
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan tentang Tanaman Apel (Malus sp.) 

2.1.1.1 Taksonomi Tanaman Apel (Malus sp.) 

Menurut sistematika (2000), tanaman Apel masuk kedalam: 

Kingdom : Plantae 
Divisio  : Spermatophyta  
Subdivisio  : Angiospermae  
Klas   : Dicotyledonae  
Ordo   : Rosales  
Famili   : Rosaceae  
Genus   : Malus  
Spesies  : Malus sylvestris Mill 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Buah Apel (Malus sp.) 
(Sumber: www.infosehatkeluarga.com, 2011)  

http://www.infosehatkeluarga.com/
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2.1.1.2 Deskripsi Tanaman Apel (Malus sp.) 

Apel merupakan tanaman pendatang dari daerah subtropik, diduga 

sumber genetiknya berasal dari sekitar Israel. Umumnya apel yang 

dikembangkan di Indonesia berasal dari Australia dan Eropa. Tanaman 

apel ini memiliki batang tinggi besar dengan bunga hermaprodit 

(Sunarjono, 1990). Batang yang tinggi tersebut membutuhkan akar yang 

kuat untuk menopang seluruh bagian tubuh dari tanaman apel. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan Untung (1994) bahwa akar utama pada tanaman 

apel umumnya berkayu serta berada di kedalaman 35-40 cm dari 

permukaan tanah. Namun demikian, kedalaman dan luas penyebaran akar 

sangat bergantung pada kesuburan dan tekstur tanah. Akar akan 

menghujam jauh kedalam tanah ketika tanah tidak subur, hal ini dilakukan 

untuk mencari zat hara atau makanan. 

Daun pada tanaman apel memiliki permukaan yang datar atau 

bergelombang, dengan sisi daun yang umumnya bergerigi, serta terbagi 

menjadi beberapa kategori yaitu oval, broadly oval, narrow oval, acute, 

broadly acute serta narrow acute (Untung, 1994). 

Menurut Untung (1994) dalam buku yang berjudul Jenis dan 

Budidaya Apel, menyebutkan bahwa bunga pada tanaman apel termasuk 

kedalam bunga sempurna yang memiliki bagian yang lengkap diantaranya 

putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, serta dasar bunga yang 

di dalamnya terdapat sel telur. Bunga ini nantinya akan menjadi buah apel.  
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Buah apel sendiri terbagi menjadi 15 bagian, mulai dari kulit buah 

sampai biji. Kelimabelas bagian tersebut diantaranya yaitu kulit buah, 

daging buah, biji, kepala putik, benang sari, kelopak, lekukan ujung buah, 

serta tangkai buah. Namun demikian, masing-masing kultivar tentunya 

memiliki perbedaan. Perbedaan yang mencolok umumnya dapat dilihat 

pada bagian bentuk buah, benang sari, biji serta lekukan di ujung buah 

(Untung, 1994). 

 

Gambar 2.2 Irisan Membujur Buah Apel (Malus sp.) 
(Sumber : Untung, 1994) 

Buah apel memiliki berbagai varietas yang telah ditemukan. 

Menurut Untung (1994), terdapat beberapa varietas apel, yaitu Manalagi, 

Rome beauty, Princess Noble, Jonathan atau Anna, Granny Smith, Mc. 

Intosch, Golden Delicious, Red Delicious, Mutsu, Cox’s Orange Pippin, 

Gravenstein, Peasgood Nonsuch, Fuji, Wanglin, serta Gala. 

Apel Manalagi memiliki rasa yang manis walaupun masih muda 

serta memiliki aroma yang harum. Bentuk buah apel Manalagi ini 

berbentuk round dengan kulit buah yang berwarna hijau. Daging buah 

berwarna putih agak liat dan kering (Untung, 1994).  
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Gambar 2.3 Buah Apel Manalagi 
(Sumber : Untung, 1994) 

Apel Rome beauty memiliki bentuk buah round dan round conical, 

dengan kulit tebal berwarna merah pudar jika terkena sinar matahari dan 

tetap hijau jika terlindung dari sinar matahari. Daging buah berwarna putih 

kekuningan, keras, bertekstur kasar, tidak beraroma, tetapi memiliki rasa 

yang menyegarkan (Untung, 1994). 

