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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Belimbing wuluh merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia dan 

daratan Malaya. Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn.) banyak ditemui 

sebagai tanaman pekarangan yang mudah ditanam dan tidak memerlukan 

perawatan khusus. Pohon belimbing wuluh berbunga dan berbuah sepanjang 

tahun. Kemampuan tanaman ini untuk menghasilkan buah sepanjang tahun 

tidaklah sebanding dengan pemanfaatannya, sehingga banyak buah segar yang 

terbuang sia-sia. Tanaman belimbing wuluh yang tumbuh baik dapat 

menghasilkan 100-300 buah/pohon sehingga seringkali mengalami kebusukan 

sebelum dimanfaatkan. Buah yang sudah matang harus cepat dipanen karena buah 

belimbing wuluh mudah sekali gugur dari pohonnya dan mudah membusuk 

(Oktiviana, Y. 2012). 

Penanganan pasca panen buah yang tidak dilakukan secara hati-hati akan 

mengakibatkan perubahan fisiologis, kimiawi, atau mikrobiologis yang 

menyebabkan bahan pangan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Cara penanganan 

pasca panen yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola buah menjadi suatu 

olahan pangan (Muchtadi, 2000). Kombinasi pengolahan buah belimbing wuluh 

pada masyarakat Indonesia masih rendah seperti sebagai bumbu dapur, bahan 

pengawet makanan dan obat batuk tradisional karena buah belimbing wuluh 

mempunyai rasa yang sangat masam, sehingga orang enggan memakan langsung 

atau diperas airnya (Oktaviana, Y.S. 2012). Pengolahan belimbing wuluh menjadi 
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berbagai produk olahan memiliki tujuan yaitu: a) menyelamatkan hasil panen 

yang melimpah saat panen raya sehingga terhindar dari buah belimbing yang 

busuk, b) meningkatkan nilai tambah dan tampilan serta keanekargaman produk, 

c) menunjang agroindustri agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

tersedianya lapangan pekerjaan. Salah satu contoh produk olahan belimbing yakni 

nata.  

Nata merupakan salah satu produk makanan yang mengandung serat, 

merupakan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter xylinum. Nata adalah produk 

pangan yang ringan, menarik, dan memiliki rasa yang enak sehingga mudah 

dikonsumsi. Pada umumnya nata digunakan sebagai makanan penyegar atau 

pencuci mulut maupun digunakan sebagai makanan kaleng yang dicampur dengan 

buah- buahan segar lainnya (Majesty dkk. 2015). Acetobacter xylinum dapat 

tumbuh pada berbagai macam media jika syarat tumbuhnya terpenuhi. Air kelapa, 

santan kelapa, sari buah (melon, nanas, tomat, jeruk dan lain-lain), limbah tahu 

dan limbah tapioka merupakan beberapa contoh bahan yang dapat digunakan 

sebagai media tumbuh Acetobacter xylinum (Garindi, F.A. 2011). Pemberian 

nama pada nata tergantung pada jenis substrat pertumbuhan Acetobacter xylinum, 

sehingga nama dari nata yang berbahan baku dari belimbing adalah nata de 

belimbi.   

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) mempunyai kandungan kalori 36 

kal, protein 0,4 g, lemak 0,4 g. karbohidrat 8,8 g, kalsium 4 g, fosfor 12 mg, zat 

besi 1,1 g, vitamin A 170 SI, vitamin B 0,03 mg, vitamin C 35 mg, dan 

kandungan air 90 g (Rukmana. 2001). Berdasarkan penelitian Nurhayati (2006), 
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kandungan asam yang tinggi pada belimbing wuluh dapat menyebabkan 

terjadinya penghambatan perkembangbiakan bakteri Acetobacter xylinum, oleh 

karena itu penambahan sukrosa sangat diperlukan sebagai sumber karbon. 

Pembentukan nata dapat terjadi pada media yang mengandung senyawa – 

senyawa glukosa, sukrosa, dan laktosa. Sementara yang paling banyak digunakan 

berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kualitas anta adalah sukrosa atau gula 

pasir. Selain itu, bahan baku belimbing ini juga mengandung karbohidrat yang 

digunakan untuk pembentukan felikel nata, dimana dengan adanya kandungan 

sukrosa didalam gula berfungsi sebagai sumber karbon yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan bakteri Acetobacter xulinum.  

