
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Lontar (Borassus flabellifer) atau yang dikenal dengan sebutan siwalan 

merupakan jenis palma penghasil nira yang potensial di Indonesia (Apriyanti, 

2018). Siwalan disebut sebagai tanaman serbaguna, hal tersebut karena hampir 

seluruh bagian tanaman dapat memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat 

pohon siwalan yakni dapat menghasilkan nira siwalan atau yang biasa disebut 

dengan legen (Bernhard, 2007). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (pada 

Desember, 2018), diketahui bahwa pemanfaatan nira siwalan untuk diperjual-

belikan banyak terdapat di pesisir pantai utara Jawa Timur seperti kawasan 

Lamongan, Tuban dan Gresik. Di daerah Paciran Lamongan, tanaman siwalan 

sangat mudah ditemui. Masyarakat sekitar memproduksi nira siwalan untuk 

diperdagangkan sebagai minuman oleh-oleh Lamongan, terutama di daerah pesisir 

pantai Wisata Bahari Lamongan (WBL). Menurut Suroyya (2016), nira didapatkan 

dari proses penyadapan yang dilakukan pada tandan bunga siwalan.  

      Nira siwalan segar memiliki rasa manis, berbau harum dan berwarna putih atau 

jernih. Rasa manis tersebut didapatkan dari tingginya kadar gula (+ 12%). 

Komposisi kimia nira siwalan yakni terdiri atas 85,87%  air, 0,38% protein, 0,1% 

lemak,  14,33% sukrosa, dan 0,27% abu (Heryani, 2016). Tingginya Kandungan 

sukrosa dalam nira siwalan merupakan substrat yang sangat baik untuk 

pertumbuhan mikroba sehingga membuat nira siwalan mudah rusak dan tidak tahan 
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disimpan dalam waktu lama (Suroyya, 2016). Menurut hasil wawancara dengan 

bapak Syarifuddin (Desember 2018) selaku petani nira siwalan didaerah Karang 

Asem Lamongan, menyatakan bahwa nira siwalan yang sudah dipasteurisasi hanya 

dapat bertahan selama 2 hari. Menurut hasil penelitian lain oleh Jaya, Ginting, & 

Ridwansyah (2016), menyatakan bahwa pada perlakuan pemanasan dengan suhu 

1210C dapat membuat nira tahan hingga 4 hari. 

      Kerusakan nira siwalan dapat ditandai dengan menurunnya kadar sukrosa, 

perubahan warna menjadi keruh, perubahan rasa menjadi asam dan terjadinya 

penurunan pH karena adanya fermentasi yang dilakukan oleh khamir 

Saccharomyces cerevisiae  dan bakteri Acetobacter aceti (Jaya et al., 2016). Sifat 

nira yang mudah sekali rusak dapat merugikan petani siwalan yang memproduksi 

nira siwalan karena nira memiliki daya simpan yang relatif pendek. Oleh karena itu, 

perlu adanya penanganan khusus agar kualitas nira tetap baik serta dapat 

meningkatkan nilai jual niranya.  

Penangan khusus yang dapat dilakukan agar kualitas nira tetap baik yakni 

menggunakan penambahan pengawet alami dan perlakuan fisik. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suroyya (2016) dengan menggunakan 

ekstrak biji kelengkeng sebagai bahan pengawet alami dapat mempertahankan 

kualitas nira. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Suganda, Afriyansyah, 

& Febriyanto (2018), menyatakan bahwa penggunaan ekstrak kasar kayu cempedak 

(Artocarpus champeden) dan akar ube-ube (Derris elegans) dapat mempertahankan 

kualitas nira. Namun penggunaan bahan-bahan dalam penelitian sebelumnya 

memiliki beberapa kendala seperti ketersediaan biji kelengkeng yang sulit 
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didapatkan sepanjang tahun sedangkan nira siwalan selalu ada sepanjang tahun. 

Kendala lain yakni pada penggunaan ekstrak kayu cempedak dan akar ube-ube 

berpengaruh terhadap rasa nira. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa daun 

stevia dapat digunakan sebagai pengawet alami pada nira. Hal tersebut dikarenakan 

daun stevia merupakan tanaman tahunan yang dapat diperoleh sepanjang tahun, 

serta kandungan zat stevioside dan rebaudioside pada daun stevia dapat 

memberikan rasa manis untuk tetap menjaga rasa nira. 

 Menurut Djajadi (2014), daun stevia merupakan semak liar dari family 

Asteraceae. Daun stevia memiliki kandungan senyawa aktif seperti alkaloid, 

flavonoid dan tanin yang memiliki aktivitas antibakteri dan antimikroba. Daun 

stevia juga mengandung lebih dari 100 fitokimia termasuk diantaranya stevioside 

dan rebaudioside yang memiliki kemampuan sebagai antimikroba (Putri & 

Megawati, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanti, 

Mardiah dan Amalia (2015) membuktikan bahwa pada penambahan stevia efektif 

menurunkan jumlah total mikroba pada minuman teh. Menurut hasil penelitian lain 

yang dilakukan oleh Putri dan Megawati (2017), menyatakan bahwa ekstrak daun 

stevia dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dengan 

menginaktivasi dekstran sukrosa sehingga bisa menghambat kerja fermentasi 

bakteri kariogenik. 

