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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 latar Belakang 

Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing mendengar produk olahan 

pangan nata. Menurut Budiyanto (2002) nata merupakan suatu bahan makanan 

hasil fermentasi oleh bakteri (Acetobacter xylinum) yang kaya akan selulosa, 

bersifat kenyal, transparan, dan rasanya menyerupai kolang-kaling. Nata 

merupakan makanan yang banyak digemari masyarakat dalam berbagai olahan 

makanan maupun minuman. Serat pada nata dibutuhkan dalam proses fisiologis 

dan dapat membantu penderita diabetes serta memperlancar penyerapan makanan 

dalam tubuh (Afriani, dkk., 2015). 

Nata dapat diolah dari berbagai macam substrat yang mengandung gula. 

Substrat yang biasa digunakan antara lain air kelapa, air syrup dari berbagai buah 

dan air gula jawa (Afriani, dkk., 2015). Pembuatan nata dari air kelapa merupakan 

salah satu pemanfaatan air kelapa. Menurut (Puji, 2012) air kelapa lebih banyak 

dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya daripada dimanfaatkan 

dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan air kelapa dan 

terbatasnya pengetahuan tentang zat-zat penting yang terkandung dalam air 

kelapa.  

Nata dapat diolah menggunakan substrat selain dari air kelapa yaitu 

menggunakan berbagai limbah organik. Berdasarkan penelitian Setyaningtyas dan 

kawan-kawan (2014) memanfaatkan kulit singkong yang sering dianggap sebagai 

limbah menjadi bahan utama dalam pembuatan nata yang disebut nata de cassava. 
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Afriani dkk (2015) memanfaatkan limbah nira tebu menjadi produk nata dengan 

penambahan ekstrak tauge sebagai sumber nitrogen. Nata dari limbah nira tebu 

tersebut dikenal dengan nata de cane. Pada penelitian Iryandi dan kawan-kawan 

(2014) memanfaatkan limbah cair tahu sebagai bahan utama pembuatan nata (nata 

de soya).  

Limbah cair pati bengkuang merupakan limbah yang dihasilkan dari 

proses pengambilan pati bengkuang. Menurut Hasani dan Kurniawan (2010) hasil 

panen bengkuang rata-rata 35 ton/hektar, maka tiap hektar akan menghasilkan pati 

sebanyak 1,05-3,85 ton pati, hal ini akan menghasilkan limbah cair pati 

bengkuang yang sangat melimpah. Limbah cair pati bengkuang masih 

mengandung pati larut air sehingga senyawa antioksidan masih terkandung dalam 

limbah cair pati bengkuang. Berdasarkan analisis Mardiani (2010) limbah cair 

bengkuang dihasilkan dari proses pencucian dalam pembuatan tepung atau pati 

bengkuang, ekstraksi (pemerasan bubur bengkuang) dan pengendapan. Air sisa 

pengendapan masih mengandung sedikit pati sehingga mudah terjadi fermentasi 

atau pembusukan yang menyebabkan kadar keasaman airnya meningkat. Selain 

kadar keasamannya, secara fisik air tersebut terlihat keruh. Kondisi ini 

menyebabkan limbah cair pati bengkuang tidak dapat langsung dibuang ke 

lingkungan (Pratiwi, dkk., 2013).  

Penanganan limbah cair pati bengkuang masih jarang dilakukan. 

Pembuatan minuman nata dari campuran limbah cair pati bengkuang dan air 

kelapa merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya 

pemanfaatan limbah cair pati bengkuang dan air kelapa selain itu juga dapat 
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menambah ragam produk minuman nata dari berbagai bahan olahan. Kombinasi 

antara limbah cair pati bengkoang dengan air kelapa dapat menjadi bahan baku 

pembuatan nata karena kandungan nutrisi dari bengkuang yang mirip dengan air 

kelapa. Menurut hasil analisa Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Universitas Brawijaya dalam 200 mili limbah cair pati bengkuang 

memiliki kandungan nutrisi yaitu protein 1,24%, lemak 0.12 %, Karbohidrat 

4,26%, Air, 94,05% dan Abu 0,33% dan menurut Warisno (2004) air kelapa 

dalam 100 ml mengandung air 91,27%, protein 0,29%, lemak 0,15%, karbohidrat 

7,27%, serta abu 1,06%. Nutrisi ini sangat berguna untuk pertumbuhan 

Acetobacter xylinum bakteri pembentuk nata. Menurut Pambayun (2002) 

