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ABSTRACT 

 

EFFECT OF USING STARTER LEVEL AND INCUBATION TIME 

ON REDUCTION SUGAR, FERMENTATION SOLUTION pH,  

AND THICKNESS OF NATA DE MILKO 

 

 

 

This research was carried out in Physico-chemical Laboratory, 

Microbiology Laboratory,  Engineering and Processing Livestock Product 

Laboratory in Milk Pilot Plant Laboratory, Faculty of Animal Husbandry, and 

Central Laboratory of Life Science in University of Brawijaya at Malang since 

December 2007
 
until June 

 
2008. 

 Material used for this research was whey from gouda cheese. Experiment 

was done with Block Randomized Design with 2 treatments.  Starter added to 

nata de milko in the different concentrations, 5% (P1), 7.5% (P2), and 10% (P3) 

and incubation time for 7  (R1), 9 (R2), and 11 days (R3). The observed variables 

were reduction sugar, fermentation solution pH, and thickness of nata de milko. 

The result showed that starter concentration treatment did not give 

significant effect (P>0.05) on reduction sugar,  fermentation solution pH, and 

thickness of nata de milko, and incubation time gave a highly significant effect 

(P<0.01) on thickness of nata de milko. The lowest average value of reduction 

sugar nata de milko was 2.370 % and the highest was 3.334 %. The lowest 

average value of fermentation solution pH of nata de milko was 4.5 and the 

highest was 4.733. The lowest average value of thickness of nata de milko was 

15.923 mm and the highest was 23.243 mm. 

The conclusion of this research was starter concentration treatment did not 

influence reduction sugar, fermentation solution pH, and thickness of nata de 

milko. Incubation time treatment could enhanced  thickness of nata de milko so 

that longer incubation time will be increased thickness of nata de milko. The best 

treatment in this research was 5 % starter and 9 days incubation with the result as 

follows: reduction sugar 3.25 %; pH 4.5 and thickness 20. 89 mm. 

 

 

Keywords = Nata, Whey, Nata de milko. 
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RINGKASAN 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN TINGKAT STARTER DAN WAKTU INKUBASI  

TERHADAP GULA REDUKSI, pH LARUTAN FERMENTASI,  

DAN KETEBALAN NATA DE MILKO 

 

 

Pengambilan data ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia, 

laboratorium Mikrobiologi,  laboratorium  Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak 

di Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, serta di 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan 

penelitian dimulai dari bulan Desember  2007 sampai dengan Juni 2008. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan tingkat starter 

dan waktu inkubasi yang tepat terhadap kualitas nata de milko yang dihasilkan 

dan mendapatkan konsentrasi yang tepat untuk menghasilkan nata de milko yang 

bermutu ditinjau dari gula reduksi, pH larutan dan ketebalan. Manfaat dari 

penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

dengan bidang lain yang terkait dalam pengembangan dan penganekaragaman 

produk berbasis pemanfaatan whey. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah whey dari pembuatan 

keju gouda di UPTD pengolahan keju desa Bambang, Wajak, Kabupaten Malang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan percobaan 

faktorial dengan menggunakan  Rancangan Acak Kelompok dengan 2 perlakuan 

yaitu konsentrasi starter 5% (P1), 7,5% (P2)  dan 10% (P3) dari volume media 

fermentasi, dan waktu inkubasi yaitu 7 (R1), 9 (R2), dan 11 hari (R3). Pengulangan 

dilakukan sebanyak tiga kali dan diuji pada waktu inkubasi  7, 9, dan 11 hari. 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah gula reduksi,    pH cairan sisa 

fermentasi dan ketebalan. Data dianalisis menggunakan model analisis ragam. 

Jika ada  perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan melakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tingkat starter dan 

waktu inkubasi  tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai 

gula reduksi dan pH nata de milko. Nilai rata-rata gula reduksi nata de milko 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi starter 7,5% dengan waktu inkubasi 

selama 7 hari yaitu sebesar 3,334 dan persentase gula reduksi nata de milko 

terendah terdapat pada  perlakuan konsentrasi starter 10% dengan waktu inkubasi 

selama 7 hari yaitu sebesar 2,370. Nilai rata-rata pH tertinggi terdapat pada 

perlakuan konsentrasi starter 5% dengan waktu inkubasi selama 7 hari yaitu 

sebesar 4,733 dan nilai pH nata de milko terendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi starter 5% dengan waktu inkubasi selama 9 hari dan pada perlakuan 

konsentrasi starter 10% dengan waktu inkubasi selama 9 hari yaitu sebesar 4,5. 

Penggunaan waktu inkubasi  memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

terhadap ketebalan nata de milko. Ketebalan nata de milko tertinggi terdapat pada 

perlakuan konsentrasi starter 7,5% dengan waktu inkubasi selama 11 hari yaitu 

sebesar 23,243 mm dan ketebalan nata de milko terendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi starter 10% dengan waktu inkubasi selama 7 hari yaitu sebesar 15,923 

mm. Interaksi antar perlakuan konsentrasi starter dan waktu inkubasi 
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menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) pada gula 

reduksi, pH  larutan fermentasi dan ketebalan pada nata de milko. 

