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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nata adalah produk olahan pangan menyerupai gel yang terbentuk pada 

media substrat yang mengandung gula dan asam yang dihasilkan dari 

bentukan bakteri Acetobacter xylinum (Hasan, 2016). Nata memiliki 

biomassa yang terdiri dari selulosa, apabila dilihat dibawah mikroskop akan 

tampak suatu massa fibril yang tidak teratur seperti menyamai kapas atau 

benang-benang. Menurut Sutarminingsih (2004), nata ini termasuk makanan 

yang memiliki kalori rendah, namun.mempunyai kadar serat yang tinggi 

sehingga memiliki nilai manfaat yang baik bagi pencernaan. 

Pembuatan nata diawali dengan membuat media yang digunakan untuk 

pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum. Syarat kandungan yang harus 

dimiliki oleh media substrat untuk mendukung proses tersebut yaitu harus 

mengandung unsur nitrogen, gula dan bersifat asam (Melliawati, 2015). 

Unsur nitrogen didapatkan dari penambahan ZA food grade yang dapat 

digunakan dalam produk makanan. Kandungan gula pada media substrat 

berfungsi memberikan rasa manis dan menyediakan energi untuk bakteri 

Acetobacter xylinum (Andriana, 2014). Biasanya kandungan gula didapatkan 

dari penambahan gula dan nutrisi gula pada suatu bahan (Melliawati et al., 

2015). Menurut Astuti (2017), suasana asam pada media pertumbuhan bakteri 

biasanya menggunakan penambahan asam cuka atau suatu bahan yang 

memiliki kandungan asam. 
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Syarat media subtrat yang harus mengandung glukosa untuk 

pertumbuhan bakteri ini tidak hanya dapat berasal dari air kelapa saja, 

melainkan bisa dari berbagai jenis bahan yang mengandung gula, protein dan 

mineral. Salah satunya yaitu buah-buahan yang memiliki kandungan glukosa 

dan nutrisi yang cukup baik. Berdasarkan penelitian Melliawati et al, (2015), 

menunjukkan bahwa kulit buah-buahan ini masih dapat digunakan sebagai 

media pertumbuhan bakteri yang dapat menghasilkan glukosa. Salah satu 

kulit buah yang memiliki kandungan glukosa yaitu kulit buah naga merah 

(Jamilah, Shu, Kharidah, Dzulkifly, & Noranizan, 2011), sehingga sebutan 

nata yang berbahan baku dari kulit buah naga merah yaitu nata de dragon. 

Produksi buah naga merah berdasarkan data statistik Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 terus 

meningkat hingga mencapai angka 28,82 ton (Santoso & Fibrianto, 2017) dan 

saat ini masyarakat lebih dominan hanya memanfaatkan daging buahnya saja,  

sedangkan buah naga merah mempunyai ketebalan kulit berjumlah 30-35% 

dari berat buah (Pribadi, Sukatiningsih, & Puspita, 2014), sehingga butuh 

adanya pemanfaatan kulit buah naga merah untuk meminimalisir limbah dari 

buah naga merah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamilah et al 

(2011), kulit buah naga mengandung komponen gula sekitar 8.4%. Gula yang 

terdeteksi di antaranya adalah glukosa, fruktosa serta maltosa. Glukosa 

merupakan komponen gula utama pada kulit buah naga merah dengan 

persentase 4,15% maltosa sebesar 3,37%, dan fruktosa 0,86%. Selain itu, Ide 

(2009) menyatakan bahwa kulit buah naga merah juga mengandung mineral 
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sebesar 82,5-83 gram, protein 0,159-0,229 gram. Berdasarkan penelitian 

Hasan et al., (2016), konsentrasi sari kulit buah naga merah yang digunakan 

yaitu 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%, dari berbagai konsentrasi tersebut yang 

dapat menghasilkan nata dengan kualitas yang baik berdasarkan tebal, berat, 

dan kadar serat yaitu pada konsentrasi 70%.  

Media substrat yang bersifat asam salah satu bagian dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembuatan nata. Suasana asam diperlukan untuk proses 

fermentasi yang dilakukan oleh bakteri Acetobacter xylinum. Membuat 

suasana asam pada media biasanya menggunakan cuka glasial atau asam 

cuka. Namun, dengan penambahan asam cuka ini akan menimbulkan aroma 

yang tidak sedap pada produk nata, sehingga memerlukan tindakan lanjut 

setelah pemanenan nata yaitu dengan perendaman dan perebusan yang 

dilakukan berulang kali. Salah satu cara untuk meminimalisir aroma tidak 

sedap tersebut, yaitu dengan mengganti penggunaan asam cuka dengan bahan 

yang memiliki kandungan derajat keasaman yang sama seperti cuka, bahan 

tersebut dapat berasal dari buah-buahan. Salah satu buah yang memiliki 

kandungan derajat keasaman yang sama seperti cuka yaitu buah belimbing 

wuluh (Astuti, 2017). 

 Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi)  mempunyai kandungan asam 

yang sangat tinggi yaitu Asam Sitrat berkisar 92,6 –133,8 meq asam/100 

gram dan pH yang dimiliki oleh sari buah belimbing wuluh sebesar 2,18. 

Berdasarkan penelitian (Astuti, 2017), penambahan konsentrasi 15% sari 

belimbing wuluh pada nata ekstrak umbi talas berpengaruh terhadap aroma 
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nata, sehingga belimbing wuluh dapat dijadikan pengganti cuka sebagai 

pemberi suasana asam pada media pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum.   

