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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tanaman Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

2.1.1.1 Klasifikasi Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

Tanaman bengkuang (Pachyrhizus erosus) berasal dari Amerika tengah. 

Di Asia Tenggara, tanaman ini pertama kali ditanam di Filipina. Beberapa abad 

lalu, bangsa Spanyol membawa leguiminoceae untuk ditanam di Filipina. 

Beberapa orang menyebut bengkuang sebagai buah, tetapi para ahli bersepakat 

untuk menggolongkan tanaman berumbi ini sebagai sayuran (Lingga, 2010). 

Menurut Sorensen (1996) Pachyrhizus erosus yang dikenal oleh orang Meksiko 

yaitu “Jicama” termasuk dalam family Fabaceae dengan genus Pachyrhizus. 

Genus ini memiliki 5 spesies yang salah satunya yaitu Pachyrhizus erosus. 

Apabila dibuat dalam teksonomi yaitu sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 
Divisi  : Magnoliophyta 
Klas  : Dycotiledone / Magnoliopsida 
Subklas : Rosidae 
Ordo  : Fabales 
Family  : Fabaceae 
Genus  : Pachyrhizus  
Spesies : Pachyrhizus erosus L. (Urban) (Sorensen, 1996) 

2.1.1.2 Morfologi dan Ekologi  Bengkuang (Pachyrhizus erosus) 

Tanaman Bengkuang merupakan tumbuhan terna berbentuk semak yang 

tumbuh membelit. Batang bulat, berambut, dan berwarna hijau. Daun tunggal, 

berbentuk bulat telur ujung runcing, pangkal tumpul tepi rata dan pertulangan 
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menyirip. Permukaan daun berbulu, panjang 7-10 cm, lebar 5-9 cm, dan berwarna 

hijau.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi Daun Tanaman Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

(Sumber: a. Dokumentasi pribadi, b. Wikipedia.org) 

Bunga majemuk berbentuk tandan. Tumbuh 2-4 buah diketiak daun. 

Tangkai panjang, kelopak berbentuk lonceng dan berbulu. Kepala putik berbulu, 

mahkota bunga gundul, warna hijau atau ungu kebiruan (Adi, 2008). Menurut 

Sorensen (1996) panjang perbungaan dari 8-45 cm 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Morfologi Bunga Tanaman Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

(Sumber: a. Dokumentasi pribadi, b. Wikipedia.org) 

 

Buah polong, berbentuk lanset pipih, warna hijau. Biji keras, berbentuk 

seperti ginjal, warna kuning kotor. Akar tunggang berumbi (Adi, 2008). Menurut 

Sorensen (1996) panjang perbungaan dari 8-45 cm. Selanjutnya, karakter 

morfologi dari kacang-kacangan (polong) memiliki ukuran (6-13 cm x 8-17 mm), 

b a 

b a 
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warna (dari coklat pucat sampai hijau zaitun/coklat) adalah karakter khusus untuk 

legum Pachyrhizus erosus. Morfologi bijinya juga spesifik, yaitu berwarna hijau 

zaitun sampai coklat atau  coklat kemerahan, dan bentuknya yang datar, persegi 

ke bulat-bulatan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Morfologi Buah Tanaman bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

(Sumber: a. Dokumentasi Pribadi, b. Wikipedia.org) 

Bengkuang merupakan umbi dari tanaman menjalar. Umbi bengkuang 

berwarna putih dengan citarasa manis menyegarkan karena banyak mengandung 

air. Umbi bengkuang banyak mengandung serat, vitamin c, dan mineral seperti 

kalsium, potasium, dan fosfor (Sutomo dan Kurnia, 2016). Umbi bengkuang 

memiliki ukuran 5-15 cm dengan berat 100-300 gram. Bentuk umbi bulat tertekan 

dengan bagian atas dan bawahnya meruncing. Umbi merupakan pembesaran dari 

batang utamanya. Umbi tertutup selaput umbi berwarna coklat muda. Selaput 

umbi mudah dilepas. Daging umbi berwarna putih dan terasa hambar atau agak 

manis. Umbi dijual dalam rentengan (ikatan) yang terdiri atas 5-15 umbi (Suhono, 

2014). 

 

b a 
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Gambar 2.4. Morfologi Umbi Tanaman Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

(Sumber: a. Dokumentasi Pribadi, b. Prasetya, 2012) 

Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 0-1750 m dpl. Dewasa ini 

bengkuang banyak ditanam pada ketinggian 500-900 m dpl. Curah hujan  

bervariasi antara 250-500 mm dan tidak lebih dari 1500 mm per bulan. Suhu 

optimal antara siang dan malam hari adalah antara 200-300 C. Pada daerah 

dengan siang hari yang lebih panjang, pertumbuhan umbi dapat dilihat setelah 4-6 

minggu tetapi pengaruhnya terbatas pada pembentukan umbi. Pada pembungaan, 

inisiasi pertama ketika panjang hari 12,5 jam (Sorensen, 1996).  

2.1.1.3 Kandungan Umbi Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

Bengkuang memiliki komposisi yang bervariasi sesuai dengan jenis 

kultivar dan kematangan bagian tanaman. Bengkuang merupakan salah satu umbi 

yang banyak mengandung air. Kandungan air dalam 100 gram umbi bengkuang 

sekitar 85.1 gram. Dengan kandungan air yang banyak kalori bengkuang menjadi 

sangat kecil karena hanya mengandung sedikit padatan (Lingga, 2010). Menurut 

Sorensen (1996) Umbi bengkuang Pachyrhizus erosus terdiri dari 80%-90% air, 

sehingga lebih sering di konsumsi segar. Umbi bengkuang juga digunakan dalam 

industri kosmetik, misalnya untuk tonik wajah, masker, bedak, dan pelembab. 

b a 
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Secara lengkap komponen zat gizi yang terkandung dalam 100 gram bengkuang 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.2 Komposisi Nutrisi pada 100 g Umbi Bengkuang (Pachyrhizus 

erosus L.) Segar  

Kandungan Jumlah  

Air (%) 87.0 
Protein (g) 1.3 
Lipid (g) 0.2 
Karbohidrat (g) 9.9 
Pati (g) 7.5 
Red.sugars (g) 2.4 
-red.sugar (g) 2.0 
Serat (g) 0.7 
Abu (g) 0.5 
Ca (mg) 15.7 
P (mg) 16.8 
Fe (mg) 0.63 
Cu (mg) 0.43 
Na (mg) 6.0 
K (mg) 175.0 
Retinol (A) Traces 
Thiamine (B1) 0.06 
Riboflavin (B2) 0.02 
Asc. Acid (C) 17.7 
Niacin  0.2 
Energi (kal) 39.3 
(Sumber: Sorensen, 1996) 

Bengkuang sebagai tanaman tuberlegum memiliki beberapa kelebihan 

yaitu:  

1. Hasil ubi dan stabilitas hasil yang tinggi 

2. Kandungan protein yang lebih tinggi dari tanaman ubi-ubian lainnya 

3. Dapat meningkatkan kesuburan tanah (fiksasi N dan efisiensi P) dan memiliki 

daerah penyebaran ekogeografi yang luas (Karuniawan dan Wicaksana, 

2006). 
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2.1.1.4 Manfaat Umbi Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

Bengkuang banyak digunakan dalam masakan Asia timur dan Asia 

tenggara. Di Indonesia, bengkuang bisa dimakan mentah sebagai rujak atau 

sebagai isi lumpia. Di Filipina bengkuang direbus atau diolah menjadi kari 

(Lingga, 2010). Ubi bengkuang Pachyrhizuz erosus terdiri dari 80 % – 90 % air 

(Sorensen, 1996), sehingga lebih sering di konsumsi segar. Ubi bengkuang juga 

digunakan dalam industri kosmetik, misalnya untuk tonik wajah, masker, bedak, 

dan pelembab (Sorensen, 1996).  

