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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Daun Kelor (Moringa oleifera L.) 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Moringa oleifera L. 

Tanaman kelor merupakan tanaman khas daerah tropis yang juga mudah 

tumbuh. Tanaman ini tersebar luas di luar negeri salah satunya Afrika dan Asia 

yang sebagian besar memiliki iklim tropis. Indonesia memiliki iklim tropis 

sehingga tanaman kelor banyak tumbuh namun belum termanfaatkan secara 

maksimal dalam kehidupan (Ma’aruf et al., 2016). Menurut Sugianto (2016), 

klasifikasi tanaman kelor adalah sebagai berikut. 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Brassicales 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies  : Moringa oleifera L. 

Moringa oleifera L.  merupakan tanaman perdu dengan tinggi batang 7-11 

meter. Batang berkayu getas (mudah patah), cabang jarang, tetapi mempunyai 

akar yang kuat. Bunga berbau semerbak, berwarna putih kekuningan, dan tudung 

pelepah bunganya berwarna hijau, sedangkan buahnya berbentuk segitiga 

memanjang. Tanaman kelor memiliki akar tunggang, berwarna putih, membesar 

seperti lobak. Daun majemuk bertangkai panjang tersusun berseling, berabak daun 
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gasal, helai daun saat muda berwarna hijau tua, bentuk helai daun bulat telur, tipis 

lemas, ujung dan pangkal daun tumpul, tepi rata, susunan tulang daun menyirip, 

dan permukaan atas maupun bawah daun halus (Widowati., 2014).  

2.1.2 Kandungan Daun Kelor (Moringa oleifera L.) 

Daun kelor dikenal secara luas sebagai tanaman yang kaya akan gizi. 

Kandungan protein, vitamin, dan mineral pada daun kelor tergolong tinggi (Ana et 

al., 2017). Menurut Aminah, Ramadhan, & Yanis (2015), daun kelor mengandung 

7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali vitamin A wortel, 4 gelas kalsium susu, 3 kali 

potassium pisang, dan setara dengan protein 2 yogurt. Oleh karena itu kelor 

berpotensi untuk ditambahkan dalam olahan pangan sebagai fortifikan untuk 

menambah nilai gizi.  

Daun kelor selain bergizi tinggi juga kaya akan senyawa fenolik seperti 

asam fenolik, flavonoid, kuinon, kumarin, lignin, stilbenes, dan tanin (Rizkayanti, 

Diah, & Jura, 2017). Kandungan tanin pada daun kelor mencapai 13,2 sampai 

20,6 gram/ kg (Vergara-jimenez, Almatrafi, & Fernandez, 2017). Tanin yang 

terkandung pada daun kelor menyebabkan rasa sepat dan pahit apabila 

ditambahkan ke dalam produk pangan (Sari & Adi, 2017). Penjelasan mengenai 

tanin dan hidrolisis tanin adalah sebagai berikut 

1. Tanin 

Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

pada tanaman dan disintesis oleh tanaman. Tanin merupakan senyawa yang 

memiliki berat molekul 500-3000 dan mengandung sejumlah besar gugus hidroksi 

fenolik yang memungkinkan membentuk ikatan silang yang efektif dengan protein 
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maupun molekul lain (Hidayah, 2016). Menurut Elgailani & Ishak (2016), tanin 

dikelompokkan menjadi dua yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. 

Tanin pada daun kelor termasuk tanin terhidrolisis (Shanmugavel, Prabakaran, & 

George, 2018). Kandungan tanin pada daun kelor kering mencapai 13,2 sampai 

20,6 gram/ kg (Vergara-jimenez et al., 2017). 

Kandungan tanin yang tinggi pada daun kelor menyebabkan rasa pahit (Ma 

& Guo, 2014). Hal itu yang membuat penerapan kelor untuk komponen makanan 

fungsional sangat terbatas karena tercipta rasa getir di mulut (Pari, Karamać, 

Kosińska, Rybarczyk, & Amarowicz, 2007). Rasa getir atau pahit akan berkurang 

seiring dengan berkurangnya kadar tanin pada daun kelor (Ma & Guo, 2014). 

Tanin dapat dikurangi dengan cara dihidrolisis (Wulandari, 2018). 

