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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1    Landasan Teori  

2.1.1 Tinjauan Tanaman Lamtoro (Leucaena leucocephala) 

2.1.1.1 Taksonomi Tanaman Lamtoro (Leucaena leucocephala) 

Lamtoro atau sering disebut petai cina, merupakan tanaman sejenis 

perdu dari suku polong-polongan. Tumbuhan ini dikenal mempunyai nama 

lokal disetiap daerahnya seperti kemlandingan, metir, lamtoro (Jawa), dan 

kalandhingan (Madura).  Nama tumbuhan lamtoro dalam berbagai bahasa 

asing di antranya adalah,  pil-ipil, elena, kariskis (Filipina), krathin 

(Thailand), leucaena, white leadtree (Inggris.), dan leucaene, faux mimosa 

(Perancis.) (Kementrian Pertanian, 2011). 

Menurut Simpson (2006), klasifikasi ilmiah tumbuhan lamtoro sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnaliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Leucaena 

Spesies  : Leucaena leucocephala 
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2.1.1.2 Deskripsi Tanaman Lamtoro (Leucaena leucocephala) 

Tanaman lamtoro gung termasuk dalam tanaman polong-polongan, dan 

merupakam tanaman multi guna karena semua bagian tanaman dapat 

dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan (Manpaki, 2017). Tanaman 

lamtoro gung memiliki batang tegak berwarna putih kecoklatan atau coklat 

kemerah-merahan, memiliki cabang batang berbentuk garpu, bentuk daun 

berukuran kecil dengan tulang  daun menyirip ganda dua, dengan jumlah 4-8 

pasang, dan setiap sirip tangkai daun memiliki 11-22 tangkai anak daun. 

Bunga berwarna putih, merupakan bunga bangkol atau membulat, dan bunga 

majemuk menyerupai cawan tanpa daun pembalut, dan mampu melakukan 

proses penyerbukan sendiri. Tanaman ini berasal dari Amerika latin yang 

diimpor ke Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Pertumbuhan tanaman 

lamtoro gung yang cepat dan produksi hijauannya tinggi memiliki banyak 

manfaat bagi lingkungan (Purwanto, 2011).  

               

 

 

 

 

    

    Gambar 2.1 Tanaman Lamtoro gung  

    Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Lamtoro gung (L. leucocephala), memiliki bentuk pohon, daun, bunga, 

dan buah yan tidak berbeda dengan petai cina, karena lamtoro gung satu 

 



10 
 

rumpun dengan petai cina. Tanaman lamtoro gung mampu beradaptasi dengan 

baik pada daerah tropis. Tanaman ini juga mampu beradaptasi dengan baik 

pada tanah dengan keasaman sedang diantara pH 5.5 – 6.5, dan memiliki iklim 

sedang dengan curah hujan 760 mm pertahun (Manpaki, 2017) 

Menururt Kementrian Pertanian (2011), tanaman lamtoro gung dapat 

diperbanyak dengan cara yang relatif mudah, yaitu dengan pemindahan biji 

dan memindahkan anaknya. Proses perbanyakan dengan cara lain, selain 

memindahkan biji dan memindahkan anaknya, tunas tanaman lamtoro gung 

juga mudah tumbuh setelah dipangkas, ditebang, bahkan  dibakar. Tanaman 

lamtoro seringkali menjadi gulma, karena proses pemtumbuhannya mudah. 

2.1.1.3 Kandungan Tanaman Lamtoro (Leucaena leucocephala) 

Tanaman lamtoro gung memiliki beberapa kandungan kimia dalam 

daun lamtoro antara lain, protein, lemak, kalsium, vitamin (A, B1, dan C), 

fosfor dan besi. Biji lamtoro gung memiliki kandungan protein, mimosin, 

leukanin, leukanol (Harian, 2013). Menurut penelitian Devi, dkk (2013), 

kandungan senyawa yang terdapat dalam daun lomtoro diantaranya, 

karbohidrat 40 %, protein 25,9 %, tannin 4 %, mimosin 7,17 %, kalsium 

2,36%, fosfor 0,23%, dan nitrogen 4,2 %. 

Menurut Kementrian Pertanian (2011), lamtoro gung juga memiliki 

kandungan β karoten yang merupakan provitamin A. Kandungan tersebut 

yang menyebabkan warna daun lamtoro tetap berwarna hijau sekalipun pada 

musim kering, berbeda dengan rumput ketika musim kering akan berwarna 

kecoklatan. Kandungan protein pada daun muda dan tua juga berbeda, 
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berdasarkan umur panen daun muda mengandung protein lebih tinggi 

dibandingkan dengan daun tua. 