Kesimpulan dari penelitian ini pada perlakuan konsentrasi starter tidak 

memberikan pengaruh terhadap nilai gula reduksi, pH larutan fermentasi, serta 

ketebalan de milko. Pada perlakuan waktu inkubasi dapat menaikkan ketebalan 

dari nata de milko sehingga semakin lama waktu inkubasi maka akan 

meningkatkan ketebalan dari nata de milko. Dalam pembuatan nata de milko 

penggunaan perlakuan konsentrasi starter  5% dengan lama waktu inkubasi 9 hari 

merupakan perlakuan terbaik dengan menghasilkan nilai rata-rata gula reduksi 

sebesar 3,250 %;  nilai rata-rata pH sebesar 4,5; dan nilai rata-rata ketebalan 

20,89_mm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nata merupakan salah satu jenis makanan yang berbentuk gel (agar-agar) 

yang memiliki tekstur yang kenyal, padat, kokoh, berwarna putih dan sedikit 

transparan. Pada dasarnya nata dihasilkan dari air kelapa dengan bantuan 

mikroorganisme Acetobacter xylinum (Sutarminingsih, 2004). Bahan baku utama 

dan umum dalam pembuatan nata adalah air kelapa, karena itu disebut nata de 

coco. Nata juga dapat dibuat menggunakan bahan baku lain, seperti nanas (nata 

de pina) (Agus, 1996), pepaya (nata de papaya)  (Damayanti, 2002), tomat (nata 

de tomato) (Suprabaningrum, 1992), wortel (Maharani, 2004), kulit pisang 

(Maemunah, 2000), lendir biji kakao (nata de cacao)  (Effendi, 1995), dan buah-

buahan yang lain yang memiliki kadar gula yang cukup tinggi.  

Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan mencari alternatif bahan 

baku yang lain selain air kelapa, salah satu kemungkinan yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku adalah whey. Whey telah lama dikenal sebagai limbah industri 

pangan, khususnya dari produksi pengolahan keju. Whey adalah serum susu yang 

dihasilkan dari industri pembuatan keju setelah proses pemisahan kasein dan 

lemak selama pengendapan susu. Whey tersebut merupakan polutan terbesar dari 

limbah produksi susu diikuti dengan air pencuci dan air pasteurisasi. Setiap 

kilogram keju yang diproduksi akan menghasilkan 8-9 liter whey cair (Jenie dan 

Rahayu, 1993). Menurut Gordon (1993), komposisi whey terdiri atas 48 persen 

laktosa, 60 persen protein, 25 persen nitrogen bukan protein dan 10 persen lemak. 
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Whey mengandung banyak asam amino di antaranya terdapat asam glutamat yang 

membentuk dispersi koloid. Jenis protein yang terdapat dalam whey adalah          

�-laktoglobulin, �-laktalbumin, imunoglobulin dan serum globulin (Anonim, 

1997). Whey mengandung 0,8 persen dari serum protein dan 20 persen dari total 

protein susu (Spreer,1998). 

Whey dapat dimanfaatkan dalam industri pengolahan pangan, misalnya 

sebagai bahan perekat, pengembang, pengental, pengemulsi untuk meningkatkan 

tekstur produk olahan susu, seafoods dan restrukturisasi daging serta digunakan 

sebagai pengganti putih telur dalam pembuatan roti (Hsu and Kolbe, 1996), untuk 

biofilm (Miller, Upadhyaya and Krochta, 1998), bahan makanan tambahan (food 

ingredient enhancer) yang meliputi stabilizer, gelling agent dan thickener (Ju    

and Kilara, 1998), serta produksi polisakarida (Pintado, Pintado and Malcata, 

1999). 

Pemanfaatan whey menjadi produk nata dapat menjadi salah satu pilihan 

pengembangan teknologi untuk mengurangi jumlah polutan akibat limbah whey, 

sekaligus pengembangan produk agar dapat lebih bernilai ekonomi dan memiliki 

nilai tambah di mata konsumen. Proses pembuatan nata dari whey merupakan 

salah satu teknologi terapan yang diadopsi dari teknologi pembuatan nata de coco 

dengan mengganti air kelapa dengan whey sebagai medium fermentasinya.          

Al Awwaly dan Sawitri (2004) juga telah berhasil membuat nata dengan bahan 

baku whey melalui rekayasa media fermentasi. Penambahan air kelapa sebanyak 

30% dengan menggunakan glukosa dan ditambah starter Lactobacillus 

acidophilus telah dapat menghasilkan nata dengan kualitas baik. Namun demikian 
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belum diketahui kondisi fermentasi yang tepat untuk menghasilkan nata de milko 

dengan kualitas seperti nata yang dijual di pasaran dan disukai konsumen. 

Aktivitas pembentukan nata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

tingkat keasaman medium, suhu fermentasi, lama fermentasi, sumber nitrogen, 

sumber karbon dan konsentrasi starter (bibit) (Sutarminingsih, 2004). Menurut 

Pambayun (2002), faktor-faktor dominan dalam pembuatan nata adalah 

ketersediaan nutrisi (sumber karbon dan nitrogen), derajat keasaman, temperatur 

dan ketersediaan oksigen. 

Tersedianya starter yang baik merupakan faktor yang paling penting dalam 

memproduksi nata karena kualitas strarter sangat menentukan hasil nata yang 

diperoleh. Pada pembentukan nata de coco, starter yang digunakan berasal dari 

kultur cair Acetobacter xylinum yang telah disimpan selama 3-4 hari sejak 

inokulasi. Pada masa penyimpanan itu, jumlah bakteri akan mencapai maksimal 

(Sutarminingsih, 2004). 

 Kriteria penting bagi mikroba agar digunakan sebagai starter yaitu sehat 

dan berada dalam keadaan aktif, tersedia dalam jumlah yang cukup,  berada dalam 

bentuk morfologi yang sesuai, bebas dari kontaminasi dan kemampuannya dalam 

membentuk produk (Rahman, 1992). Jumlah starter terbaik pada pembuatan nata 

adalah 10-20 % untuk menghasilkan ketebalan nata maksimal (Alaban, 1962). 

Waktu yang diperlukan untuk fermentasi ádalah selama 8-10 hari (Saragih, 

2004). Rahadiyanto (2001) menyatakan bahwa dalam pembuatan nata de aqua, 

semakin lama waktu fermentasi dapat menyebabkan tekstur menjadi lunak. 