2. Hidrolisis Tanin 

Hidrolisis tanin dilakukan oleh enzim tanin asil hydrolase (tanase). Enzim 

tanase berfungsi sebagai katalis dalam reaksi hidrolisis tanin. Enzim ini secara 

khusus memutuskan ikatan pada tanin terhidrolisis untuk menghasilkan asam 

galat dan glukosa (Banerjee & Mahapatra, 2012). Reaksi hidrolisis tanin dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Hidrolisis tanin oleh tanase (EC 3.1.1.20)  

(Sumber : Pandey, Larroche, & Soccol, 2018) 
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Berkurangnya kandungan tanin pada daun kelor menyebabkan daun kelor dapat 

dimanfaatkan sebagai komponen makanan  fungsional yang kaya akan gizi (Pari 

et al., 2007).  Hal tersebut terjadi karena setelah dilakukan hidrolisis tanin pada 

fermentasi daun kelor rasa pahit sudah tidak  dirasakan lagi (Wulandari, 2018). 

2.1.3 Pemanfaatan Daun Kelor (Moringa oleifera L.) 

Daun kelor dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi tepung atau serbuk 

daun kelor. Serbuk daun kelor tersebut kemudian akan diolah lebih lanjut menjadi 

olahan- olahan pangan. Salah satu olahan pangan yang disubtitusi dengan tepung 

daun kelor yaitu biskuit daun kelor. Telah banyak penelitian mengenai pembuatan 

biskuit daun kelor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suarti et al., (2015) mengenai pembuatan 

biskuit daun kelor yang disubtitusi dengan tepung MOCAF (Modified Cassava 

Flour) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi jumlah penambahan tepung daun 

kelor maka kadar karbohidrat akan semakin tinggi namun kadar air, organoleptik 

warna, organoleptik aroma dan organoleptik rasa semakin menurun. Penelitian 

lain dilakukan oleh Qonita (2014) mengenai pembuatan biskuit daun kelor yang 

ditambahkan dengan sari buah nanas. Pada penelitian tersebut semakin banyak 

penambahan tepung daun kelor maka kandungan protein biskuit semakin tinggi 

namun tingkat kesukaan panelis terhadap biskuit tersebut menurun. 

Penelitian pemanfaatan daun kelor juga dilakukan oleh Aina (2014) mengenai 

pembuatan biskuit daun kelor yang ditambahkan berbagai jenis lemak. Hasil dari 

penelitian ini yaitu biskuit daun kelor dengan perlakuan terbaik mengandung 

karbohidrat 39,77 gram, vitamin C ,2 mg  serta serat 13,48 gram. Biskuit hasil 
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penelitian ini secara organoleptik kurang diminati oleh panelis karena rasanya 

pahit. Pada penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan 

mengenai perlakuan awal pada bubuk kelor agar hasil biskuit tidak pahit. 

Perlakuan awal tersebut berupa fermentasi untuk menghidrolisis tanin (Aina, 

2014). 

2.2 Fermentasi 

Fermentasi adalah proses-proses yang menghasilkan komponen-komponen 

kimia kompleks sebagai akibat adanya pertumbuhan maupun metabolism 

mikroba. Proses fermentasi berperan terhadap terjadinya degradasi senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga menjadi lebih larut. 

Selain itu fermentasi juga mendegradasi senyawa kimia seperti tanin, polifenol, 

dan asam fitrat oleh enzim- enzim mikroba (Murtini, Prawira-atmaja, & Sutrisno, 

2016). 

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Fermentasi 

Fermentasi dipengaruhi oleh faktor- faktor yang secara langsung maupun 

tidak langsung. Menurut Azizah, Al-Baarri, & Mulyani (2012), faktor yang 

mempengaruhi  fermentasi adalah sebagai berikut. 

1) Substrat 

Substrat merupakan bahan baku fermentasi yang mengandung nutrient- 

nutrient yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan 

produk fermentasi. Nutrien yang paling dibutuhkan oleh mikroba adalah 

karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber karbon yang digunakan sebagai 

sumber energi.  
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2) Suhu 

Suhu lingkungan fermentasi sangat mempengaruhi proses fermentasi. Suhu 

lingkungan fermentasi mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 

Mikroorganisme memiliki kriteria suhu pertumbuhan yang berbeda- beda. Jika 

suhu terlalu rendah maka fermentasi akan berlangsung secara lambat. Sebaliknya 

jika suhu terlalu tinggi maka mikroorganisme akan mati sehingga proses 

fermentasi tidak akan berlangsung. Aspergillus niger dapat tumbuh dengan baik 

pada kisaran suhu 6- 47oC (Dijksterhuis & Wosten, 2013). 

