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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Nata de coco merupakan salah satu olahan makanan yang mulai 

diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1975. Produk nata de coco berasal dari 

hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum, hingga 

menghasilkan selulosa tebal berwarna putih dan bertekstur kenyal. Nata sering 

dijumpai sebagai campuran makanan seperti es campur, es buah, dan sekoteng. 

Nata de coco memiliki kandungan serat yang tinggi dan sedikit kalori, sehingga 

sangat baik untuk pencernaan (Naufalin & Wibowo, 2004). 

 Keberhasilan fermentasi nata de coco oleh Acetobacter xylinum salah 

satunya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber nitrogen. Sumber nitrogen, dapat 

diperoleh secara anorganik dari ammonium sulfat (ZA) dan secara organik dari 

ekstrak yeast, dan protein (Pambayun, 2002). Umumnya, para produsen nata 

menggunakan pupuk ZA karena lebih mudah didapat dan harganya lebih 

terjangkau. Penggunaan ZA yang semakin banyak dilakukan oleh produsen nata 

rumahan, menjadikan BPOM membatasi penggunaannya yang telah tertuang pada 

Peraturan Kepala BPOM NO 7 Tahun 2015 tentang penggunaan ammonium sulfat 

sebagai bahan penolong golongan nutrisi untuk mikroba harus memenuhi 

persyaratan mutu pangan (food grade), dimana harga ZA food grade di pasaran 

lebih mahal dari pada pupuk ZA. 

 Alternatif yang bisa dikembangkan saat ini adalah dengan memanfaatkan 

sayuran yang kaya akan sumber protein atau nitrogen, salah satunya adalah bayam 
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dan kacang hijau, dimana pada penelitian sebelumnya mampu menghasilkan 

produk nata de coco dengan kualitas yang baik dengan bantuan ekstrak kecambah 

sebagai sumber nitrogen organiknya (Putranto & Taofik, 2017). Bayam  cabut 

hijau (Amaranthus tricolor L.) memiliki sumber protein yang hampir sama 

dengan kecambah kacang hijau, yaitu sebesar 3,5 gram dengan kandungan 

nitrogennya sebesar 2,8% (Lehar, 2010). Kandungan nitrogen tersebut, mampu 

mencukupi kebutuhan Acetobacter xylinum dalam fermentasi nata de coco yang 

hanya memerlukan 0,5%. Selain kandungan nitrogennya yang tinggi, Amaranthus 

tricolor L. juga memiliki unsur mineral lain yang dapat menunjang percepatan 

pembelahan sel seperti Ca (267 mg), P (67 mg), dan Mg (76,7 mg) (Azhari, 

Sunarto, & Wiryanto, 2015). Oleh karena itu, Amaranthus tricolor L. dapat 

dijadikan alternatif lain sebagai upaya variasi komposisi dalam pembuatan nata de 

coco sebagai sumber nitrogen organik yang aman, serta meningkatkan nilai 

kebermanfaatan Amaranthus tricolor L. 

 Berdasarkan kandungan gizi di atas, maka dilakukan uji pendahuluan 

penggunaan filtrat Amaranthus tricolor L. sebagai sumber nitrogen organik dalam 

pembuatan nata de coco, dengan konsentrasi 0 ml/lt, 5 ml/lt, 10 ml/lt, 15 ml/lt, 

dan 20 ml/lt, menunjukkan hasil rerata ketebalan nata yang bervariasi, yakni 

berkisar antara 4,6 mm – 9,2 mm. Perlakuan filtrat Amaranthus tricolor L. 

sebanyak 0 ml/lt menunjukkan ketebalan paling rendah yakni 4,6 mm, dan 

perlakuan 20 ml/lt yang menunjukkan ketebalan paling tinggi, yakni 9,2 mm. Uji 

pendahuluan tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi ambang atas dan 

ambang bawah dari bahan uji yang digunakan, dimana penggunaan filtrat 
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Amaranthus tricolor L. ini belum pernah dilakukan penelitian yang serupa 

sebelumnya.  

