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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Buah Lontar  

a. Klasifikasi 

Kingdom            :  Plantae 
Divisio            :  Spermatophyta 
Sub divisi          :  Angiospermae     
Classis            :  Monocotyledoneae 
Ordo            :  Arecales 
Familli            :  Arecaceae 
Genus            :  Borassus 
Spesies              :  Borassus flabellifer L  (Uhan, 2013) 

b. Morfologi 

Palma berbatang tunggal, berkelamin dua, batang kasar, tinggi 

sampai 20-25  (bahkan sampai 30 m), tangkai daun 60-120 cm, dengan 

suri kasar, daun menjari, terdiri atas 60-80 helai daun memanjang yang 

saling menempel pada bagian pangkal, panjang 60-120 cm. Malai 

bunga jantan mencapai panjang 90-150 cm, terdiri atas kurang lebih 7 

cabang, cabang sekunder sampai mencapai panjang + 30 cm, diameter 

+ 2 cm. Bunga betina dapat mencapai panjang 30 cm, diameter 2,5 cm, 

terdiri atas 8-16 bunga betina, tersusun secara spiral, berdiameter 2,5 

cm. Buah berbentuk bulat, berdiameter 15-20 cm, kulit berserabut, 

biasanya berisi tiga biji, berwarna hitam (Prabawati, 2011). 
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c. Kandungan gizi 

Siwalan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda pada setiap 

bagiannya. Kandungan yang terdapat pada nira tanaman Palmae dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komposisi Nira berbagai Tanaman Palmae (%) 

Jenis 

Tanaman 

Kadar 

Air 

Kadar 

gula  

Kadar 

Protein 

Kadar 

Lemak 

Kadar 

Abu 

Aren 1 88,85 10,02 0,23 0,02 0,03 

Aren 2 87,66 12,04 0,36 0,02 0,21 

Lontar 87,78 10,96 0,28 0,02 0,10 

Nipah 86,30 12,23 0,21 0,02 0,43 

Kelapa 1 87,78 10,88 0,21 0,17 0,37 

Kelapa 2 88,40 10,27 0,41 0,17 0,38 

  Sumber: Anonim (1981) 

d. Manfaat  

Adapun manfaat dari buah siwalan, antara lain:  

a. Bagian buah tua dapat digunakan sebagai 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. 

b. Bunga siwalan atau abu mayang (spadix) dapat digunakan untuk 

pengobatan sakit lever. Adapun arang kulit batang digunakan 

untuk menyembuhkan sakit gigi. Rebusan kulit batang ditambah 

garam, berkhasiat sebagai obat pembersih mulut. 
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c. Untuk daging buah muda yang berwarna putih kaca/transparan 

merupakan merupakan buah yang memiliki sumber karbohidrat 

berupa sukrosa, glukosa dan air. Kadar protein dan lemaknya 

sangat rendah dibawah 1%, serta sedikit serat. 

d. Satu pohon siwalan dapat menghasilkan 6 L nira dan nira tersebut 

dipercaya dapat digunakan sebagai minuman isotonik seperti 

minuman sintetik yang ada di pasaran, bahkan lebih bagus karena 

alamiah. 

e. Nira siwalan atau legen sangat mudah terkontaminasi karena 

mengandung nutrisi yang lengkap seperti gula, protein, lemak dan 

mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. 

f. Legen yang dihasilkan dari pohon siwalan bisa membantu 

kesehatan fungsi ginjal. Bahkan ada beberapa jenis legen 

(tergantung dari kualitas pohon) yang bisa mengobati penyakit 

impotensi dan menambah air mani. 

2. Fermentasi 

Fermentasi merupakan reaksi dengan menggunakan biokatalis 

untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Biokatalis yang digunakan 

adalah bakteri, yeast atau jamur (fungi). Prosesnya dilakukan dalam 

sebuah bejana yang disebut dengan fermentor. Umpan yang masuk ke 

fermentor disebut substrat. Substrat utama adalah sumber karbon yang 

digunakan oleh mikroorganisme untuk memberikan energi untuk 

pertumbuhan dan produksi produk akhir. Mikroorganisme juga 
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membutuhkan nutrien lainnya. Sel yang hidup membutuhkan oksigen 

untuk memelihara pertumbuhan, sehingga kebutuhan oksigen untuk 

fermentasi dengan mikroorganisme aerobik disuplai dengan gelembung 

udara ke dalam fermentor. Fermentasi dengan menggunakan 

mikroorganisme anaerob dilakukan dengan tidak adanya udara. 

