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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nata merupakan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter xylinum yang 

ditumbuhkan pada media yang mengandung glukosa. Menurut Pambayun (2002) 

bakteri Acetobacter xylinum dapat membentuk nata jika ditumbuhkan dalam 

media yang sudah diperkaya karbon (C) dan nitrogen (N) melalui proses yang 

terkontrol.  Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasikan enzim 

ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula (dalam hal ini glukosa) menjadi 

ribuan rantai (homopolimer) atau selulosa. Dari jutaan jasad renik yang tumbuh 

dalam media tersebut, akan dihasilkan lembar benang – benang selulosa yang 

akhirnya nampak padat putih hingga transparan, yang disebut sebagai nata. 

Jenis nata yang beredar di masyarakat adalah nata de coco, yaitu nata yang 

terbuat dari air kelapa. Tetapi ada bahan baku lain untuk membuat nata, misalnya 

dari sari buah – buahan, air leri (air cucian beras). Menurut Res (2009 ) seiring 

perkembangan teknologi, bahan membuat nata semakin beragam, dapat dibuat 

dari ampas tahu, buah semu jambu mete, 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 atau minuman penyegar, 

karena nata mengandung serat pangan (dietary fiber). Seperti halnya selulosa 
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alami, nata sangat berperan dalam proses pencernaan makanan yang terjadi di 

usus halus dan penyerapan air di 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 di antara susunan benang – 

benang selulosa.  

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul ide alternatif untuk 

mengubah bahan baku pembuatan nata de coco tersebut dengan air buah 

lontar/siwalan (Borassus flabellifer), menjadi nata de coco tidak hanya digemari 

dari segi rasanya saja namun juga terdapat banyak manfaat pada air buah siwalan 

terutama sebagai penunjang kesehatan bagi tubuh. Untuk meningkatkan nilai gizi 

dan sekaligus mencari bahan baku alternatif nata de coco maka digunakan air 

buah lontar atau lontar (Borassus flabellifer) sebagai salah satu bahan utama 

pembuatan nata de coco. 

Air buah siwalan atau air buah lontar banyak terdapat di daerah-daerah 

pegunungan dan daerah-daerah yang berdekatan dengan laut. Biasanya orang 

mengambil buah ini untuk dimakan langsung atau campuran minuman segar. 

Rasanya cukup enak seperti buah kolang-kaling atau daging kelapa muda. 

Ternyata air buah siwalan bukan sekadar buah penyegar, melainkan juga disebut 

sebagai buah serba guna. Bagian buah tua untuk obat kulit (dermatitis), akar yang 

terdiri atas ekstrak akar muda untuk melancarkan air seni dan obat cacing. 

Rebusan akar muda (decontion) untuk mengobati penyakit yang terkait dengan 

pernapasan. 
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Di dalam pertumbuhannya, Acetobacter xylinum memerlukan sumber 

nutrisi C, H, dan N serta mineral dan dilakukan dalam proses yang terkontrol 

dalam medium air kelapa. Air kelapa mengandung sebagian sumber nutrisi yang 

dibutuhkan akan tetapi kebutuhan akan substrat makro seperti sumber C dan N 

masih harus tetap ditambah agar hasil nata yang dihasilkan optimal, sehingga 

kekurangan nutrisi yang diperlukan harus ditambahkan dalam proses fermentasi.  

Sebagai sumber karbon dapat ditambahkan sukrosa, glukosa, fruktosa, dan 

tepung. (Iguchi et al., 2000). Sedangkan sebagai sumber nitrogen dapat 

ditambahkan urea, ZA atau ammonium sulfat serta ekstrak kecambah. (Iguchi et 

al., 2000). Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh fisik nata de coco dengan 

penambahan sumber nitrogen yang berbeda serta penentuan lama fermentasi yang 

memberikan hasil yang terbaik. Kondisi fisik yang akan dikaji yaitu ketebalan, 

berat, pH serta air sisa fermentasi. 

Lama inkubasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan hasil 

dari pembuatan nata de coco, selain lama inkubasi pembuatan nata de coco juga 

menggunakan starter atau biakan bakteri Acetobacter xylinum untuk fermentasi 

nata. Dalam pembuatan nata de coco pada umumnya 2 – 4 minggu, minggu ke 

empat dari waktu fermentasi merupakan waktu maksimal produksi nata, yang 

berarti lebih dari 4 minggu produksi nata akan menurun. Perbedaan lama waktu 

fermentasi tentunya juga akan berpengaruh dalam pemanenan nata de coco yang 

sudah jadi. 

Pada pengaruh lama inkubasi yang berbeda kemungkinan mempunyai 

hasil yang berbeda pula terhadap pemanenan nata, kecepatan pembentukan dan 
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sifat fisik yang dihasilkan pada masing-masing nata de lontar tersebut. Nira lontar 

hampir sama seperti nira aren atau air kelapa, sehingga sangat mungkin dapat 

difermentasi untuk menghasilkan nata. Saat ini nata yang diproduksi dari air 

kelapa telah menjadi komuditas yang dipasarkan secara meluas baik dalam negeri 

maupun ekspor, sehingga ada peluang bila nira lontar dapat diolah menjadi 

produk nata, juga akan menghasilkan komoditi yang dapat dipasarkan. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH LAMA FERMENTASI DAN JENIS SUMBER NITROGEN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN SIFAT FISIK NATA DE LONTAR 

(Borassus flabellifer)” 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan untuk mempermudah 

pemahaman dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah Nata de lontar (Borassus flabellifer)  

2. Obyek penelitian adalah air siwalan, kecambah kacang hijau, kecambah 

kedelai, ZA. 

3. Parameter penelitian adalah tebal nata, berat nata, pH dan sisa air fermentasi. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan: 
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a. Bagaimana pengaruh lama inkubasi nata de lontar terhadap 

produktivitas nata de lontar? 

b. Bagaimana pengaruh penggunaan sumber nitrogen terhadap sifat fisik nata 

de lontar? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui produktivitas nata de lontar dengan variasi lama 

fermentasi dan sumber nitrogen. 

2. Untuk mengetahui sifat fisik nata de lontar dengan variasi lama fermentasi 

dan sumber nitrogen yang berbeda. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah: 

Manfaat teoritis: 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam 

penelitian, khususnya dalam pembuatan nata. 

b. Sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan air buah 

siwalan untuk diolah menjadi nata yang bergizi. 

c. Menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan. 

Manfaat praktis: 

a. Memberi pengetahuan masyarakat bahwa air buah lontar selain bisa di 

buat es legen dapat juga diolah menjadi nata de coco yang bergizi. 
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b. Meningkatkan nilai mutu air buah lontar melalui produk olahan nata de 

coco serta dapat meningkatkan nilai nata de lontar itu sendiri. 

c. Memberi informasi tentang keanekaragaman pangan melalui pengolaan 

nata dari air buah siwalan pada tingkat produktivitas dan sifat fisik nata 

de lontar. 


