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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Tinjauan tentang Bayam 

 Bayam dengan nama latin Amaranthus sp merupakan salah satu dari 

berbagai jenis tanaman sayuran yang dapat dengan mudah ditemukan di 

Indonesia. Potensi yang tinggi dalam  pemasaran membuat para petani di 

Indonesia terus membudidayakan tanaman bayam untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Budidaya Amaranthus sp dapat dikatakan tidak terlalu sulit, hampir 

di semua daerah di Indonesia dapat ditanami, karena bayam memiliki sifat 

adabtasi yang tinggi terhadap lingkungannya (Mahayani, Sargiman, & Arif, 

2014). Tingkat adaptasi yang tinggi tersebut dikarenakan Amaranthus sp termasuk 

tanaman golongan C4 yang memiliki kemampuan hidup pada musim panas dan 

sepanjang tahun. 

 Terkenal melalui kandungan zat besinya yang tinggi, bayam juga termasuk 

kedalam sayuran yang banyak mengandung sumber protein dan asam aminonya, 

yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Hal inilah yang memotifasi 

masyarakat mengembangkan olahan makanan dengan campuran Amaranthus sp 

sebagai pelengkap gizi, seperti mie bayam, empek-empek bayam, dan donat 

bayam baik dari bayam cabut hijau maupun bayam merah. Amaranthus sp 

termasuk tanaman yang memiliki spesies yang banyak, Menurut Sarker, Islam, 

Rabbani, & Oba, (2015) saat ini terdapat 70 spesies bayam, dan 17 diantaranya 

bisa dimanfaatkan sebagai sayuran, seperti jenis Amaranthus tricolor L. 
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2.1.1 Bayam Cabut Hijau (Amaranthus tricolor L.) 

 
Gambar 2.1. Amaranthus tricolor L. 

Sumber : Dokumen pribadi 

Berikut ini merupakan klasifikasi tanaman bayam cabut hijau menurut Cronquist 

(1981) : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Ordo   : Caryophyllales 

Family   : Amaranthaceae 

Genus   : Amaranthus 

Spesies  : Amaranthus tricolor L. 

 Bayam cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) adalah salah satu jenis 

varietas bayam cabut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bagian 

bayam yang sering dimanfaatkan sebagai olahan makanan yakni daun dan 

sebagian batangnya. Amaranthus tricolor L. dapat ditanam disepanjang tahun, 

meskipun di musim panas sekalipun. Spesies ini memiliki ciri-ciri berbatang 

pendek, bulat, berdaun lebar dan halus, serta perbungaan yang kecil.  
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2.1.2 Morfologi Bayam Cabut Hijau (Amaranthus tricolor L.) 

a. Akar (Radix) 

Amaranthus tricolor L. memiliki jenis perakaran yang tunggang serta kuat, tidak 

berkayu dengan warna putih kekuningan (Dalimartha, 2006). 

b. Batang (Caulis) 

Batang pada Amaranthus tricolor L. memiliki bentuk yang bulat, tegak dan 

berbatang basah. Pada spesies ini, warna batang bewarna hijau atau kemerahan 

serta memiliki banyak percabangan batang (Sahat & Hidayat, 1996). 

c. Daun (Folium) 

 Pada daun spesies ini termasuk ke dalam daun tunggal, memiliki warna 

hijau terang, serta berbentuk bulat lanset. Tata letak daun tersebar berselang-

seling, dengan panjang tangkai daun sekitar 2 cm dan  urat-urat daunnya terlihatan 

jelas. Panjang daunnya berkisar antara 1,5 cm sampai 6,0 cm (Dalimartha, 2006). 

d. Bunga (Flos) 

 Bunga berkelamin tunggal, berbentuk bulir untuk bunga jantannya, dan 

berbentuk bulat untuk bunga betina. Letak bunga berada pada bagian bawah 

ketiak daun atau ujung atas batang, dengan kelopak bunga yang berbentuk corong 

setinggi 2,5 mm. Jumlah daun mahkota berkelipatan 5 serta memiliki panjang 

sekitar 1,5cm sampai 2,5 mm (Sahat & Hidayat, 1996). 

e. Buah (Fruktus) 

Buah berbetuk lonjong,  mengandung biji yang sangat kecil dengan warna hitam 

mengkilat dan berbentuk bulat. Buah yang sangat kecil tersebut memiliki panjang 

sekitar 1,5 mm (Dalimartha, 2006). 
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f. Biji (Semen) 

Biji berbentuk bulat kecil, berbelah dua dengan warna hitam mengkilat, dan 

memiliki panjang antara 0,8 – 1 mm (Sahat & Hidayat, 1996). 