2.1.1.4 Filtrat Daun Lamtoro gung Sebagai Sumber Nitrogen Nata 

Proses pembuatan nata tidak hanya menggunakan bahan dasar air 

kelapa, tetapi bisa juga menggunakan bahan dasar yang memiliki kandungan 

protein, gula dan mineral. Proses pembuatan nata melibatkan 

mikroorganisme yaitu A. xylinum. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam pembuatan nata antara lain sumber nitrogen. Menurut (Evy, 2008), 

sumber nitrogen yang ditambahkan dalam pembuatan nata bertujuan untuk 

merangsang pertumbuan, perkembangan dan aktivitas A. xylinum. Sumber 

nitrogen yang umumnya digunakan dalam pembuatan nata diantaranya 

pupuk urea, ZA, dan NPK. Kandungan N total pada pupuk ZA sebesar 21% 

per 20 kg (dalam bentuk amonium). 

Pemberian ZA pada pembutan nata sebgai sumbernitrogen memiliki 

keberhasilan dengan memberikan 0,1 - 0,5% sesuai dengn ambang batas, 

terhadap total volum bahan. Penggunaan pupuk urea, ZA, dan NPK sebagai 

sumber nitrogen dalam proses pembuatan nata tentu memiliki kekhawatiran 

tersendiri bagi masyarakat yang mengkonsumsi olahan makanan berupa 

nata, karena bahan tersebut tentunya lebih dikhususkan untuk tumbuhan. 

Sentra industri nata kebanyakan menggunakan ZA sebagai sumber nitrogen 

karena mudah diperoleh dan harga relatif murah. Daun dari tanaman lamtoro 

gung yang memiliki kandungan nitrogen relatif tinggi yaitu 4,2 %, tentu bisa 

digunakan untuk sumber nitrogen alami dalam pembuatan nata. 
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Proses pengolahan daun lamtoro gung sebagai sumber nitrogen diolah 

terlebih dahulu dengan cara filtrasi yang akan menghasilkan filtrat. Filtrat 

merupakan substansi atau bentuk sediaan yang lolos  melewati  pemisahan 

campuran dengan bahan tumbuhan dalam bentuk simplisisa segar dengan 

cara penyaringan (filtrasi) yang hasilnya berupa zat cair (Tim Fitofarmaka, 

2017). Berdasarkan hasil analisis kandungan nitrogen dari filtrat daun 

lamtoro gung yang dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Brawijaya 

didapatkan hasil yaitu seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kandungan Nitrogen pada Fitrat Daun Lamtoro gung 

Jumlah  

(ml) 

Kandungan Nitrogen 

 (%) 

15 ml 0.48 

30 ml 0.63 

45 ml 0.75 

  (Sumber: Data Pribadi, 2018) 

 

2.1.2 Tinjauan Tanaman Ubi Kayu (Manihot utillisima) 

2.1.2.1 Taksonomi Tamana Ubi Kayu (Manihot utillisima) 

          Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang kaya akan tanaman 

panggan. yaitu, padi, jagung, gandum, dan ubi.  Ubi kayu merupakan tanaman 

yang sikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia terutama di lahan 

kering. Kelimpahan produksi ubi kayu di Indonesia menjadi salah satu alasan 

untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya (Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Pertanian, 2007). Ubi kayu memiliki nama lokal yang 

beerbeda disetiap daerah, diantaranya adalah: singkong, ketela pohon, ubi 

jendral, kasape, telo puhung, ubi Inggris (Jawa), sampeu, huwi jendral, huwi 
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dangdeur (Sunda), ubi Perancis (Padang), dan kasbek (Ambon). Ubi kayu 

dalam bahasa asing (Inggis) memiliki nama cassava. 

Menurut Rukmana (2010), tumbuhan ubi kayu diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Kelas  : Dicotyledonae 

 Ordo  : Euphorbiales 

 Famili  : Euphorbiaceae 

 Genus  : Manihot 

 Spesies  : Manihot utillisima 

2.1.2.2 Ubi Kayu Sebagai Bahan Dasar Nata 

Ubi kayu  merupakan sebagai salah satu bahan pangan lokal pada setiap 

daerah (Yusuf, 2015). Bahan pangan lokal, bisa dikatakan jika mempunyai 

peranan sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin maupun fungsional lain 

yang berpotensi menggantikan fungsi beras dan terigu (Yusuf, 2015). 