Menurut Awang (1991) dalam Budiyanto (2002), waktu fermentasi yang 

digunakan dalam pembuatan nata  pada umumnya 2-4 minggu. Minggu ke-4 dari 
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waktu fermentasi merupakan waktu maksimal produksi nata, yang berarti lebih 

dari 4 minggu produksi nata akan menurun.  

Tingkat penggunaaan starter dalam pembuatan nata de milko belum 

banyak dilaporkan. Al Awwaly dan Sawitri (2004) serta Irawan (2006) 

menggunakan konsentrasi starter sebesar 10%. Demikian pula lama fermentasi 

nata de milko yang optimum belum banyak dijelaskan. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

perlakuan tingkat starter dan waktu inkubasi dalam pembuatan nata de milko 

sehingga dapat menentukan formulasi yang tepat dan dapat menghasilkan nata de 

milko dengan kualitas yang baik. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan tingkat 

starter dan waktu inkubasi memberikan perbedaan kualitas nata de milko yang 

ditinjau dari gula reduksi, pH larutan fermentasi, dan ketebalan dari nata de milko. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan tingkat starter 

dan waktu inkubasi yang tepat terhadap kualitas nata de milko yang dihasilkan 

ditinjau dari gula reduksi, pH larutan dan ketebalan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 

1. Bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang lain yang 

terkait dalam pengembangan dan penganekaragaman produk berbasis 

pemanfaatan whey. 
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2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga nata de milko 

menjadi produk olahan yang baik dan dapat diterima oleh konsumen. 

3. Bahan informasi bagi masyarakat, praktisi dan industri pangan yang terkait 

dalam proses pengolahan pangan. 

1.5. Kerangka Pikir 

 Nata adalah padatan berwarna putih, tidak larut, bersifat seperti gelatin 

yang merupakan lapisan tipis dari sel dan polisakarida yang dibentuk oleh sel 

bakteri Acetobacter xylinum (Nisa, Hani, Wastono, Baskoro dan Moestijanto, 

2001). Produk nata pada umumnya diusahakan dari air kelapa saja, tetapi juga 

dapat dari berbagai jenis bahan yang memiliki kandungan gula, protein dan 

mineral, misalnya dari sari buah nenas, sari buah mangga, limbah tahu, limbah 

cacao, dan dari whey  keju.   

Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan mencari alternatif bahan 

baku yang lain selain air kelapa, salah satu kemungkinan yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku adalah whey. Whey adalah serum susu yang dihasilkan dari 

industri pembuatan keju setelah proses pemisahan kasein dan lemak selama 

pengendapan susu. Whey telah lama dikenal sebagai limbah industri pangan, 

khususnya dari produksi pengolahan keju dan merupakan polutan terbesar dari 

limbah produksi susu diikuti dengan air pencuci dan air pasteurisasi (Jenie dan 

Rahayu, 1993). Meskipun demikian karena whey masih memiliki nilai nutrisi 

protein dan karbohidrat maka dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan dan salah 

satunya yaitu produk nata. 

Produk nata ditentukan oleh jumlah starter yang digunakan. Semakin 

tinggi starter diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan nata. Alaban 
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(1962), jumlah starter terbaik pada pembuatan nata adalah 10-20% untuk 

menghasilkan ketebalan nata maksimal. Konsentrasi starter 10-20% kemungkinan 

masih dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi proses. Konsentrasi starter 

yang tidak sesuai dapat mempengaruhi aktivitas Acetobacter xylinum dalam 

pembentukan nata, sehingga berdampak pada efektifitas penggunaan starter.  

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk fermentasi adalah selama 8-10 hari 

(Saragih, 2004). Semakin lama waktu fermentasi yang digunakan akan 

menyebabkan tekstur menjadi lunak sehingga diperlukan waktu inkubasi yang 

tepat.  

Proses pembentukan nata terjadi karena pengambilan glukosa dari larutan 

gula atau medium yang mengandung glukosa oleh sel-sel Acetobacter xylinum. 

Glukosa tersebut digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor (penciri 

nata) pada membran sel. Prekursor ini selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk 

ekskresi dan bersama enzim mempolimerasikan glukosa menjadi selulosa di luar 

sel. (Palungkun, 1993). 

Penggunaan konsentrasi starter dan waktu inkubasi dalam pembuatan nata 

de milko akan mempengaruhi dalam pembentukan nata sehingga akan 

menghasilkan  nata de milko yang layak dikonsumsi oleh konsumen. 
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1.6. Hipotesis Penelitian 

H0 : Penggunaan tingkat starter dan waktu inkubasi tidak memberikan perbedaan 

nyata terhadap kualitas nata de milko ditinjau dari gula reduksi, pH 

fermentasi, dan ketebalan. 

H1 : Penggunaan tingkat starter dan waktu inkubasi memberikan perbedaan nyata 

terhadap kualitas nata de milko ditinjau dari gula reduksi, pH fermentasi, dan 

ketebalan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Nata 

 Nata berasal dari bahasa Spanyol yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

latin sebagai natare yang berarti terapung-apung (Anonim, 2004). Nata adalah 

makanan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter xylinum, berbentuk padat, 

sedikit kenyal, rasanya seperti kolang-kaling dan berwarna putih (Kurniawati, 

2002). Nata pada dasarnya selulosa, apabila dilihat di bawah mikroskop akan 

tampak sebagai suatu massa fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau 

kapas, mengandung air sekitar 98 persen, lemak 0,2 persen, kalsium 0,012 persen, 

fosfor 0,002 persen dan vitamin B3 0,017 persen (Sutarminingsih, 2004). 