2.1.3 Kandungan Gizi 

 Bayam cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) adalah salah satu sayuran 

yang sering dijadikan sebagai olahan makanan, baik itu menu utama ataupun 

olahan cemilan yang kaya akan gizi. Amaranthus tricolor  L. memiliki banyak 

sekali kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, di dalam daun 

tanaman bayam terdapat cukup banyak kandungan protein,  mineral, kalsium, zat 

besi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada  tabel di bawah ini akan 

diuraikan komposisi kandungan zat gizi yang terkandung tiap 100g  pada daun 

tanaman bayam, yaitu : 

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Bayam Cabut Hijau  (Amaranthus tricolor L.) 

Kandungan 

Gizi 

Jumlah per 100gr bahan 

bayam 

Energi 36 kkal 

Protein 3,5 gram 

Lemak 0,5 gram 

Karbohidrat  6,5 gram 

Vitamin B1 908 mg 

Vitamin A 6,090 IU 

Vitamin C 80 mg 

Kalsium 267 mg 

Fosfor 67 mg 

Zat besi 3,9 mg 

Air 86,9 mg 

(Sumber : Wahyuni, 2018) 

 Berdasarkan tabel 2.1, kandungan gizi pada bayam cabut hijau memiliki 

nilai kandungan protein yang hampir menyamai nilai protein kecambah kacang 

hijau yakni sebesar 3,7 gram, dimana pada penelitian sebelumnya Putranto & 
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Taofik (2017) dapat menghasilkan mutu nata  de coco menggunakan ekstrak toge  

dengan baik berdasarkan penetapan kadar air, kadar serat kasar, rendemen, 

ketebalan, warna, tekstur, rasa, dan aroma nata de coco.  

 Protein merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, dimana 

bahan tersebut dimanfaatkan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya tak terkecuali dengan bakteri Acetobacter xylinum. Kandungan protein 

yang dimiliki oleh Amaranthus tricolor L. terdiri dari asam amino, lisin, dan 

methionine (Kuncara, 2017). Asam amino yang terdapat pada protein tersusun 

atas unsur-unsur karbon, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen pada asam amino 

tersebut berstruktur lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah dimanfaatkan 

oleh Acetobacter xylinum dari pada ion NH4
+ 

(Kuncara, 2017). 

2.2 Tinjauan tentang Nata de coco 

 Istilah nata berasal dari Filipina, yang memiliki artian sebagai suatu 

pertumbuhan gel yang terapung dipermukaan medium, dari hasil fermentasi 

Acetobacter xylinum dengan media air kelapa, sehingga bakteri akan 

menghasilkan metabolisme sekunder berupa selulosa (Hamad, Andriyani, 

Wibisono, & Sutopo, 2011). Gel yang dimaksud sebenarnya adalah selulosa dari 

hasil metabolism bakteri Acetobacter xylinum dengan bantuan berbagai substrat, 

sehingga dapat terbentuk serat-serat selulosa. Molekul glukosa yang terdapat pada 

media disekitarnya akan dipolarisasi sehingga terbentuk rantai homopolimer 

seperti mikrofibril hingga menjadi lapisan selulosa yang lebih tebal  dengan 

pelikel putih yang mengambang diatas medium (Gayathry & Gopalaswamy, 

2014). 
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 Kepopuleran nata de coco di Indonesia diawali pada tahun tahun 1975 

dimana mulai diperkenalkan kepada masyarakat dan popular hingga sekarang 

(Mumpuni & Rahmawati, 2013). Biasanya nata diolah sebagai campuran berbagai 

makanan seperti jus, es campur, es buah, sekoteng, pudding, serta banyak olahan 

lainnya. Nata de coco memiliki kandungan serat yang tinggi dan sedikit kalori 

sehingga bermanfaat dalam memperbaiki proses pencernaan serta mengatasi 

masalah kelebihan kolestrol dan berperan dalam pencegahan kanker usus besar 

(Naufalin & Wibowo, 2004). 

