan tandingannya H1 : 

  
     

  

2) Mencari masing-masing varians sampel dari populasi, kemudian 

menghitung harga F. 



  
                

                
 

3) Mencari F tabel dengan rumus F1/2 α (V1, V2). V1 didapatkan dari 

derajat kebebasan (dk) untuk pembilang n-1 dengan varians terbesar 

dan V2 didapatkan dari derajat kebebasan (dk) untuk penyebut n-1 

dengan varians terkecil. Tabel yang digunakan yaitu daftar I. Setelah 

didapatkan nilai F dan F tabel maka kriteria pengujian hipotesis 

adalah: terima hipotesis H0 jika F ≥ F1/2 α (V1, V2) untuk taraf α= 0,05 

atau 0,01. 

 

c. Uji t 

Uji Hipotesis yang dilakukan setelah mendapatkan data menurut 

Sudjana (2005): 

H0 : µ1 = µ2  

Hi : µ1 ≠ µ2 

Keterangan: 

µ1  =  Rata-rata populasi ke-1 (ragi tape) 
µ2  =  Rata-rata populasi ke-2 (ragi roti) 
 

 

 

 

 

 

Rumus yang digunakan yaitu:

  

 

Dengan kriteria uji 

Terima H0 jika -thit (1 – ½ α) < thit< thit (1 – ½ α), dimana <thit (1 – ½ α) 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk= (n1 + n2 – 2) dan peluang (1 – ½ 

α). Untuk harga t lainnya H0 ditolak. 

Keterangan:  


__

1X Rata-rata populasi ke-1 (ragi tape) 




__

2X Rata-rata populasi ke-2 (ragi roti) 

n1 = Jumlah sampel populasi ke-1 (ragi tape) 

n2 = Jumlah sampel populasi ke-2 (ragi roti) 

S1= Standar deviasi populasi ke-1 (ragi tape) 

S2 = Standar deviasi populasi ke-2 (ragi roti) 

Sg=  Standar deviasi gabungan. 

 

d. Uji Validasi Petunjuk Praktikum 

Data angket mengenai penilaian validitas oleh pakar terkait kualitas 

petunjuk praktikum dianalisis dengan kriteria:  

Skor 4 = sangat sesuai 

Skor 3 = sesuai 

Skor 2 = kurang sesuai 

Skor 1 = tidak sesuai 

Data yang telah diberi didapat kemudian dianalisis secara deskriptif 

menggunakan presentase dengan rumus. 

 

 

Keterangan: 

NP : Nilai persen yang dicari 

R  : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimum yang diharapkan 

(Meyhandoko, 2013) 

Tabel 8. Kriteria Penerapan 

Interval Kriteria 

25%≤skor<43,75% Tidak layak 

43,75%≤skor<62,50% Cukup layak 

62,50%≤skor<81,25% Layak 

81,25%≤skor<100% Sangat layak 

(Meyhandoko, 2013) 

 

 

 