Kandungan nutrisi yang terdapat pada buah ubi kayu selain karbohidrat juga 

mencakup protein, lemak, kadar air, kadar abu, dan vitamin C (Thomas, 

2012). Data kandungan gizi buah ubi kayu menurut Badan Litbang Pertanian 

pada tahun (2016), prosentase kandungan gizi pada ubi kayu mencakup kadar 

air 57, 32 %, kadar abu 0,49 %, lemak 0,22 %, protein 1,20 %, karbohidrat 

40,77 %, vitamin C 20,15 mg, dan kandungan energi sebesar 173,95 kal/g.   
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Pembentukan nata dalam prosesnya membutuhkan nutrisi yang cukup 

bagi mikroorganisme A. xylinum yang berperan dalam pembuatan nata. 

Nutrisi yang dibutukan tersebut terutama adalah glukosa. Menurut Pambayun 

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

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

Ubi kayu sebagai bahan dasar nata ini diawali dari pemanfaatan air 

endapan ubi kayu yang tidak dikelola dan akan menjadi limbah. Kandungan 

karbohidrat dalam limbah tepung tapioka sebanyak 67,93- 68,30% dan 

protein sebanyak 1, 57%. Larutan gula yang dihasilkan melalui proses 

hidrolisis berkadar 6,1% (Endar, 2013). Salah satu ciri bahan dasar yang dapat 

digunakan untuk membuat nata, yaitu bahan yang memiliki kandungan 6-7% 

glukosa. Pemanfaaatan air endapan ubi kayu ini baik digunakan untuk substrat 

pembuatan nata de cassava. Kandungan gula dalam limbah cair ubi kayu akan 

dimanfaatkan oleh A. xylinum sebagai sumber nutrisi untuk membentuk 

senyawa metabolit diantaranya adalah selulosa dengan menambahkan sumber 

nitrogen dan sumber karbon.   

Bakteri A. xylinum akan merombak gula untuk memperoleh energi 

yang diperlukan bagi metabolisme sel. A. xylinum 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 

akhirnya tampak berwarna putih hingga transparan dan mencapai ketebalan 

tertentu, hingga menjadi nata (Pambayun, 2002). 
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2.1.3 Tinjauan Tentang Nata 

2.1.3.1 Gambaran Umum Nata 

Nata berasal dari bahasa Spanyol yang diterjemahkan dalam bahasa 

latin yaitu “natur” yaitu ber apung-apung. Tempat pertamakali nata 

dikembangan yaitu di Filipina. Percobaan pengembangan nata di Indonesia 

dilakukan pada tahun 1975, dan dilakukan di Balai Besar Penelitian dan 

Perkembangan Industri Balai Besar Bogor. Nata merupakan produk hasil 

fermentasi dari bantuan mikroorganisme seperti halnya dengan yogurt. 

Mikroorganisme yang digunakan sebagai stater pembuatan nata ialah A. 

xylinum. Mikroorganisme ini yang akan membentuk gel pada permukaan 

bahan yang mengandung gula sebagai media tumbuh. Nata memiliki bentuk 

seperti gel, padatan, berwarna putih, transparan, dan memiliki tekstur yang 

kenyal (Fifendy, 2011). 

Nata merupakan jenis makanan yang dapat disebut dengan dietary 

fiber, karena kandungan selolosa sebagai serat pangan alami yang ada 

didalamnya mampu membantu proses pencernaan makanan di dalam usus 

dan proses penyerapan air di dalam usus besar. Produk nata juga dikenal 

rendah kalori, dan tidak mengandung kolestrol (Elisabeth, 2016). Menurut 

Pambayun (2002), nata tidak hanya dapat dibuat dengan bahan dasar air 

kelapa saja, tetapi nata juga dapat dibuat dengan bahan dasar yang memiliki 

kandungan gula, protein dan mineral, seperti sari buah, sari kedelai, dan air 

gula. 
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2.1.3.2 Cara Pembuatan Nata 

Cara pembuatan nata menurut Warisno (2004) adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Starter  

Air kelapa disaring menggunakan kain saring. Air kelapa direbus sampai 

mendidih, ditambahkan, gula pasir, ZA, dan asam cuka. 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 7 hari. Setelah satu minggu, terbentuk 

lapisan berwarna putih, starter siap digunakan.  

2. Proses Fermentasi 

Bahan dasar disaring dengan alat penyaring plastik atau dengan kain 

saring, kemudian direbus sampai mendidih selama 15 menit.  

