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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kehidupan manusia tentu sudah tidak asing lagi dengan produk olahan 

nata. Nata berasal dari Filiphina untuk menyebut suatu pertumbuhan menyerupai 

gel (agar-agar) yang terapung di permukaan, dimana gel tersebut merupakan 

selulosa yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter xylinum (Alwani et al., 2011).  

Nata biasanya dikonsumsi sebagai komponen dalam minuman segar, misalnya 

diminum dengan sirup, dicampur pada minuman es buah, koktail dan yang paling 

sering dijumpai adalah nata de coco yang dikemas secara khusus dalam larutan 

gula atau sirup yang siap santap. 

 Nata mengandung air sekitar 98%, lemak 0.2%, kalsium 0.012%, fosfor 

0.002%, dan vitamin B3 0.017%, dengan tekstur agak kenyal, padat, kokoh, putih, 

dan transparan (menyerupai kolang kaling) (Sutarminingsih, 2004).  Produk ini 

tergolong makanan berkalori rendah, namun memiliki kandungan serat yang 

tinggi sehingga baik bagi pencernaan, dan dapat menjaga berat badan.  

Sebenarnya nata dapat diusahakan bukan hanya dari air kelapa, tetapi juga dari 

berbagai jenis bahan yang mengandung gula, protein dan mineral. Seperti 

misalnya sari buah-buahan, sari kedelai, dan bahkan air gula (Liana, 2007). 

 Bakteri pembentuk nata adalah Acetobacter xylinum yang jika 

ditumbuhkan dalam medium yang mengandung gula dapat mengubah 19% gula 

menjadi selulosa. Selulosa tersebut berupa benang-benang yang bersama-sama 

dengan polisakarida berlendir membentuk suatu jalinan seperti tekstil. Pada 
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medium cair, bakteri ini membentuk suatu massa yang kokoh dan dapat mencapai 

ketebalan beberapa sentimeter. 

 Pertumbuhan dan aktivitas Acetobacter xylinum membutuhkan unsur 

makro dan mikro. Unsur makro terdiri atas karbon dan nitrogen. Sebagian dari 

kebutuhan akan karbon tersebut sudah diperoleh dari air kelapa dalam bentuk 

kandungan karbohidrat sederhana. Misalnya sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol. 

inositol, dan lain-lainnya (Rindit, 2002). Meski air kelapa mengandung sebagian 

nutrisi yang dibutuhkan akan tetapi kebutuhan akan substrat makro seperti sumber 

karbon dan nitrogen masih harus ditambah agar nata yang dihasilkan optimal, 

sehingga kekurangan nutrisi yang diperlukan harus ditambahkan dalam proses 

fermentasi (Alwani, 2013). Sebagai sumber karbon dapat ditambahkan sukrosa, 

glukosa, fruktosa, dan tepung. Sumber karbon fruktosa memberikan hasil yang 

terbaik sebagai sumber karbon yaitu sebanyak 17,5 gram dalam 500 ml air kelapa 

(Alwani, 2013). Sedangkan sebagai sumber nitrogen dapat ditambahkan urea, ZA 

atau ammonium sulfat serta ekstrak yeast (khamir). 

 Awal tahun 2015 tepatnya yaitu pada akhir bulan Maret, masyarakat 

sempat dihebohkan dengan berita tentang pembuatan nata de coco yang 

menggunakan pupuk ZA sebagai bahan tambahan untuk sumber nitrogen yang 

terjadi di Sleman-Yogyakarta. Masyarakat khawatir akan adanya bahaya setelah 

mengkonsumsi nata yang pada proses pembuatannya menggunakan pupuk ZA 

tersebut. Pupuk ZA merupakan salah satu pupuk kimia buatan yang dirancang 

untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman. Pada 
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pembuatan nata, pupuk ZA berfungsi sebagi sumber nitrogen yang diperlukan 

oleh Acetobacter xylinum untuk hidup dan aktivitasnya.  

 Sebuah studi yang dipublikasi di World J Microbial Biotechnol 

(Jagannath, 2008) melaporkan bahwa ketebalan nata maksimal dapat diperoleh 

dengan konsentrasi optimum sukrosa sebanyak 10% dan amonium sulfat / ZA 

sebanyak 0,5%. Kondisi ini akan menghasilkan nata dengan kualitas yang bagus, 

permukaan halus dan tekstur yang kenyal. Sebetulnya ada sumber-sumber lain 

penghasil nitrogen, seperti bahan-bahan berprotein tinggi, tetapi tentu dengan 

harga yang relatif lebih mahal. Penggunaan pupuk ZA sebagai salah satu bahan 

tambahan yang digunakan dalam pembuatan nata dikhawatirkan akan adanya 

pencemaran logam berat yang nantinya akan memberikan efek kurang baik bagi 

kesehatan. 