Proses pembelajaran pada saat ini harus memperhatikan aspek 

penguasaan materi pelajaran (kognitif), pengembangan sikap (psikomotorik), 

dan keterampilan (afektif). Namun, masih ada pembelajaran sekolah yang 

hanya berfokus pada penguasaan materi pelajaran atau memberikan 

pengetahuan kepada siswa (Muhajir, 2015). Aspek psikomotorik serta afektif 

kurang diperhatikan yang menyebabkan siswa cenderung kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, sehingga perlu adanya peningkatan untuk 

mengembangkan aspek psikomotorik dan aspek afektif. Cara untuk 

mengembangkan dua aspek tersebut yaitu melalui pembelajaran berbasis 

praktikum (Apriyanti, 2014).  

Kegiatan praktikum di sekolah dapat membantu peserta didik dalam 

mengimplementasikan berbagai keterampilan siswa dan mengembangkan 

aspek sikap ilmiah yang membantu untuk proses mendapatkan pengetahuan 

(Subiantoro, 2011). Salah satu pembelajaran biologi yang harus dilengkapi 

dengan praktikum yaitu materi Bioteknologi, namun berdasarkan hasil 

observasi dengan memberi angket analisis kebutuhan yang diberikan kepada 

30 siswa SMAN 1 Ujungbatu Provinsi Riau pada bulan Juli 2016 didapatkan 

hasil bahwa sebagian besar siswa (86,57%) kesulitan dalam memahami 

materi bioteknologi tersebut, ini disebabkan karena materi pelajaran tersebut 

hanya diajarkan dalam bentuk metode ceramah, diskusi kelompok kecil serta 

tanya jawab. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan 

penelitian yang dikembangkan dalam judul: Pengaruh Konsentrasi Sari 

Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) dengan Penambahan 

Sari Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap Kualitas Nata 

de Dragon dan Pemanfaatannya sebagai Sumber Belajar Biologi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah dengan 

penambahan sari buah belimbing wuluh terhadap ketebalan nata de 

dragon?  

2. Adakah pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah dengan 

penambahan dari sari buah belimbing wuluh terhadap kadar air nata de 

dragon? 

3. Adakah pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah dengan 

penambahan sari buah belimbing wuluh terhadap kadar serat nata de 

dragon? 

4. Adakah pengaruh tingkat kesukaan konsentrasi sari kulit buah naga 

merah dengan penambahan sari buah belimbing wuluh terhadap 

organoleptik yang terdiri dari dari warna, tekstur, rasa, dan aroma nata 

de dragon? 

5. Bagaimana hasil penelitian tentang pengaruh konsentrasi sari kulit buah 

naga merah dengan penamabahan sari buah belimbing wuluh  terhadap 
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kualitas nata de dragon dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) dengan penambahan sari buah belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap ketebalan nata de dragon. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah dengan 

penambahan sari buah belimbing wuluh terhadap kadar air nata de 

dragon. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah dengan 

penambahan sari buah belimbing wuluh terhadap kadar serat nata de 

dragon. 

4. Mengetahui pengaruh tingkat kesukaan konsentrasi sari kulit buah naga 

merah (Hyolecerus polyrhizus) dengan penamabahan sari buah 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap organoleptik nata de 

dragon yang meliputi aroma, warna, tekstur, serta rasa. 

5. Mengetahui manfaat penelitian tentang pengaruh konsentrasi sari kulit 

buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dengan penambahan sari 

buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap kualitas nata de 

dragon dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitiannn 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagiipeneliti. 

b. Mendorong perkembangan ilmu-ilmuubiologi khususnya bidang 

bioteknologi tentang pengaruhhkonsentrasi saripkulitkbuahrnaga merah 

(Hylocereus=polyrhizus)i.dan penambahannsari buah belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) terhadap kualitas nata de dragon. 

c. Manfaat bagi dunia pendidikan adalah hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi pada 

materi Bioteknologi SMA kelas XII.  

2. Manfaat Praktisss 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kulit buah naga 

merah dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan nata. Sedangkan 

belimbing wuluh dapat digunakan sebagai pengganti cuka 

dalammpembuatan  media  pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum.  

b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi dasarinbagi penelitian 

selanjutnyaayang berkaitan0dengan pemanfaatan bahanoalami yang 

diolah menjadiknata.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitiannn  

Untuk menghindari penyimpangan penelitian dari pusat permasalahan, 

perlu terdapat ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini menggunakan buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)

pada bagian kulit dalam (sari kulit buah naga merah).

2. Sari belimbing wuluhh(Averrhoa bilimbi) yang digunakan dalam

penelitian ini sebesar konsentrasi 15% (Astuti, 2017).

3. Parameter penelitian  ini menggunakan uji kualitas gizi yang terdiri dari

ketebalan nata, uji kadarbserat, uji kadarvair, dan juga menggunakan uji

organoleptikxyang terdiri dari ujizwarna, rasa,atekstur dannaroma.

1.6 Definisi Operasionalll 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji kualitas atau analisis proksimat adalah sebuah metode analisis kimia

untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi yang ada pada suatu bahan

makanan dari bahan pangan atau bahan pakan (Sandjaja, 2009).

a. Kadar serat dipakai untuk menentukan kemurniaan bahan atau

efisiensi sebuah proses (Winarno, 2007).

b. Kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang

dinyatakan dalam persen. Kadar air dapat mempengaruhi penampakan,

tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan (Winarno, 2007).

2. Uji organoleptik merupakan uji yang berhubungan dengan cita-rasa,

termasuk perasa,ktekstur,mwarna,baroma yang termasuk juga lima

dasar (asin, manis, pahit, asam, gurih) (Sandjaja, 2009).