Penambahan unsur karbon (gula pasir), unsur nitrogren (ZA), dan asam 

cuka, diaduk sampai tercampur rata. Larutan yang masih panas 

dimasukkan dalam loyang plastik atau baki, masing-masing berisikan 1 

liter larutan. Loyang ditutup kertas koran dan diikat kuat, kemudian 

dibiarkan  hingga dingin.  Inokulasi atau pemberian starter dimasukan 

ke dalam loyang, masing-masing loyang 100 ml, kemudian fermentasi 

selama 7 hari. 

3. Pemanenan nata  

Nata siap dipanen setelah diinkubasi selama 8 sampai 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 



17 
 

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 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. 

2.1.3.3 Kandungan Nata 

Produksi nata biasanya dimanfaatkan sebagai makanan dan minuman 

siap konsumsi, karena terdapat kandungan serat yang baik untuk pencernaan. 

Menurut Pambayun (2002), kandungan yang terdapat dalam nata terutama 

berasal dari bakteri A. xylinum yaitu berupa selulosa dan protein. Merurut 

Budiyanto (2009) , selulosa merupakan penghasil serat dalam bentuk serat-

serat panjang yang akan bekerja bersama hemiselulosa, pektin, dan protein 

membentuk struktur jaringan.  

Sihmawati, dkk (2014), menyatakan bahwa penelitian kandungan 

nutrisi nata de coco per 100 gram yang dilakukan oleh Puslitbang Biologi 

LIPI Bogor memperoleh data seperti pada tabel 2.2 berikut ini:  

Tabel 2.2 Kandungan Nutrisi pada Nata 

      Nutrisi                        Kandungan Nutrisi  

                       (per 100 gram bahan) 

      Air                         80% 

      Kalori                         146 kal 

      Karbohidrat                          20 gram 

      Lemak                          20 gram 

      Kalsium                         12 mg 

      Fosfor                          2 mg 

      Ferrum                                                     0,5 mg 

 (Sumber: Puslitbang Biologi LIPI Bogor) 
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2.1.3.3 Manfaat Nata 

Nata dimanfaatkan sebagai makanan atau minuman pencuci mulut, 

karena memiliki tekstur kenyal dan rasa yang segar. Produk nata dipasarkan 

dengan berbagai macam rasa dan bentuk kemasan. Rasa yang bermacam-

macam biasanya didaptkan dari penambahan sirup untuk memperkuat rasa 

dan mempercantik warna dalam kemasan (Pambayun, 2002). Menurut 

Naingolan (2009), mengkonsumsi olahan nata dapat membantu proses 

pencernaan dan menggurangi rasa sembelit, serta makanan sehat yang 

direkomendasikan untuk program diet karena kaya akan kandungan serat. 

Kandungan serat pada nata memiliki potensi meminimalisir dan 

mencegah penyakit. Menurut Nugraheni (2013), manfaat  serat bagi 

kesehatan diantaranya berpengaruh dalam penurunan kolestrol. Serat juga 

memiliki kemampuan untuk mencegah kangker kolekteral, menurulkan 

glukosa pada diabetes melitus, dan mencegah obesitas. Kekurangan serat 

memicu timbulnya beberapa penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, 

kolesterol, stroke, kanker usus besar, diabetes mellitus, wasir, gangguan 

pencernaan, serta obesitas. 

2.1.3.4 Syarat Kualitas Nata dalam Kemasan 

Produk makanan yang aman dikonsumsi tentu memiliki standar 

kualitas produk yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar kualitas produk 

ini diterapkan agar makanan aman untuk dikonsumsi. Menurut Fifendy 

(2011), nata memiliki bentuk seperti gel, padatan, berwarna putih, 

transparan, dan memiliki tekstur yang kenyal, dan memiliki daya simpan 
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tinggi. Menurut Badan Standart Nasional Nata Dalam Kemasan (2003) 

syarat mutu nata dalam kemasan yang baik tertera pada tabel 2.3 sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3 Syarat Mutu Nata dalam Kemasan 

No Jenis Uji Satuan Persyarat 

1 Keadaan: 

Bau 

Rasa 

Warna 

Tekstur 

 

- 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Norma 

2 Bobot tuntas % Minimal 4,0 

3 Air (b/b) % 96-98 

4 Serat (b/b) % Maksimal 1-2 

5 Ph 6,0-7,0  

6 Konsentrasi larutan gula 

(dihitung sebagai sukrosa) 