 

Gambar 2.4 Buah Apel Rome beauty 
(Sumber : Untung, 1994) 



14 
 

Apel Anna atau apel Jonathan memiliki bentuk buah round, agak 

conical, atau flat. Kulit buah galus, tipis, dan berwarna merah tua dengan 

sedikit semburat hijau. Buah apel varietas ini memiliki daging buah yang 

kuning dengan rasa yang agak kesat dan tidak berair banyak (Untung, 

1994).  

 

Gambar 2.5 Buah Apel Anna 
(Sumber: Untung, 1994) 

 

2.1.1.3 Kandungan Buah Apel (Malus sp.) 

Buah apel memiliki beberapa kandungan yang berkaitan pula 

dengan manfaatnya. 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.  

Selain itu, kulit apel memiliki kandungan serat (terutama pektin) 

dan fitokimia yang lebih banyak dari daging buah apel sehingga kulit buah 
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apel ini memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar pula bila 

dibandingkan dengan daging buahnya (Dewi, 2013). 

Menurut Subbalai Penelitian Holtikultur, Tlekung, Malang tahun 

1990 dalam Untung (1994) menjelaskan bahwa buah apel mengandung 

vitamin A 900IU/100g, thiamin 7 mg, 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. 

 

2.1.1.4 Manfaat Buah Apel (Malus sp.)  

Dibalik buahnya yang relatif kecil, apel memiliki berbagai manfaat 

khususnya bagi kesehatan tubuh. Menurut Nurcahyati (2014), apel dapat 

bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan, diantaranya yaitu menyehatkan 

payudara wanita, menyehatkan organ hati, mengontrol kadar gula dalam 

darah, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, membantu kerjaa 

usus halus, mencegah pikun, mengobati anemia, mengembalikan stamina 

tubuh, merawat gigi, merawat jantung, mencegah dan mengobati rematik, 

merawat kesehatan kulit, menekan sel kanker paru-paru, menyehatkan 

mata, mengobati dan mencegah penyakit asma, mencegah osteoporosis, 

menceraskan otak, serta menyehatkan saluran pencernaan.  

Tak hanya buahnya saja yang memiliki berbagai manfaat. Kulit 

buah apel sendiri juga dapat dimanfaatkan, seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Melliawati (2015), yang memanfaatkan ekstrak kulit buah 
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apel sebagai media fermentasi oleh bakteri Acetobacter sp. RMG-2 dalam 

menghasilkan selulosa.  

 

2.1.1.5 Buah Apel (Malus sp.) sebagai Bahan Dasar Nata 

Proses pembentukan nata membutuhkan nutrisi yang cukup bagi 

mikroorganisme yang berperan di dalamnya yaitu Acetobacter xylinum. 

Nutrisi-nutrisi tersebut terutama adalah glukosa. Menurut Pambayun 

(2002), nata dapat diproduksi dari berbagai jenis bahan yang mengandung 

gula, protein dan mineral seperti sari buah-buahan, sari kedelai serta air 

gula.  

Buah apel memiliki kandungan glukosa yang cukup. Selain itu, 

buah ini juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang 

nantinya akan membantu mencukupi nutrisi bagi Acetobacter xylinum 

selain nutrisi dari air kelapa untuk menghasilkan selulosa. Glukosa inilah 

yang nantinya sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme pembentuk nata 

tersebut untuk menghasilkan lembaran-lembaran selulosa hingga akhirnya 

menjadi nata.  