Mikroorganisme ini mendapatkan oksigen dari bahan substrat yang 

memiliki ikatan kimia dengan oksigen (Riadi, 2007). 

Medium fermentasi adalah medium tumbuh mikroba yang 

menyediakan nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memperoleh 

energi, untuk pertumbuhan membentuk sel dan biosintesa produk-produk 

metabolit. Media yang tidak sesuai akan menyebabkan perubahan jenis 

produk dan perubahan rasio di antara berbagai produk metabolisme 

(Fardiaz, 2003). Medium yang digunakan sebagai tempat terjadinya proses 

fermentasi harus mengandung komponen nutrien yang lengkap sesuai 

dengan kebutuhan mikroba. 

Beberapa nutrisi merupakan faktor pembatas pada pertumbuhan 

mikroba. Faktor pembatas tersebut merupakan sejumlah nutrisi yang harus 

ada dalam medium pertumbuhan dalam jumlah tertentu. Jika faktor 

pembatas kurang dari yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroba maka 

akan mengganggu proses metabolisme sel (Said, 1998). 
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3. Air  

Air merupakan bagian terbesar dari sel, mencapai lebih kurang 70 

– 80%. Air sangat penting bagi kehidupan jasad renik atau kehidupan pada 

umumnya, sebab air ikut ambil bagian dalam semua proses kimia dari sel. 

Air menjadi sumber oksigen bagi bahan organik sel dan merupakan pelarut 

nutrien sehingga dapat diserap oleh sel serta dapat menyerap panas yang 

dihasilkan selama proses metabolisme berlangsung (Timotius, 1982). 

4. Karbon  

Gula merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai sumber 

karbon untuk pertumbuhan mikroba. Penggunaan gula tersebut disebabkan 

karena gula mempunyai daya larut yang tinggi dalam air, kemampuan 

mengurangi kelembaban relatif dan kemampuan mengikat air. Menurut 

Rahman (1989), gula yang dapat digunakan dalam pembuatan medium 

adalah fruktosa, glukosa, sukrosa dan sorbitol. Masing-masing jenis gula 

tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda misalnya dalam 

tingkat kemanisan, kelarutan dalam air, energi yang dihasilkan dan mudah 

tidaknya difermentasikan oleh mikroba tertentu. 

5. Nitrogen  

Nitrogen dapat diserap dalam bentuk organik atau anorganik. 

Nitrogen diperlukan dalam jumlah yang besar, kira-kira 10-15% dari berat 

kering sel bakteri. Senyawa anorganik yang paling banyak dan mudah 

diserap adalah amoniak dan nitrat. Senyawa nitrogen organik yang 

biasanya digunakan adalah asam amino dan protein (Timotius, 1982). 
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Konsentrasi nitrogen dalam medium fermentasi dapat meningkatkan 

jumlah polisakarida yang terbentuk . 

Sumber nitrogen yang dapat digunakan dalam fermentasi adalah 

amonium sulfat, ekstrak khamir dan pepton. Prescott and Dunn (1959) 

berpendapat bahwa amonium sulfat dan diamonium hidrogen phosphat 

adalah yang paling cocok digunakan sebagai sumber nitrogen karena 

mudah didapat dan harganya murah. 

6. Nata 

Nata merupakan makanan hasil fermentasi oleh bakteri 

Acetobacter xylinum. Makanan ini berbentuk padat, kokoh, kuat, berwarna 

putih, transparan dan bertekstur kenyal dengan rasa mirip kolang–kaling. 

Produk ini banyak digunakan sebagai pencampur es krim, cocktail buah, 

sirup dan makanan ringan lain. Menurut Astawan (2004), istilah nata 

berasal dari Bahasa Spanyol yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin 

sebagai natare yang berarti terapung – apung. Nata merupakan hasil 

fermentasi bahan dengan bantuan mikroba Acetobacter xylinum. Gula 

pada nata diubah menjadi asam asetat dan benang – benang selulosa. Lama 

kelamaan akan terbentuk suatu massa yang kokoh dan mencapai ketebalan 

beberapa centimeter. Nata dapat juga dianggap sebagai selulosa bakteri 

yang berbentuk padat, berwarna putih, transparan, berasa manis, bertekstur 

kenyal dan umumnya dikonsumsi sebagai makanan ringan. 

    Menurut Pambayun (2002), nata dapat diusahakan bukan hanya dari 

air kelapa, tetapi juga berbagai jenis bahan yang mengandung gula, 
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protein, mineral, seperti misalnya sari buah – buahan , sari kedelai dan 

bahkan air gula. Oleh sebab itu nama nata dapat bermacam – macam 

sesuai dengan bahan yang digunakan, seperti misalnya nata de soya (dari 

sari kedelai), nata de manggo (dari sari buah mangga), nata de pina (dari 

sari buah nanas), nata de coco (dari air kelapa). 

