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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bekatul tidak banyak dikenal di masyarakat perkotaan, khususnya anak 

muda, apalagi mengetahui asalnya. Bekatul (bran) adalah lapisan luar dari 

beras yang terlepas saat proses penggilingan gabah menjadi beras, berwarna 

krem atau coklat muda. Banyak orang menggambarkan bekatul sebagai limbah 

dengan bau tengik, apek, dan asam, hal tersebut tidak benar karena bekatul 

memiliki karakteristik cita rasa yang lembut dan agak manis. Proses 

penyosohan padi menjadi beras yang menggunakan mesin atau secara 

tradisional menghasilkan limbah berupa sekam, dedak kasar dan juga bekatul. 

Bekatul tersebut merupakan lapisan aleuron padi yang lepas saat terjadi proses 

pembersihan dari gabah menjadi beras putih, sehingga bekatul juga merupakan 

bahan pangan yang baik untuk manusia. 

Menurut Ardiansyah (2004) nilai gizi bekatul sangat baik, kaya akan 

vitamin B, vitamin E, asam lemak esensial, serat pangan, protein, oryzanol, dan 

asam ferulat. Bekatul juga mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan serat 

pangan (dietary fiber) serta mengandung minyak bekatul yang dapat 

menurunkan kadar kolesterol. Seratus gram bekatul terkandung air 2,49%, 

protein 8,77%, lemak 1,09%, abu 1,60%, serat 1,69%, karbohidrat 84,30%, 

kalori 382,32 kal, dan sangat layak dikonsumsi manusia (Nursalim dan Zalni, 

2005). Meskipun sangat berlimpah di negara kita dan manfaat yang dikandung 
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bekatul cukup baik, pemanfaatan bekatul belum maksimal. Kebanyakan orang 

menggunakan bekatul hanya sebagai pakan ternak. 

Bekatul mengandung vitamin B komplek, salah satunya adalah vitamin 

B1 (tiamin). Vitamin B1 (tiamin) digunakan dalam memproses karbohidrat dan 

lemak untuk kesehatan otot dan saraf (Selby, 2007). Menurut Suhardjo dan 

Clara (2002) tiamin dikenal esensial bagi tubuh untuk fungsi pertumbuhan, 

menambah nafsu makan, memperbaiki fungsi saluran pencernaan, dan 

memelihara proses kehidupan sel-sel diseluruh tubuh khususnya dalam 

oksidasi karbohidrat. 

Untuk memaksimalkan dan mendayagunakan bekatul yang sangat 

bermanfaat bagi tubuh tersebut, digunakan cara yang modern yaitu dengan 

menggunakan bioteknologi farmentasi oleh bakteri Acetobacter xylinum. Cara 

yang dimaksud adalah menggunakan bekatul sebagai bahan baku nata, 

sehingga bekatul dapat dinikmati dengan mudah dan nikmat. 

Nata merupakan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter xylinum yang 

ditumbuhkan pada media yang mengandung glukosa, menurut Pambayun 

(2002) bakteri Acetobacter xylinum akan dapat membentuk nata jika 

ditumbuhkan dalam media yang sudah diperkaya dengan karbon (C) dan 

nitrogen (N), melalui proses yang terkontrol. Dalam kondisi demikian, bakteri 

tersebut akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun 

(mempolimerisasi) zat gula (dalam hal ini glukosa) menjadi ribuan rantai 

(homopolimer) serat atau selolusa. Dari jutaan jasad renik yang tumbuh dalam 
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media tersebut, akan dihasilkan jutaan lembar benang-benang selulosa yang 

akhirnya nampak padat berwarna putih hingga transparan, yang disebut sebagai 

nata. 

Jenis nata yang sering terdengar di masyarakat adalah nata decoco, yaitu 

nata yang terbuat dari air kelapa. Tetapi ada bahan baku lain untuk mebuat 

nata, misalnya sari buah-buahan, limbah cair tahu, air leri (air cucian beras), 

dan lain-lain. Menurut Warisno dan Kres (2009) seiring perkembangan 

teknologi, bahan membuat nata semakin beragam, dapat dibuat dari whey tahu, 

buah semu jambu mete, pulp kakao, lidah buaya, atau kulit nanas. Komponen 

yang berperan membentuk nata dari bahan baku tersebut adalah gula, asam 

organik, dan mineral yang diubah menjadi selulosa sintetik oleh Acetobacter 

xylinum. 