3) pH 

Derajat keasaman merupakan factor penting yang perlu diperhatikan pada 

saat proses fermentasi. pH yang dibutuhkan Aspergillus niger pada proses 

fermentasi yaitu antara 1,5 sampai 9,8 (Dijksterhuis & Wosten, 2013). 

4) Oksigen 

Oksigen secara tidak langsung mempengaruhi fermentasi. Mikroorganisme 

yang berperan dalam proses fermentasi terdapat dua jenis, yaitu mikroorganisme 

aerob dan anaerob. Kebutuhan oksigen dipengaruhi dari jenis mikroorganisme 

yang digunakan saat proses fermentasi. 

5) Mikroorganisme  

Mikroorganisme merupakan pelaku fermentasi. Pada fermentasi tanin untuk 

menghasilkan asam galat dan glukosa dibutuhkan Aspergillus niger. Aspergillus 

niger dapat menghasilkan enzim tanase untuk mendegradasi tanin. Aspergillus 

niger dilaporkan mampu menghasilkan tanase menggunakan media padat (Junaidi 

& Anwar, 2018). Aspergillus niger dalam pertumbuhannya berhubungan langsung 
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dengan zat makanan yang terdapat dalam substrat. Molekul sederhana yang 

terdapat di sekeliling hifa dapat langsung diserap ke dalam sel, dengan 

menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler (Wulandari, 2018).  

Salah satu enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh Aspergillus niger yaitu 

enzim tanase. Tanase merupakan enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam 

reaksi hidrolisis tanin. Tanase secara khusus memutuskan ikatan galoil pada tanin 

terhidrolisis untuk menghasilkan asam galat dan glukosa. Selain itu, tanase juga 

memiliki kemampuan mengkatalis reaksi hidrolisis tanin terkondensasi untuk 

menghasilkan senyawa flavonoid. Enzim ini secara luas digunakan untuk 

menurunkan kandungan tanin pada industri makanan (Wulandari, 2018).  

2.2.2 Fermentasi Daun Kelor (Moringa oleifera L.) 

Pada dasarnya tanin terdapat pada semua daun termasuk daun kelor. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menurunkan kadar  tanin 

dengan cara fermentasi pada daun. Penelitian  yang dilakukan oleh Ogunmefun & 

Achike (2017) menyatakan bahwa terdapat perubahan kadar tanin selama proses 

fermentasi. Hal serupa juga dikatakan oleh (Rahman & Osman, 2016) bahwa lama 

waktu fermentasi mempengaruhi penurunan  kadar tanin. Penurunan kandungan 

tanin selama proses fermentasi terjadi karena degradasi tanin oleh 

mikroorganisme. Menurut Wulandari (2018), beberapa mikroorganisme diketahui 

mempunyai tanase yang dapat menghidrolisis tanin. Salah satu mikroorganisme 

yang mempunyai tanase adalah Aspergillus niger (Anwar, 2015). 

Penelitian mengenai penurunan kadar tanin dengan fermentasi juga dilakukan 

oleh Tanjung et al., (2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
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semakin lama proses fermentasi maka akan semakin banyak tanin yang 

mengalami perubahan sehingga kadar tanin menurun. Perlakuan yang paling baik 

dalam menurunkan kadar tanin yaitu pada lama fermentasi 4 jam dibanding 1 jam, 

2 jam, dan 3 jam. Oleh karena itu, peneliti menentukan perlakuan lama fermentasi 

4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam dengan pertimbangan semakin lama 

fermentasi maka kadar tanin akan semakin menurun. Penelitian ini dikuatkan oleh 

Koni, Paga, & Jehemat (2010), bahwa terdapat penurunan kadar tanin dari 5,72% 

menjadi 0,43% sampai 0,34% akhibat dari proses fermentasi. Menurunnya kadar 

tanin akan memperbaiki rasa menjadi tidak pahit (Pari et al., 2007). 

