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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Talas merupakan  salah satu tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropik 

dan sub-tropik, termasuk Indonesia. Umbi talas kaya akan karbohidrat, 

sehingga merupakan sumber energi yang potensial bagi manusia. Karena butir 

patinya yang sangat kecil, yaitu antara 1-5 μm (Ariyanti, 2011). Umbi talas 

mengandung protein 1,9 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 23,7 g, kalsium 28 mg, 

fosfor 61 mg, zat besi 1 mg, vitamin A 20 mg, vitamin B1 0,13 mg, vitamin C 

4 mg, dan air 73 g (Vincent dan Yamaguchi, 1998 dalam Kususiyah dkk, 

2009). Hal ini menjadikan umbi talas sangat cocok menjadi bahan utama yang 

berpotensi sebagai bahan alternatif lain dalam pembuatan nata.  

 Nata adalah bahan menyerupai gel (agar-agar) yang terapung pada 

medium yang mengandung gula dan asam hasil fermentasi dari Acetobacter 

xylinum. Nata pada dasarnya merupakan selulosa yang apabila dilihat dengan 

mikroskop akan tampak sebagai suatu massa fibril tidak beraturan yang 

menyerupai benang atau kapas (Sutarminingsih, 2004). Nata merupakan 

produk makanan yang tinggi serat, sehingga dapat dikonsumsi sebagai 

tambahan serat yang dibutuhkan dalam tubuh. Serat pada nata tergolong serat 

tidak larut air yang tidak dapat menurunkan kadar kolestrol dalam darah, 

namun dapat mencegah terjadinya kanker usus besar, susah buang air besar, 

obesitas, dan diabetes militus. Kualitas dan keberhasilan pembuatan nata 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber karbon, sumber nitrogen, bibit 

nata, temperatur saat inkubasi, kebersihan alat, tempat fermentasi, waktu 

fermentasi, dan pH fermentasi (Sutanto dan Arintina, 2013). Sumber karbon 

dan nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum terdapat 

pada karbohidrat dan protein (Sutanto dan Arintina, 2013).  

 Salah satu faktor penting bagi pertumbuhan Acetobacter xylinum yaitu 

sumber karbon yang berasal dari gula dan karbohidrat. Sumber karbon pada 

nata de coco diperoleh dari air kelapa, nata de cassava berasal dari singkong, 

nata de arto berasal dari biji nangka dan lain sebagainya. Bahan yang memiliki 
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kandungan karbohidrat hampir sama yaitu umbi talas. Selama ini pemanfaatan 

umbi talas sebagai alternatif tepung, keripik talas, pakan ternak, dodol talas, 

enyek-enyek talas, Cheese stick talas, donat talas, bolu kukus, sawut talas, kue 

ketan talas srikaya dan belum dimanfaatkan sebagai olahan fermentasi. 

Derajat keasaman atau pH merupakan faktor yang ikut berperan selama 

pertumbuhan Acetobacter xylinum, pertumbuhan Acetobacter xylinum dapat 

tumbuh pada pH optimal 3-4 (Salim, 2012). Pada umumnya pengukuran pH 

berasal dari asam cuka, namun keasaman (pH) dapat diperoleh dari buah-

buahan seperti nanas, jambu mete dan jeruk nipis yang indentik dengan rasa 

masam yang berasal dari asam sitrat. Salah satu bahan untuk pengaturan pH 

pada pembuatan nata adalah Belimbing wuluh. Belimbing wuluh memiliki 

kandungan asam sitrat yang tinggi yaitu sekitar 92,6-133,8 meq asam/100 g 

dari total padatan (Canibe dkk, 2001 dalam Wiradimadja dkk, 2015) sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai pengganti asam cuka. Hasil penelitian Agustin dkk 

(2014) menyatakan bahwa pH Belimbing wuluh segar sebesar 2,18 dan hasil 

penelitian Sutedjo dkk ( 2015) bahwa pH sari buah belimbing konsentrasi 20% 

menghasilkan yoghurt terbaik secara (kimia, fisik serta mikrobiologi), semakin 

besar konsentrasi sari buah blimbing yang digunakan maka semakin rendah 

tingkat keasamannya (pH) dan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

acidopillus dan Streptococus thermopillus dapat hidup dengan baik. 