Acetobacter xylinum untuk aktivitas dan pertumbuhannya bakteri tersebut 

membutuhkan unsur makro dan mikro. Unsur makro terdiri atas karbohidrat dan 

nitrogen. Unsur mikro terdiri atas mineral dan vitamin. Mineral dibutuhkan 

sebagai komponen metabolisme dan pembentukan kofaktor enzim yang dihasilkan 

oleh bibit nata, terutama enzim ekstraselulernya. Vitamin dapat digunakan sebagai 

koenzim. Kombinasi tersebut juga dapat menambah gizi pada nata. Menurut 

Budiyanto (2002) dari penelitian yang telah ada nata mempunyai kandungan gizi 

dan tingkat organoleptik yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh jenis 

bahan baku yang digunakan, konsentrasi stater, pH fermentasi, lama fermentasi, 

konsentrasi suplementasi, dan lain sebagainya. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik nata diantaranya 

adalah lama fermentasi. Lapisan nata akan terbentuk secara optimum bila waktu 

fermentasi cukup. Waktu fermentasi yang terlalu cepat mengakibatkan tekstur 
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nata menjadi lembek dan lapisan nata yang terbentuk tipis sehingga serat yang 

dihasilkan juga sedikit. Waktu fermentasi yang terlalu lama menyebabkan aroma 

nata sangat asam, lapisan nata tebal, dan tekstur menjadi keras (Dina, 2009). 

Berdasarkan sifat fisik ciri-ciri nata yang berkualitas baik yaitu tekstur kenyal 

(tidak tembus jika ditekan dengan jari), warna putih bersih, permukaan rata, 

tampak licin dan agak mengkilap, aromanya segar khas nata. Nata kualitas rendah 

yaitu tekstur lembek, tipis dan berlubang-lubang, warna agak kusam dan 

berjamur, aroma sangat asam (Indah, 2011).  

Penelitian ini merupakan salah satu pengembangan dalam pembuatan 

nata dan salah satu cara pemanfaatan limbah organik yaitu limbah cair pati 

bengkuang dan air kelapa yang tidak terpakai dengan menjadikannya suatu 

produk olahan pangan berupa nata yang dapat menyehatkan tubuh. Selain itu 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas 

XII semester 2 pada materi Bioteknologi, 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 KD tersebut peserta 

didik dituntut untuk melakukan suatu percobaan. Oleh karena itu sumber belajar 

yang sesuai dengan KD tersebut yaitu menjadikan pebelitian sebagai sumber 

belajar berupa LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik). Menurut (Andi, 2011) LKPD 

merupakan bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian perbandingan komposisi limbah cair pati 

bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) dengan air kelapa (Cocos nucifera 

L.) dan lama fermentas terhadap kualitas nata de jicamacoco? 

1.2.2 Manakah yang memiliki pengaruh terbaik pada pemberian 

perbandingan komposisi limbah cair pati bengkuang (Pachyrhizus 

erosus L.) dengan air kelapa (Cocos nucifera L.) dan lama fermentasi 

terhadap kualitas nata de jicamacoco? 

1.2.3 Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian 

perbandingan komposisi limbah cair pati bengkuang (Pachyrhizus 

erosus L.) dengan air kelapa (Cocos nucifera L.) dan lama fermentasi 

terhadap kualitas nata de jicamacoco sebagai sumber belajar biologi 

pada materi bioteknologi kelas XII SMA berupa sumber belajar 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Menganalisis pengaruh pemberian perbandingan komposisi limbah cair 

pati bengkuang (Pachyrhizus erosus) dengan air kelapa (Cocos 

nucifera) dan lama fermentas terhadap kualitas nata de jicamacoco. 