Kandungan air dalam bengkuang baik untuk mempercepat proses 

pencernaan makanan. Pencernaan yang lancar akan mengurangi penyerapan gula 

yang hasrus dihindari oleh hiperglikemia. Karbohidrat yang terkandung dalam 

bengkuang tergolong rendah. Karbohidrat yang menyusunnya terdiri dari 

monosakarida, polisakarida yang menjadi penyusunnya adalah inulin. Inulin 

sangat berguna bagi pencernaan. Karbohidrat lain yang tak kalah penting adalah 

serat. Serat tidak menyumbah kalori tapi berfungsi penting dalam pencernaan. 

Bengkuang mengandung serat yang tinggi terutama serat larut dalam air yang 

berguna untuk memperlancar buang air besar. Walaupun tidak berasa masam 

kandungan vitamin C pada bengkuang sangatlah tinggi, yaitu dalam 100 gram 

bengkuang mengandung vitamin C sebanyak 20 mg. Jumlah tersebut dapat 

memenuhi satu pertiga kebutuhan vitamin C harian yang dibutuhkan setiap 

individu. Bengkuang juga dapat menurunkan kolesterol apabila dikonsumsi secara 

rutin karena mengandung isoflavon. Kandungan pati pada bengkuang dapat 

digunakan untuk mengatasi eksem dan dapat menghaluskan kulit  (Lingga, 2010). 
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2.1.1.5 Limbah Cair Pati Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

Pati adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa, dan terdiri atas 

amilosa dan amilopektin (Jacobs dan Delcour 1998; dalam Herawati, 2010). Pati 

dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, maupun buah-buahan 

(Herawati, 2010). 

Proses pembuatan tepung pati bengkuang yaitu melalui beberapa tahapan 

yaitu: pengupasan, pencucian, penghancuran (pembuatan bubur), ekstraksi, 

pengendapan, pengeringan, dan penepungan. Limbah cair dihasilkan dari proses 

pencucian, 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 

(Mardiani, 2010). Selain kadar keasamannya, secara fisik air tersebut terlihat 

keruh. Kondisi ini menyebabkan limbah cair pati bengkuang tidak dapat langsung 

dibuang ke lingkungan (Pratiwi, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Limbah Cair Pati Bengkuang 

(Sumber: a. Dokumentasi Pribadi; b. Dewi, 2015) 

Menurut Sutomo dan Kurnia (2016) setiap 100 g bengkuang mengandung 

energi 59 kal, protein 1,5g, lemak 0,2 g, Karbohudrat 12,8 g, mineral 0,5 g, 

b a 
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kalsium 15 mg, fosfor 18 mg, zat besi 0,6 mg, thiamine 0,04 mg, asam askorbat 

20 mg dan menurut Sorensen (1996) setiap 100 gram umbi bengkuang 

mengandung pati (strach) sebanyak 7,5. Prinsip pembuatan tepung pati 

bengkuang adalah pengambilan pati dari bengkuang (Mardiani 2010). 

Berdasarkan hal tersebut limbah cair pati bengkuang yang dihasilkan masih 

mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat karena hanya pati dari bengkuang 

tersebut yang diambil.  

Berdasarkan hasil analisis kandungan gizi dari limbah cair pati bengkuang 

yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan Universitas Brawijaya 

didapatkan hasil yaitu Tabel 2.2 sebagai berikut 

Tabel 2.3 Kandungan Gizi pada Limbah Cair Pati Bengkuang 

Parameter Jumlah (%) 

Protein 1,24 
Lemak 0,12 
Air 94,05 
Abu 0,33 
Karbohidrat 4,26 
(Sumber: Data Pribadi) 

2.1.2 Tinjauan Air Kelapa (Cocos nucifera L.) 

2.1.2.1 Klasifikasi kelapa (Cocos nucifera L.) 

Kelapa merupakan tanaman serba guna karena setiap bagian tanaman 

bermanfaat bagi manusia, sehingga tanaman kelapa dijuluki “Tree of Life”, 

karena di beberapa Negara berkembang banyak yang menggantungkan hidupnya 

pada tanaman kelapa. Bagian tanaman kelapa yang paling bernilai ekonomis 

sampai saat ini adalah bagian airnya (Tenda dan Kumaunang, 2007 dalam 

Kriswiyanti, 2013). 
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Pohon kelapa termasuk jenis palmae yang berumah satu (monokotil). 

Batang tanaman tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang. Dalam tata nama atau 

sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan menurut Warisno (2003) tanaman 

kelapa (Cocos nucifera) dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 
Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 
Sub-divisio : Angiospermae (biji tertutup) 
Kelas  : Monocotyledonae (biji berkeping satu)  
Ordo  : Palmales 
Familia : Palmae 
Genus  : Cocos 
Spesies : Cocos nucifera L.  

 

2.1.2.2 Morfologi dan Ekologi Kelapa (Cocos nucifera L.) 

Tumbuhan kelapa memiliki ciri-ciri secara morfologi yaitu merupakan 

pohon berumah satu, tidak berduri, tidak bercabang, dengan mahkota daun 

terminal dan tinggi 10-14 m atau lebih. Batang berbentuk bulat, tegak, sering 

menekuk atau miring. Daun berpelapah tersusun spiral, menyirip, pinak daun 

berbentuk lanset memita, tersusun rapi pada satu bidang, panjang mencapai 3-4 m 

dengan sirip-sirip lidi yang menopang setiap helaian (Agromedia, 2008). 

Perbungaan muncul diketiak daun, ketika muda seperti tongkol dalam 

seludang dan setelah terbuka tersusun membulir dan spiral. Masing-masing 

tongkol memiliki 200-300 bunga jantan dan hanya satu sampai beberapa bunga 

betina dekat bagian pangkal yang gundul. Bunga jantan berjumlah 1-3 menyatu, 

melekat dan berwarna kuning muda. Bunga soliter ukurannya jauh lebih besar dari 

bunga jantan, membulat saat kuncup dan membudar speerti telur saat antesis. 

Buah berserat, membulat  membundar telur atau mejorong , lembut, berwarna 
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hijau, orange cerah, kuning, sampai berwarna gading jika matang serta mengering 

hingga coklat keabuan pada buah tua (Agromedia, 2008). 

2.1.2.3 Kandungan Air Kelapa (Cocos nucifera) 

Air Kelapa merupakan air alamiah yang steril dan mengandung kadar 

kalium, khlor, serta klorin yang tinggi (Rukmana, 2003). Pada buah muda, air 

kelapa sangat manis. Demikian juga semakin tua umur buah jumlah air semakin 

berkurang. Menurut Pambayun (2002) kandungan air kelapa yang dapat 

bermanfaat bagi pertumbuhan Acetobacter xylinum adalah pada Tabel 2.3 sebagai 

berikut.  