     Perlakuan lain yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas nira siwalan yakni 

dengan penggunaan suhu penyimpanan. Kerusakan  nira dapat juga terjadi pada saat 

proses penyimpanan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan nira. 

Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu organisme. Pada 
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suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu optimum, metabolisme akan 

berjalan tidak sempurna bahkan dapat berhenti sama sekali pada perbedaan suhu 

yang jauh dari suhu optimum (Koswara, 2009).  

      Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar apabila memenuhi 

persyaratan antara lain : memuat kejelasan informasi, mengatasi problem belajar, 

memungkinkan peserta didik untuk dapat memacu diri sendiri dan memenuhi 

kebutuhan peserta didik dalam belajar mandiri (Prastowo, 2017). Sumber belajar 

adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang 

dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat 

meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2012). Peneliti ingin memanfaatkan 

hasil penelitian ini sebagai bahan ajar Biologi kelas XII SMA berupa buku panduan 

praktikum pembelajaran.       

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

menganalisis interaksi antara penambahan konsentrasi ekstrak daun stevia dan suhu 

penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. 

1) Adakah perbedaan konsentrasi ekstrak daun stevia terhadap kualitas nira 

siwalan? 

2) Adakah perbedaan suhu penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan? 

3) Adakah interaksi antara konsentrasi ekstrak daun stevia dan suhu 

penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan? 



5 

 

 

4) Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh konsentrasi ekstrak daun 

stevia dan suhu penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan sebagai sumber 

belajar biologi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yakni sebagai berikut. 

1) Menganalisis perbedaan konsentrasi ekstrak daun stevia terhadap kualitas 

nira siwalan. 

2) Menganalisis perbedaan suhu penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan. 

3) Menganalisis interaksi antara konsentrasi ekstrak daun stevia dan suhu 

penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan. 

4) Mendeskripsikan pemanfaatan hasil penelitian pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun stevia dan suhu penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan menjadi 

sumber belajar biologi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut. 

Secara Teoritis 

Memberikan pengalaman dan khasanah keilmuan kepada peneliti dalam 

menguji pengaruh konsentrasi ekstrak daun stevia dan penyimpanan dengan 

berbagai suhu terhadap kualitas nira siwalan. 
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Secara Praktis 

1) Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi sumber belajar pada 

mata pelajaran Biologi kelas XII SMA tentang Metabolisme. 

2) Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dasar penggunaan bahan pengawet alami (ekstrak 

daun stevia) dan suhu penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan. 

3) Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi dasar penelitian 

lanjutan dalam bidang pangan tentang pengaruh ekstrak batang dan akar 

stevia sebagai antimikroba penghambat fermentasi pada nira. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

       Beberapa batasan penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah. 

1. Nira siwalan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Kecamatan Karang Asem Kabupaten Lamongan melalui penyadapan 

sore hari pukul 16.00 WIB dan telah dipasteurisasi dengan suhu 900C 

selama 5 menit. 

2. Bahan pengawet alami pada penelitian ini adalah ekstrak daun stevia 

pada konsentrasi 0%, 0,2%, 0,4% dan 0,6%. 

3. Perlakuan suhu penyimpanan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

suhu refrigerator (120C + 1) dan suhu ruang (250C + 1) 

4. Parameter pengamatan kualitas dapat diamati dari nilai pH dan nilai total 

gula. 



7 

 

 

5. Pengamatan sampel penelitian dilakukan setiap 4 hari sekali selama 12 

hari. 

 

1.6. Definisi Istilah 

Beberapa batasan istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1) Pengaruh konsentrasi adalah pengkondisian sampel pada keadaan tertentu 

dengan memberikan perlakuan berupa konsentrasi bertingkat untuk 

mengetahui efek sebelum dan setelah perlakuan (Saraswati, 2014).  

2) Ekstrak adalah sediaan kental yag diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai 

(Depkes RI, 2000). 

3) Suhu pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan diatas suhu 

pembekuan yakni -2 hingga +100C (Koswara, 2009). 

4) Kualitas merupakan tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu 

(Rosianasfar, 2013). 

5) Pengukuran nilai pH akan berpengaruh pada kualitas produk yang 

terbentuk. Oleh sebab itu, pengukuran yang akurat diperlukan untuk 

menjamin kualitas nira. Nira siwalan yang mengalami kerusakan ditandai 

dengan kondisi nilai pH < 4 sedangkan pada nira kondisi segar dan baik 

nilai pH mencapai 5-6 (Heryani, 2016). 

 