Bakteri Acetobacter xylinum akan merombak gula untuk 

memperoleh energi yang diperlukan bagi metabolisme sel. Acetobacter 

xylinum ini juga akan mengeluarkan enzim yang mampu menyusun 

senyawa glukosa menjadi polisakarida yang dikenal dengan selulosa 

ekstraseluler (nata). Proses pembentukan nata ini diawali dengan 

pembentukan lembaran benang-benang selulosa yang tampak menyerupai 
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flagel. Selanjutnya Acetobacter xylinum membentuk mikrofibil selulosa di 

sekitar permukaan tubuhnya hingga membentuk serabut selulosa yang 

sangat banyak dan dapat mencapai ketebalan tertentu (Pambayun, 2002).  

 

2.1.2 Tinjauan tentang Nata  

2.1.2.1 Gambaran Umum Nata  

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 de coco adalah sejenis komponen minuman yang 

merupakan senyawa selulosa (dietary fiber), yang dihasilkan dari air 

kelapa melalui proses fermentasi, yang melibatkan jasad renik (mikrobia).  

Bahan dasar nata tidak hanya berasal dari air kelapa saja, nata juga 

dapat diproduksi dengan bahan dasar yang lain. Menurut Pambayun 

(2002), nata dapat diproduksi dari berbagai jenis bahan yang mengandung 

gula, protein dan mineral, seperti sari buah-buahan, sari kedelai serta air 

gula. Oleh karena itu nata tersebut diberi nama sesuai dengan bahan dasar 

yang digunakan dalam proses pembuatannya, seperti nata de soya (sari 

kedelai), nata de coco (air kelapa) dan lain sebagainya.  
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2.1.2.2 Kandungan Nata 

Nata umumnya dimanfaatkan sebagai tambahan pada makanan atau 

minuman. Hal ini terkait dengan kandungannya yang baik untuk 

pencernaan. Menurut Pambayun (2002) kandungan pada nata diantaranya 

yaitu selulosa dan protein terutama yang berasal dari bakteri Acetobacter 

xylinum yang terperangkap di antara susunan benang-benang selulosa. 

Menurut Budiyanto (2009) dalam buku Beliau yang berjudul Dasar-Dasar 

Ilmu Gizi, menjelaskan bahwa selulosa yang termasuk polisakarida 

sebagai penguat tekstur atau penghasil serat (dietary fiber) dalam bentuk 

serat-serat panjang, yang nantinya akan bekerja bersama dengan 

hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan.  

Menurut Warisno (2006) menyebutkan bahwa hasil penelitian dari 

Balai Mikrobiologi Puslitbang Biologi LIPI Bogor, nata de coco 

mengandung nutrisi sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kandungan nutrisi nata 

Nutrisi Kandungan nutrisi (per 100 gram bahan) 

Kalori 146 kal 

Lemak 0,2 % 

Karbohidrat 36,1 mg 

Kalsium 12 mg 

Fosfor 2 mg 

Fe 0,5 mg 

(Sumber: Puslitbang Biologi LIPI Bogor) 
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2.1.2.3 Manfaat Nata 

Berdasarkan kandungannya di atas, maka nata dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan tambahan makanan atau minuman. Umumnya nata yang 

dimanfaatkan sebagai minuman ditambahkan dengan sirup untuk 

memperkuat rasanya. Nata yang diperjualbelikan di pasaran umumnya 

dikemas dengan ditambah larutan gula dalam berbagai macam bentuk 

kemasan. Sebagai bahan makanan atau minuman, Nainggolan (2009) 

menjelaskan bahwa nata dapat membantu dalam proses pencernaan dengan 

mengurangi sembelit serta merupakan makanan sehat bagi seseorang yang 

ingin diet. 

 Nata juga dapat dimanfaatkan dalam bidang industri tepatnya 

industri perangkat elektro yaitu sebagai isolator atau chips pada komponen 

komputer (Pambayun, 2002). Tentunya pemanfaatan nata dalam bidang 

industri perangkat elektro ini memerlukan penanganan khusus oleh ahli 

yang bertanggung jawab dalam proses pembuatannya.  