 Menurut Winarno (2005), nata merupakan penyegar dan pencuci mulut, 

yang dapat dicampur dengan fruit coctail, es krim atau cukup ditambah sirup saja. 

Nata secara luas dapat digunakan untuk pengolahan makanan, karena mempunyai 

tekstur yang lembut dan serat yang tinggi. Serat dalam nata ini dilaporkan dapat 

menormalkan glukosa dalam darah, mencegah sembelit dan mencegah terjadinya 

kanker (Chai and Shyu, 2004). 

 Produk nata dapat diusahakan bukan hanya dari air kelapa (nata de coco), 

tetapi juga dapat dari berbagai jenis bahan yang di dalamnya memiliki kandungan 

gula, protein, dan mineral, misalnya nata de pina yang dibuat dari buah nenas, 

nata de mango dari buah mangga, nata de soya dari limbah tahu, nata de cacao 

dari limbah cacao, dan lain sebagainya (Pambayun, 2002). 
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Menurut Saono, Hill and Dhamcharee (1986), nata de coco mengandung 

146 kalori, lemak 0,2 persen, karbohidrat 26,1 persen, kalsium 12 mg, fosfor 

2_mg, besi 0,5 mg dalam 100 g bahan serta mempunyai pH 3,9 – 5,5. Menurut 

Setyamidjaya (1991), nata de coco mengandung polisakarida, dekstrosa, gula 

sebanyak 7-10 persen serta kadar air dapat mencapai 98 persen. 

2.2. Whey 

 Whey merupakan cairan bening berwarna kuning kehijauan yang diperoleh 

dari pengepresan dadih susu selama pembuatan keju (Clark, 1992). Menurut Jenie 

dan Rahayu (1993), whey adalah serum susu yang dihasilkan dari industri 

pembuatan keju setelah proses pemisahan kasein dan lemak selama pengendapan 

susu. Whey tersebut merupakan polutan terbesar dari air limbah produksi susu 

diikuti dengan air pencuci dan air pasteurisasi. Setiap kilogram keju yang 

diproduksi akan menghasilkan 8-9 liter whey cair. 

 Berdasarkan mekanisme koagulasi kasein, Spreer (1998) membedakan 

whey menjadi dua, yaitu whey manis (rennet whey) dan whey asam (quark whey). 

Whey manis diperoleh dari koagulasi kasein secara enzimatik dan umumnya bebas 

dari kalsium, sedangkan whey asam diperoleh dari koagulasi kasein dengan asam 

(proses pengasaman) dan umumnya mengandung kalsium laktat. Jenie dan 

Rahayu (1993) menyebut whey manis sebagai limbah cair dari produksi keju 

natural dan olahan seperti cheddar, mozzarella, gouda dan swiss yang 

mengandung susu penuh sebagai bahan bakunya. Susu skim untuk produksi keju 

cottage dan quarq akan menghasilkan whey yang disebut whey asam. Whey manis 

mempunyai pH sekitar 5-7, sedangkan whey asam sekitar 4-5. 
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 Kandungan gizi whey antara lain protein, gula susu (laktosa), mineral dan 

sejumlah kecil lemak. Whey mengandung belerang dan asam amino esensial 

(Idris, 2003). Jenis protein yang terlarut dalam whey adalah �-laktalbumin,          

�-laktoglobulin, imunoglobulin dan serum albumin (Widodo, 2003). 

 Laktosa, protein dan mineral merupakan tiga komponen utama dalam 

bahan kering whey. Laktosa yang terkandung dalam whey asam mempunyai rata-

rata lebih rendah dibandingkan dengan whey manis, karena sebagian laktosa 

dalam whey asam telah difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat yang 

terdapat dalam whey manis lebih rendah, namun akan meningkat cepat bila tidak 

segera dipasteurisasi atau disimpan dalam suhu dingin (Clark, 1992). Komposisi 

dari whey dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi rata-rata whey asam dan whey manis 

Komposisi Whey asam (%) Whey manis (%) 

pH 4,6-4,8 5,9-6,4 

Total padatan 6,3-7,0 6,3-7,0 

Laktosa 4,4-4,6 4,6-5,2 

Protein 0,6-0,7 0,6-0,8 

Lemak 0,1-0,5 0,2-1,0 

Air 94-95 93-94 

Mineral 0,5-0,7 0,5-0,7 

Sumber : Clark (1992) 

 

2.3. Acetobacter xylinum 

 Acetobacter xylinum (Gambar 1) merupakan bakteri berbentuk batang 

pendek, yang mempunyai panjang dua mikron dan lebar 0,6 mikron, dengan 

permukaan dinding yang berlendir. Bakteri ini biasa membentuk rantai pendek 

dengan satuan 6-8 sel. Bersifat nonmotil dan dengan pewarnaan Gram 

menunjukkan Gram negatif.  Bakteri ini dapat membentuk asam dari glukosa, etil 
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alkohol dan propil alkohol, tidak membentuk indol dan mempunyai kemampuan 

mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O, sifat yang paling menonjol dari 

bakteri ini adalah memiliki kemampuan untuk mempolimerasi glukosa hingga 

menjadi selulosa. Selulosa kemudian membentuk matriks yang dikenal sebagai 

nata (Pambayun, 2002). 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Acetobacter xylinum (Anonim, 2007) 

Menurut Krystynowicz, Kozyolkiewiez, Jezierska, Bielecki, Klemenska, 

Masny, and Plucienniezak (2005), Acetobacter xylinum merupakan bakteri yang 

sangat efisien menghasilkan selulosa, merupakan Gram negatif, berbentuk batang, 

berpasangan dan saling berkaitan, reproduksi dengan binary fission, bergerak 

dengan flagela dan tidak berbentuk endospora. Pada kondisi tertekan, Acetobacter 

xylinum berubah bentuk dengan menggembung atau memanjangkan filamen. 