Tabel 2.4 Komponen Kimia Air Kelapa yang Bermanfaat bagi Pertumbuhan 

dan Aktivitas Bakteri Acetobacter xylinum 

No. Komponen Satuan Nilai 

1 Air % 91,50 
2 Karbohidrat % 4,60 
3 Protein % 0,14 
4 Lemak % 1,15 
5 Kalium Mg/100ml 312,00 
6 Natrium Mg/100ml 105,00 
7 Kalsium Mg/100ml 29,00 
8 Magnesium Mg/100ml 30,00 
9 Ferum Mg/100ml 0,10 

10 Cuprum Mg/100ml 0,04 
11 Fosfor Mg/100ml 37,00 
12 Sulfur Mg/100ml 24,00 
(Sumber: Pambayun, 2002). 

2.1.3 Lama Fermentasi 

Fermentasi adalah proses metabolisme yang menghasilkan energi dari gula 

dan molekul organik lain serta tidak memerlukan oksigen atau sistem transfer 

elektron (Abdurahman, 2008). Berbagai jenis makanan dan minuman yang 

diproduksi melalui proses fermentasi telah sejak lama dikenal dan digemari. Pada 

dasarnya produk-produk fermentasi makanan dan minuman dapat dikelompokkan 
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menjadi (1) produk makanan dengan nilai gizi tinggi, (2) produk makanan hasil 

fermentasi asam, (3) produk dimana etanol hasil utama proses fermentasi, (4) 

produk fermentasi yang digunakan sebagai saus dan penyedap makanan (Rahman, 

1992). Nata dihasilkan dari proses fermentasi pada substrat yang mengandung 

gula dan nitrogen pada pH yang sesuai dengan perkembangan Acetobacter 

xylinum yaitu berkisar antara 4 - 4,5. Secara teknis nata dapat dibuat dari 

campuran berbagai media, karena untuk pertumbuhan dari bakteri Acetobacter 

xylinum dalam pembuatan massa nata diperlukan gula, asam organik dan mineral. 

Mineral dan asam organik ini dibutuhkan sebagai komponen metabolisme dalam 

pembentukan kofaktor enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri 

Acetobacter xylinum (Pambayun, 2002). 

 Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktifitas mikroba penyebab 

fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi ini dapat 

menyebabkan perubahan sifat bahan pangan, sebagai akibat dari pemecahan 

kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Hasil-hasil fermentasi terutama 

tergantung pada jenis bahan pangan (substrat), macam mikroba dan kondisi di 

sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba 

(Palungkun, 1993).  

Fermentasi nata dilakukan pada media cair yang telah diinokulasi dengan 

starter. Mikroba tumbuh terutama pada permukaan media fermentasi. Fermentasi 

dilangsungkan sampai nata yang terbentuk cukup tebal. Nata berupa lapisan putih 

seperti agar. Lapisan ini adalah massa mikroba berkapsul dari selulosa 

(Simanihuruk, 2013 dalam Anggraeni, 2015). Lama fermentasi akan berbengaruh 
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pada kadar asam yang dihasilkan dan tebal tipisnya nata. Menurut Awang (1991) 

dalam Budiyanto (2002) lama fermentasi umumnya 2-4 minggu berpengaruh 

terhadap pembentukan selulosa nata yang dicerminkan dengan ketebalan produk. 

2.1.4 Bakteri Nata (Acetobacter xylinum) 

Menurut Pambayun (2002) sifat-sifat dari Acetobacter xylinum dapat 

diketahui dari sifat morfologi, sifat fisiologi dan pertumbuhan selnya.  

1) Sifat Morfologi 

Acetobacter xylinum berbentuk batang pendek dengan panjang 2 µm dan 

lebar 0,6 µm, dengan permukaan dinding yang berlendir. Bakteri ini bisa 

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

nonmotil dan tidak membentuk endospora maupun pigmen. Pada kultur sel 

yang masih muda, individu sel berada soliter dan transparan. Koloni yang 

sudah tua membentuk lapisan menyerupai gelatin yang kokoh pada medium 

cair setelah 48 jam inokulasi akan membentuk lapisan pelikel dan dapat 

dengan mudah diambil dengan jarum oose.  

2) Sifat Fisiologi  

Bakteri ini dapat membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, dan propil 

alkohol, tidak membentuk indol dan mempunyai kemampuan 

mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O yang dilakukan di dalam 

kultur batch. Sifat yang paling menonjol dari bakteri ini adalah memiliki 

kemampuan untuk mempolimerisasi glukosa hingga menjadi selulosa. 

Selanjutnya, selulosa tersebut membentuk matrik yang dikenal sebagai 

nata. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi sifat fisiologi dalam 
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pembentukan nata adalah ketersedian nutrisi, derajat keasaman, 

temperatur, dan ketersediaan oksigen. Bakteri Acetobacter xylinum 

bersifat aerob sehingga selama fermentasi diperlukan keberadaan oksigen. 

3) Pertumbuhan sel  

a. Fase Adaptasi  

Pada fase ini, bakteri akan menyesuaikan diri dengan substrat dan 

kondisi lingkungan barunya. Walaupun tidak mengalami 

perbanyakkan sel pada fase ini terjadi aktivitas metabolisme dan 

pembesaran sel. Fase adaptasi bagi Acetobacter xylinum dicapai antara 

0-24 jam atau kurang lebih 1 hari sejak inokulasi. 

b. Fase Pertumbuhan Awal  

Pada fase ini, sel mulai membelah dengan kecepatan rendah dan 

dengan ini menandai diawalinya fase pertumbuhan eksponensial. 

c. Fase Pertumbuhan Eksponensial  

Fase ini disebut juga fase pertumbuhan logaritmik, yang ditandai 

dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Pada fase ini bakteri nata 

mengeluarkan enzim ekstraseluler polimerase sebanyak-banyaknya, 

untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa (matrik nata). 

Sehingga pada fase ini nata yang akan terbentuk maksimal. 

d. Fase Pertumbuhan Lambat  

Pertumbuhan mulai diperlambat pada fase ini karena ketersediaan 

nutrisi telah berkurang, terdapatnya metabolit yang bersifat toksik 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dan umur sel telah tua. 
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Selain itu, pertumbuhan tidak lagi stabil, tetapi jumlah sel yang 

tumbuh masih lebih banyak daripada jumlah sel yang mati. 

e. Fase Pertumbuhan Tetap  

Jumlah sel yang tumbuh relatif sama dengan jumlah sel yang mati. Hal 

ini dikarenakan di dalam media terjadi kekurangan nutrisi, pengaruh 

metabolit toksik lebih besar, dan umur sel semakin tua. Sehingga 

perbanyakan sel terhambat dan menyebabkan kematian sel. Lamanya 

fase ini tergantung kepada kepekaan sel terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan sel tersebut. 

f. Fase Menuju Kematian  

Bakteri akan mengalami kematian karena nutrisi telah habis dan sel 

kehilangan banyak energi cadangannya.  

g. Fase Kematian  

Pada Fase ini, sel dengan cepat mengalami kematian, hampir 

merupakan kebalikan dari fase logaritmik. Sel yang hidup semakin 

lama semakin sedikit karena sel yang mati semakin banyak. Kecepatan 

kematian dipengaruhi oleh nutrisi, lingkungan dan bakteri. Untuk 

Acetobacter xylinum, fase ini dicapai setelah hari kesepuluh hingga 

keempat belas. Pada fase ini, Acetobacter xylinum tidak baik apabila 

digunakan sebagai bibit nata. 

Menurut Eynard dan Teissie (2000) Acetobacter xylinum adalah bakteri 

tanah gram negatif yang mensintesis dan mengeluarkan atau mensekresikan 

selulosa sebagai bagian dari metabolisme glukosa. Selulosa adalah polimer alam 
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yang paling melimpah di bumi, dan merupakan komposisi utama pada dinding sel 

tanaman.  