Selain dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada makanan dan 

minuman serta pemanfaatan dalam bidang industri perangkat elektro, nata 

juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam proses pembuatan 

kertas manila. Hal ini berkaitan dengan kandungan dari nata tersebut yaitu 

selulosa. Menurut Suparto (2013), bahan pendukung yang diperlukan 

dalam pembuatan kertas adalah bahan yang memiliki kandungan selulosa 

maupun serat yang dapat menggantikan kualitas serat dari kertas bekas. 

Bahan pendukung yang dapat dimanfaatkan pada pembuatan kertas adalah 
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nata. Perlakuan yang tepat dengan penambahan bahan pendukung pada 

pembuatan kertas manila ditunjukkan pada perlakuan nata 40% karena 

menunjukkan nilai ketahanan sobek tertinggi. 

 
2.1.2.4 Syarat Kualitas Nata dalam Kemasan 

Standar kualitas produk merupakan standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah guna tercapainya suatu produk yang aman dikonsumsi bagi 

konsumen. Menurut Sutarminingsih (2008), secara umum nata yang 

dikendaki adalah yang mempunyai tekstur agak kenyal namun renyah, 

warna putih bersih dan berdaya simpan tinggi.  

Tabel 2.2 Syarat nata dalam kemasan 

 
Sumber : Purwadi dan Mustika (1998) dalam Sutarminingsih (2008)  

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 Keadaan: 

a. Bau 
b. Rasa 
c. Warna 

 
- 
- 
- 

 
Normal 
Normal 
Normal 

2 Bobot tuntas % Minimal 4,0 
3 Air (b/b) % 96-98 
4 Serat (b/b) % Maksimal 1 
5 pH 6,0-7,0  
6 Konsentrasi larutan gula 

(dihitung sebagai sukrosa)  
% Minimal 15* 

7 Bahan tambahan makanan 
a. Pengawet 
b. Pewarna 
c. Pemanis buatan: 

1. Sakarin 
2. Siklamat 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
SNI 01-022201987 
SNI 01-022201987 
 
Tidak boleh ada 
Tidak boleh ada 

8 Cemaran logam: 
a. Timbah (Pb) 
b. Tembaga (Cu) 
c. Seng (Zn) 
d. Timah (Sn) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maksimal 0,2 
Maksimal 2,0 
Maksimal 5,0 
Maksimal 40,0 

9 Cemaran mikroba:  
a. Angka lempeng total 
b. Coliform 
c. Salmonella 
d. Staphylococcus aureus 
e. Vibrio sp 
f. Kapang 
g. Khamir 

 
koloni/mg 

APM/g 
koloni/mg 
koloni/mg 
koloni/mg 
koloni/mg 
koloni/mg 

 
2 x 102 
Maksimal 20 
Negatif 
0 
Negatif 
50 
50 
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2.1.2.5 Proses Pembentukan Nata 

Bakteri Acetobacter xylinum akan dapat membentuk nata jika 

ditumbuhkan dalam media air kelapa yang dilengkapi dengan karbon dan 

nitrogen, melalui proses yang terkontrol. Sehingga bakteri akan 

menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula atau 

glukosa menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Bakteri Acetobacter 

xylinum merombak gula untuk memperoleh energi yang diperlukan bagi 

metabolisme sel, yang selanjutnya membentuk mikrofibil selulosa hingga 

serabut selulosa yang banyak hingga mencapai ketebalan tertentu 

(Pambayun, 2002). 