Mekanisme mikroorganisme dalam menghidrolisis tanin melalui proses 

fermentasi dengan cara menghidrolisis ikatan ester pada tanin. Tanin akan diubah  

menjadi asam galat dan glukosa. Oleh karena itu lama waktu fermentasi 

berpengaruh terhadap kadar tanin (Wulandari, 2018).  

2.3 Biskuit 

2.3.1 Pembuatan Biskuit 

Pembuatan biskuit memerlukan alat berupa oven, alat pencetak biskuit, 

loyang, baskom, kompor gas, sendok, mixer, dan timbangan Suarti et al., (2015). 

Selain alat, bahan- bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan biskuit kelor yaitu 

tepung terigu, margarin, tepung daun kelor, gula halus, susu bubuk, kuning telur, 

dan garam dapur (Aina, 2014). Jumlah dari masing- masing bahan yang 

dibutuhkan untuk membuat biskuit kelor menurut Safi, Samie, & Abdulla (2014) 

yaitu tepung sebanyak 225 gram, margarin 64 gram, gula 130 gram, garam 2 

gram, dan  baking powder 2,5 gram.  Bahan- bahan tersebut kemudian diolah 
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melalui beberapa yaitu pencamburan bahan, pencetakan, pemanggangan, dan 

pengemasan.  

Proses pembuatan biskuit kelor menurut Mayasari (2015), yaitu terdiri dari 

tiga tahap antara lain pencampuran, pencetakan dan pemanggangan. Tahap 

pencampuran bertujuan meratakan pendistribusian  bahan- bahan yang digunakan 

dan untuk memperoleh adonan dengan konsistensi yang halus. Kemudian tahap 

pencetakan, adonan digiling menjadi lembaran dicetak sesuai keinginan dan 

diletakkan di loyang. Setelah itu tahap pemanggangan. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi pemanggangan diantaranya adalah tipe  oven, metode pemanasan, 

dan tipe bahan yang digunakan. 

Sedangkan menurut Murtiningsih et al., (2013), proses pembuatan biskuit 

terdiri dari tahap- tahap sebagai berikut. 

1) Menimbang bahan  yaitu tepung terigu, margarin, dan gula halus 

2) Mengocok margarin, kuning telur, gula halus sampai homogen atau 

tercampur secara merata 

3) Menambahkan tepung terigu kemudian dikocok dengan kecepatan rendah 

sampai adonan tercampur homogen 

4) Mencetak adonan sesuai dengan bentuk yang diinginkan 

5) Meletakkan adonan yang sudah dicetak  di atas loyang 

6) Memanggang dengan menggunakan oven selama 15 menit 

7) Mendinginkan produk pada udara terbuka. 

Hal serupa juga ditambahkan oleh Patil, Jaiswal, Chitte, Kalmegh, & Pardeshi 

(2014). Pembuatan biskuit terdiri dari tahapan sebagai berikut. 
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1) Mixing (pengadukan) : pada proses ini semua bahan seperti tepung terigu, 

margarin, gula, dsb dengan proporsi yang telah ditentukan dicampur untuk 

membuat adonan. Pada umumnya waktu pencampuran antara 10- 15 menit, 

tetapi terkadang ini bergantung pada jenis tepung. 

2) Moulding (pencetakan): adonan yang sudah tercampur rata dipipihkan di atas 

loyang menggunakan roller hingga pipih sehingga mudah untuk dibentuk 

atau di cetak. 

3) Baking (pemanggangan): ini adalah tahap ketiga dari pembuatan biskuit, 

adonan bisuit yang sudah dicetak diletakkan di atas 17oyang oven dengan 

temperature tertentu. Temperature yang umum digunakan yaitu antara 1800- 

2000C. 

4) Cooling (pendinginan): setelah pemanggangan biskuit, selama kurang lebih 

15 menit biskuit didiamkan dalam suhu ruang sebelum dilakukan 

pengemasan. 

2.3.2 Klasifikasi Biskuit 

Biskuit diklasifikasikan dalam empat jenis (Mayasari, 2015): 

1) Biskuit keras adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan yang keras 

(jumlah shortening dan gula yang digunakan lebih sedikit), berbentuk pipih, 

bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur padat. 