 Produk nata de coco yang dihasilkan nantinya, akan dilakukan uji fisik 

sesuai Standart Nasional Indonesia-01-4317-1996, dengan cara uji ketebalan, uji 

rendemen dan uji organoleptik. Uji ketebalan dan uji rendemen dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan filtrat Amaranthus tricolor L., dengan melihat 

tebal tipisnya lapisan selulosa menggunakan bantuan jangka sorong serta 

menimbang berat basah nata yang dihasilkan. Uji organoleptik dilakukan sebagai 

upaya dalam menilai tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk yang 

dihasilkan, dengan ketentuan kualitas yang baik dilihat berdasarkan, tekstur nata 

yang kenyal dan tidak lembek, bewarna putih dan permukaannya rata, serta 

memiliki aroma yang khas dan tidak beraroma asam, meliputi warna, tekstur, rasa, 

dan aroma. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi yang dapat diimplementasikan, salah satunya berupa LKPD (Lembar 

Kerja Peserta Didik). LKPD merupakan salah satu sumber belajar dalam bentuk 

cetak berisikan berbagai panduan siswa dalam melakukan penyelidikan dan 

pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

nilai kognitif dan keatifan siswa (Sa’diah, Kusasi, & Hamid, 2017). Penggunaan 

LKPD tersebut diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menerima materi 

yang diajarkan serta menumbuhkan keatifan siswa, sehingga mengurangi metode 

ceramah pada guru dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang “Pemanfaatan Filtrat Bayam Cabut Hijau 
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(Amaranthus tricolor L.) sebagai Sumber Nitrogen Organik dalam Pembuatan 

Nata de coco  sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian filtrat bayam Cabut hijau (Amaranthus 

tricolor L.) sebagai sumber nitrogen organik pada nata de coco? 

2. Pada konsentrasi filtrat bayam cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) 

berapakah yang paling baik sebagai sumber nitogen organik pada produksi 

nata de coco dilihat dari uji ketebalan, uji rendemen, dan uji organoleptik? 

3. Bagaimana kajian pemanfaatan hasil penelitian pemanfaatan filtrat bayam 

cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) sebagai sumber nitrogen organik 

dalam pembuatan nata de coco sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh pemberian filtrat bayam cabut hijau (Amaranthus 

tricolor L.) sebagai sumber nitrogen organik dalam pembuatan nata de 

coco. 

2. Mengetahui konsentrasi filtrat bayam cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) 

sebagai sumber nitrogen organik yang memiliki pengaruh terbaik dalam 

pembuatan nata de coco. 

3. Mengkaji hasil penelitian pemanfaatan filtrat bayam cabut hijau 

(Amaranthus tricolor L.) sebagai sumber nitrogen organik dalam 

pembuatan nata de coco sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Menambah pengetahuan tentang sumber nitrogen organik di lingkungan 

sekitar kita. 

2. Sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berhubungan dengan sumber nitrogen organik di sekitar kita. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Memberikan informasi dalam bidang pangan tentang potensi filtrat bayam 

cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) sebagai sumber nitrogen organik 

dalam pembuatan nata de coco. 

2. Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penggunaan sumber nitrogen 

yang aman dikonsumsi dalam pembuatan nata de coco. 

3. Dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi bagi siswa maupun 

mahasiswa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Menggunakan bayam cabut hijau sebagai sumber nitrogen organik. 

2. Bayam yang digunakan didapatkan dari petani di Kelurahan Temas, 

Kecamatan Batu, Kota Batu. 

3. Air kelapa digunakan sebagai substrat. 

4. Konsentrasi filtrat bayam cabut hijau yang digunakan adalah 0 ml/lt, 35 

ml/lt, 40 ml/lt, 45 ml/lt, 50 ml/lt, dan 55 ml/lt. 

5. Parameter pengukuran berdasarkan ketebalan, rendemen dan uji 

organoleptik nata de coco 