Nata sangat baik apabila diolah menjadi makanan ataupun minuman 

penyegar, karena nata mengandung serat pangan (dietary fiber). Seperti halnya 

selulosa alami, nata sangat berperan dalam proses pencernaan makanan yang 

terjadi di usus halus dan penyerapan air dalam usus besar, sehingga sangat 

bermanfaat dalam pencernaan makanan dan secara tidak langsung sangat baik 

bagi kesehatan. Selain selulosa, tentu saja nata juga mengandung protein 

terutama yang berasal dari bakteri Acetobacter xylinum yang terperangkap 

diantara susunan benang-benang selulosa. Oleh karena itu, nata juga dapat 

digolongkan sebagai probiotik, jenis makanan fermentasi yang akhir-akhir ini 

sedang naik daun, karena sumbangannya terhadap kesehatan (Pambayun, 

2002). 
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Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdiyanto (2008), limbah 

bekatul dapat diolah menjadi nata, sehingga menghasilkan makanan berserat 

dengan nilai gizi yang tinggi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nadiyah (2002), menunjukkan bahwa bakteri Acetobacter xylinum memiliki 

kemampuan mengubah karbohidrat bekatul menjadi selulosa. Bekatul 

mengandung karbohidrat sebagai sumber nutrisi bakteri. Pada bekatul, bakteri 

Acetobacter xylinum tumbuh membentuk selulosa sebagai produk metabolit 

sekunder di samping asam asetat (Ahira, 2009). 

Nata yang terbuat dari bekatul umumnya berbau tidak enak (apek), maka 

dari itu ditambahkan pula sari buah pisang kepok sebagai pengganti air untuk 

melarutkan bekatul agar bau yang tidak enak (apek) dari nata bekatul 

berkurang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Suzana dalam 

Astawan dan Tutik (2004), suplementasi 15% bekatul dalam pembuatan biskuit 

memerlukan penambahan 15% tepung pisang untuk menutupi bau yang tidak 

enak dari bekatul. Pada sari buah pisang kaya mineral seperti kalium, 

magnesium, besi, fosfor dan kalsium, juga mengandung vitamin B, B6, dan C 

serta serotin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. 

Nilai energi pisang rata-rata 136 kalori untuk 100 g. 

Selain ditambah sari buah pisang kepok, pada pembuatan nata ini juga 

ditambahkan gula jawa sebagai nutrisi bagi bakteri, karena tiap 100 g gula jawa 

mengandung 96 g karbohidrat, 75 mg protein, 35 mg fosfor, dan 3 mg besi 

(Direktorat Gizi Depkes, 1994) yang akan digunakan sebagai media fermentasi 
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bakteri Acetobacter xylinum pada pembuatan nata bekatul ini. Penambahan 

gula jawa tersebut juga akan mempengaruhi warna dari nata bekatul yang 

dibuat. 

Maka dari hal yang telah dipaparkan tersebut, akan dilakukan penelitian 

dengan judul: UJI VITAMIN B1 DAN ORGANOLEPTIK PADA 

PEMBUATAN NATA DARI BEKATUL (nata bekatul) DENGAN 

PENAMBAHAN SARI BUAH PISANG KEPOK (Musa paradisiaca) DAN 

GULA JAWA DENGAN DOSIS YANG BERBEDA. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah memahami masalah, maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Subyek penelitian adalah penambahan sari buah pisang kepok (1L dari 100 

g buah pisang kepok) dan penambahan gula jawa (75 g, 100 g, 125 g) untuk 

masing-masing 100 g bekatul. 

2. Obyek penelitian adalah bekatul yang dibuat nata. 

3. Parameter yang diuji adalah kadar vitamin B1 dan organoleptik meliputi: 

warna, rasa, bau, tekstur dengan penambahan sari buah pisang kepok dan 

gula jawa dengan dosis yang berbeda pada pembuatan nata dari bekatul 

(nata bekatul). 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: 

Bagaimanakah pengaruh penambahan sari buah pisang kepok dan gula jawa 

dengan dosis yang berbeda terhadap kadar vitamin B1 dan organoleptik pada 

pembuatan nata dari bekatul (nata bekatul)? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh 

sari buah pisang kepok (Musa paradisiaca) dan gula jawa dengan dosis yang 

berbeda terhadap kadar vitamin B1 dan organoleptik terhadap pembuatan nata 

dari bekatul (nata bekatul). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam 

penelitian, khususnya pada pembuatan nata. 

2. Memberi informasi tentang pemanfaatan limbah bekatul untuk diolah 

menjadi bahan pangan (nata) yang bergizi. 

3. Memberi informasi tentang keanekaragaman pangan melalui pengolahan 

nata dari bekatul serta penggunaan sari buah pisang kepok untuk 

meminimalisir bau tidak enak nata dari bekatul. 