2) Crackers adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan keras melalui 

proses fermentasi atau pemeraman, berbentuk pipih yang rasanya mengarah 

pada rasa asin dan gurih, renyah dan apabila dipatahkan penampangnya 

berlapis- lapis. 
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3) Wafer adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan cair (jumlah air yang 

digunakan lebih banyak), berpori- pori kasar, relative renyah, dan bila dipatah 

kan penampangnya berongga- rongga. 

4) Cookies adalah jenis kue kering yang dibuat dari adonan lunak (jumlah 

lemak dan gula yang digunakan lebih banyak) atau keras, dan relative renyah. 

2.3.3 Biskuit Fermentasi Daun Kelor 

Pada dasarnya tanin terdapat pada semua daun termasuk daun kelor. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menurunkan kadar  tanin 

dengan cara fermentasi pada daun. Penelitian  yang dilakukan oleh Ogunmefun & 

Achike (2017) menyatakan bahwa terdapat perubahan kadar tanin selama proses 

fermentasi. Hal serupa juga dikatakan oleh Rahman & Osman (2016) bahwa lama 

waktu fermentasi mempengaruhi penurunan  kadar tanin. Penurunan kandungan 

tanin selama proses fermentasi terjadi karena degradasi tanin oleh 

mikroorganisme. Menurut Wulandari (2018), beberapa mikroorganisme diketahui 

mempunyai tanase yang dapat menghidrolisis tanin. Salah satu mikroorganisme 

yang mempunyai tanase adalah Aspergillus niger (Anwar, 2015). 

Penelitian mengenai penurunan kadar tanin dengan fermentasi juga 

dilakukan oleh Tanjung et al., (2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa semakin lama proses fermentasi maka akan semakin banyak tanin yang 

mengalami perubahan sehingga kadar tanin menurun. Perlakuan yang paling baik 

dalam menurunkan kadar tanin yaitu pada lama fermentasi 4 jam dibanding 1 jam, 

2 jam, dan 3 jam. Penelitian ini dikuatkan oleh Koni, Paga, & Jehemat (2010), 

bahwa terdapat penurunan kadar tanin dari 5,72% menjadi 0,43% sampai 0,34% 
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akhibat dari proses fermentasi. Menurunnya kadar tanin akan memperbaiki rasa 

menjadi tidak pahit (Pari et al., 2007). 

Mekanisme mikroorganisme dalam menghidrolisis tanin melalui proses 

fermentasi dengan cara menghidrolisis ikatan ester pada tanin. Tanin akan diubah  

menjadi asam galat dan glukosa. Oleh karena itu lama waktu fermentasi 

berpengaruh terhadap kadar tanin (Wulandari, 2018).  

Tepung fermentasi daun kelor dapat digunakan untuk inovasi pembuatan 

biskuit. Selama ini telah banyak dilakukan penelitian mengenai pembuatan biskuit 

dari tepung daun kelor yang belum difermentasi. Salah satunya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Qonita (2014) mengenai pembuatan biskuit kelor yang 

disubtitusi dengan nanas dengan tujuan menghilangkan rasa khas kelor. 

Menunjukkan hasil bahwa penambahan nanas tidak dapat menghilangkan rasa 

khas kelor tersebut sehingga biskuit tidak diterima di masyarakat. Hal ini terjadi 

karena nanas tidak dapat menutupi rasa pahit atau menurunkan kadar tanin pada 

daun kelor. Apabila biskuit kelor dibuat dari tepung fermentasi daun kelor maka 

rasa pahit akan berkurang karena tanin yang menyebabkan rasa pahit telah terurai 

saat proses fermentasi (Manihuruk et al., 2018). Hal serupa juga  dikatakan oleh 

Pari et al., (2007) bahwa penerapan kelor untuk komponen makanan fungsional 

sangat terbatas karena tercipta rasa getir di mulut, namun apabila tanin tersebut 

didegradasi pada proses fermentasi maka tepung daun kelor akan lebih dapat 
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2.4 Rasa Biskuit 

Rasa merupakan sensari rasa manis, asam, pahit, dan asin yang 

ditimbulkan oleh senyawa cita rasa. Cita rasa merupakan persepsi biologis seperti 

sensasi  yang dihasilkan oleh materi yang masuk ke mulut. Citarasa terutama 

dirasakan oleh  reseptor  aroma dalam hidung dan reseptor rasa dalam mulut. 