Menurut Sudradjat (2007), mekanisme pembentukan selulosa ini 

terdiri atas beberapa tahap reaksi. Tahap pertama merupakan hidrolisis 

kandungan utama gula pasir, yaitu sukrosa yang menghasilkan fruktosa 

dan glukosa. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6 Reaksi hidrolisis sukrosa 

 

Tahap kedua adalah reaksi perubahan intramolekular α-D-glukosa 

menjadi β-D-glukosa. Glukosa dalam bentuk β inilah yang nantinya 

berperan dalam pembentukan selulosa (Gambar 2.7). 
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Gambar 2.7 Reaksi perubahan α-D-glukosa menjadi β-D-glukosa 

Tahap ketiga adalah reaksi intermolekul glukosa melalui ikatan 1,4 

β-glikosida (Gambar 2.8). 

 

Gambar 2.8 Reaksi pembentukan ikatan 1,4 β-glikosida 

Tahap terakhir adalah reaksi polimerisasi, yaitu reaksi 

pembentukan selulosa bakteri (Gambar 2.9). 

 

Gambar 2.9 Reaksi pembentukan selulosa 
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2.1.3 Tinjauan tentang Bakteri Acetobacter xylinum 

2.1.3.1 Gambaran Umum Bakteri Acetobacter xylinum 

Bakteri Acetobacter xylinum merupakan bakteri gram negatif, yang 

tidak membentuk endospora, hidup secara aerob tepatnya aerob obligat, 

berbentuk bulat lonjong sampai batang pendek (Holt et al, 1974: Moat, 

1986; Forng et al, 1989 dalam Nainggolan, 2009).  

Menurut Nainggolan (2009), bakteri ini mampu menghasilkan 

serat-serat putih yang dioksidasi dari glukosa menjadi rantai atau polimer 

yang disebut polisakarida atau selulosa. Serat-serat putih tersebut secara 

bertahap akan membentuk lapisan tipis, yang nantinya akan menjadi nata. 

Secara morfologi Acetobacter xylinum merupakan bakteri 

berbentuk batang pendek dengan panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron. 

Bakteri ini membentuk rantai pendek dengan satuan 6-8 sel dan bersifat 

nonmotil serta memiliki permukaan dinding yang berlendir (Pambayun, 

2002). 

Bakteri akan melewati beberapa fase pertumbuhan dalam satu 

waktu generasi. Diantaranya yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, 

fase pertumbuhan eksponensial, fase pertumbuhan lambat, fase 

pertumbuhan tetap, fase menuju kematian serta fase kematian. Fase-fase 

pertumbuhan bakteri tersebut juga termasuk bagi Acetobacter xylinum. 

Namun demikian, terjadinya fase-fase tersebut juga dipengaruhi oleh 

strain, umur inokulum, nutrisi dan kondisi lingkungan (Pambayun, 2002).   
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2.1.3.2 Bakteri Acetobacter xylinum sebagai Pembentuk Nata 

Acetobacter xylinum merupakan mikroorganisme yang berperan 

penting dalam pembentukan nata. Hal ini harus juga diimbangi dengan 

ketersediaan nutrisi yang akan membentuk lembaran-lembaran nata. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pambayun (2002) dalam 

bukunya yang berjudul Teknologi Pengolahan Nata de Coco, bahwa dalam 

pertumbuhan dan aktivitas Acetobacter xylinum dalam menghasilkan 

lembaran-lembaran nata, mikroorganisme tersebut membutuhkan unsur 

makro (karbon dan nitrogen) serta unsur mikro.  

Bakteri Acetobacter xylinum akan merombak gula untuk 

memperoleh energi yang diperlukan bagi metabolisme sel. Acetobacter 

xylinum ini juga akan mengeluarkan enzim yang mampu menyusun 

senyawa glukosa menjadi polisakarida yang dikenal dengan selulosa 

ekstraseluler (nata de coco) (Pambayun, 2002). 

Menurut Sutarminingsih (2008), bakteri pembentuk nata dapat 

mengubah 19% gula menjadi selulosa, jika ditumbuhkan dalam medium 

yang mengandung gula. Seperti pernyataan Yusmarini (2004), bahwa 

semakin banyak gula yang dimetabolisir maka semakin tebal nata. 