 Nata de coco memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, diantaranya 

seperti air  98%, lemak 0,2%, kalsium 0,012%, dan fosfor  0,002%. Nata de coco 

memiliki kandungan serat yang tinggi dan sedikit kalori sehingga bermanfaat 

dalam memperbaiki proses pencernaan serta mengatasi masalah kelebihan 

kolestrol dan berperan dalam pencegahan kanker usus besar (Naufalin & Wibowo, 

2004). Peran utama serat dalam makanan  adalah pada kemampuannya mengikat 

air yang dapat melunakkan feses. Serat yang terkandung dalam nata sangat 

berguna untuk memperlancar sistem pencernaan serta mengurangi resiko terkena 

penyakit kolesterol, jantung koroner, hipertensi dan strok (Warisno & Dahama, 

2009).  

2.2.1 Proses Pembuatan Nata de coco 

Proses pembuatan nata de coco, melewati tiga tahapan, yaitu : 

a. Pengadaan dan penanganan air kelapa 

 Air kelapa yang digunakan dalam pembuatan nata merupakan air dari 

kelapa tua, karena mengandung cukup mineral sebagai nutrien pendukung 
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pertumbuhan Acetobacter xylinum. Air yang telah diperoleh bisa langsung 

diproses atau disimpan di dalam jurigen tertutup agar tidak terlalu sering kontak 

dengan tangan. Penyimpanan air kelapa harus berada ditempat yang dingin dan 

terbebas dari bahan lainnya (Pambayun, 2002). 

b. Pembuatan nata 

 Proses ini di awali dengan penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan 

kotoran atau benda-benda asing yang tercampur di dalam air kelapa. Selama 

proses penyaringan, volume penuangan ke dalam dandang harus diperhatikan 

untuk mengetahui banyaknya bahan yang akan dicampurkan. Bahan yang 

ditambahkan yakni berupa ammonium sulfat sebagai sumber nitrogen, dan gula 

sebagai sumber karbon. Penambahan ammonium sulfat yakni sebanyak 0,5 gram 

tiap per liter air kelapa dan gula sebanyak 2,5 gram per liter air kelapa 

(Pambayun, 2002). 

 Proses selanjutnya, merupakan perebusan bahan hingga mendidih agar 

mikrobia kontaminan mati. Bahan yang masih panas, lalu ditambahkan asam 

asetat glasial 25% sebanyak 10 ml dan diaduk hingga homogen. Setelah homogen, 

larutan dipindahkan ke dalam nampan plastik berukuran 21 cm x 35 cm x 5 cm 

sebanyak ± 1 liter dan segera ditutup dengan koran. Nampan yang sudah siap 

kemudian didinginkan dan di letakkan di ruang fermentasi, setelah dingin ± 3 jam 

ditambahkan starter (Acetobacter xylinum)  sebanyak 10% dan difermentasikan 

selama 12-15 hari (Suryani, Hambali, & Suryadarma, 2005). 
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c. Pemanenan nata 

 Koran penutup nampan dibuka, dan dilakukan pencucian nata 

menggunakan air mengalir, serta menyikat permukaan nata untuk menghilangkan 

lendir yang tertinggal selama fermentasi. Nata yang telah bersih lalu ditempatkan 

pada satu wadah dan direndam dengan air bersih selama 3 hari, air perendaman 

nata setiap hari harus digantikan dengan air bersih. Setelah perendaman, nata 

dipotong dadu ± 1 cm dan direbus menggunakan air bersih hingga mendidih 

selama 10-15 menit. Hasilnya, nata siap diolah menjadi berbagai jenis makanan 

dan minuman (Warisno & Dahama, 2009). 

2.2.1.1 Peran Bayam Cabut Hijau (Amaranthus tricolor L.) pada Produksi 

Nata de coco 

 Fermentasi merupakan salah satu proses pengolahan substrat pada nata de 

coco dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum dalam menghasilkan produk 

nata. Bakteri Acetobacter  xylinum akan beradaptasi dengan media selama 3 hari. 