 Pertumbuhan Acetobacter xylinum memerlukan nutrisi untuk membentuk 

serat selulosa yaitu nitrogen. Sumber nitrogen anorganik antara lain NH3, 

garam amonia atau nitrat, sedangkan sumber nitrogen organik berupa asam 

amino, protein dan urea (Riadi, 2007). Salah satu sumber Nitrogen organik 

untuk pembuatan nata adalah kacang hijau dan kacang merah. Tanaman kacang 

hijau termasuk multiguna, yakni sebagai bahan pangan (bijinya), pakan ternak 

(limbahnya), dan pupuk hijau (limbahnya).    

 Kacang hijau dan Kacang merah merupakan salah satu kacang yang 

banyak diproduksi di Indonesia, kacang hijau dan kacang merah memiliki 

kualitas gizi yang baik dan dapat dijadikan sebagai sumber protein nabati yang 

murah Pada umumnya, kacang hijau dikonsumsi sebagai bubur, sayur (taoge), 
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kue dan sumber gizi, teutama protein nabati. Kacang hijau mengandung energi 

345 kal, protein 22,2, lemak 1,2 g, karbohidrat 62,9 g, serat 4,1 g, kalsium 125 

mg, fosfor 320 mg, zat besi 6,7 mg, vitamin A 157 IU, vitamin B1 0,64 mg, 

vitamin C 6 mg, air 10 g (Mustakim, 2014.  Kacang merah mengandung energi 

336 mg, protein 22,3 g, lemak 1,7 g, karbohidrat 61,2 g, kalsium 260 mg, 

fosfor 410 mg, zat besi 5,8 mg, vitamin A 30 SI, vitamin B1 0,5 mg, vitamin 

B2 0,2 mg (Direktorat gizi, depkes 1995).  

 Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Kualitas dan Kadar Protein Nata Ekstrak Umbi Talas dengan Penambahan 

Sari Buah Belimbing Wuluh dan Sumber Nutrisi (Kacang hijau dan Kacang 

Merah)”  

B. Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini dibatasi 

sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah sari buah belimbing wuluh, sumber nutrisi (kacang 

merah dan kacang hijau), ekstrak umbi talas.  

2.  Objek penelitian adalah nata ekstrak umbi talas dengan penambahan sari 

buah belimbing wuluh dan sumber nutrisi (kacang hijau dan kacang merah) 

3. Parameter yang diukur adalah:  

a. Karakteristik kualitas nata meliputi uji sensoris (warna, tekstur, aroma 

dan rasa) dan rendeman nata, tebal nata 

b. Kadar protein nata ekstrak umbi talas. 

C. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana kualitas nata ekstrak umbi talas dengan penambahan sari 

belimbing wuluh dan sumber nutrisi (kacang hijau dan kacang merah) ?  

2. Bagaimana kadar protein nata ekstrak umbi talas dengan penambahan sari 

belimbing wuluh dan sumber nutrisi (kacang hijau dan kacang merah) ?  
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah:  

1. Mengetahui kualitas nata ekstrak umbi talas dengan penambahan sari buah 

belimbing wuluh dan sumber nutrisi (kacang hijau dan kacang merah) ?  

2. Mengetahui kadar protein nata ekstrak umbi talas dengan penambahan sari 

belimbing wuluh dan sumber nutrisi (kacang hijau dan kacang merah) ?  

E. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Peneliti  

Dapat mengetahui pembuatan nata ekstrak umbi talas dengan konsentrasi 

sari blimbing wuluh dan sumber nutrisi yang berbeda. 

2. Pengetahuan  

a. Memberi sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai bahan 

masukan apabila melakukan penelitian sejenis. 

b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi peneliti selanjutnya.  

c. Dapat diterapkan pada pendidikan kaitan mata pelajaran yang 

berhubungan dengan materi bioteknologi fermentasi pada mata pelajaran 

Biologi SMA kelas XII. 

3. Masyarakat  

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pembuatan nata ekstrak 

umbi talas.  

b. Meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam mengoptimalkan 

peranan ekstrak umbi talas 

 