Selulosa yang dihasilkan oleh Acetobacter xylinum adalah secara stuktural 

dan kimiawi identik dengan selulosa yang ditemukan pada tumbuhan yang tingkat 

tinggi, selain itu tidak terkontaminasi oleh lignin atau turunan selulosa lainnya. 

Hal tersebut merupakan  alasan bahwa Acetobacter xylinum berfungsi sebagai 

model organisme yang potensial untuk studi biosintesis selulosa. Selulosa dari 

Acetobacter memiliki potensi komersial yang dapat diaplikasikan dalam berbagai 

industri. Benang-benang selulosa yang disintesis jauh lebih sempit dari serat kayu, 

yaitu berukuran 0,1 µm, yang mana bakteri selulosa kemungkinan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas berkualitas tinggi, emulsifier 

untuk cat, dan zat aditif pada makanan. selulosa bakteri juga telah digunakan 

sebagai pengganti kulit untuk melindungi kulit terbakar, dan untuk teknologi ultra 

filtrasi (Eynard dan Teissie, 2000). 

Acetobacter xylinum mempunyai tiga enzim yang aktif, yaitu enzim 

kinase, enzim ekstraseluler selulosa polimerase, dan enzim protein sintetase. 

Enzim ekstraseluler selulosa polimerase aktif pada pH 4 yang berfungsi untuk 

membentuk benang-benang selulosa (nata). Enzim protein sintetase aktif pada pH 

3-6 yang berfungsi untuk mengubah makanan yang mengandung C, H, O, dan N 

menjadi protein (Jay, Loessner dan Golde., 2005). Bakteri pembentuk nata yaitu 

Acetobacter xylinum dapat tumbuh dan berkembang membentuk nata karena 

adanya kandungan air, protein, lemak, karbohidrat, dan beberapa mineral pada 

substrat sebagai nutrisinya. Tidak semua nutrisi yang ada pada substrat dapat 
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terpenuhi maka perlu adanya tambahan nutrisi yang diberikan berupa sukrosa 

(karbon) dan urea (nitrogen). Penambahan sumber nitrogen anorganik atau 

organik akan meningkatkan aktivitas Acetobacter xylinum dalam memproduksi 

nata (Majesty, dkk., 2015). 

2.1.5 Tinjauan Nata 

2.1.5.1 Pengertian nata  

Nata merupakan jenis makanan yang sudah lama dikenal di negara 

Filipina. Kemudian, belakangan ini nata menjadi makanan atau minuman yang 

disukai oleh masyarakat Indonesia (Suryani, dkk., 2005). 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 selulosa bakteri yang 

terbentuk sebagai aktivitas bakteri. Selulosa ini merupakan produk bakteri yang 

berbentuk slime (menyerupai kapsul) yang pada akhirnya bakteri tersebut 

terperangkap didalam masa fibrilar selulosa tersebut.  

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

berbagai jenis bahan yang mengandung gula, protein dan mineral, seperti buah-

buahan, sari kedelai dan bahkan air gula. Oleh sebab itu nama nata bermacam-

macam sesuai dengan bahan yang digunakan, seperti nata de soya (dari sari 

kedelai), nata de mango (dari sari buah mangga), nata de pina (dari sari buah 

nanas), nata de coco (dari air kelapa) dan sebagainya. Nata sangan baik pabila 

diolah menjadi makanan atau minuman penyegar, karena nata mengandung serat 

pangan (dietary fiber) seperti halnya selulosa alami. Nata sangat berperan dalam 
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proses pencernaan makanan dalam usus halus dan penyerapan air dalam usus 

besar, sehingga sangat bermanfaat dalam pencernaan makanan dan tidak langsung 

sangat baik bagi kesehatan (Pambayun, 2002).  

2.1.5.2 Pembuatan Nata  

Pembuatan nata menurut Warisno (2004) adalah sebagai berikut:  

a) Persiapan starter  

Air kelapa disaring menggunakan kain kasa. Air kelapa direbus sampai 

mendidih, ditambahkan urea, gula pasir dan asam cuka, kemudian sampai 

larutan memikiki pH 4. Larutan yang masih panas dituang ke dalam botol 

yang sudah disterilkan sebanyak dua pertiga bagian botol. Botol ditutup 

dengan kertas koran dan diikat kuat, disimpan diruang inkubasi selama 

satu minggu. Setelah satu minggu, terbentuk lapisan berwarna putih, 

starter siap digunakan. 

b) Proses Fermentasi  

Bahan dasar nata didiamkan sampai kotoranya mengendap, disaring 

dengan kain kasa, kemudian direbus sampai mendidih selama 15 menit. 

Pupuk ZA, gula pasir, dan asam cuka dimasukan, diaduk sampai 

tercampur rata. 1 liter larutan yang masih panas tersebut dimasukan ke 

dalam loyang plastik atau baki. Loyang ditutup kertas koran dan diikat 

kuat, kemudian dibiarkan dingin. 100 ml starter dimasukan ke dalam 

loyang, kemudian fermentasi selama satu minggu. 
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c) Pemanenan nata  

Nata siap dipanen setelah diinkubasi selama 8-14 hari. Kertas koran 

penutup dibuka, nata diambil dan dikumpulkan dalam satu wadah. Saat 

memanen nata, ada bagian yang tidak bisa dipanen yaitu cairan atau 

padatan. Cairan merupakan sisa media nata, sedangkan padatan berupa 

nata yang busuk, rusak, berjamur, atau nata yang bentuknya tidak teratur. 

Nata yang telah disortir selanjutnya dicuci 6 bersih dan dipotong-potong 

sesuai selera. Aroma masam dihilangkan dengan cara mencuci dan 

merendam nata dengan air bersih minimal dua kali setelah itu direbus 

selama 5 menit. 

2.1.6 Biokimia Pembentukan Nata 

Serat dalam nata yang terbanyak adalah selulosa. Serat adalah komponen 

dalam makanan yang tidak dapat digunakan sebagai sumber energi karena tidak 

adanya enzim dalam usus yang mampu menghidrolisis serat. Berdasarkan 

kelarutannya serat digolongkan menjadi dua, yaitu serat yang tidak larut dalam air 

(selulosa, hemiselulosa, dan lignin) dan serat yang larut air (pektin, gum, dan 

musilage). Selulosa adalah suatu polimer dari glukosa yang tersusun dalam 

mikrofibril sebagai rantai-rantai dengan panjang 4000-6000nm dan diameternya 

kira-kira 4nm, masing-masing terdiri dari beberapa ribu unit glukosa. Salah satu 

aktifitas fisiologis dari selulosa adalah mengikat air dalam larutan cerna. Setiap 

gram selulosa dapat mengikat 0,4g air. Selulosa disintesis dari rantai pemula dan 

NDP- glukosa (Nukleosida di-pospat glukosa). Reaksi berikut dikatalis oleh 

enzim selulosa sintase (Budiyanto, 2002). 
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GDP-Glu(UDP-glu) + (glu)n pemula   (glu)n+1 +  GDP(UDP) 

Apabila Acetobacter xylinum ditumbuhkan dalam media yang kaya akan 

sukrosa, selama fermentasi bakteri Acetobacter xylinum memecah gula (sukrosa). 

Bakteri ini akan memecah sukrosa ekstraseluler menjadi glukosa dan fruktosa. 

