
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Apel merupakan salah satu buah yang banyak tumbuh khususnya di 

lingkungan dataran tinggi. Di kota Batu sendiri contohnya, berhektar-hektar 

tanah telah ditanami apel dengan berbagai varietas. Hal ini memungkinkan 

petani untuk memanen apel dengan jumlah yang cukup banyak. Sebagian 

besar apel yang dibudidayakan di daerah Batu atau Malang adalah jenis 

Manalagi, Rome beauty serta Anna dan lain-lain. 

Berdasarkan Data Statistik Produksi Holtikultura tahun 2014, 

mengenai Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Apel 

tahun 2009-2014, diketahui bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2014 

produksi apel menurun. Namun, rata-rata hasil produksi apel mulai tahun 

2009-2014 meningkat.  

Buah apel memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh seperti buah pada umumnya. Menurut Irsyadul dalam Melliawati 

(2015), apel mengandung beberapa jenis vitamin, diantaranya yaitu vitamin 

A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin 

B9, serta vitamin C. Selain vitamin, beberapa kandungan dalam apel lainnya 

adalah kalsium, magnesium, zat besi serta unsur-unsur lainnya seperti 

fitokimian, serat, tanin, baron, dan flavonoid (Dewi, 2013). Menurut Untung 

(1994), buah apel mengandung vitamin A 900IU/100g, thiamin 7 mg, 
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riboflavin 3 mg, niacin 2 mg, vitamin C 5 mg, protein 3 g, energi 58 kalori, 

lemak 4 g, karbohidrat 14,9 g, kalsium 6 mg, besi 3 mg, fosfor 10 ng, serta 

kalium 130 mg. 

Buah apel telah dimanfaatkan menjadi beberapa produk, diantaranya 

yaitu dodol apel, minuman sari apel, kripik apel dan produk lainnya. 

Pemanfaatan buah apel tersebut guna meminimalisir apel-apel yang tidak 

dikonsumsi akibat tingginya produksi buah apel sendiri tanpa diimbangi 

dengan tingginya konsumsi buah apel tersebut. Sehingga tak sedikit pula 

apel yang membusuk sia-sia karena tidak dikonsumsi atau dimanfaatkan 

lebih lanjut. Kandungan pada buah apel khususnya gula memungkinkan 

apel untuk dimanfaatkan menjadi nata. Penambahan buah apel pada 

pembuatan nata tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas nata de 

CoMa sekaligus sebagai upaya fortifikasi pangan. 

Nata merupakan salah satu makanan yang banyak digemari oleh 

berbagai kalangan. Sebagai makanan yang dapat disebut dietary fiber, 

makanan ini mengandung serat yang dapat membantu dalam proses 

pencernaan. Hasil fermentasi yang dibantu oleh bakteri Acetobacter xylinum 

ini dapat dihasilkan dari berbagai bahan. Nata yang umum kita kenal adalah 

Nata de coco yang berbahan dasar dari air kelapa. Menurut Pambayun 

(2002), Nata adalah sejenis komponen minuman yang merupakan senyawa 

selulosa (dietary fiber), yang dihasilkan dari air kelapa melalui proses 

fermentasi, dan melibatkan jasad renik (mikrobia).  
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Pembuatan nata tidak selamanya berhasil menghasilkan nata yang 

sempurna. Terkadang terdapat beberapa hasil fermentasi nata yang gagal. 

Kegagalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 

terkait sterilisasi, baik sterilisasi alat maupun tempat fermentasi. Selain itu, 

kegagalan tersebut juga dapat diakibatkan karena keakuratan takaran bahan 

yang digunakan dalam proses pembuatan nata. Beberapa home industri yang 

memproses nata secara manual, umumnya memberi takaran seadanya. 

Sehingga hal ini mempengaruhi kualitas dari nata tersebut, baik terkait 

keberhasilan fermentasi, ketebalan, kadar serat, kadar air serta uji 

organoleptik nata.  

Mikroorganisme yang berperan penting dalam proses pembuatan 

nata adalah Acetobacter xylinum. Menurut Melliawati (2015), adanya 

kandungan gula yang tinggi serta nutrisi yang sesuai dan tercukupi 

merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum 

hingga menghasilkan nata. Selain air kelapa yang digunakan sebagai media 

pertumbuhan Acetobacter xylinum, terdapat beberapa bahan lain yang dapat 

dimanfaatkan. Salah satunya yaitu buah-buahan yang dapat digunakan 

sebagai media pertumbuhan Acetobacter xylinum karena kandungan glukosa 

dan nutrisi yang cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  Melliawati (2015) mengenai Pengolahan Limbah Kulit Buah Buahan 

Menjadi Selulosa oleh Bakteri Acetobacter sp. RMG-2 menunjukkan bahwa 

kulit buah-buahan masih dapat dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan 

bakteri yang menghasilkan produk selulosa. Selulosa inilah yang nantinya 
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akan menjadi nata. Namun demikian, kandungan glukosa terbanyak terdapat 

pada bagian daging buahnya. Sehingga peneliti menggunakan buah apel 

pada berbagai varietas sebagai tambahan dalam pembuatan nata, yang mana 

setiap varietas apel memiliki ciri-ciri morfologi dan kandungan yang 

berbeda. Sehubungan dengan produksi buah apel yang melimpah, perlu 

diimbangi dengan pemanfaatan apel tersebut sehingga buah apel akan 

termanfaatkan sepenuhnya dan tidak membusuk dengan sia-sia. Oleh karena 

itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penambahan Konsentrasi Berbagai Varietas 

Buah Apel terhadap Kualitas Nata de CoMa (Cocos nucifera dan Malus 

sp.) sebagai Sumber Belajar Biologi”.  

