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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

        Indonesia merupakan sebuah negara agraris yang sangat kaya akan 

tanaman pangan, dari Sabang sampai Merauke terdapat bermacam-macam jenis 

tanaman pangan yang khas bagi daerah masing-masing. Tanaman padi menjadi 

tanaman utama untuk dijadikan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, semua berusaha agar dapat menikmati padi yang berupa 

nasi.  

Di Indonesia ada 2 cara yang digunakan dalam proses penggilingan padi 

menjadi nasi. Cara tradisional digunakan oleh masyarakat dahulu yaitu dengan 

menumbuk padi sampai benar-benar terpisah antara beras dan kulit padi. Cara 

modern yaitu menggunakan mesin penggiling untuk memisahkan kulit padi 

dengan beras putih yang siap diolah menjadi nasi. Penggilingan padi cara 

tradisional dan modern memiliki perbedaan pada limbah yang dihasilkan. Cara 

tradisional limbahnya berupa kulit padi yang masih kasar, sedangkan pada 

penggilingan modern limbahnya lebih halus yang dikenal dengan nama bekatul.   

Pada saat penggilingan padi secara tradisional akan menghasilkan 

beras dan kulit. Beras yang dihasilkan disebut beras pecah kulit. Beras pecah kulit 

tidak putih bersih melainkan agak kecoklatan karena masih terbalut bekatul. 

Meskipun tidak putih bersih namun, beras pecah kulit ini memiliki nilai gizi yang 

lebih baik, hal ini di sebabkan karena kandungan vitamin B maupun 

karbohidratnya sangat tinggi (Andoko, 2004). 



        Dalam proses penggilingan padi, ada empat jenis limbah yang dapat 

dibedakan satu dengan yang lain, yaitu sekam, dedak, bekatul, dan menir 

(Soemardi et al.1991). Dedak dan bekatul (±10% berat gabah kering giling) 

merupakan hasil sampingan yang diperoleh dari lapisan luar beras pecah kulit 

dalam penyosohan yang hasil utamanya adalah beras putih atau beras sosoh 

(Tangendjaja, 1991). Dari penggilingan pertama akan diperoleh dedak yang terdiri 

dari perikarp, nuselus, segmen (kulit ari), lapisan aleuron, dan lembaga. Dari 

penggilingan kedua, diperoleh bekatul yang mengandung lebih banyak subaleuron 

dari endosperm. Akan tetapi, di Indonesia proses penggilingan padi umumnya 

dilakukan hanya dalam satu tahap saja. Dengan demikian, hasil samping dari 

penggilingan tersebut, yaitu dedak dan bekatul bercampur menjadi satu, sehingga 

limbah penggilingan padi yang berupa dedak berarti pula bekatul                             

(Iskandar, 2002).  

Pemanfaatan limbah yang mengandung karbohidrat telah banyak dilakukan. 

Diantaranya air kelapa yang dimanfaatkan menjadi nata de coco, limbah cair tahu 

juga dimanfaatkan menjadi nata de soya, air cucian beras menjadi nata de leri 

(Suparti, et al. 2005) dengan menggunakan bacteri Acetobacter xylinum. 

Selama ini banyak orang hanya menganggap bekatul sebagai limbah padi 

yang digunakan untuk pakan ternak. didalam bekatul terkandung gizi tinggi yaitu : 

air (2,49%), protein (8,77%), lemak (1,09%), abu (1,60%), serat (1,69%), 

karbohidrat (84,36%), kalori  (382,32 kal), dan sangat layak dikonsumsi manusia. 

Menurut berbagai penelitian kandungan gizi dalam bekatul ini memiliki manfaat 



yang luar biasa bagi tubuh, selain menyehatkan juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengobati berbagai penyakit (Liem & zalni, 2007). 

Nata merupakan jenis makanan yang diperoleh dari hasil fermentasi 

oleh bakteri Acetobacter xylinum. Makanan ini berbentuk padat, putih, kenyal, 

dan transparan. Produksi ini biasanya dijual dalam kemasan plastik. Kandungan 

terbesarnya adalah air, karena itu produk ini dipakai sebagi sumber makanan 

rendah kalori untuk program diet. Selain itu nata juga mengandung serat yang 

sangat diperlukan oleh tubuh. 