Tanda awal tumbuhan bakteri Acetobacter xylinum pada media dapat dilihat dari 

perubahan warna media awal, dari bening menjadi keruh setelah difermentasi 

selama 24 jam pada suhu kamar. Lapisan tipis yang tembus cahaya mulai 

terbentuk di permukaan media dan cairan di bawahnya menjadi semakin jernih 

setelah difermentasi selama 36-48 jam (Azhari et al., 2015).  

 Sintesa polisakarida oleh bakteri sangat dipengaruhi oleh tersedianya 

nutrisi dan mineral tertentu yang dapat mengkatalisasi aktivitas bakteri. 

Peningkatan konsentrasi nitrogen dalam substrat dapat meningkatkan jumlah 

polisakarida yang terbentuk, sedangkan mineral seperti Mg
2+

, Ca
2+

, P, serta Fe 
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diperlukan untuk mengontrol kerja enzim ekstraseluler dan membentuk ikatan 

dengan polisakarida tersebut (Susanti, 2006). Sumber nitrogen ini dapat diperoleh 

dari filtrat Amaranthus tricolor L. Proses pembentukan selulosa oleh Acetobacter 

xylinum menurut Susanti, (2006) terdiri dari empat tahap reaksi. Tahap pertama 

adalah hidrolisis sukrosa yang menghasilkan fruktosa dan glukosa oleh enzim 

sukrase, yaitu sejenis protein yang berperan sebagai katalis. Tahap kedua adalah 

reaksi pengubahan intramolekuler α-D-glukosa menjadi β-D-glukosa dengan 

bantuan enzim isomerase. Proses ini karena glukosa yang berperan dalam 

pembentukan selulosa adalah glukosa dalam bentuk β. Tahap ketiga adalah reaksi 

intermolekul glukosa melalui ikatan 1,4 B-glikosida. Tahap terakhir adalah 

pembentukan selulosa dengan unit ulangnya adalah selobiosa. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, protein dapat dijadikan sebagai sumber 

nitrogen dalam memenuhi kebutuhan kultur Acetobacter xylinum dalam proses 

fermentasi nata. Selain faktor nitrogen, terdapat beberapa mineral yang diperlukan 

dalam pembentukan polisakarida dalam kultur Acetobacter xylinum seperti Mg
2+

, 

Ca
2+

, P, dan Fe
 
yang juga terdapat dalam Amaranthus tricolor L. Oleh karena itu, 

maka dilakukan uji pendahuluan penggunaan Amaranthus tricolor L. sebagai 

sumber nitrogen organik dalam pembuatan nata de coco, dengan konsentrasi 

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.  
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 Keberhasilan uji pendahulaun tersebut, kemudian dilanjutkan dengan uji 

pendahuluan selanjutnya untuk mengetahui konsentrasi tetap yang akan 

digunakan pada saat penelitian. Pada uji pendahuluan 2, penggunaan konsentrasi 

filtrat Amaranthus tricolor L. hanya terdiri dari tiga konsentrasi, yaitu 20 ml/lt, 25 

ml/lt, dan 30 ml/lt. Hasil yang didapatkan dari uji ini yakni peningkatan ketebalan 

nata semakin besar, pada konsentrasi 20 ml/lt menunjukkan hasil rerata ketebalan 

yang paling rendah yakni 9,0 mm, pada konsentrasi 25 ml/lt menunjukkan rerata 

9,8 mm, dan konsentrasi 30 ml/lt menunjukkan rerata ketebalan sebesar 11,3 mm. 

Uji pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi ambang atas dan 

ambang bawah dari bahan uji yang digunakan, dimana penggunaan filtrat 

Amaranthus tricolor L. ini belum pernah dilakukan penelitian yang serupa 

sebelumnya. 