1.3.2 Menganalisis pengaruh terbaik pada pemberian perbandingan 

komposisi limbah cair pati bengkuang (Pachyrhizus erosus) dengan air 

kelapa (Cocos nucifera) dan lama fermentasi terhadap kualitas nata de 

jicamacoco. 
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1.3.3 Pengembangan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian 

perbandingan komposisi limbah cair pati bengkuang (Pachyrhizus 

erosus) dengan air kelapa (Cocos nucifera) dan lama fermentasi 

terhadap kualitas nata de jicamacoco sebagai sumber belajar biologi 

pada materi bioteknologi kelas XII SMA berupa sumber belajar LKPD 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar dalam bidang bioteknologi terutama peranan 

Acetobacter xylinum yang dapat menguntungkan bagi manusia   

b. Bagi Pendidikan 

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan limbah cair 

pati bengkuang dan air kelapa yang tidak terpakai sebagai bahan 

baku pembuatan nata dan juga dapat sebagai terapan keilmuan pada 

mata kuliah Biokimia, Mikrobiologi, Biokimia Pangan, dan 

Bioteknologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan 

limbah cair pati bengkuang dan air kelapa sebagai bahan baku 

pembuatan nata. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk dasar penelitian lanjutan dan sebagai pertimbangan terhadap 

penelitian lain yang terkait dengan pembuatan nata dari limbah cair 

pati bengkuang dan air kelapa. 

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: 

1.5.1 Perbandingan komposisi limbah cair pati bengkuang dengan air kelapa 

sebagai substrat dalam pembuatan nata de jicamacoco yaitu75:25, 50:50, 

dan 25:75. 

1.5.2 Lama fermentasi yang digunakan adalah 7 hari, 10, hari, dan 13 hari. 

1.5.3 Limbah cair pati bengkuang diperoleh dari air hasil perasan bengkuang 

dalam pengambilan pati bengkuang yang telah di endapkan selama 12 jam.  

1.5.4 Air kelapa yang digunakan yaitu kelapa yang tua optimal tidak terlalu tua 

dan tidak terlalu muda. Air kelapa maksimal berumur 6 hari dan dalam 

keadaan tertutup. 

1.5.5 Acetobacter xylinum atau stater nata yang digunakan maksimal berumur 1 

bulan. 

1.5.6 Parameter penelitian ini dengan menggunakan satu parameter yaitu uji 

kualitas gizi yaitu terdiri dari uji kadar serat, uji kadar air, uji ketebalan 

dan uji organoleptik terhadap nata de jicamacoco yang meliputi warna 

rasa, aroma dan tekstur.  
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1.5.7 Sumber belajar yang dikembangkan dari penelitian ini berupa LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik). 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Komposisi adalah susunan untuk membangun mood suatu obyek agar 

memiliki keseimbangan (Karyadi, 2017) 

1.6.2 Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau 

proses produksi yang fungsinya berubah dari aslinya, kecuali yang dapat 

dimakan oleh manusia atau hewan (Firmansyah, dkk., 2009). 

1.6.3 Limbah cair pati bengkuang adalah limbah cair yang dihasilkan dari proses 

pencucian, ekstraksi (pemerasan bubur bengkuang) dan pengendapan 

(Pratiwi, dkk., 3013). 

1.6.4 Air Kelapa merupakan air alamiah yang steril dan mengandung kadar 

kalium, khlor, serta klorin yang tinggi (Rukmana, 2003). 

1.6.5 Fermentasi adalah proses metabolisme yang menghasilkan energi dari gula 

dan molekul organik lain serta tidak memerlukan oksigen atau sistem 

transfer elektron (Abdurahman, 2008). 

1.6.6 Kualitas merupakan seberapa baik sebuah produk (Suyanto, 2006). 

1.6.7 Nata merupakan suatu bahan makanan hasil fermentasi oleh bakteri 

(Acetobacter xylinum) yang kaya akan selulosa, bersifat kenyal, 

transparan, dan rasanya menyerupai kolang-kaling (Budiyanto 2002).  

 

 