Semakin tebal nata maka lapisan polisakarida semakin rapat sehingga air 

yang terperangkap sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi 

konsentrasi sukrosa (sumber karbon), maka kadar serat semakin tinggi. 

Tingginya kadar serat berkaitan dengan penurunan kadar air. Hal ini 

menyebabkan kekenyalan pada nata yang dihasilkan semakin keras 
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(Djajati, 2004). Sesuai dengan pendapat Pambayun (2002), yang 

menyebutkan bahwa semakin tinggi sumber karbon (gula) yang 

ditambahkan, maka akan turut mempengaruhi tekstur dari nata yang 

dihasilkan.  

 

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Acetobacter xylinum 

Menurut Pambayun (2002), pertumbuhan Acetobacter xylinum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

a) Sumber karbon 

Penambahan sumber karbon harus mengacu pada jumlah yang 

dibutuhkan. Penambahan gula sebagai sumber karbon sebaiknya 

minimal 2,5% dari total volume media. Sebab penambahan yang 

berlebihan selain kurang ekonomis juga dapat menyebabkan 

terciptanya limbah baru berupa sisa sukrosa. Sedangkan jika 

penambahan terlalu sedikit maka pembentukan nata tidak 

maksimal. 

b) Sumber nutrogen 

Sumber nitrogen dapat diperoleh dari senyawa organik maupun 

anorganik. Penambahan sumber nitrogen sebaiknya adalah 0,5% 

dari total volume media pembentukan nata. 

c) Tingkat keasaman 

Bakteri Acetobacter xylinum sangat cocok tumbuh pada suasana 

asam dengan pH 4,3. Namun tetap bisa tumbuh pada pH 3,5-7,5.  
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d) Temperatur  

Suhu ideal (optimal) bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter 

xylinum adalah pada suhu kamar yaitu antara 28°C-31°C. 

e) Udara (Oksigen) 

bakteri Acetobacter xylinum merupakan mikrobia aerobik yang 

memerlukan oksigen dalam pertumbuhan, perkembangan serta 

aktivitasnya. 

 

2.1.4 Sumber Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam 

proses belajar mengajar (Munajah, 2015). 

 

2.1.4.2 Fungsi Sumber Belajar 

Beberapa fungsi sumber belajar menurut Wati (2012) sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: (1) 

mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan 

waktu secara lebih baik dan (2) mengurangi beban guru dalam 

menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan 

mengembangkan gairah. 
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b) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih

individual, dengan cara: (1) mengurangi kontrol guru yang kaku

dan tradisional; dan (2) memberikan kesempatan bagi siswa untuk

berkembang sesuai dengan kemampuannnya.

c) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran

dengan cara: (1) perancangan program pembelajaran yang lebih

sistematis; dan (2) pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi

oleh penelitian.

d) Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: (1) meningkatkan

kemampuan sumber belajar; (2) penyajian informasi dan bahan

secara lebih kongkrit.

e) Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: (1) mengurangi

kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak

dengan realitas yang sifatnya kongkrit; (2) memberikan

pengetahuan yang sifatnya langsung.

f) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis.

2.1.4.3 Pemanfaatan Hasil Penelitian menjadi Sumber Belajar di Sekolah 

Menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI (2007), 

bahwa dari segi perancangannya secara garis besar sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber belajar yang dirancang dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang khusus 
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dirancang untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan tidak didesain 

secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat 

ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Menurut Djohar (1987) dalam Nurcahyo (2007), pemanfaatan 

obyek atau kejadian secara efektif sebagai sumber belajar perlu 

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: (1) kejelasan potensinya, (2) 

kejelasan sasarannya, (3) kesesuaian dengan tujuan belajar, (4) kejelasan 

informasi yang dapat diungkap, (5) kejelasan pedoman eksplorasinya, (6) 

kejelasan hasil yang diharapkan. 