2.2.2 Standar Mutu Nata de coco 

 Kualitas nata dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah sifat 

fisik. Sifat fisik yang diukur meliputi indikator, warna, rasa, tekstur, dan aroma. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia-01-4317-1996, standar mutu nata 

berdasarkan sifat fisik adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas baik 

Nata dengan kualitas baik memiliki tekstur kenyal, tebal, warna putih bersih, 

memiliki permukaan yang rata, terlihat mengkilap, dan memiliki aroma segar khas 

nata. 
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2. Kualitas rendah  

Nata dengan kualitas rendah memiliki tekstur yang lembek, tipis, berlubang-

lubang, warna agak kusam dan berjamur, aroma sangat asam. 

 Selain indikator diatas, dapat dilihat juga berdasarkan tingkat ketebalan 

nata dan persentase rendemen nata de coco. Ketebalan nata de coco memberikan 

tingkat kepuasan terhadap konsumen, semakin tebal nata maka menunjukkan 

kualitas serat nata semakin tinggi. Pada umumnya, ketebalan nata yang baik 

adalah ± 1-1,5 cm. Pengukuran rendemen nata, dilakukan untuk melihat efisiensi 

penggunaan komposisi substrat fermentasi, semakin tinggi nilai rendemen maka 

semakin efektif. 

2.3 Tinjauan tentang Starter Nata (Acetobacter xylinum) 

Berikut klasifikasi Acetobacter xylinum menurut, Bayuana (2015) : 

Kingdom   : Bacteria 

Phyllum  : Proteobacteria 

Classis   : Alphaproteobacteria 

Ordo   : Rhodospirillales 

Familia  : Acetobacteraceae 

Genus   : Acetobacter 

Spesies  : Acetobacter xylinum 

 Acetobacter xylinum  adalah bakteri gram negatif, bersifat aerobik dan 

hidup pada media cair yang kaya akan glukosa. Bentuk dari bakteri ini adalah 

basil dengan panjang 2µ dan lebar 0,6 µ dengan permukaan dinding sel yang 

berlendir. Acetobacter xylinum  termasuk bakteri non motil, tidak membentuk 
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endospora dan pigmen. Pada medium dengan pH 3-4 bakteri mampu hidup secara 

baik, dan mampu bereproduksi dan memetabolisme selnya secara optimal 

(Sutarminingsih, 2004). 

 Kemampuan Acetobacter xylinum dalam mengubah glukosa menjadi 

selulosa merupakan hasil dari metabolisme sekundernya. Glukosa yang tersedia di 

dalam media akan dipolimerasikan mejadi rantai homopolimer seperti mikrofibril 

hingga terbentuk lapisan selulosa yang lebih tebal dengan pelikel putih yang 

mengambang diatas medium (Gayathry & Gopalaswamy, 2014). Selain metabolit 

sekunder Acetobacter xylinum juga menghasilkan metabolit primer berupa asam 

asetat, air, dan energi yang digunakan kembali dalam siklus metabolismenya. 

Secara fisiologis kemampuan Acetobacter xylinum tersebut sangat dipengaruhi 

oleh ketersediaan nutrisi, derajat keasaman (pH), temperatur dan ketersediaan 

oksigen. 

2.3.1 Fase Pertumbuhan Bakteri Acetobacter xylinum 

 Fase pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum merupakan suatu tahapan 

yang dilalui sebagai bentuk pertambahan teratur dari semua komponen-komponen 

selnya. Pertumbuhan bakteri yang jika ditanam dalam pembenihan cair maka 

setidaknya akan mengalami empat fase pertumbuhan, yang terdiri dari fase 

adaptasi, fase eksponensial, fase stationer, dan fase kematian. 

a. Fase adaptasi 

 Fase adaptasi merupakan tahapan penyesuaian awal bakteri pada suatu 

kondisi lingkungan yang baru, pada fase ini bakteri memerlukan waktu setidaknya 

selama 1 hari. Pada fase adabtasi bakteri tidak mengalami peningkatan jumlah sel, 
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hanya terjadi peningkatan ukuran sel. Faktor yang terlibat pada fase ini adalah 

ketersediaan nutrien dalam lingkungan serta banyaknya jumlah inokulasi, semakin 

tinggi ketersediaan nutrien dan jumlah inokulasi, maka akan mempercepat bakteri 

dalam beradabtasi (Malvianie, Pratama, & Salafudin, 2014). 

