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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis penghasil kelapa dengan produksi air 

kelapa mencapai 15,5 miliar butir per tahun. Indonesia mempunyai potensi yang 

sangat besar sebagai produsen kelapa. Kelapa merupakan tanaman dengan 

multifungsional pada seluruh tanamannya. Khusus pada buah kelapa, daging, 

tempurung, dan sabut telah di manfaatkan secara luas oleh masyarakat. 

Sayangnya, air kelapa sebagai salah satu komponen utama buah kelapa belum 

banyak dimanfaatkan secara luas. Hasilnya 15,5 miliar butir kelapa per tahun 

dapat menghasilkan 3,75 juta ton air kelapa (Simanihuruk, 2013).   

Pada dua dekade belakangan ini, air kelapa sudah mulai dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Penggunaan air kelapa 

terbanyak digunakan masyarakat sebagai bahan dasar pembuatan nata de coco 

(Kristianingrum, 2004). Penggunaan bahan dasar dari air kelapa akan 

menghasilkan nata de coco yang sangat baik. Kandungan nutrisi pada air kelapa 

sangat dibutuhkan oleh bakteri Acetobacter xylinum untuk pertumbuhan, 

perkembangan, dan aktivitasnya (Pambayun, 2002). Nutrisi yang terkandung 

dalam air kelapa antara lain kadar air, karbohidrat, vitamin C dan B kompleks, 

serta mineral. Air kelapa memiliki kemampuan menghasilkan nata yang 

disebabkan oleh kandungan nutrisi yang kaya dan relatif lengkap serta sesuai 

dengan pertumbuhan bakteri.  



2 

 

 

 

Bakteri Acetobacter xylinum mampu membentuk nata melalui proses 

fermentasi aerob dalam media asam yang memiliki pH 3-6 dengan kandungan 

nutrisi yang cukup. Suasana asam pada media pertumbuhan bakteri dapat 

diperoleh dengan penambahan asam cuka atau cuka glasial. Namun, dengan 

penambahan asam cuka ini akan menimbulkan aroma yang kurang sedap, 

sehingga memerlukan tindakan lanjut pasca pemanenan nata yaitu dengan 

perendaman dan perebusan yang berulang-ulang. Supaya tidak menimbulkan 

aroma asam yang kurang sedap maka solusinya dapat menggunakan air jeruk 

nipis (Citrus aurantifolia L.) (Nurhayati, 2006). Berdasarkan penelitian Iryandi 

(2014), penambahan air jeruk nipis terhadap nata de soya berpengaruh terhadap 

ketebalan dan lama fermentasi. Konsentrasi air jeruk nipis yang digunakan dalam 

larutan media nata yaitu 1%, 2,5%, dan 5%.   

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia L.) mempunyai kadungan asam sitrat 

terbanyak dari jeruk yang lainnya, kandungan asam sitrat pada jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) ini sebanyak 7% (Khotimah, 2002). Air jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) memiliki suasana asam dan aroma yang khas sehingga diharapkan 

nata yang dihasilkan akan memiliki aroma yang lebih khas dengan penanganan 

pasca panen yang lebih praktis. Selain itu, dengan pemberian jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) ini dapat mencapai tingkat keasaman yang optimal yaitu dengan 

pH 4,3 (Wijayanti, 2012). Pembentukan nata juga dipengaruhi oleh lama 

fermentasi, dimana lama fermentasi yang optimum akan menghasilkan kualitas 

terbaik seperti ketebalan yang maksimal. 
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Pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum selain membutuhkan nutrisi, 

bakteri ini juga membutuhkan sumber nitrogen. Sumber nitrogen yang sudah 

terkandung didalam air kelapa masih perlu ditambah supaya hasil nata yang 

dihasilkan optimal. Kandungan nitrogen pada air kelapa belum cukup digunakan 

bakteri Acetobacter xylinum untuk merombak glukosa menjadi selulosa, sehingga 

perlu ditambahkan karbon (dari gula) dan nitrogen (dari kecambah) (Layuk, 

2009). Sumber nitrogen berupa kecambah ini memiliki hormon pertumbuhan 

yaitu hormon auksin dan sitokinin. Hormon-hormon pertumbuhan ini berfungsi 

untuk memacu perpanjangan sel dan merangsang pembentukan akar dan batang 

tanaman.  

Salah satu sumber nitrogen alami dari tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai pengganti sumber nitrogen anorganik dalam pembuatan nata adalah 

kacang hijau (Vigna radiata L.). Kacang hijau memiliki kandungan gizi yang 

lengkap dibandingkan kedelai dan kacang tanah. Kandungan vitamin pada kacang 

hijau lebih baik daripada kedelai dan kacang tanah. Selain itu, kacang hijau 

memiliki kandungan lemak yang rendah dan dapat dimanfaatkan untuk mencegah 

penyakit salah satunya hepatitis (Setyaningtyas, 2012). Berdasarkan penelitian 

Purwanti (2013), ekstrak kecambah kacang hijau berpengaruh terhadap tebal, 

kadar serat, dan prosentase rendeman. Tingkat kesukaan konsumen terhadap rasa, 

tekstur dan warna lebih menyukai nata de coco dengan penambahan 70% ekstrak 

kacang hijau (Vigna radiata L.). Berdasarkan penelitian Naufalin (2003), 

penambahan sukrosa dan ekstrak kecambah yang kurang tepat akan menyebabkan 
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produk yang dihasilkan kurang optimal. Penambahan perlakuan ekstrak kecambah 

yang digunakan ada tiga yaitu 0,25%, 0,5%, dan 0,75%. 