Senyawa citarasa merupakan senyawa atau campura senyawa kimia yang dapat 

mempengaruhi indra tubuh misalnya lidah sebagai indra pengecap. Pada dasarnya 

lidah hanya mampu mengecap empat jenis rasa yaitu asam, pahit, manis, dan asin, 

namun lewat proses pemberian aroma pada suatu produk makanan, lidah dapat 

mengecap rasa lain sesuai aroma yang diberikan (Tarwendah, 2017). 

Penilaian produk pangan dapat dilakukan dengan uji oganoleptik. Uji 

organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap produk 

pangan (Dewi, 2018). Menurut Widowati et al., (2014), uji organoleptik atau 

biasa disebut uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian menggunakan 

indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya terima terhadap 

produk. Indra yang digunakan dalam menilai sifat indrawi suatu produk adalah 

penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, ukuran, dan bentuk, indra 

peraba yang berhubungan dengan tekstur, indra pembau yang berkaitan dengan 

aroma suatu hasil olahan pangan, indra pengecap yang berkaitan dengan kepekaan 

rasa. 

2.4.1 Rasa Biskuit Daun Kelor 

Penelitian mengenai pembuatan biskuit daun kelor sudah banyak 

dilakukan. Menurut Qonita  (2014) dalam penelitiannya diketahui bahwa biskuit 
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daun kelor kurang diminati oleh panelis karena memiliki rasa yang cenderung 

pahit yang disebabkan oleh penambahan tepung daun kelor. Penelitian ini 

dikuatkan oleh Suarti et al., (2015) bahwa semakin tinggi penambahan tepung 

daun kelor akan menambah cita  rasa getir (pahit) yang kurang disukai oleh 

konsumen. Rasa pahit yang terdapat pada daun kelor disebabkan oleh kandungan 

tanin. Tanin pada daun kelor dapat di hidrolisis dengan enzim tanase yang 

dihasilkan oleh Aspergillus niger pada proses fermentasi. 

2.4.2 Rasa Biskuit Fermentasi Daun Kelor 

Biskuit kelor memiliki rasa pahit apabila dikonsumsi. Rasa pahit pada 

biskuit kelor disebabkan oleh kandungan tanin pada tepung daun kelor. Tanin 

akan mempengaruhi rasa pada bahan makanan karena tanin merupakan senyawa 

flavour sehingga menimbulkan rasa tertentu pada bahan makanan (Mawardi, 

Pramono, & Setiani, 2016). Hal tersebut dikuatkan oleh Sari & Adi (2017) bahwa 

senyawa tanin memiliki rasa pahit dan sepat sehingga apabila tepung daun kelor 

ditambahkan pada produk makanan maka akan menghasilkan produk yang 

memiliki rasa pahit. 

Rasa pahit akibat tanin yang terdapat pada tepung daun kelor dapat 

diminimalisir dengan fermentasi. Pada dasarnya tanin terdapat pada semua daun 

termasuk daun kelor. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk 

menurunkan kadar  tanin dengan cara fermentasi pada daun. Penelitian  yang 

dilakukan oleh Ogunmefun & Achike (2017) menyatakan bahwa terdapat 

perubahan kadar tanin selama proses fermentasi. Hal serupa juga dikatakan oleh 

Rahman & Osman (2016) bahwa lama waktu fermentasi mempengaruhi 



22 

 

 

penurunan  kadar tanin. Penurunan kandungan tanin selama proses fermentasi 

terjadi karena degradasi tanin oleh mikroorganisme. Menurut Wulandari (2018), 

beberapa mikroorganisme diketahui mempunyai tanase yang dapat menghidrolisis 

tanin. Salah satu mikroorganisme yang mempunyai tanase adalah Aspergillus 

niger (Anwar, 2015). 

Penelitian mengenai penurunan kadar tanin dengan fermentasi juga dilakukan 

oleh Tanjung et al., (2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

semakin lama proses fermentasi maka akan semakin banyak tanin yang 

mengalami perubahan sehingga kadar tanin menurun. Perlakuan yang paling baik 

dalam menurunkan kadar tanin yaitu pada lama fermentasi 4 jam dibanding 1 jam, 

2 jam, dan 3 jam. Penelitian ini dikuatkan oleh Koni, Paga, & Jehemat (2010), 

bahwa terdapat penurunan kadar tanin dari 5,72% menjadi 0,43% sampai 0,34% 

akhibat dari proses fermentasi. Menurunnya kadar tanin akan memperbaiki rasa 

menjadi tidak pahit (Pari et al., 2007). 