b. Fase eksponensial 

 Fase eksponensial adalah tahapan pertumbuhan bakteri, dimana bakteri 

akan membelah diri dengan kecepatan maksimum. Pada fase ini bakteri 

memerlukan banyak nutrient dibandingkan fase lainnya. Faktor yang 

mempengaruhi dalam fase ini adalah pH, kandungan nutrien, suhu dan 

kelembapan udara. Waktu pertumbuhannya terjadi pada hari ke-5 sampai ke- 7 

proses fermentasi, dimana Acetobacter xylinum akan menghasilkan enzim 

ekstraseluler polimerase untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa 

(Mayasti & Ari, 2013). 

c. Fase stasioner 

 Fase stasioner adalah tahapan bakteri dalam kondisi pertumbuhan lambat. 

Jumlah populasi bakteri yang tumbuh dengan populasi yang mati berada dalam 

jumlah yang seimbang. Pada fase ini ukuran sel bakteri akan menjadi lebih kecil 

dibandingkan sebelumnya, hal ini dikarenakan ketersediaan nutrien dilingkungan 

sudah berkurang. Akibat kondisi lingkungan yang kian berubah menjadikan 

bakteri akan lebih tahan terhadap keadaan yang ekstrim seperti panas, dingin, dan 

asam. Fase stasioner ini terjadi pada hari ke- 9 sampai ke- 12, hingga bakteri 

Acetobacter xylinum menghasilkan suatu metabolit yang bersifat toksit untuk 
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dirinya sendiri yang berakibat dalam menghambat pertumbuhan dan umur sel 

yang menua (Mayasti & Ari, 2013). 

d. Fase Kematian 

 Fase kematian merupakan tahapan akhir Acetobacter xylinum yang 

ditandai dengan penurunan jumlah bakteri yang sangat signifikan sebagai akibat 

habisnya nutrien dilingkungan dan cadangan energi sel yang kian habis. Fase ini 

biasanya terjadi pada hari ke 13 dan 14 setelah inokulasi (Malvianie et al., 2014). 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Acetobacter xylinum 

 Pertumbuhan Acetobacter xylinum yang baik sangat dibutuhkan dalam 

proses pengolahan nata de coco, sehingga ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan agar mendapatkan hasil yang optimal. Widiyaningrum, P 

Mustikaningtyas & Priyono (2016) menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter xylinum, faktor-faktor tersebut, 

diantaranya : 

a. pH 

 pH merupakan informasi kuantitatif yang dinyatakan oleh tingkat 

keasaman atau basa yang berkaitan dengan aktivitas ion hidrogen dalam suatu 

larutan. Unit pH diukur pada skala 0 sampai 14, jika suatu material yang diukur 

memiliki konsentrasi [H
+
] lebih besar dari pada konsentrasi [OH

_
], maka material 

tersebut bersifat asam dengan nilai pH kurang dari 7. Pada material dengan 

konsentrasi [OH
_
] lebih besar dari pada konsentrasi [H

+
], maka material tersebut 

bersifat basa dengan nilai pH lebih dari 7 (Astria, Subito, & Nugraha, 2014). pH 
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medium yang digunakan untuk bakteri Acetobacter xylinum dalam proses 

pembuatan nata de coco berkisar antara pH 4-6. 

b. Suhu 

 Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya 

suatu benda ataupun ruangan. Suhu optimal untuk pertumbuhan Acetobacter 

xylinum adalah susu kamar dengan kisaran 28ºC sampai 31ºC. Pada ruangan 

dengan suhu diatas optimal akan mengakibatkan kerusakan struktur protein dan 

DNA bakteri, sehingga metabolisme dalam pertumbuhan Acetobacter xylinum 

menurun (Azhari et al., 2015). 

c. Sumber Nitrogen 

 Sumber nitrogen merupakan sumber hara berupa nitrogen yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman maupun organisme yang berperan penting dalam bagian 

enzim, serta agen katalis biologis yang mempercepat proses kehidupan. Pada 

proses pembuatan nata de coco sumber nitrogen yang sering digunakan oleh 

masyarakat yakni jenis ammonium sulfat yang didapatkan dari ZA (Tari, Budi, & 

Hartati, 2010). 