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Pembentukan Nata 

 Aktivitas pembentukan nata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

tingkat keasaman medium, suhu fermentasi, lama fermentasi, sumber nitrogen, 

sumber karbon dan konsentrasi starter (bibit) (Sutarminingsih, 2004). Menurut 

Pambayun  (2002), faktor-faktor dominan dalam pembuatan nata adalah 
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ketersediaan nutrisi (sumber karbon dan nitrogen), derajat keasaman, temperatur 

dan ketersediaan oksigen. 

2.4.1. Sumber Karbon  

Karbon merupakan bagian dari sitoplasma, enzim, dinding sel dan 

termasuk bahan cadangan di dalam sel. Hasil oksidasi dari senyawa karbon juga 

digunakan sebagai sumber energi (Nurwantoro,1996). 

Keshk and Sameshima (2005) menyatakan bahwa beberapa sumber karbon 

seperti: glukosa, fruktosa, inositol, gliserol, dapat digunakan untuk menghasilkan 

selulosa, tetapi gliserol merupakan yang terbaik dengan membentuk selulosa 

paling tinggi. Menurut Kurniawati (2002), sumber karbon umumnya 

menggunakan gula pasir (10-20 persen) karena harganya relatif lebih murah. 

Tetapi tidak menutup kemungkinan memanfaatkan sumber karbon yang lain 

seperti gula kelapa. 

2.4.2. Sumber Nitrogen 

 Mikroorganisme membutuhkan nitrogen yang diperoleh dari bahan-bahan 

anorganik misalnya amonium, nitrat atau bahan organik berupa bahan asam 

amino, pepton dan protein (Nurwantoro, 1996). Menurut Pambayun (2002), bahan 

yang baik bagi pertumbuhan Acetobacter xylinum dan pembentukan nata adalah 

ekstrak khamir dan kasein. Namun, amoium sulfat dan amonium fosfat 

merupakan bahan yang lebih cocok digunakan dari sudut pandang ekonomi dan 

kualitas nata yang dihasilkan. 

 Tsuchida and Yoshinaga (1997) melaporkan bahwa penambahan sumber 

nitrogen dalam medium sangat diperlukan untuk merangsang Acetobacter xylinum 
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dalam membentuk selulosa. Sumber nitrogen yang digunakan antara lain: ekstrak 

khamir, pepton, soytone dan corn steep liquor (CSL). 

 Lapuz, Gallardo and Palo (1967) menyatakan bahwa untuk merangsang 

pertumbuhan dan aktivitas Acetobacter xylinum diperlukan sumber nitrogen yang 

memadai. Menurut Prasetya (2002), jumlah sumber nitrogen yang sesuai dalam 

medium akan merangsang bakteri dalam mensintesa selulosa dan menghasilkan 

nata dengan ikatan selulosa yang kuat sehingga tidak mudah meluruh. 

2.4.4. pH Medium Fermentasi 

 Pengukuran pH merupakan parameter yang dipengaruhi pertumbuhan dan 

pembentukan produk. Sebagian besar organisme dapat berfungsi dengan baik 

dalam selang pH antara 3 – 4. Keadaan pH cenderung untuk berubah oleh  

berbagai sebab. Apabila sumber nitrogennya adalah amonia maka pH medium 

cenderung menurun. Amonia dalam larutan (di bawah pH 9) berwujud sebagai 

NH4
+
, mikroorganisme menggabungkannya ke dalam sel sebagai R – NH3

+  

dengan R sebagai kerangka karbon. Dalam proses tersebut H
+
 ditinggalkan dalam 

medium (Judoamidjojo, 1992). 

 Setiap mikroorganisme mempunyai kisaran nilai pH pertumbuhan masih 

memungkinkan dan masing-masing biasanya memiliki pH optimum (Nurwantoro, 

1996). pH optimum bagi pembentukan nata adalah 4,0-4,5 (Alaban, 1962). 

Menurut Krystynowicz et al.(2005), pH optimum untuk pertumbuhan Acetobacter 

xylinum berkisar antara 5,6 – 6,2. 

 Penambahan asam asetat glasial dalam media fermentasi biasanya 

dilakukan untuk mencapai pH optimum pertumbuhan Acetobacter xylinum 

(Piluharto, 2003). Berdasarkan penelitian Damayanti (2002),  asam sitrat juga 
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dapat digunakan untuk mengkondisikan keasaman media fermentasi pada 

pembuatan nata de papaya. 

2.4.4. Suhu Inkubasi 

Suhu inkubasi terbaik untuk Acetobacter xylinum adalah 28
0 

C - 30
0 

C. 

Pada suhu di bawah 15
0 

C dan di atas 35
0 

C tidak terjadi pembentukan nata 

(Astawan dan Astawan, 1990). Krystynowicz et al. (2005) menyatakan bahwa 

temperatur optimum pertumbuhan Acetobacter xylinum berkisar 25
0 
C - 30

0 
C 

2.4.5. Waktu Fermentasi 

 Waktu fermentasi yang digunakan dalam pembuatan nata pada umumnya 

2-4 minggu. Minggu ke-4 dari waktu fermentasi merupakan waktu maksimal 

produksi nata, yang berarti lebih dari 4 minggu produksi nata akan menurun 

(Awang, 1991) dalam (Budiyanto, 2002) 

Pada pembuatan nata de coco waktu yang diperlukan untuk fermentasi 

ádalah selama 8-10 hari (Saragih, 2004). Rahadiyanto (2001) menyatakan bahwa 

dalam pembuatan nata de aqua, semakin lama waktu fermentasi dapat 

menyebabkan tekstur menjadi lunak, sehingga untuk memperoleh tekstur yang 

sesuai, lama fermentasi yang digunakan adalah 10 hari. 