Senyawa glukosa dan fruktosa tersebut dikonsumsi sebagai bahan bagi 

metabolisme sel bakteri tersebut. Acetobacter xylinum merombah gula untuk 

memperoleh energi bagi metabolisme sel. Selain itu, bakteri ini juga 

mengeluarkan enzim yang mampu menyusun (mempolimerisasi) senyawa glukosa 

menjadi polisakarida atau yang dikenal dengan selulosa ekstraseluler. Fruktosa 

selain digunakan sebagai sumber energi juga berperan sebagai induser bagi 

sintesis enzim ekstraseluler polimirase (Pambayun, 2002). 

Menurut Lehninger (1992) bakteri Acetobacter xylinum memecah sukrosa 

menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa melalui reaksi heksokinase diubah 

menjadi glukosa-6-fosfat. Glukosa-6-fosfat diubah menjadi glukosa-1-fosfat oleh 

enzim fosfoglukomutase. Reaksi selanjutnya adalah pembentukan uridin difosfat 

glukosa (UDP-glukosa) yang merupakan hasil reaksi antara glukosa-1-fosfat 

dengan uridin trifosfat (UTP), oleh kerja enzim glukosa-1-fosfaturidiltransferase. 

Reaksi ini dialihkan menuju ke kanan oleh kerja pirofosfatase, yang 

menghidrolisa pirofosfat (Ppi) menjadi ortofosfat (Pi). UDP-glukosa adalah donor 

langsung residu glukosa di dalam pembentukan enzimatik selulosa oleh kerja 

selulosa sintetase yang mengiatkan pemindahan residu glukosil dari UDP-glukosa 
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ke ujung non residu molekul selulosa. Reaksi biosintesa selulosa dari glukosa 

yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

 

Gambar 2.5 Biosintesis Selulosa dari Glukosa 

Pembentukan nata (polisakarida ekstraselluler) memerlukan senyawa antara 

lain yaitu heksosa fosfat. Heksosa fosfat mengalami oksidasi melalui lintasan 

pentosa fosfat menghasilkan senyawa NADPH (senyawa penyimpan tenaga 

pereduksi) dan melepas CO2. Gas CO yang dilepas akan terhambat dan menempel 

pada mikrofibril selulosa, sehingga selulosa naik ke permukaan cairan. Fosfat 

anorganik perlu ditambahkan ke dalam medium karena bahan tersebut sangat 

diperlukan untuk memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Arviyanti dan 

Yulimartani, 2009). 

Sel-sel Acetobacter xylinum menyedot glukosa dari larutan gula dan 

menggabungkannya dengan asam lemak, membentuk suatu „prekursor‟ pada 

jaringan sel bersama enzim mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa diluar sel 

Acetobacter xylinum (Rizal, dkk., 2013). Menurut Palungkun (1993) prekursor ini 

selanjutnya dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada 

permukaan medium. Pembentukan selulosa oleh Acetobacter xylinum dipengaruhi 

ketersediaan oksigen dan glukosa. Selain itu, pembentukannya juga dipengaruh 

pH medium, lama fermentasi, dan sumber nitrogen.  
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Selama proses pembentukan nata berlangsung harus dihindarkan dari 

gerakan atau goncangan disekitar tempat fermentasi. Akibat gerkan atau 

goncangan akan menenggelamkan lapisan nata yang telah terbentuk yang 

menyebabkan terbentuknya lapisan baru, dimana lapisan pertama dan yang baru 

tidak bersatu. Hal ini akan menyebabkan ketebalan produk nata menjadi tidak 

standart (Budiyanto, 2002). 

2.1.7 Pemanfaatan Limbah Cair Pati Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) 

dengan Air Kelapa (Cocos nucifera L.) Sebagai Bahan Dasar Nata dan 

Lama Fermentasi Terhadap Kualitas nata de jicamacoco 

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 selulosa bakteri yang 

tebentuk sebagai aktifitas bakteri. Selulosa ini merupakan produk bakteri untuk 

membentuk slime (menyerupai kapsul) yang pada akhirnya bakteri tersebut 

terperangkap di dalam masa fibrilar selulosa tersebut (Budiyanto, 2002).  

Pertumbuhan dan aktivitas Acetobacter xylinum membutuhkan unsur 

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

kebutuhan karbon sudah ddapat diperoleh dari air kelapa dalam bentuk 

karbodhidrat sederhana, seperti misalnya sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, 

inositol, dn lain-lainya. Sementara, nitrogen juga dapat diperoleh dari protein 

yang terkandung dalam air kelapa. Selain diperoleh dalam air kelapa, namun 

karbon dan nitrogen tersebut perlu ditambah dari luar untuk mencukupi jumlah 

yang dibutuhkan sekaligus mencapai kondisi rasio C dan N menjadi 20. Angka 

tersebut merupakan rasio optimal pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum 
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(Pambayun, 2002). Apabila dibuat tabel nutrisi yang diperlukan dari air kelapa 

dan limbah cair pati bengkuang untuk proses pertumbuhan dan aktivitas 

Acetobacter xylinum yaitu sebagai Tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 Nutrisi Yang Diperlukan dari Air Kelapa dan Limbah Cair Pati 

Bengkuang untuk Proses Pertumbuhan dan Aktivitas Acetobacter 

xylinum 
No. Komponen Air Kelapa Bengkuang Limbah Cair Pati 

Bengkuang 

1 Air 91,50 % 87 % 94,05% 
2 Karbohidrat 4,60 % 9,9 g 4,26% 
3 Protein 0,14 % 1,3 g 1,24% 
4 Lemak 1,15 % 0,2 g 0,12% 
5 Kalium 312,00 mg 175,0 mg - 
6 Natrium 105,0 mg 6,0 mg - 
7 Kalsium 29,0 mg 15,7 mg - 
8 Magnesium 30,0 mg - - 
9 Ferum 0,10 mg 0,63 mg - 
10 Cuprum 0,04 mg 0,43 mg - 
11 Fosfor 37,0 mg 16,8 mg - 
12 Sulfur 24,0 mg - - 
13 Vitamin C - 17,7 mg - 
14 Vitamin B1 - 0,06 mg - 
15 Vitamin B2 - 0,02 mg - 
(Sumber: Pambayun, 2002; Sorensen, 1996 dan data pribadi) 

Berdasarkan dari kandungan yang terkandung dalam limbah cair pati 

bengkuang dengan air kelapa maka kedua bahan tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan dasar pembuatan nata.  Dikarenakan unsur-unsur terkandung dalam limbah 

cair pati bengkuang dan air kelapa merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan 

dalam pertumbuhan Acetobacter xylinum. Acetobacter xylinum dapat memperoleh 

sumber karbon dari kandungan karbohidrat yang terkandung dalam umbi 

bengkuang dan air kelapa sedangkan sumber nitrogen dapat diperoleh dari 

kandungan protein yang ada dalam umbi dan air kelapa meskipun dalam jumlah 
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kecil. 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.  

Selain kebutuhan nutrisi bagi Acetobacter xylinum, lama fermentasi juga 

mempengaruhi terjadinya pembentukan nata. Menurut Awang (1991) dalam 

Budiyanto (2002) lama fermentasi yang digunakan dalam pembuatan nata pada 

umumnya 2-4 minggu. Minggu ke-4 merupakan waktu maksimal produk sinata, 

yang berarti lebih dari 4 minggu produksi nata akan menurun.  