d. Sumber Karbon 

 Sumber karbon merupakan sumber karbohidrat jenis monosakarida dan 

disakarida yang sangat diperlukan dalam media pembuatan nata. Media yang 

mengandung senyawa glukosa, sukrosa, dan laktosa akan membantu dalam proses 

fermentasi sebagai bentuk energi dan induser pembentuk enzim polymerase agar 

terbentuk serat-serat selulosa. Sumber karbon yang sering digunakan oleh 
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masyarakat yakni jenis sukrosa yang dapat dimanfaatkan dari gula pasir (Rizal, 

Pandiangan, & Saleh, 2013). 

e. Mineral 

 Mineral merupakan salah satu komponen zat gizi yang diperlukan oleh 

makhluk hidup selain karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Unsur mineral 

tersebut dapat ditemukan pada berbagai bahan biologi, baik non-esensial ataupun 

mineral esensial. Jenis mineral yang utamanya diperlukan oleh semua makhluk 

hidup diantaranya adalah fosfor (P), sulfur (S), kalium (K), natrium (Na), kalsium 

(Ca), klor (Cl), besi (Fe), dan magnesium (Mg) (Azhari, et al., 2015). 

 Kebutuhan mineral tersebut yang menjadikan perhitungan dalam 

pemenuhan nutrisi medium untuk Acetobacter xylinum, sebagai penunjang 

pertumbuhan kulturnya. Unsur Fe dan Mg merupakan salah satu unsur penyusun 

ribosom yang berfungsi dalam mengaktifkan enzim polymerase yang berperan 

dalam proses sintesis protein dan sebagai aktivator dalam proses siklus krebs, 

selain itu unsur ini juga menunjang dalam proses pembelahan sel (Yulita, 2014). 

Unsur terpentimg yang sangat diperlukan dalam proses pembelahan sel adalah 

unsur P dan Ca, dimana semakin cepat proses pembelahan sel yang terjadi, maka 

akan semakin cepat pula pertumbuhan dan kepadatan selnya (Chalid, Amini, & 

Lestari, 2010). 

 Berdasarkan keterangan diatas, faktor pendukung keberhasilan 

pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum memang perlu diperhatikan, hal ini 

dikarenakan jika faktor tersebut tidak terpenuhi akan mengurangi daya 
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pertumbahan bakteri sehingga selulosa yang dihasilkan  akan cenderung kurang 

bagus. 

2.4 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.4.1 Sumber Belajar 

 Sumber belajar (learning resources) merupakan segala bentuk sumber, 

baik berupa data, orang ataupun objek tertentu yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran bagi siswa dan pendidik dalam mencapai suatu tujuan belajar 

tertentu. Sumber belajar yang dimanfaatkan selama proses pembelajaran, dapat 

berupa buku teks, media elektronik, narasumber, serta lingkungan sekitar yang 

dapat meningkatkan nilai keaktifan dan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Optimalisasi hasil belajar tidak hanya dilihat dari hasil belajar saja, 

namun juga dilihat dari proses pembelajaran, berupa interaksi siswa dengan 

berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan 

mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari (Hamalik, 

1980). 

2.4.2 Jenis-jenis Sumber Belajar 

 Sumber belajar memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran 

siswa dan pengajar dalam mencapai suatu tujan pembelajaran agar menjadikannya 

lebih mudah. Ruang lingkup sumber belajaran tidak hanya terbatas pada manusia 

saja terdapat alam sekitar yang dapat digunakan dalam mendukung suatu 

pembelajaran. Nilai intruksional edukatif yang terdapat pada sumber belajar dapat 

meberikan perubahan positif terhadap perilaku siswa maupun pengajar terhadap 

tujuan yang ada. 
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Berdasarkan jenis-jenis sumber belajar, menurut Musfiqon, (2012) terbagai atas : 

a. Pesan (Message) yang berisikan sebuah informasi yang diteruskan oleh 

komponen lain dalam suatu bentuk ide, fakta, dan data. Contoh: pengembangan 

studi IPA. 

b. Manusia (People) merupakan manusia yang bertindak dalam menyimpan, 

mengolah ataupun yang menyampaikan sebuah informasi. Contoh: guru, 

dosen, dan teman. 