 Sedangkan menurut Rusdiana (1996) dalam Budiyanto (2002),  pada 

pembuatan nata de molases lama fermentasi selama 20 hari merupakan perlakuan 

yang paling baik pengaruhnya terhadap ketebalan 21,8 mm, gula reduksi 

7,5_persen, tekstur dan tingkat kesukaan.  
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2.4.6. Starter 

 Tersedianya starter yang baik merupakan faktor yang paling penting dalam 

memproduksi nata karena kualitas strater sangat menentukan hasil nata yang 

diperoleh. Pada pembentukan nata de coco, starter yang digunakan berasal dari 

kultur cair Acetobacter xylinum yang telah disimpan selama 3-4 hari sejak 

inokulasi. Pada masa penyimpanan itu, jumlah bakteri akan mencapai maksimal 

(Sutarminingsih, 2004). 

 Kriteria penting bagi mikroba agar digunakan sebagai starter yaitu sehat 

dan berada dalam keadaan aktif, tersedia dalam jumlah yang cukup,  berada dalam 

bentuk morfologi yang sesuai, bebas dari kontaminasi dan kemampuannya dalam 

membentuk produk  (Rahman, 1992). Jumlah starter terbaik pada pembuatan nata 

adalah 10-20 persen untuk menghasilkan ketebalan nata maksimal (Alaban, 1962) 

Apabila bakteri dipindah ke media baru maka bakteri tidak langsung 

tumbuh melainkan beradaptasi terlebih dahulu. Pada fase adaptasi terjadi aktivitas 

metabolisme dan pembesaran sel, meskipun belum mengalami pertumbuhan. Fase 

pertumbuhan adaptasi dicapai pada 0-24 jam sejak inokulasi. Fase pertumbuhan 

awal dimulai dengan pembelahan sel dengan kecepatan rendah. Fase ini 

berlangsung beberapa jam saja dan fase eksponensial dicapai antara 1-5 hari. Pada 

fase ini bakteri mengeluarkan enzim ektraseluler polimerase sebanyak-banyaknya 

untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa (matriks nata). Fase ini sangat 

menentukan kecepatan suatu strain Acetobacter xylinum dalam membentuk nata. 

Fase pertumbuhan lambat terjadi karena nutrisi telah berkurang, terdapat 

metabolit yang bersifat racun yang menghambat pertumbuhan bakteri dan umur 
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sel sudah tua. Pada fase ini pertumbuhan tidak stabil, tetapi jumlah sel yang 

tumbuh masih lebih banyak dibanding jumlah sel mati (Mia, 2007). 

Fase pertumbuhan tetap terjadi keseimbangan antara sel yang tumbuh dan 

yang mati. Matriks nata lebih banyak diproduksi pada fase ini. Fase menuju 

kematian terjadi akibat nutrisi dalam media sudah hampir habis. Setelah nutrisi 

habis, maka bakteri akan mengalami fase kematian. Pada fase kematian sel 

dengan cepat mengalami kematian. Bakteri hasil dari fase ini tidak baik untuk 

strain nata (Mia, 2007). 

2.5. Aktivitas Pembentukan Nata 

 Menurut Palungkun (1993), pembentukan nata terjadi karena proses 

pengambilan glukosa dari medium fermentasi atau larutan gula oleh sel-sel 

Acetobacter xylinum. Kemudian glukosa tersebut digabungkan dengan asam 

lemak dan membentuk pelikel nata pada lembaran sel yang selanjutnya 

dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dan bersama enzim mempolimerisasikan 

glukosa menjadi selulosa di luar sel. Sutarminingsih (2004) menyatakan bahwa 

selulosa yang dibentuk oleh Acetobacter xylinum akan tampak sebagai suatu 

massa fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau kapas di bawah 

penggunaan mikroskop. 

 Aktivitas pembentukan nata secara rinci dimulai setelah perubahan bentuk 

gula (maltosa, sukrosa, sorbitol dan lain-lain) menjadi bentuk glukosa dan 

fruktosa, sehingga dalam hal ini sukrosa sebagai sumber gula diubah terlebih 

dahulu menjadi glukosa dan fruktosa pada kondisi asam (Tonouchi, Tsuchida, 

Yoshinaga and Beppu, 1996). Palungkun (1993) menyatakan bahwa pembentukan 

nata terjadi karena proses pengambilan glukosa dari larutan gula atau medium 
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yang mengandung glukosa oleh sel-sel Acetobacter xylinum. Kemudian glukosa 

tersebut digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor (penciri nata) 

pada membran sel. Prekursor ini selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk ekskresi 

dan bersama enzim mempolimerasikan glukosa menjadi selulosa di luar sel.  

2.6. Gula Reduksi 

 Gula reduksi adalah gula yang mampu mereduksi senyawa-senyawa 

pengoksidasi (Thenawijaya, 1993). Semua monosakarida dan disakarida yang 

memiliki gugus karbonil bebas mempunyai kemampuan sebagai agensia 

pereduksi dan dikenal sebagai gula reduksi. Kemampuan senyawa-senyawa gula 

reduksi adalah dapat digunakan untuk mendasari berbagai cara pengujian glukosa 

dan gula reduksi (Gaman and Sherrington, 1995). 

 Mekanisme kemampuan mereduksi gula terhadap senyawa lain 

disebabkan oleh gugusan karbonil bebas mudah berubah menjadi enendiol dalam 

larutan alkali mendidih, dan bentuk enendiol ini dapat reaktif oleh senyawa 

oksidator lainnya atas O2 (Widjanarko, 1991). Senyawa yang terkandung dalam 

kelompok ini dikenal dengan nama hidroksi glikoaldehid (reduktor). Gula reduksi 

mampu berikatan dengan protein dan membetuk reaksi browning non enzimatik 

dan menghasilkan warna coklat yang peka terhadap panas (Winarno, Fardiaz, dan 

Fardiaz, 1980). 