Berdasarkan penelitian Kristiawan (2013), penambahan food additive seperti gula 

pasir bertujuan untuk memperbaiki kualitas produksi nata belimbi. Bakteri Acetobacter sp 

yang dalam medianya ditambahkan gula, menunjukkan kualitas nata lebih baik 

dibandingkan tanpa pemberian gula. Berdasarkan penelitian Atih (1979) bahwa 

penambahan gula yang terlalu banyak kurang menguntungkan karena akan berpengaruh 

terhadap aktifitas bakteri, mengakibatkan penurunan pH fermentasi akibat pengubahan 

gula menjadi asam  dan juga penambahan gula yang berlebih mengakibatkan gula 

menjadi terbuang. Sedangkan menurut Kurniawati (2002) menyatakan bahwa 

penggunaan sukrosa dan glukosa pada konsentrasi 10% memberikan hasil nata yang 

paling tebal dan kualitas nata yang cukup baik, sedangkan galaktosa dan laktosa dan 

maltose tidak menghasilkan pembentukan nata yang baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

konsentrasi gula pasir terhadap nata berbahan baku belimbing wuluh yang ditinjau 

dari kualitas gizi. Dengan berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin 
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mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Gula Pasir 

terhadap Kualitas Gizi Nata De Belimbi (Averrhoa bilimbi) sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. Hasil penelitian dibawah ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi untuk menambah pengetahuan yang disajikan dalam 

bentuk jurnal untuk kelas XII IPA semester ganjil, sesuai dengan KD 3.10 dan 

4.10 mengenai materi Bioteknologi Konvensional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian konsentrasi gula pasir berpengaruh terhadap kualitas 

gizi Nata De Belimbi (Averrhoa bilimbi)? 

2. Pada konsentrasi gula pasir berapakah yang berpengaruh paling optimal 

terhadap kualitas gizi Nata De Belimbi (Averrhoa bilimbi)? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber dalam 

pembelajaran biologi SMA kelas XII IPA pada materi Bioteknologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula pasir terhadap kualitas gizi 

Nata De Belimbi (Averrhoa bilimbi). 

2. Untuk mengetahui konsentrasi gula pasir berapakah yang berpengaruh 

paling optimal terhadap kualitas gizi sesuai Nata De Belimbi (Averrhoa 

bilimbi). 
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3. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran biologi SMA kelas XII IPA pada materi 

Bioteknologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah daya guna dari buah belimbing wuluh sebagai bahan baku 

pembuatan nata dalam dunia kesehatan, ekonomi dan pendidikan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu- ilmu 

biologi khusunya bidang mikrobiologi dan bioteknologi tentang pengaruh 

konsentrasi gula terhadap kualitas gizi nata dari bahan baku belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L.). 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan memanfaatkan bahan hayati yang di olah menjadi nata 

untuk menghindari hasil panen yang melimpah pada saat panen raya dan 

terhindar dari belimbing yang rusak akibat busuk. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menerapkan metode 

bioteknologi sederhana dengan bahan baku belimbing yang bermanfaat 

bagi kesehatan dengan harga ekonomis. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

pada bagian buah (sari buah belimbing)  

2. Sampel penelitian ini adalah nata yang terbuat dari rebusan sari buah 

belimbing wuluh, yang di teliti berdasarkan pemberian konsentrasi gula 

pasir yang digunakan 10%, 12 %, 14%, 16% dan 18% 

3. Parameter penelitian ini menggunakan satu parameter yaitu uji kualitas 

gizi menggunakan uji proksimat yaitu terdiri dari uji kadar serat, uji kadar 

abu, uji air dan uji organoleptik yang terdiri dari uji warna, aroma dan 

tekstur. 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Nata adalah suatu zat yang menyerupai gel, tidak larut dalam air dan 

terbentuk pada permukaan media fermentasi (Hidayat. 2006) 

2. Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume 

zat pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Keenan, et al. 1992). 

3. Gula Pasir adalah yang terbuat dari sari tebu yang mengalami proses 

kristalisasi. Warnanya ada yang putih dan kecoklatan (raw sugar). Karena 

ukuran butiranya seperti pasir, gula jenis ini sering disebut gula pasir. 

Biasanya digunakan sebagai pemanis untuk masakan, minuman, kue atau 

penganan lain (Dewi, 2012). 



 

 

7 

 

 

 

4. Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) adalah tanaman yang 

mempunyai buah berasa asam yang kaya khasiat sering digunakan sebagai 

bumbu sayuran atau campuran jamu. Belimbing wuluh atau belimbing 

sayur diduga berasal dari kepulauan Maluku dan kini tersebar ke seluruh 

Indonesia dan negara- negara sekitar seperti Filipina, Myanmar, dan 

Srilanka (Marsuto. 2003). 

5. Uji kualitas gizi atau biasa disebut uji proksimat adalah suatu metoda 

analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti protein, 

karbohidrat, lemak dan serat pada suatu zat makanan dari bahan pakan 

atau pangan (Sandjaja. 2009). 

6. Uji Organoleptik adalah uji yang berkenaan dengan cita-rasa, termasuk 

perasa, tekstur, warna, aroma disamping lima rasa dasar (asin, manis, 

asam, pahit dan gurih) (Sandjaja. 2009). 

 