Mekanisme mikroorganisme dalam menghidrolisis tanin melalui proses 

fermentasi dengan cara menghidrolisis ikatan ester pada tanin. Tanin akan diubah  

menjadi asam galat dan glukosa. Oleh karena itu lama waktu fermentasi 

berpengaruh terhadap kadar tanin (Wulandari, 2018).  

Tepung fermentasi daun kelor dapat digunakan untuk inovasi pembuatan 

biskuit. Selama ini telah banyak dilakukan penelitian mengenai pembuatan biskuit 

dari tepung daun kelor yang belum difermentasi. Salah satunya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Qonita (2014) mengenai pembuatan biskuit kelor yang 

disubtitusi dengan nanas dengan tujuan menghilangkan rasa khas kelor. 
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Menunjukkan hasil bahwa penambahan nanas tidak dapat menghilangkan rasa 

khas kelor tersebut sehingga biskuit tidak diterima di masyarakat. Hal ini terjadi 

karena nanas tidak dapat menutupi rasa pahit atau menurunkan kadar tanin pada 

daun kelor. Apabila biskuit kelor dibuat dari tepung fermentasi daun kelor maka 

rasa pahit akan berkurang karena tanin yang menyebabkan rasa pahit telah terurai 

saat proses fermentasi (Manihuruk et al., 2018). Hal serupa juga  dikatakan oleh 

Pari et al., (2007) bahwa penerapan kelor untuk komponen makanan fungsional 

sangat terbatas karena tercipta rasa getir di mulut, namun apabila tanin tersebut 

didegradasi pada proses fermentasi maka tepung daun kelor akan lebih dapat 
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Penurunan kadar tanin pada daun kelor yang telah difermentasi akan 

mempengaruhi rasa pada tepung daun kelor. Rasa sepat dan pahit akan berkurang 

seiring berkurangnya kadar tanin. Apabila tepung daun kelor yang telah 

difermentasi ditambahkan pada pembuatan biskuit maka rasa pahit pada biskuit 

fermentasi daun kelor sudah tidak dirasakan oleh konsumen. Hal ini terjadi karena 

tanin telah terurai pada proses fermentasi sehingga rasa sepat yang disebabkan 

oleh terjadinya reaksi pembentukan kompleks antar tanin dan protein di mulut 

sudah tidak terjadi (Mawardi et al., 2016). 

Berdasarkan kenyataan yang ada banyak permasalahan terkait bioteknologi 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. Proses fermentasi  pada 

penelitian ini dalam menyelesaikan masalah rasa pahit yang terdapat pada daun 

kelor dapat dijadikan salah  satu sumber belajar biologi SMA. Oleh karena itu 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar biologi SMA/MA. 
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2.5 Sumber Belajar 

2.5.1 Pemanfaatan Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berwujud benda dan orang 

yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang 

mungkin dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar  terjadi perilaku belajar 

(Abdullah, 2012). Menurut Supriadi (2015) dari Percival dan Ellington 

menjelaskan  sumber belajar dari  sisi pembuatan adalah seperangkat  bahan atau 

situasi belajar yang dengan sengaja atau tidak  sengaja diciptakan  agar  peserta 

didik secara individual dan atau bersama- sama dapat belajar. Jadi pada dasarnya 

sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh 

tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran dengan tujuan  untuk  

meningkatkan efisiensi, mudah, dan menyenangkan untuk kelangsungan 

pembelajaran. 

Berkaitan dengan pemanfaatan aneka sumber belajar perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas penggunaannya. Memilih aneka 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dan tenaga pengajar agar berpedoman 

pada asas idealitas seperti yang ditetapkan Holden, yaitu (1) aman, 

menyenangkan, dan aman digunakan, (2) terkini, (3) mudah diperoleh dan 

digunakan, (4)  mampu memberikan informasi yang dibutuhkan, (5) menyediakan 

pengalaman belajar sesuai karakteristik pembelajar (Supriadi, 2015). 