2.7. Ketebalan Nata 

Pengukuran ketebalan nata  dapat dilakukan dengan menggunakan alat 

yang dinamakan sperometer. Cara pengukuran ketebalan nata pertama yaitu  nata 

ditiriskan selama 10 menit, kemudian diletakkan di atas kaca datar lalu dilakukan 
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pengukuran ketebalan nata dari beberapa sisi dengan menggunakan sperometer. 

Kemudian dilakukan penghitungan rata-rata hasil pengukuran sehingga 

didapatkan nilai ketebalan nata. 

 Nilai ketebalan nata dapat bervariasi yang dipengaruhi oleh substrat yang 

digunakan. Pada nata de soya menurut Hartoyo (1995) di dalam Budiyanto 

(2002), hasil dosis starter (Acetobacter xylinum) 10-15%  merupakan konsentrasi 

yang terbaik dalam produksi nata de soya dengan rata-rata  ketebalan 25,5 mm. 

Rusdiana (1996) dalam Budiyanto (2002) berpendapat bahwa pada pembuatan 

nata de molases lama fermentasi selama 20 hari merupakan perlakuan yang paling 

baik pengaruhnya terhadap ketebalan yaitu 21,8_mm. Surtiningsih (1998) di 

dalam Budiyanto (2002) menambahkan bahwa pada pembuatan nata de coco 

konsentrasi inokulum 30% dan lama biofermentasi 15 hari merupakan perlakuan 

terbaik dengan menghasilkan nata dengan ketebalan 23_mm. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia, 

Laboratorium Mikrobiologi,  Laboratorium  Rekayasa dan Pengolahan Hasil 

Ternak di Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, serta di 

Laboratorium  Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan 

penelitian dimulai dari bulan Desember  2007 sampai dengan bulan Juni 2008.   

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah whey 

dari pembuatan keju gouda di UPTD pengolahan keju desa Bambang, Wajak, 

Kabupaten Malang, air kelapa dari pedagang kelapa pasar Dinoyo, Acetobacter 

xylinum dari Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang, pupuk NPK diperoleh dari toko 

pertanian, asam cuka, gula pasir, magnesium sulfat (e-MERCK, Germany), 

kalium dihidrogenfosfat (e-MERCK, Germany), alkohol 95 persen dan akuades. 

3.2.2. Alat-alat 

 Alat-alat yang digunakan di antaranya adalah  pisau  stainless steel, loyang 

plastik, panci, gelas ukur plastik, gelas ukur, telenan, sendok, saringan, baskom, 

kertas tissue, kain saring, pH meter (Hanna Instruments, Prancis), kompor gas, 
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Sperometer (Undip, Semarang), timbangan analitik (Ohaus Corporation, New 

Jersey), botol film, corong, spatula,  pengaduk, dan bunsen. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan pola faktorial dengan 

menggunakan  Rancangan Acak Kelompok dengan 2 perlakuan yaitu perlakuan 

pertama konsentrasi starter 5% (P1), 7,5% (P2)  dan 10% (P3) dari volume media 

fermentasi, dan perlakuan kedua waktu inkubasi yaitu 7 (R1), 9 (R2), dan 11 hari 

(R3). 

 Desain perlakuan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat  pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Percobaan Faktorial dengan Rancangan Acak Kelompok pada Penelitian 

Konsentrasi 

Starter 

Waktu 

Inkubasi 

Kelompok 

K1 K2 K3 

P1  

R1 P1R1K1 P1R1K2 P1R1K3 

R2 P1R2K1 P1R2K2 P1R2K3 

R3 P1R3K1 P1R3K2 P1R3K3 

P2  

R1 P2R1K1 P2R1K2 P2R1K3 

R2 P2R2K1 P2R2K2 P2R2K3 

R3 P2RK1 P2R2K2 P2R3K3 

 

P3  

R1 P3R1K1 P3R1K2 P3R1K3 

R2 P3R2K1 P3R2K2 P3R2K3 

R3 P3R3K1 P3R3K2 P3R3K3 

Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah :   

P1 : konsentrasi starter 5% 

P2 : konsentrasi starter 7,5% 

P3 : konsentrasi starter 10% 
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R1 : waktu inkubasi   7 hari. 

R2 : waktu inkubasi   9 hari. 

R3 : waktu inkubasi   11 hari. 

Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali dan diuji pada waktu inkubasi  

7, 9, dan 11 hari.  

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah gula reduksi seperti 

terlihat pada Lampiran 1, pH cairan sisa fermentasi seperti terlihat dalam 

Lampiran 2, dan ketebalan seperti terlihat pada Lampiran 3. 

3.5. Prosedur Pembuatan Nata de Milko 

 Pembuatan nata de milko yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti 

prosedur Al Awwaly dan Sawitri (2004) sebagai berikut: 

1. Whey dan air kelapa disaring menggunakan saringan. 

2. Pencampuran  whey 70% (v/v) dan air kelapa 30% (v/v) beserta bahan-

bahan, antara lain gula pasir 7,5% (b/v), MgSO4 0,03 (b/v), KH2PO4 0,03% 

(b/v), dan sumber nitrogen NPK 0,2% (b/v). 

3. Dipanaskan sampai mendidih selama 20 menit 

4. Ditempatkan dalam loyang plastik dengan volume 600 ml sebanyak 500 ml 

dan didinginkan sampai 25
0 
C. 