Pembuatan nata pada prinsipnya adalah pembentukan selulose sintesis 

melalui fermentasi gula oleh bakteri Acetobacter xylinum. Untuk hidup, semua 

organisme membutuhkan sumber energi, yang diperoleh dari metabolisme bahan 

pangan tempat orgnisme hidup didalamnya. Bahan baku yang paling banyak 

digunakan mikroorganisme adalah glukosa. Dengan adanya oksigen beberapa 

mikroorganisme mencerna glukosa dan menghasilkan air, karbondioksida, dan 

sejumlah besar ATP yang digunakan oleh tubuh (Winarno, 1984). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah (2002), 

menunjukkan bahwa bakteri Acetobacter xylinum memiliki kemampuan 

mengubah karbohidrat bekatul menjadi selulosa. Baketri Acetobacter xylinum  

yang difermentasikan di dalam medium dengan suasana asam (pH 4) dan kadar 

gula yang tinggi akan membentuk nata (Anonim, 2002). Menurut Mandel (2004), 

bakteri Acetobacter xylinum yang ditumbuhkan pada medium yang mengandung 

gula akan menggunakan sebagian glukosa untuk aktivitas metabolisme dan 19% 

gula menjadi selulosa. 



Menurut hasil penelitian yang dilakukan Kristianingsih (2004), bahwa 

semua jenis limbah yang mengandung glukosa dapat dimanfaatkan oleh bakteri 

untuk membentuk nata. Sedangkan menurut hasil penelitian Asngad dkk (2001) 

dengan penambahan gula kelapa dapat meningkatkan kualitas nata de coco. 

Menurut hasil  penelitian Kun Harisma (2001), air kelapa dengan penambahan 

starter bakteri Acetobacter xylinum  dapat diolah menjadi nata de coco. 

Karena komposisi kimia pada bekatul yang cukup tinggi yaitu: air 

(2,49%), protein (8,77%), lemak (1,09%), abu (1,60%), serat (1,69%), karbohidrat 

(84,36%), kalori  (382,32 kal), memungkinkan limbah ini masih dapat 

dimanfaatkan, maka apakah karbohidrat dalam bekatul juga dapat dimanfaatkan 

oleh bakteri Acetobacter xylinum  untuk membuat “nata de katul”. Untuk itu perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut tentang  kualitas pembuatan nata dari bahan katul. 

Oleh karena itu peneliti memperoleh inspirasi untuk mengetahui kualitas dalam 

pembuatan nata dari katul (nata de katul) dengan starter bakteri Acetobacter  

xylinum  dan bagaimana morfologi nata yang dihasilkan. Berdasar uraian diatas 

peneliti berkeinginan mengajukan penelitian dengan judul ” KUALITAS NATA 

DARI BAHAN BEKATUL (NATA DE KATUL) DENGAN STARTER 

BAKTERI  Acetobacter  xylinum”. 

   

B. Pembatasan Masalah  

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi kesalahan dalam 

penafsiran judul, maka perlu dijelaskan tentang batasan masalah yang diteliti. 

Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitin ini adalah : 



1. Subyek penelitian adalah Bakteri Acetobacter  xylinum 100 ml/L untuk 

setiap perlakuan. 

2. Obyek penelitian adalah bekatul dengan konsentrasi yang berbeda-beda 

yaitu : 50 gr/Liter, 100 gr/Liter, 150 gr/Liter, dan 200 gr/Liter. 

3. Parameter yang diamati adalah berat, tekstur, ketebalan, kandungan 

karbohidrat & protein dari nata de katul 

C. Perumusan masalah  

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimanakah kualitas nata dari bekatul? 

D. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

kualitas nata dari bekatul.  

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun 

masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang penulis harapkan adalah: 

1. Ilmu Pengetahuan 

 a. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut dalam pengolahan segala macam   

limbah yang masih memungkinkan dijadikan bahan pangan. 

b.  Menambah khasanah keilmuan tentang salah satu jenis limbah yaitu 

limbah padi bernama bekatul yang  sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dan dapat diolah kembali menjadi makanan berserat tinggi. 

c. Memberikan informasi ilmiah tentang cara mengolah limbah padi yang  

berupa bekatul. 



2. Masyarakat 

Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan limbah padi berupa bekatul 

tidak hanya dijadikan pakan ternak namun juga dapat dimanfaatkan 

menjadi makanan yang mempunyai peluang bisnis sehingga mampu 

memperbaiki perekonomian masyarakat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