% Minimal 15* 

7 Bahan tambahan makanan 

Pengawet 

Pewarna 

Pemanis buatan: 

Sakarin 

Siklamat 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

SNI 01-022201987 

SNI 01-022201987 

 

Tidak boleh ada 

Tidak boleh ada 

8 

 

Cemaran logam: 

Timbah (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

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: 

Angka lempeng total 

Coliform 

Kapang 

Khamir 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

2,0 x 102 

Maksimal 20 

Maksimal 50 

Maksimal 50 

    

  (Sumber: Badan Standar Nasional Nata dalam Kemasan, 2003) 

 

2.1.4 Uji Kualitas Nata 

2.1.4.1 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 meliputi 

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

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 lembek dibawah harus dibuang.  

2.1.4.2 Uji 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 (Indah, 2015). Pengujian 

organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan suatu 



21 
 

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 

(Ayustaningwarno, 2014).  

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

penilaian yang berbeda, antara lain: 1) penilaian aroma makanan berkaitan 

erat 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 (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 (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 
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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 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 

ratarata 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.  
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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 mengetahui perilaku konsumen dan fenomena 

pasar (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, 

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 

produkproduk pangan yang disukai anak-anak, seperti cokelat, permen, es 

krim. 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, 2009). 
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 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 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, 2012). 

2.1.4.3 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).  

Kadar air (%) =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛
𝑥 100 % 

2.1.4.4 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 (%) =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 (𝑔)

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑔)
𝑥 100 % 
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2.1.5 Peran Daun Lamtoro terhadap Kualitas Nata De Cassava 

Daun lamtoro oleh petani dimanfaatkan sebagai pakan maupun  bahan 

untuk membuat kompos, karena tingginya kandungan senyawa N 

didalamnya. Manfaat dan kandungan senyawa tersebut, yang menyebakan 

lamtoro banyak ditanam oleh petani. Warna daun hijau yang berfungsi untuk 

memasak makanan sekaligus sebagai penyerap (N2) dan karbon dioksida 

(CO2) dari udara bebas (Yuwono, 2007). Kandungan senyawa yang terdapat 

dalam daun lomtoro diantaranya, karbohidrat 40%, protein 25,9% dan 

nitrogen (N) 4,2% (Devi, 2013). 

Pembuatan nata de cassava membutuhkan sumber nitrogen untuk 

pertumbuhan dan aktivitas A. xyllinum agar bekerja optimal. Nata yang 

dihasilkan tentunya dengan kualitas yang beragam. Kualitas yang baik akan 

terpenuhi apabila air ubi kayu yang digunakan memenuhi standar kualitas 

bahan nata, selain itu prosenya harus dikendalikan dengan cara yang benar 

berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

aktivitas A. xylinum yang digunakan. Semua cairan akan berubah menjadi nata 

tanpa menghasilkan residu sedikitpun apabila rasio antara karbon dan 

nitrogen diatur secara optimal, dan prosesnya terkontrol dengan baik. Peran 

pendukung pertumbuhan bibit dan pembentukan nata ke dalam air ubi kayu 

tersebut menurut standar kualitas nata perlu ditambahkan gula pasir 2,5% dari 

total volum bahan dan sumber nitrogen sebanyak 01% - 0,5% terhadap semua 

total volum jika yang digunakan bahan anorganik seperti ZA. Penggunaaan 

bahan anorganik seperti ZA dalam pembuatan nata dapat diganti dari bahan 
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organik yaitu daun lamtoro. Daun lamtoro yang biasa digunakan untuk pupuk 

hijau dan pakan ternak mengandung unsur N yang tinggi. Daun lamtoro segar 

didalamnya mengandung unsur N 4,2%. Kandungan nitrogen dalam 

pembuatan nata de cassava ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan bakteri pada saat fermentasi. Penggunaan daun lamtoro 

dengan diolah dulu menjadi filtrat yang akan digunakan sebagai sumber 

nitrogen pembuatan nata de cassava. Penambahan sumber karbon (gula) dan 

nitrogen bertujuan untuk mencapai rasio karbon dan nitrogen (C/N) dalam 

cairan media hingga dapat mempengaruhi nata yang dihasilkan, seperti tekstur 

dan kekenyalan nata, dan kualitas nata lainnya (Pambayun, 2002). 

 

2.1.6 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar dirumuskan untuk mempermudah proses belajar 

mengajar, dan untuk mempermudah peserta didik mempeoleh informasi, 

pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan ketrampilan (Abdullah, 2012). 