 Sumber belajar idealnya dapat memberikan pengalaman belajar sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut dapat dilakukan 
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dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, dengan cara menghadirkan sumber 

belajar konkrit dan autentik yang dekat dengan siswa melalui pemanfaatan sumber 

belajar berbasis keunggulan lokal (Eurika & Hapsari, 2017). Selain itu, pemilihan 

sumber belajar dapat disesuaikan dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh 

Supriadi (2015) yaitu kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, 

kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman 

penelitian, dan kejelasan perolehan yang diharapkan.  

Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga 

harus memenuhi syarat – syarat berikut : 

1) Kejelasan potensi 

Pembahasan mengenai proses cara memanfaatkan daun kelor menjadi 

salah satu produk pangan yang melibatkan prinsip  bioteknologi yaitu fermentasi. 

Mempelajari hal ini peserta didik akan mendapatkan informasi, pengetahuan 

mengenai proses bagaimana cara mengolah daun kelor menjadi produk dengan 

melibatkan prinsip bioteknologi. Proses pembuatan tepung fermentasi daun kelor 

memberikan gagasan pada peserta didik dalam menerapkan prinsip bioteknologi 

konvensional sehingga sesuai dengan pembelajaran SMA kelas XII IPA pada 

materi bioteknologi. 

2) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian dengan tujuan belajar yang dimaksud adalah proses atau hasil dari 

penelitian ini terdapat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Proses fermentasi daun kelor dalam penelitian ini sesuai dengan salah satu tujuan 

pembelajaran materi bioteknologi yaitu memahami penerapan prinsip 
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bioteknologi. Salah satu prinsip bioteknologi yaitu fermentasi sehingga proses 

dari penelitian ini sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran materi 

bioteknologi SMA kelas XII IPA. 

3) Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran penelitian ini adalah proses fermentasi  daun kelor yang 

akan disubtitusikan pada pembuatan biskuit. Sedangkan sasaran materi yang 

sesuai dengan hasil penelitian ini ditekankan pada materi bioteknologi 

konvensional serta produk bioteknologi konvensional bagi peserta didik kelas XII 

SMA IPA.  

4) Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi yang diungkap dari penelitian ini berupa fakta hasil 

penelitian yang dapat dijadikan suatu konsep. Informasi yang dapat diungkap 

yaitu sebagai berikut fermentasi daun kelor dalam pembuatan tepung yang akan 

disubtitusikan dalam pembuatan biskuit. Fakta-fakta yang terungkap dari hasil 

penelitian ini selanjutnya dapat digunakan untuk menambah referensi dan variasi 

pengetahuan dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik kelas XII 

SMA IPA. 

5) Kejelasan pedoman eksplorasi 

Pengaplikasian hasil penelitian ini pada peserta didik harus 

mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta kemampuan siswa di 

sekolah. Oleh karena itu, dari penelitian ini siswa hanya sebatas mempelajari dan 

menganalisis proses fermentasi daun kelor yang akan diproses menjadi tepung 

yang kemudian digunakan untuk subtitusi pembuatan biskuit. Proses pembuatan 
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tepung fermentasi daun kelor dan pembuatan biskuit dapat dilakukan oleh guru 

atau laboratorium pangan yang menyediakan jasa. Hasil dari penelitian ini 

selanjutnya akan dijadikan bahan diskusi yang nantinya dapat digunakan oleh 

peserta didik SMA kelas XII IPA. Kejelasan eksplorasi meliputi pengamatan, 

pembahasan, dan penarikan kesimpulan. 

6) Kejelasan perolehan 

Hasil yang diharapkan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber belajar ini 

adalah dalam beberapa aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek 

kognitif, siswa diharapkan mampu dengan mudah memahami konsep-konsep  

yang telah diperoleh melalui fakta- fakta dari hasil praktikum atau penelitian. 

Kemudian dilanjutkan dengan afektif dimana siswa diharapkan memiliki rasa 

ingin mengetahui tentang konsep atau fakta yang diperoleh dengan mencoba 

melakukan langsung melalui proses praktikum yang nantinya menjadi penilaian 

psikomotorik. 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh lama fermentasi terhadap penerimaan rasa biskuit kelor 

(Moringa oleifera L.).  

2. Proses dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

SMA kelas XII.  