Nurcahyo (2011) menyebutkan bahwa sumber belajar yang secara 

sengaja dikembangkan untuk tujuan pembelajaran dikategorikan sebagai 

bahan. Bahan ajar umumnya dikemas dalam bentuk bahan-bahan cetakan 

atau media lain yang secara potensial mampu menumbuhkan dorongan 

pada peserta didik untuk belajar.  

 

2.1.4.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian menjadi Petunjuk Praktikum 

Dalam hal ini, peneliti akan membuat petunjuk praktikum dengan 

memenuhi aspek diatas kemudian mengaitkan hasil penelitian pada materi 

tingkat SMA kelas XII IPA semester ganjil, sesuai dengan KD 4.10 

mengenai materi Bioteknologi.  
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Menurut Tim Penyusun Panduan Penulisan Buku Penuntun 

Praktikun dan Laporan Praktikum Universitas Islam Indonesia (2016) 

sistematika buku penuntun praktikum adalah sebagai berikut: 

a) Bagian Awal 

Bagian awal ini terdiri atas (1) halaman judul, (2) halaman validasi, 

(3) kata pengantar, (4) daftar isi. 

b) Bagian Isi 

Bagian isi terdiri atas (1) garis besar mata kuliah, (2) tata tertib 

praktikum dan keselamatan kerja, (3) pengenalan alat dan bahan 

umum, serta (4) bagian utama praktikum yang terdiri atas 

kompetensi dasar, indikator capaian, tujuan praktikum, dasar teori, 

alat, bahan, prosedur kerja, analisis data, pertanyaan dan daftar 

pustaka.  

c) Bagian Akhir 

Bagian akhir ini terdiri atas (1) format laporan sementara, (2) 

format laporan resmi, (3) data atau tabel pendukung. 

  



30 
 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian Melliawati, dkk yang berjudul Pengolahan 

Limbah Kulit Buah-Buahan menjadi Selulosa oleh Bakteri Acetobacter sp. 

RMG-2, menyebutkan bahwa beberapa kulit buah-buahan mampu 

membentuk selulosa tentunya dengan ketebalan yang berbeda-beda pada 

masing-masing kulit buah-buahan. Salah satu kulit buah yang digunakan 

adalah kulit buah apel (Malus sp.). Berdasarkan penelitian tersebut, ekstrak 

kulit buah apel dapat digunakan sebagai tambahan nutrisi dalam medium air 

kelapa untuk menghasilkan selulosa, dengan hasil terbaik pada perlakuan air 

kelapa 75 ml serta 25 ml ekstrak kulit buah apel. Perlakuan ini menghasilkan 

selulosa dengan ketebalan 1,7 cm (Melliawati, 2015). 
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2.3 Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kandungan 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka diatas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh penambahan konsentrasi berbagai varietas sari apel 

terhadap kualitas Nata de CoMa. 

b. Penambahan sari buah apel (Malus sp.) dapat mempengaruhi kualitas 

Nata de CoMa. Pengaruh terbaik penambahan berbagai konsentrasi 

sari buah apel (Malus sp.) varietas Anna pada kualitas Nata de CoMa 

terdapat pada perlakuan 50% sari buah apel (Malus sp.). Hal ini 

didasarkan pada penelitian Gazali (2016) mengenai Nata De Apel 

Solusi Alternatif Pemanfaatan Buah Apel Lewat Matang. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pada pemanfaatan buah apel 

dapat digunakan sebagai tambahan nutrisi dalam medium air kelapa 

untuk menghasilkan selulosa, dengan hasil terbaik pada perlakuan 

50% buah apel. Perlakuan ini menghasilkan selulosa dengan tebal 

maksimal rata-rata 2,13 ± 0,3 dan berat 66,7 gram. 

 

 

 

 