Menurut Majid (2008) sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi dalam pembelajaran. Sumber belajar ditetapkan 

sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, 

yang dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari 

kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, 

perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat 

digunakan siswa dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala 
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tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung imformasi yang 

menjadi wahana bagi siswa untuk melakukan proses perubahan perilaku. 

2.1.6.2  Fungsi Sumber Belajar 

 Fungsi sumber belajar menurut Abdullah (2012), adalah sebagai 

berikut: 

1. Sarana untuk memperoleh pemahaman baru. 

2. Sarana untuk mengembangkan ketrampilan baru. 

3. Sarana untuk mempererat hubungan antar siswa dengan lingkunan. 

4. Sarana untuk proses mengembangkan pengalaman dan pengetahuan 

siswa. 

5. Sarana untuk membuat proses pembelajaran lebih bermakna. 

Pernyataan tentang fungsi sumber belajar menurut Abdullah (2012), 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan proses produktivitas pembelajaran. 

2. Memberikan proses pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 

3. Memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah terhadap 

pengembangan pembelajaran berbasis penelitian. 

4. Memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

5. Memberikan pengetahuan lebih luas, terutama dengan adanya media 

masa. 

2.1.6.3 Kajian Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran menurut Lilawati (2017), ada beberapa yang harus diperhatikan 
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dalam proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan sesuai 

harapan, diantaranya adalah: 

1. Sesuai dengan Tujuan 

Kesesuaian yang dimaksut adalah hasil penelitian deangan kompetensi 

dasar (KD) materi yang ada pada silabus. 

2. Kejelasan Potensi 

Kejelasan potensi suatu objek ditentukan oleh permasalahan dan 

ketersediaan yang dapat diungkap untuk menghasilkan suatu konsep dan 

fakta dari hasil penelitian yang sesuai dan harus dicapai dalam kurikulum. 

3. Kejelasan Sasaran  

Kejelasan sasaran yang dimaksut adalah objek dan subjek penelitian.  

4. Kejelasan Informasi  

Kejelasan informasi yang diungkap dalam penelitian, dapat dilihat dari 2 

aspek yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan 

kurikulum. 

5. Kejelasan Pedoman 

Dalam prosedur penelitian diperlukan kejelasan pedoman untuk prosedur 

kerja selama melaksanakan penelitian yang meliputi, penentuan sampel, 

alat dan bahan, cara kerja, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. 

6. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Hasil proses dan produk penelitian dapat digunakan sebagai sumber 

belajar sesuai kejelasan perolehan yang diharapkan berdasar aspek dalam 
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tujuan belajar biologi yang meliputi perolehan kognitif, perolehan afektif, 

perolehan psikomotorik. 

2.1.6.4 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1) Pengertian LKPD 

  Lembar kerja peserta didik (LKPD), merupakan suatu kumpulan 

dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik untuk melakukaan 

aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari (Fitriani, dkk, 

2016). LKPD memiliki fungsi sebagai salah satu panduan belajar untuk 

peserta didik dan juga untuk mempermudah peserta didik dan guru melakukan 

proses belajar mengajar. LKPD menurut (Andi, 2011), didefinisakan sebagai 

bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang berisi ringkasan, materi, dan 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas untuk dikerjakan peserta didik, yang 

tetap mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

2) Kelebihan dan Kekurangan LKPD 

Lembar kerja peserta didik (LKPD), pada dasarnya memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Kelebihan LKPD menurut Azhar (2009) adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik dapat belajar sesuai pemahaman dan kecepatan yang 

dimiliki. 

b. Dapat mengulang meteri yang ada pada media cetak lain, dan peserta didik 

akan mengikuti pemikiran secara logis. 

c. Perpaduan gambar dan teks, yang ada didalamnya merupakan hal yang 

biasa dan juga bertujuan untuk menambah daya tarik serta memperlancar 
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pemahaman informasi yang telah disajikan dalam format baik verbal 

maupun visual. 

d. Peserta didik akan berpartisipasi dan berinteraksi dengan aktif dengan 

aktif karena peserta didik harus memberi respon terhadap pertanyaan dan 

latihan yang sudah disusun. 

e. Isi dan informasi pada media cetak ini, dapat diperbaharui dan dapat 

direvisi sesuai dengan temuan-temuan dan perkembangan dalam bidang 

ilmu yang sesuai. 