Penelitian ini penting dilakukan karena komposisi nutrisi dan hormon yang 

terkandung pada jeruk nipis (Citrus aurantifolia L.) dan kecambah kacang hijau 

(Vigna radiata L.) sudah sesuai dengan kebutuhan bakteri Acetobacter xylinum 

untuk proses pertumbuhannnya. Selain itu dapat meningkatkan kualitas (ketabalan 

nata, kadar air, kadar abu, dan kadar serat) nata de coco yang dihasilkan. 

Berdasarkan penelitian Iryandi (2014) ketebalan nata yang dihasilkan berkisar 

antara 0,5 hingga 1,9 cm. Kadar air yang dihasilkan berkisar 98,75% hingga 

99,35%. Berdasarkan penelitian Effendi (2009) kadar abu yang dihasilkan 

berkisar antara 0,19% hingga 1, 44%. Berdasarkan penelitian Iryandi (2014) serst 

kasar yang dihasilkan berkisar antara 0,55% hingga 1,53%.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar biologi SMA kelas 

XII semester 2 pada materi bioteknologi, dengan KI (Kompetensi Inti) Mengolah, 

menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. dan KD (Kompetensi Dasar) 

Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip 

bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk 

yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di 

atas, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Penambahan 

Air Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia L.) dan Ekstrak Kecambah Kacang 
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Hijau (Vigna radiata L.) Terhadap Kualitas Produk Nata de Coco Sebagai 

Bahan Ajar Biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah: 

1. Adakah pengaruh penambahan konsentrasi air jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) dan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) 

terhadap kualitas nata de coco ? 

2. Pada konsentrasi berapakah air jeruk nipis (Citrus aurantifolia L.) dan 

ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) yang optimum terhadap 

kualitas nata de coco ? 

3. Bagaimanakah penerapan pengaruh penambahan air jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) dan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) 

terhadap kualitas produk nata de coco sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran biologi ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tunjuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan air jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia L.) dan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata 

L.) terhadap kualitas nata de coco. 
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2. Untuk mengetahui konsentrasi air jeruk nipis (Citrus aurantifolia L.) dan 

ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) yang optimum terhadap 

kualitas nata de coco. 

3. Untuk mengetahui penerapan pengaruh penambahan air jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) dan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) 

terhadap kualitas produk nata de coco sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran biologi. 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi peneliti. 

b. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan bahan alami yang 

digunakan sebagai bahan nutrisi pembuatan nata de coco. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa air jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia L.) dapat dijadikan sebagai nutrisi bakteri yang 

memiliki aroma yang khas. Sedangkan pada ekstrak kecambah 

kacang hijau (Vigna radiata L.) sebagai sumber nitrogen yang 

dibutuhkan bakteri pada nata de coco. 

b. Memberikan informasi kepada produsen nata de coco bahwa air 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia L.) dan ekstrak kecambah kacang 

hijau (Vigna radiata L.) dapat dijadikan sebagai bahan pengganti 
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cuka dan amonium sulfat (ZA) untuk produk nata de coco, selain itu 

untuk mengurangi jumlah pemakaian bahan sintetis. 

3. Manfaat dalam dunia pendidikan 

Memberikan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar bioteknologi 

serta implikasinya pada berbagai bidang kehidupan karena di dalam 

silabus biologi SMA kelas XII semester 2 terdapat KI dan KD yang 

membahas tentang bioteknologi yaitu : 

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

KD 4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-

prinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi 

produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalah dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Air jeruk nipis (Citrus aurantifolia L.) digunakan pada media 

pertumbuhan bakteri supaya media mempunyai suasana asam dan 

mencapai pH optimum.  

2. Ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) sebagai sumber 

nitrogen yang dibutuhkan untuk pembuatan nata de coco. 
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3. Limbah air kelapa digunakan sebagai substrat. 

4. Parameter nata de coco meliputi ketebalan nata, kadar air, kadar abu, 

kadar serat kasar. 

5. Parameter preferensi dengan uji organoleptik terhadap nata de coco. 

 

1.6 Definisi Istilah  

1. Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan efek gejala 

suatu hal terhadap hal lain yang saling mempengaruhi (Poerwadinata. 

2006). 

2. Ekstrak adalah bahan yang diperoleh dari jaringan hewan atau tumbuhan 

dengan cara menarik sari patinya menggunakan pelarut yang sesuai dan 

kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Hamid, 2010).  

3. Kecambah adalah suatu tumbuhan kecil yang baru saja tumbuh dari biji 

yang disemaikan, biji yang baru tumbuh perakarannya tetapi belum 

mengeluarkan daun (Hamid, 2010).  

4. Nutrisi adalah makanan yang mengandung gizi, produksi senyawa organik 

dari senyawa anorganik pada tumbuhan autotrof (Hamid, 2010). 

5. Subtrat adalah permukaan atau media tempat makhluk melekat dan 

tumbuh, substansi yang digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber 

makanan (Hamid, 2010).  

6. Bahan ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang 

disusun secara sistematis (Prastowo, 2014). 

 