c. Media-software (Materials) merupakan bentuk penyimpanan informasi yang 

telah ditransmisikan dengan sebuah peralatan. Contoh: buku, artikel, lembar 

kerja sisiwa dan slide. 

d. Peralatan (Divide) merupakan alat yang mentransmisikan sebuah informasi 

dalam bentuk media. Contoh: proyektor slide 

e. Teknik-metode (Technique) merupakan prosedur yang disiapkan dalam  

mentransmisikan pesan dalam menggunakan bahan. Contoh: pembelajaran 

dengan bantuan computer 

f. Lingkungan (Setting) yaitu lingkungan sekitar dimana informasi tersebut 

diterima. Contoh: laboratorium, dan perpustakaan. 

2.4.3 Kriteria Pemilihan Media Sumber Belajar 

 Pemilihan media yang digunakan dalam menunjang sumber belajar 

tidaklah mudah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih 

agar dapat disesuaikan dengan tujuan suatu pembelajaran. Terdapat beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan dalam memilihan media sumber belajar, pertama, 

yakni keterbatasan sumber setempat, dimana bila media tersebut tidak terdapat 



24 
 

 
 

pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau membuatnya sendiri. 

Kedua, jika media yang digunakan harus dibeli atau dibuat sendiri, maka harus 

ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. Ketiga, media yang digunakan memiliki 

keluwesan, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, efektif, 

dan mudah digunakan (Ali, 2009). 

Terdapat tiga prinsip lain, menurut Musfiqon (2012) yang bisa dijadikan rujukan 

oleh seorang pendidik dalam memilih media pembelajaran, yaitu : 

a. Efektif dan efisien, yang artinya media yang digunakan harus memiliki sifat 

ketertarikan untuk siswa dalam belajar sehingga materi yang disampaikan 

melalui media ini akan lebih mudah diserap oleh siswa. 

b. Relevansi, yang artinya memiliki kesinambungan serta kesesuaian terhadap 

tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran 

c. Produktifitas, yang artinya pendidik mampu menganalisis apakah penggunaan 

media tersebut mampu meningkatkan pencapaian tujuan belajar atau tidak. 

2.4.4 Lembar Kerja Peserta Didik (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. Penyeledikan 

yang tercantum dalam media ini dapat mengarahkan siswa dalam menemukan 

konsep pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang 

diajarkan. Manfaat penggunaan LKPD ini dapat meningkatkan nilai kognitif dan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajarannya, sehingga mengurangi metode 

ceramah pada guru (Sari & Lepiyanto, 2017). 
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2.5 Kerangka Konseptual 

Secara umum kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dijabarkan pada 

gambar  2.2 : 

  Pembuatan Nata de coco  

Dibutuhkan Sumber 

Nitrogen 

Berasal dari Anorganik 

(Ammonium sulfat food 

grade) : 

1. Mahal 

2. Ketersediaan di 

Indonesia kurang 

Berasal dari Organik (Filtrat 

Bayam Cabut Hijau) : 

1. Tinggi protein  

2. Mengandung sumber mineral 

untuk pertumbuhan kultur 

Acetobacter xylinum (P,Fe, 

Mg,Ca) 

Fermentasi 

Terbentuknya nata de coco dengan 

filtrat bayam cabut hijau sebagai 

sumber nitrogen 

Sesuai SNI-01-4317-1996 : 

1. Aroma, rasa, warna, tekstur 

normal, tidak tipis 

2. Tidak boleh ada benda asing 

3. Rendemen min 50% 

4. Tidak boleh ada pemanis 

buatan 

5. Tidak boleh ada timbal (Pb) 

Uji Fisik : 

1. Ketebalan (±1-1,2 cm) 

2. Rendemen min 50% 

3. Organoleptik (warna, tekstur, rasa, dan aroma) 

Sebagai Sumber Belajar Biologi 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh pemberian filtrat bayam cabut hijau (Amaranthus 

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

coco. 

2. Konsentrasi bayam cabut hijau (Amaranthus tricolor L.) yang paling tinggi 

yakni 55 ml/lt, memiliki pengaruh terbaik sebagai sumber nitrogen organik 

dalam pembuatan Nata de coco. 