Kelemahan lembar kerja peserta didik menurut Azhar (2009), yaitu 

sebagai berikut: 

a. Dalam halaman media cetak tidak dapat menampilkan gerak. 

b. Biaya cetak akan lebih mahal, jika harus menalpikan ilusi, gambar atau 

foto yang berwarna. 

c. Proses percetakan sering kali memakan waktu beberapa hari tergantung 

pada kerumitan informasi pada halaman cetak dan alat percetakannya. 

d. Pembagian unit-unit pembelajaran atau materi dalam media cetak harus 

dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terlalu panjang dan 

peserta didik menjadi tidak bosan. 

e. Dinutuhkan perawatan dengan baik, jika tidak media cetak akan cepat 

rusak, bahkan hilang. 

3) Tujuan dan Manfaat LKPD 

Tujuan menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), 

menurut Ango (2013), adalah sebagai berikut: 
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a. Menambah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh 

peserta didik. 

b. Meninjau tingakan 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. 

 Menurut Ango (2013), manfaat yang diperoleh dengan penggunaan 

lembar kerja peserta didik, adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik dituntut aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Membantu mengembangkan konsep pembelajaran untuk peserta didik. 

c. Peserta didik dilatih untuk menemukan dan menggembangkan 

ketrampilan proses. 

d. Sebagai pedoman guru dan peserta didik pada saat melaksanakan proses 

belajar menggajar. 

e. Membantu peserta didk untuk memperoleh catatan materi yang dipelajari 

pada saat kegiatan belajar. 

f. Membantu peserta didik, untuk menambah informasi tentang konsep telah 

dielajari melului kegiatan belajar secara sistematis. 
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4) Syarat LKPD 

  Menurut Ango (2013), lemba kerja peserta didik (LKPD) yang baik 

harus memenuhi persyaratan diantarannya syarat didaktik, syarat kontruksi, 

syarat teknis.  

1. Syarat didaktik  

Syarat dikdaktik merupakan syarat yang mengatur tentang penggunaan 

lembar kerja peserta didik yang bersifat universal, dan dapat digunakan 

pada beberapa karakter peserta didik baik yang memiliki kemampuan 

lamban maupun yang pandai. Lembar kerja peserta didik lebih 

menekakankan konsep, dan yang penting dalam lembar kerja peserta didik 

terdapat variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta 

didik. Lembar kerja peserta didik diharapkan mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan komunikasi sosial, moral, emosional, dan 

estetika. Lembar kerja peserta didik sebagai sarana belajar mengajar 

haruslah memenuhi sarana dikdaktik, yang artinya lembar kerja peserta 

didik harus mengikuti asa belajar mengajar yang efektif, yaitu: 

a. Memperhatikan adanya setiap kemampuan individu. Lembar kerja 

peserta didik yang baik, mampu digunakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan lamban maupun yang pandai. 

b. Proses untuk menemukan konsep-konsep, sehingga lembar kerja 

peserta didik dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik 

untuk mencari tahu. 
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c. Memiliki variasi stimulus melalui bebagai meia dan kegiatan peserta 

didik. 

d. Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

peserta didik (emosional, intelektual, dan sebagainya). 

2. Syarat kontruksi  

Syarat kontruksi merupakan syarat-syarat yang berkenaan dalam dengan 

menggunakan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh peserta didik.  

a. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kedewasaan 

peserta didik. 

b. Kalimat yang digunakan harus memiliki struktur yang jelas. 

c. Memiliki taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik. 

d. Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka.  

e. Tidak mengacu pada buku maupun sumber yang diluar kemampuan 

keterbacaan peserta didik. 

f. Menggunakan kalimat yang sederhana dan ringkas. 

g. Memberikan keluasan rungan peserta didik untuk menulis maupun 

menggambarkan pada lembar kerja peserta didik. 

h. Untuk mempermudah peserta didik untuk dalam menangkap apa yang 

diisyaratkan, sebaiknya lembar kerja peserta didik lebih banyak 

menggunakan ilusi daripada kata-kata. 
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i. Memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari pelajarab itu 

sebagai sumber motivasi. 

j. Mempunyai identitas untuk mempermudah administrasinya. 

3. Syarat teknis  

Syarat dalam menyusun lembar kerja peserta didik (LKDP) adalah 

sebagai berikut:  

a. Tulisan  

Teknis dalam penulisan harus menggunakan beberapa syarat 

diantaranya adalah (a) Tidak menggunakan huruf latian atau romawi, 

harus menggunakan huruf cetak. (b) Menggunakan huruf tebal yang 

memiliki ukuran agak besar, bukan huruf biasa menggunakan garis 

bawah. (c) Menggunakan 10 kata dalam satu baris. (d) Menggunakan 

bingkai untuk kalimat perintah dengan jawaban peserta didik. (e) 

Ukuran besarnya huruf dan besarnya gambar diusahan serasi. 

b. Gambar 

Gambar yang baik dalam lembar kerja peserta didik adalah gambar 

yang jelas yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar 

tersebut secara efektif kepada pengguna lembar kerja peserta didik.  