Hasil penelitian ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar Biologi. Penggunaan sumber belajar sangat diperlukan guna 

menunjang pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran. Oleh 

karena itu, nantinya hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk sumber belajar 

kelas XII IPA semester ganjil, sesuai dengan KD 4.10 mengenai materi 

Bioteknologi. Pada proses pembelajaran materi Bioteknologi tersebut, selain 

teori juga diperlukan praktik, yaitu praktik terkait produk hasil bioteknologi 

yang dihasilkan. Sehingga perlu adanya petunjuk praktikum guna 

mempermudah peserta didik dalam melaksanakan praktikum. Oleh karena 

itu, hasil penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk petunjuk praktikum 

untuk membantu peserta didik dalam mempelajari dan mengikuti praktikum 

mengenai Bioteknologi khususnya pembuatan nata. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Adakah pengaruh penambahan konsentrasi berbagai varietas sari buah 

apel terhadap kualitas Nata de CoMa? 

b. Pada penambahan sari buah apel varietas apa dan konsentrasi berapa 

dapat menghasilkan Nata de CoMa dengan kualitas terbaik? 

c. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar 

Biologi dalam bentuk petunjuk praktikum untuk kelas XII IPA 

mengenai materi Bioteknologi khususnya pembuatan nata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penambahan konsentrasi 

berbagai varietas sari buah apel terhadap kualitas Nata de CoMa 

b. Untuk mengetahui pada pemberian sari buah apel varietas apa dan 

konsentrasi berapa dapat menghasilkan Nata de CoMa dengan kualitas 

terbaik 

c. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber 

belajar Biologi dalam bentuk petunjuk praktikum untuk kelas XII IPA 

mengenai materi Bioteknologi khususnya pembuatan nata. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat dalam bidang pendidikan khususnya mata pelajaran Biologi 

sebagai sumber belajar (petunjuk praktikum) 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sari 

buah apel sebagai bahan tambahan pada pembuatan Nata de CoMa. 

c. Manfaat Teoritis 

1) Menambah informasi keilmuan dalam bidang Biologi 

2) Penelitian ini dapat memberikan inovasi baru dalam bidang pangan 

khususnya Bioteknologi dengan penambahan sari buah apel pada 

pembuatan Nata de CoMa yang bermanfaat bagi kesehatan serta 

sebagai upaya fortifikasi pangan. 

d. Manfaat bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru pada mata 

pelajaran Bioteknologi mengenai diversifikasi buah apel yang 

dimanfaatkan dalam bentuk nata, sehingga menambah referensi bagi 

guru bahwa nata tidak selamanya terbuat dari air kelapa. 
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e. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan inovasi baru 

bagi peserta didik untuk mata pelajaran Bioteknologi mengenai 

diversifikasi buah apel yang dimanfaatkan dalam bentuk nata, sehingga 

siswa memiliki referensi tambahan ketika melaksanakan KD 4.10 

mengenai Bioteknologi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini menggunakan sari buah Apel (Malus sp.) dengan varietas 

Manalagi, Rome Beauty, dan Anna yang diperoleh dari daerah Malang-

Batu dan sekitarnya. 

b. Sampel penelitian ini adalah nata dengan bahan dasar air kelapa, yang 

di teliti berdasarkan penambahan sari buah apel pada berbagai varietas 

dengan konsentrasi sari buah apel adalah 0%, 25%, 50%, 75% dan 

100%.  

c. Parameter penelitian ini yaitu kualitas nata de CoMa yang meliputi uji 

kadar serat, uji kadar air, kadar gula total, kadar vitamin C, ketebalan 

nata serta uji organoleptik yang terdiri dari uji warna, rasa, aroma dan 

tekstur. 

d. Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan luaran berupa sumber 

belajar yang dikemas dalam bentuk petunjuk praktikum sesuai dengan 

KD 4.10 mengenai Bioteknologi khususnya pembuatan nata. 
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1.6 Definisi Istilah 

a. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan

seseorang (KBBI, 2016).

b. Penambahan

Penambahan merupakan proses atau cara untuk menambah(kan) sesuatu

sesuai yang diperlukan (KBBI, 2016).

c. Konsentrasi

Persentase kandungan bahan tertentu dalam suatu bahan (KBBI, 2016).

d. Varietas

Varietas merupakan kelompok tanaman dalam satu jenis atau spesies

tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu

sifat tertentu (KBBI, 2016).

e. Apel (Malus sp.)

Apel merupakan salah satu buah pendatang di Indonesia. Buah ini

merupakan tanaman pendatang dari daerah subtropik, diduga sumber

genetiknya berasal dari sekitar Israel. Umumnya apel yang

dikembangkan di Indonesia berasal dari Australia dan Eropa.

(Sunarjono, 1990). Umumnya buah apel memiliki warna kulit yang

hijau atau merah, tergantung pada jenis buah itu sendiri..
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f. Kualitas 

Kualitas merupakan suatu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi 

kandungan nutrisi pada suatu zat makanan dari bahan pakan atau 

pangan (Sandjaja. 2009). 

g. Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan, yang dilakukan oleh panelis (Wagiyono, 2003). 

Pengindraan yang dilakukan meliputi warna, rasa, aroma, serta tekstur 

dari nata tersebut. 

h. Nata  

Nata merupakan sejenis komponen minuman yang merupakan senyawa 

selulosa (dietary fiber), yang dihasilkan dari air kelapa melalui proses 

fermentasi, yang melibatkan jasad renik (mikrobia) (Pambayun, 2002). 

i. Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar 

mengajar (Munajah, 2015). 

 