    Nata de coco adalah makanan yang berasal dari hasil fermentasi air 

kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter  xylinum. Nata ini dapat 

digunakan sebagai dessert dan kaya akan serat. Pembentukan nata 

membutuhkan nutrisi nitrogen hal ini perlunya mengetahui jenis sumber 

nitrogen dan komposisi yang tepat dalam fermentasinya. Penelitian 

dilakukan dalam dua tahap yaitu mencari sumber nitrogen dan dilanjutkan 

mencari komposisi yang tepat. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa 

urea memberikan hasil terbaik dalam menghasilkan nata de coco dengan 

yield sebanyak 87,36 %, tebal 8,6 mm dengan komposisi sebanyak 5 g 

dalam 600 mL air kelapa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi sumber nitrogen dan komposisi yang tepat agar memperoleh 

hasil terbaik nata de coco. 

7. Bakteri Acetobacter xylinum 

Bakteri Acetobacter xylinum adalah bakteri gram negatif yang 

dapat mensistesis selulosa dari fruktosa.  Acetobacter xylium merupakan 

bakteri berbentuk batang pendek, yang mempunyai panjang 2 mikron 

dengan permukaan dinding berlendir. Bakteri ini bisa membentuk rantai 

pendek dengan satuan 6-8 sel, bersifat non motil dengan pewarnaan gram 
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negatif. Bakteri Acetobacter xylium mampu mengoksidasi glukosa menjadi 

asam glukonat dan asam organik lain pada waktu yang sama. Sifat yang 

paling menonjol dari bakteri itu adalah memiliki kemampuan untuk 

mempolimerisasi glukosa sehingga menjadi selulosa. Selanjutnya selulosa 

tersebut membentuk matrik yang dikenal sebagai nata. 

Sel bakteri sangat beragam panjangnya: sel beberapa spesies dapat 

berukuran 100x lebih panjang dari pada sel spesies lain satuan ukuran 

bakteri ialah mikrometer, yang setara dengan 1/1000 mm atau10-3 mm. Sel 

– sel individu bakteri dapat berbentuk elips, bola, batang (silindris), atau 

spiral (heliks). Masing – masing ciri ini penting dalam mencirikan 

morfologi suatu spesies (Pelczar dan Shan, 2007). 

8. Kecambah 

Kecambah merupakan bahan pangan yang berasal dari biji-bijian, 

seperti kacang hijau dan kacang kedelai. Namun yang terjadi di 

masyarakat, ketika seseorang mengatakan kecambah biasanya merujuk 

pada kecambah dari kacang hijau dan kecambah dari biji kacang kedelai. 

Bentuk kecambah diperoleh setelah biji diproses selama beberapa hari. 

Proses tersebut dinamakan sebagai perkecambahan. 

Bila dibandingkan dengan bijinya, kecambah atau taoge lebih 

bergizi. Protein kecambah lebih tinggi dibandingkan dengan protein biji 

aslinya. Hal itu terjadi karena selama proses menjadi kecambah terjadi 

pembentukan asam-asam amino esensial yang merupakan penyusun 

protein. 
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Tabel 2.2 Komposisi zat gizi kecambah kacang hijau dan kecambah kedelai 

 Komposisi Zat Gizi per 100 gram BDD 

Nama 

Bahan 

Air 

(g) 

Energ

i 

(kkal) 

Protei

n (g) 

Lema

k (g) 

KH 

(g) 

Kalsiu

m 

(mg) 

Besi 

(mg) 

Vit. C 

(mg) 

Kecambah 

Kacang 

Hijau 

90,

4 

34 3,7 1,2 4.3 166 74 5 

Kecambah 

Kedelai 

81 76 9 2,6 6,4 50 65 15 

Sumber: KZGPI (1990) dan DABM (1964). 

Proses berkecambah (germinasi) meningkatkan daya cerna karena 

berkecambah merupakan proses katabolis yang menyediakan zat gizi 

penting untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan gizi yang terdapat pada 

taoge adalah vitamin A, B kompleks, C, E, serta mineral seperti kalsium, 

zat besi, magnesium, kalium, serat, folat, asam amino, dan protein. 
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B. KERANGKA BERFIKIR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 2.1 kerangka berfikir penelitian 
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C. HIPOTESIS  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut  

“Ada pengaruh lama fermentasi dan sumber N terhadap sifat fisik dan 

produktivitas nata de lontar”. 

 

 

  