2.1.8 Kualitas Nata 

2.1.8.1 Mutu Fisik  

Nata yang berkualitas baik dapat dilihat dari dua aspek yaitu, kualitas nata 

ditinjau dari sifat fisik dan sifat tersembunyi. Sifat fisik yang diukur 14 meliputi 

indikator, warna, rasa, tekstur, dan aroma. Sedangkan kualitas tersembuyi 

meliputi nilai gizi, keamanan mikroba, cemaran logam. Berdasarkan sifat fisik 

ciri-ciri nata dalam kemasan yang berkualitas baik dan berkulitas rendah adalah 

sebagai berikut: 

a. Kualitas baik : Tekstur kenyal (tidak tembus jika ditekan dengan jari), 

warna putih bersih, permukaan rata, tampak licin dan agak mengkilap, 

aromanya segar khas nata. 
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b. Kualitas rendah : tekstur lembek, tipis dan berlubang-lubang, warna agak 

kusam dan berjamur, aroma sangat asam.  

Berdasarkan sifat tersembunyi karakteristik nata yang berkualitas baik 

diketahui dari SNI (Standar Nasional Indonesia), adapun syarat-syarat mutu nata 

menurut SNI no. 01-4317-1996 yaitu tentang nata dalam kemasan (Indah, 2015).  

Menurut Pambayun (2002) ciri-ciri nata yang bagus adalah berwarna putih 

transparan, mempunyai permukaan halusdan rata, mempunyai ketebalah sama 

disemua bagian, mempunyai selaput tipis yang ada dipermukaan dan mudah untuk 

dipisahkan, dan mempunyai lapisan lembek dibawah. Lapisan tipis diatas dan 

lapisan lembeh dibawah harus dibuang.  

2.1.8.2 Sifat Organoleptik  

Organoleptik merupakan pengujian secara subyektif yaitu suatu pengujian 

penerimaan selera makanan (acceptance) yang didasarkan atas pengujian 

kegemaran (preference) dan analisa pembeda (difference analysis). Mutu 

organoleptik didasarkan pada kegiatan penguji (panelis) yang pekerjaannya 

mengamati dan menilai secara organoleptik (Winarno, 2004 dalam Indah 2015). 

Pengujian organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik 

merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia 

untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan, 

minuman ataupun obat. Pengujian organoleptik berperan penting dalam 

pengembangan produk (Nasiru dalam Ayustaningwarno, 2014).  

Penilaian aroma, rasa, warna, dan tekstur memiliki fungsi dan cara 

penilaian yang berbeda, antara lain: 1) penilaian aroma makanan berkaitan erat 
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dengan kelezatan bahan makanan tersebut, dalam hal aroma (bau) kepekaan 

indera pembau sangat menentukan; 2) penilaian rasa makanan yang terletak pada 

papilla yaitu bagian noda merah jingga pada lidah; 3) penilaian warna makanan 

dapat dikenali dan dibedakan oleh indera penglihatan; 4) penilaian tekstur 

makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh indera lidah atau perasa dan indera 

kulit, penilaian tekstur biasa digunakan untuk menguji kerenyahan bahan yang 

diteliti (Winarno, 2004 dalam Indah 2015). 

Panelis merupakan anggota panel atau orang yang terlibat dalam penilaian 

organoleptik dari berbagai kesan subjektif produk yang disajikan. Panelis 

merupakan instrumen atau alat untuk menilai mutu dan analisa sifat-sifat sensorik 

suatu produk. Dalam penggunaan panel-panel ini berbeda tergantung dari tujuan 

pengujian (Soekarto dalam Ayustaningwarno, 2014). Ada beberapa macam panel 

yang biasa digunakan, yaitu:  

1. Panel Perseorangan (Individual Expert) 

Penel ini tergolong dalam panel tradisional atau panel kelompok seni (belum 

memaki metode baku). Panel ini sudah lama digunakan oelh industri 

tradisional seperti keju, pembuat wine, dan rempah-rempah. Orang yang 

menjadi panelis memliki kepekaan yang tinggi. Kepekaan tersebut didapat dari 

bawaan lahir dan ditingkatkan kemampuanya dengan latihan dalam jangka 

waktu yang cukup lama.  

2. Panel Perseorangan Terbatas (Small Expert Panel) 

Panel perseorangan terbatas teridiri dari beberapa panelis (2-3 orang) yang 

mempunyai keistimewaan dari rata-rata orang biasa. Pada panel tersebut sudah 
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digunakan alat objektif sebagai kontrol. Selain mempunyai kepekaan tinggi, 

panel juga mengetahui hal-hal yang terkait penanganan produk yang diuji serta 

cara penilaian indera.  

3. Panel Terlatih (Trained Panel) 

Penel terlatih merupakan panelis hasil seleksi dan pelatihan dari sejumlah panel 

(15-20 orang atau 5-10 orang). Seleksi pada penelis terlatih umumnya 

mencukupi kemampuan untuk mengadakan citarasa dan aroma dasar, ambang 

pembedaan, kemampuan membedakan derajat konsentrasi, daya ingat dan cita 

rasa dan aroma. Hal ini untuk menciptakan kemampuan atas kepekaan tertentu 

di dalam menilai sifat organoleptik bahan makanan tertentu.  

4. Panel Tidak Terlatih 

Panel tidak terlatih merupakan sekelompok orang yang berkemampuan rata-

rata yang tidak terlatih secara formal, tetapi mempunyai kemampuan untuk 

membedakan dan mengkomunikasikan reaksi dari penilaian organoleptik yang 

diujikan. Jumlah anggota panel tidak terlatih berkisar antara 25-100 orang. 

5. Panel Konsumer (Consumer Panel) 

Panel konsumer dapat dikategorikan sebagai panelis tidak terlatih yang dipilih 

secara acak dari total potensi konsumen di suatu daerah pemasaran. Dalam hal 

ini jumlah panel yang diperlukan cukup besar (sekitar 100 orang) dan juga 

perlu memenuhi kriteria seperti umur, jenis kelamin,  suku bangsa dan tingkat 

pendapatan dari populasi pada daerah target pemasaran yang dituju. Panel 

konsumen umumnya ditangani oleh konsultan ahli pemasaran kerena telah 
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mengetahui perilaku konsumen dan fenomena pasar (Soekarto dalam 

Ayustaningwarno, 2014). 

6. Panel agak terlatih  

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk 

mengetahui sifat sensorik tertentu. Panel agak terlatih dapat dipilih dari 

kalangan terbatas dengan menguji kepekaannya terlebih dahulu, sedangkan 

data yang sangat menyimpang boleh tidak digunakan data analisis (Arbi, A.S., 

2009). 

7. Panel anak-anak  

Panel yang khas adalah panel yang menggunakan anak-anak berusia 310 

tahun. Biasanya anak-anak digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-

produk pangan yang disukai anak-anak, seperti cokelat, permen, es krim. Cara 

penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan pemberitahuan 

atau undangan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta 

responsnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti 

boneka Snoopy yang sedang sedih, biasa atau tertawa. Keahlian seorang 

panelis biasanya diperoleh melalui pengalaman dan latihan yang lama. 

Meskipun keahlian yang diperoleh itu merupakan bawaan sejak lahir, tetapi 

untuk mendapatkannya perlu latihan yang tekun dan terus menerus (Arbi, A.S., 

2009).. 

Syarat-syarat umum menadi seorang panelis adalah tertarik terhadap uji 

sensori, konsisten dalam mengambil keputusan,  berbadan  sehat,  bebas  dari  

penyakit  THT  (Telinga  Hidung  Tenggorokan), tidak buta warna serta gangguan 
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psikologis, tidak menolak makanan yang akan diuji (tidak alergi), tidak 

melakukan uji 1 jam sebelum makan dan menunggu minimal 20 menit setelah 

merokok, makan permen karet, makanan dan minuman ringan (Harmain dan 

Yusuf, 2012). 