 Azolla merupakan jenis tumbuhan paku air yang hidup di perairan. Azolla 

mampu mengikat N2 dari udara karena bersimbiosis dengan sianobakteri 

(Anabaena azollae) yang hidup di dalam rongga daun Azolla (Iwan, 2013). 

Kemampuan simbiosis Azolla anabaena untuk mereduksi nitrogen dari atmosfer 

menjadi ammonia melalui enzim Denitrogenase telah dibuktikan cukup efektif 

dibandingkan jenis simbiotik lain pada kadar nitrogen lingkungan air yang rendah. 

Jumlah unsur nitrogen yang dapat ditambat melalui simbiosis Azolla-Anabaena 

azollae cukup tinggi. Jika dihitung dari berat keringnya, Azolla mengandung 

unsur Nitrogen (N) 1.96-5.30 %, phosphor (P) 0,5%-0,9% dan Kalium (K) 2%-

4,5% (Ransa, 2013).  
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 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: Tingkat Efektivitas Filtrat Azolla microphylla sebagai 

Sumber Nitrogen Pada Produksi Nata de coco sebagai Sumber Belajar 

Biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah : 

1. Adakah pengaruh pemberian filtrat Azolla microphylla sebagai sumber 

nitrogen pada produksi nata de coco? 

2.  Pada jumlah filtrat Azolla microphylla berapakah yang paling efektif sebagai 

sumber nitrogen pada produksi nata de coco? 

3. Bagaimanakah penerapan tingkat efektivitas filtrat Azolla microphylla 

sebagai sumber nitrogen pada produksi nata de coco sebagai sumber belajar 

pada pembelajaran Biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian filtrat Azolla microphylla sebagai sumber 

nitrogen pada produksi nata de coco 

2. Mengetahui jumlah filtrat Azolla microphylla yang paling efektif sebagai 

sumber nitrogen pada produksi nata de coco  
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3. Mengetahui penerapan tingkat efektivitas filtrat Azolla microphylla sebagai 

sumber nitrogen pada produksi nata de coco sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran Biologi 

 

1.4 Manfaat Peneliti 

Manfaat yang akan diproleh dari peneliti ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi peneliti. 

b. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan bahan alami yang 

dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk ZA dalam pembuatan nata de 

coco.   

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada masrayakat bahwa tanaman Azolla, khususnya 

Azolla microphylla dapat dijadikan sebagai sumber nitrogen pengganti 

pupuk ZA dalam pembuatan nata de coco 

b. Memberikan informasi kepada produsen nata de coco bahwa tanaman 

Azolla microphylla dapat dijadikan sebagai sumber nitrogen pengganti 

pupuk ZA dalam pembuatan nata de coco, selain itu dapat menghemat 

biaya produksi karena Azolla mudah dikembang biakkan. 

3. Manfaat dalam dunia pendidikan 

Memberikan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar bioteknologi serta 

implikasinya pada berbagai bidang kehidupan karena di dalam silabus 
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Biologi SMA kelas XII semester 2 terdapat KD yang membahas tentang 

Bioteknologi yaitu: 

KD 3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan 

bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 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 

 Menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Menggunakan Azolla microphylla sebagai pengganti pupuk ZA dalam 

pembuatan  nata de coco  

2. Azolla microphylla yang digunakan didapatkan dari Pusat Pengembangan 

Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

3. Limbah air kelapa digunakan sebagai substrat. 

4. Parameter pengukuran dalam penelitian ini adalah ketebalan, tekstur, dan 

rendemen  nata de coco 

5. Kekenyalan (Tekstur) diukur menggunakan alat penetrometer.  
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1.6 Definisi Istilah 

1. Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu 

usaha atau tindakan (Daryanto, 1997). 

2. Filtrat adalah substansi yang telah melewati alat penyaring (Daryanto, 1997). 

3. Azolla microphylla adalah jenis tumbuhan paku-pakuan berukuran kecil yang 

hidup pada habitat perairan (Jeanne, 2010). 

4. Nitrogen adalah salah satu bahan yang dapat merangsang pertumbuhan dan 

aktivitas bakteri Acetobacter xylinum(Sutarminingsih, 2004). 

5. Nata de coco adalah senyawa selulosa (dietary fiber) yang dihasilkan dari air 

kelapa melalui proses fermentasi yang melibatkan jasad renik (mikroba) 

(Pambayun, 2002). 

6. Sumber belajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang 

memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar (Asyhar, 2012). 