5) Langkah-langkah Menyusun LKPD 

Langkah-langkah menyusun lembar kerja peserta didik menurut Ango 

(2013), adalah sebagai berikut: 

a. Analisis kurikulum untuk menentukan materi yang memerlukan bahan 

ajar lembar peserta didik.  
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Analisis kurikulum yang dimaksut adalah untuk menentukan materi yang 

memerlukan lembar kerja peserta didik dengan cara melihat materi pokok, 

pengalaman belajar dari materi, kan kompetensi yang harus diajarkan oleh 

peserta didik. 

b. Menyusun peta kebutuhan lebar kerja peserta didik 

Peta kebutuhan lembar kerja peserta didik ini sangat diperlukan guna 

untuk menggetahui jumlah lebar kerja peserta didik yang harus ditulis dan 

urutan lembar kerja peserta didik juga dapat dilihat. 

c. Menentukan judul pada lembar kerja peserta didik. 

Menentukan judul pada lembar kerja peserta didik harus dengan atas dasar 

SK-KD, meti-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 diuraikan dengan materi pokok (MP), 

mendapatkan 4 MP, maka kompetensi itu telah dapat dijadikan sebagai 

satu judul lembar kerja peserta didik. Apabila diuraikan menjadi lebih dari 

4 MP, maka perlu dianalisis kembali apakah perlu dipecah atau dibagi 

menjadi 2 judul lembar kerja peserta didik. 

d. Penulisan lembar kerja peserta didik. 

1. Rumusan lembar kerja peserta didik diturunkan dari buku pedoman 

khusus pengembangan silabus. 

2. Menentukan alat penilaian. 

3. Menyusun materi. 
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Komponen-komponen menyusun lembar kerja peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

a. Judul Lembar Kerja Peserta Didik. 

b. Tujuan pebelajaran atau kompetensi. 

c. Ringkasan materi 

d. Kegiatan peserta didik. 

e. Alat penilaian. 

6) Struktur LKPD Secara Umum 

Struktur LKPD secra umum menurut Kartiani (2014), adalah sebagai berikut: 

1. Judul kegiatan, tema, sub tema, kelas, dan semester, berisikan topik 

kegiatan sesuai dengan KD dan identitas kelas. Untuk lembar kerja peserta 

didik dengan pendekatan inkuiri maka judul dapat merumuskan masalah. 

2. 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, dimana peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan atau 

pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data bisa diganti 

dengan tabel atau kotak kosong yang dapat digunakan oleh peserta didik 

untuk menggambar, menulis, atau berhitung. 

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

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi.  
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2.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Nata De Cassava 

 

Karbohidrat Protein Glukosa Bakteri Nitrogen 

Salah satunya terdapat pada 

air endapan ubi kayu 

Karbohidrat 

67,93-68,30% 

Protein 

1,57% 

Glukosa 

6-7% 

Axetobacter xylinum 

Anorganik: 

Menggunakan 

pupuk Za 

 

Anorganik: 

Filtrat daun Lamtoro 

menggandung N 4,2 % 

 

Konsentrasi air 

endapan ubi kayu 

sebanyak 50 ml 

Konsentrasi filtrat daun lamtoro 

sebanyak 15 ml, 30 ml, 45 ml 

 

Kualitas Nata De Cassava 

 

Uji Fisik Uji Proksimat Uji Organoleptik 

Ketebalan nata Kadar air dan 

kadar serat 
Warna, aroma, 

tekstur, rasa 

Sumber belajar Biologi untuk kelas XII IPA 

Materi Bioteknologi “merencanakan dan 

melakukan percobaan dalam penerapan 

prinsip-prinsip bioteknologi konvensional 



38 

2.3 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter ketebalan.

2. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter kadar air.

3. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter kadar serat.

4. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter organoleptik warna.

5. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter organoleptik aroma.

6. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter organoleptik tekstur.

7. Ada pengaruh pemberian filtrat daun lamtoro (L. leucocephala) terhadap  kualitas

nata de cassava dilihat dari parameter organoleptik rasa.