2.1.8.3 Analisis Kadar Air 

 Prinsip dari analisis kadar air adalah menguapkan air yang terdapat dalam 

bahan dengan oven dengan suhu 100°-105°C dalam jangka waktu tertentu (3-24 

jam) hingga seluruh air yang terdapat dalam bahan menguap atau penyusutan 

berat bahan tidak berubah lagi (Chayati, 2010).  

Air (%) =                                            
                

        

2.1.8.4 Analisis Kadar Serat Kasar  

Komponen dalam suatu bahan yang tidak dapat larut dalam pemasakan 

dengan asam encer dan basa encer selama 30 menit adalah serat kasar dan abu. 

Untuk mendapatkan nilai serat kasar, maka bagian yang tidak larut tersebut 

(residu) dibakar sesuai dengan prosedur analisis abu. Selisih antara residu dengan 

abu adalah serat kasar (Chayati, 2010).  

Serat kasar (%) =                     
            

         

2.1.9 Tinjauan Sumber Belajar 

2.1.9.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang 

yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang 

mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar 
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(Dageng dalam Abdullah (2012). Sumber belajar sangat berperan dalam upaya 

pemecahan masalah belajar. Sumber-sumber belajar dapat diidentifikasikan sebagi 

pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Dalam upaya mendapatkan hasil yang 

maksimal maka sumber belajar perlu dikembangkan dan dikelola secara 

sistematik, bermutu, dan fungsional (Abdullah, 2012).  

Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pembelajaran 

adalah interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada lingkungan 

belajar tertentu. Pengelolaan materi pelajaran mencakup pemilihan, 

pengembangan, pengorganisasian, penyajian, serta penentuan strategi dan 

prosedur pembelajaran. Berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, 

pengelolaan materi pelajaran menjadi hal yang tidak mudah karena harus 

dilaksanakan dengan tepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa dalam 

mengembangkan minat dan potensinya. Penentuan ruang lingkup pengelolaan 

materi pelajaran harus berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan implementasi 

Kurikulum 2013 sehingga bahan ajar sebagai produk pengelolaan materi pelajaran 

dapat disusun secara tepat sesuai tuntutan kurikulum (Imtihana, dkk., 2014). 

2.1.9.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Dilihat dari segi perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

 Sumber belajar yang dirancang (leraning resorces by design) yakni 

sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

“komponen sistem instruksional” untuk memberikan fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat formal.  



38 
 

 Sumber belajar yang dimanfaatkan (leraning resorces by utilization) yakni 

sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran 

dan keberadaanya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. sumber bealajar yang  dimanfaatkan ini adalah 

sumber belajar yang ada di masyarakat seperti: museum, pasar, toko-toko, 

tokoh masyarakat dan lainnya yang ada di lingkungan sekitar (Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007). 

2.1.9.3 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. kalau media pembelajaran lebih sekedar sebagai media untuk 

menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memilki fungsi 

tersebut, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan tekniknya. Sumber belajar 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju 

belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik 

dan mengurangi beban guru dalam menyajiakan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina serta mengembangkan gairah belajar siswa. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan jalan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional serta 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 
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3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dengan jalan 

mengadakan perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

4. Lebih mudah memantapkan pembelajaran, dengan jalan meningkatkan 

kemampuan sumber belajar serta penyajian informasi dan bahan secara 

lebih kongkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu dengan mengurangi 

kesenjangan anatara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan 

realitas yang sifatnya kongkrit serta memberikan pengetahuan yang 

sifatnya langsnug. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas yaitu, penyajian 

informasi yang mampu menembus batas geografis. (Tim Pengembang 

Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007). 

2.1.9.4 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1) Pengertian LKPD 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan kumpulan dari lembaran 

yang berisikan kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik 

melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. LKPD 

berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga memudahkan peserta 

didik dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar. LKPD juga dapat 

didefenisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi 

materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan 
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oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai (Andi, 

2011). 

2) Kelebihan dan Kekurangan LKPD 

Kelebihan lembar kerja peserta didik menurut Azhar (2009) sebagai teks 

terprogram adalah sebagai berikut : 

a. Peserta didik dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

b. Selain dapat mengulang materi dalam media cetakan, peserta didik akan 

mengikuti urutan pemikiran secara logis. 

c. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan hal yang 

biasa, hal ini dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar 

pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, verbal dan visual. 

d. Khusus pada teks terprogram, peserta didik akan berpartisipasi berinteraksi 

dengan aktif karena harus memberi respon terhadap pertanyaan dan latihan 

yang disusun, peserta didik dapat segera mengetahui benar atau salah 

jawaban. 

e. Meskipun isi informasi media cetak harus diperbaharui dan direvisi sesuai 

dengan perkembangan dan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu, materi 

tersebut dapat direproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan 

mudah 

Kelemahan lembar kerja peserta didik menurut Azhar (2009) sebagai 

media cetakan yaitu: 

a. Tidak dapat menampilkan gerak dalam halaman media cetakan.  
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b. Biaya pencetakan akan mahal jika menampilkan ilustrasi, gambar atau foto 

yang berwarna-warni. 

c. Proses pencetakan media sering kali memakan waktu beberapa hari sampai 

berbulan-bulan,tergantung pada peralatan percetakan dan kerumitan informasi 

pada halaman cetakan. 

d. Pembagian unit-unit pelajaran dalam media cetakan harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan peserta didik menjadi 

bosan. 

e. Jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan cepat rusak atau hilang. 

3) Tujuan dan Manfaat Penggunaan LKPD 

Menurut Achmadi (1996), tujuan penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

a. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

peserta didik. 

b. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

disajikan.  

c. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan 

secara lisan.  

d. Membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari 

melalui kegiatan pembelajaran. 

Manfaat  yang diperoleh dengan penggunaan lembar kerja peserta didik 

dalam proses pembelajaran menerut Ango (2013) adalah sebagai berikut:  

a) Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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b) Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep.  

c) Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan 

proses. 

d) Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

e) Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar. 

f) Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

4) Syarat LKPD 

Menurut Darmojo dan Kaligis (1994) dalam Ango (2013), lembar kerja 

peserta didik yang baik haruslah memenuhi berbagai persyaratan misalnya syarat 

didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis.  

1. Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan lembar kerja peserta didik yang 

bersifat universal, dapat digunakan dengan baik untuk peserta didik yang 

lamban atau yang pandai. Lembar kerja peserta didik lebih menekankan 

konsep, dan yang terpenting dalam lembar kerja peserta didik ada variasi 

stimulus melalui berbagi media dan kegiatan peserta didik . Lembar kerja 

peserta didik diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan 

komunikasi sosial, emosional, moral dan estetika. Pengalaman yang dialami 

peserta didik ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik . 

Sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar-mengajar 
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haruslah memenuhi persyaratan didaktik, artinya suatu lembar kerja peserta 

didik harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 

a. Memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga lembar kerja 

peserta didik yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta 

didik yang lamban, yang sedang maupun yang pandai. 

b. Pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga lembar kerja 

peserta didik dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik 

untuk mencari tahu.  

c. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta 

didik .  

d. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, 

dan estetika pada diri peserta didik .  

e. Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

peserta didik (intelektual,emosional dan sebagainya), bukan ditentukan 

oleh materi bahan pelajaran.  

2. Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang 

pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta 

didik.  

a. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta 

didik.  

b. Menggunakan struktur kalimat yang jelas.  
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c. Memiliki taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik.  

d. Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka.  

e. Tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan 

peserta didik.  

f. Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada 

peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada lembar kerja 

peserta didik.  

g. Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek.  

h. Lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada katakata, sehingga akan 

mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan 

lembar kerja peserta didik.  

i. Memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai 

sumber motivasi.  

j. Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

3. Syarat teknis dalam penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) terdiri 

atas : 

a. Tulisan (a) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin 

atau romawi. (b) Menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf 

biasa yang diberi garis bawah (c) Menggunakan tidak lebih dari 10 kata 

dalam satu baris. (d) Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat 

perintah dengan jawaban peserta didik (e) Mengusahakan agar 

perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi.  
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b. Gambar yang baik untuk lembar kerja peserta didik adalah yang dapat 

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada 

penguna lembar kerja peserta didik. Yang lebih penting adalah kejelasan 

isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan.  

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah lembar kerja 

peserta 29 didik. Apabila suatu lembar kerja peserta didik ditampilkan dengan 

penuh kata-kata, kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh 

peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan 

atau tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu tidak 

mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik 

adalah lembar kerja peserta didik yang memiliki kombinasi antara gambar 

dan tulisan. 

5) Langkah-langkah menyusun LKPD 

Adapun Langkah-langkah menyusun lembar kerja peserta didik menurut 

Ango (2013) adalah sebagai berikut:  

a. Analisis kurikulum untuk menentukan materi yang memerlukan bahan ajar 

lembar kerja peserta didik.  

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana 

yang memerlukan bahan ajar lembar kerja peserta didik. Biasanya dalam 

menentukan materi dianalisis dengan cara melihat materi pokok dan pengalaman 

belajar dari materi yang akan diajarkan, kemudian kompetesi yang harus dimiliki 

oleh peserta didik. 

b. Menyusun peta kebutuhan lembar kerja peserta didik  
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Peta kebutuhan lembar kerja peserta didik sangat diperlukan guna 

mengetahui jumlah lembar kerja peserta didik yang harus ditulis dan sekuensi atau 

urutan lembar kerja peserta didik juga dapat dilihat. Sekuensi lembar kerja peserta 

didik ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Diawali dengan 

analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. 

c. Menentukan judul-judul lembar kerja peserta didik  

Judul lembar kerja peserta didik ditentukan atas dasar SK-KD, materi-

materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu KD 

dapat dijadikan sebagai judul modul apabila kompetensi itu tidak terlalu besar, 

sedangkan besarnya KD dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila diuraikan 

ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka kompetensi itu 

telah dapat dijadikan sebagai satu judul lembar kerja peserta didik. Namun apabila 

diuraikan menjadi lebih dari 4 MP, maka perlu dipikirkan kembali apakah perlu 

dipecah misalnya menjadi 2 judul lembar kerja peserta didik. 

d. Penulisan lembar kerja peserta didik.  

1. Rumusan kompetensi dasar lembar kerja peserta didik diturunkan dari 

buku pedoman khusus pengembangan silabus. 

2. Menentukan alat penilaian. 

3. Menyusun materi.  

Komponen-komponen penyusun Lembar Kerja Peserta Didik menurut 

Rufaida (2009), terdiri atas : 

a. Judul Lembar Kerja Peserta Didik. 

b. Tujuan Pembelajara/kompetensi. 
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c. Ringkasan Materi. 

d. Kegiatan Peserta Didik. 

e. Alat penilaian. 

6) Struktur LKPD Secara Umum 

Berikut ini merupakan struktur LKPD secara umum menurut (Katriani, 2014) 

yaitu: 

1. Judul kegiatan, Tema, Sub Tema, Kelas, dan Semester, berisi topik kegiatan 

sesui dengan KD dan identitas kelas. Untuk LKPD dengan pendekatan inkuiri 

maka judul dapat berupa rumusan masalah. 

2. Tujuan, tujuan belajar sesuai dengan KD. 

3. Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka 

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. 

4. Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi 

mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

5. Tabel Data, berisi tabel di mana peserta didik dapat mencatat hasil 

pengamatan atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data 

bisa diganti dengan tabel/kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik 

untuk menulis, menggambar atau berhitung. 

6. Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik 

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. 

2.2 Penelitian Dahulu yang Relevan 

Penelitian dahulu mengenai nata dari limbah cair pati yaitu dari penelitian 

Avrianti (2009) yang menggunakan air sisa pengendapan pati dari singkong. Air 
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sisa pengendapan pati adalah limbah cair dari proses pemisahan pati dari airnya 

atau proses pengendapan pada pembuatan tepung tapioka. Limbah ini jika tidak 

diolah dengan baik bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dan beberapa 

penyakit, sehingga diperlukan alternatif lain dalam mengolahnya. Salah satu 

alternatifnya yaitu mengolah limbah cair ini menjadi nata yang disebut nata de 

cassava dengan menggunakan bakteri Acetobacter xylinum. Tujuan dari penelitian 

nata de cassava adalah mengidentifikasi pengaruh penambahan pati, gula, pH dan 

waktu fermentasi pada pembuatan nata, menentukan kondisi optimum pada proses 

pembuatan nata. 

Penelitian kedua yaitu mengenai pengaruh pemberian kadar gula pada 

pembuatan nata de yam yaitu nata dari bengkuang oleh Margaretha (2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kadar gula yang optimal dalam pembuatan 

nata de yam. Kadar gula yang digunakan yaitu 150 gram, 200, 250, 300 dan 350. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kadar gula 300 gram memiliki hasil 

terbaik dibandingkan dengan kadar gula yang lainnya.  

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardhana 

(2016) mengenai pengaruh konsentrasi gula dan pH terhadap mutu nata de 

yammy dari limbah cair pati bengkuang. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui konsentrasi gula dan ph berapa yang optimal digunakan untuk 

pembuatan nata de yammy. Pada penelitian ini limbah yang digunakan berasal 

dari pati bengkuang dengan perbandingan sari dan air yaitu 1:2. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh nata terbaik dengan konsentrasi gula 5%, pH 4,2serta 

penggunaan stater dari nanas.  
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Penelitian selanjutnya yaitu mengenai lama fermentasi pada nata. 

Penelitian ini dilakukan oleh Iryandi (2014) dengan judul Pengaruh penambahan 

air jeruk nipis dan lama fermentasi terhadap karakteristik nata de soya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perlakuan dengan hasil terbaik yaitu 

pada perlakuan konsentrasi air jeruk 1% dan lama fermentasi 16 hari. Pada 

perlakuan ini diperoleh nilai rerata ketebalan 1,87 cm, randemen 44,33%, tekstur 

8,33N, serat tidak larut 0,84%, kadar air 99,26%, aroma 3,6 (netral), dan rasa 3 

(kurang suka). 
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2.3 Kerangka Konseptual 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Terdapat pengaruh pemberian perbandingan komposisi limbah cair pati 

bengkuang (Pachyrhizus erosus) dengan air kelapa (Cocos nucifera) dan 

lama fermentas terhadap kualitas nata de jikamacoco. 

2.4.2 Perbandingan  komposisi limbah cair pati bengkuang (Pachyrhizus erosus) 

dengan air kelapa (Cocos nucifera) sebesar 50%:50% dan lama fermentasi 

13 hari memiliki pengaruh terbaik terhadap kualitas nata de jicamacoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