5 Penambahan asam cuka 1% (v/v) 

6. Inokulasi dengan starter Acetobacter xylinum 5 %; 7,5%; 10% (v/v) 

7.  Fermentasi selama 7, 9 dan 11 hari pada suhu berkisar antara 28
0 
C – 32

0 
C 

8. Pemanenan nata de milko 
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 Diagram alir penelitian nata de milko selengkapnya seperti terlihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir penelitian menurut Al Awwaly dan Sawitri (2004) yang 

dimodifikasi 

+  Gula  pasir 7,5 % (b/v) 

+  NPK 0,2%,  (b/v) 

Dipanaskan sampai mendidih selama 20 menit 

Didinginkan sampai 25
0
C dan ditambah asam cuka 1% (v/v) 

Inokulasi dengan Acetobacter xylinum 5%, 7,5% 

atau 10% , (v/v) 

Fermentasi selama 7, 9, dan 11 hari pada suhu 28 – 32 
0
C 

Pencampuran 

Nata de 

milko

Whey 

+ Air kelapa 30% (v/v) 

+ MgSO4 0,03% (b/v) 

+ KH2PO4 0,03% (b/v) 

 

Analisis: 

- gula reduksi 

- pH larutan fermentasi 

- ketebalan  
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3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis menggunakan model analisis 

ragam. Jika ada  perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan melakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan  (Yitnosumarto,1991). 

3.7. Batasan Istilah 

Whey 

�

�� merupakan cairan bening berwarna kuning kehijauan yang 

diperoleh dari pengepresan curd selama proses pembuatan 

keju.�

Nata ��

�

makanan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter xylinum 

berbentuk padat, sedikit kenyal, rasanya seperti kolang-kaling 

dan berwarna putih (Kurniawati, 2002). 

Acetobacter 

xylinum 

�� merupakan bakteri berbentuk batang pendek, yang mempunyai 

panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron, dengan permukaan 

yang berlendir (Pambayun, 2002). 

Nata de 

milko 

�� merupakan salah satu jenis makanan yang berbentuk gel (agar-

agar) yang memiliki tekstur yang kenyal, padat, kokoh, 

berwarna putih dan sedikit transparan yang bahan dasarnya 

berasal dari whey keju. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Gula Reduksi Nata de Milko 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi starter dan waktu inkubasi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) pada nilai gula reduksi nata de milko.  Interaksi antar 

perlakuan juga tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) pada nilai gula 

reduksi nata de milko. Rata–rata nilai gula reduksi nata de milko pada        

masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata – rata nilai gula reduksi (%) nata de milko 

Starter 
�

Waktu (B) 
� �

(A) 7 hari 9 hari 11 hari Rata-rata 

5% 3,225±0,442 3,250±0,701 3,248±1,047 3,241±0,014  

7,50% 3,334±1,740 3,085±0,815 3,124±0,990 3,181±0,134  

10% 2,370±0,192 2,888±0,517 2,983±0,483 2,747±0,330  

Rata-rata 2,976±0,528 3,074±0,181 3,118±0,133 
 

 

Pada perlakuan konsentrasi starter, berdasarkan Tabel 3 di atas, 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai gula reduksi pada nata de milko terjadi 

penurunan seiring dengan bertambahnya konsentrasi starter. Rata-rata nilai gula 

reduksi pada konsentrasi starter 5 % yaitu sebesar 3,241 %. Kemudian terjadi 

penurunan pada konsentrasi starter 7,5 % menjadi 3,181 % dan pada konsentrasi 

starter 10 % terjadi penurunan lagi menjadi sebesar 2,747 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa seiring dengan bertambahnya konsentrasi starter maka akan menurunkan 

nilai rata-rata gula reduksi nata de milko, sehingga semakin besar konsentrasi 

starter yang digunakan maka nata de milko akan mempunyai nilai gula reduksi 
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yang  rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah 

mikroorganisme yang diinokulasi ke dalam medium fermentasi, maka akan 

semakin banyak gula yang digunakan dalam proses pembentukan nata sehingga 

dalam hal ini laktosa sebagai sumber gula yang berada di dalam medium 

fermentasi diubah terlebih dahulu menjadi glukosa dan galaktosa pada kondisi 

asam. Menurut Palungkun (1993), pembentukan nata terjadi karena proses 

pengambilan glukosa dari medium fermentasi atau larutan gula oleh sel-sel 

Acetobacter xylinum. Kemudian glukosa tersebut digabungkan dengan asam 

lemak dan membentuk pelikel nata pada lembaran sel yang selanjutnya 

dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dan bersama enzim mempolimerisasikan 

glukosa menjadi selulosa di luar sel. Menurut Ismiati (1996) di dalam Budiyanto 

(2002), pada pembuatan nata de coco konsentrasi starter 10 % dapat 

menghasilkan nata dengan nilai gula reduksi rata-rata sebesar 4,46%.  

Pada perlakuan waktu inkubasi, berdasarkan Tabel 3 di atas, menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai gula reduksi pada nata de milko terjadi peningkatan seiring 

dengan bertambahnya waktu inkubasi. Rata-rata nilai gula reduksi pada waktu 

inkubasi 7 hari yaitu sebesar 2,976 %. Kemudian terjadi peningkatan pada waktu 

inkubasi 9 hari menjadi 3,074 % dan pada konsentrasi starter 10 % terjadi 

peningkatan lagi menjadi  sebesar 3,118 %. Hal ini menunjukkan bahwa seiring 

dengan bertambahnya waktu inkubasi maka akan menaikkan nilai rata-rata gula 

reduksi nata de milko, sehingga semakin lama waktu inkubasi yang digunakan 

maka nata de milko akan mempunyai nilai gula reduksi yang  tinggi. Menurut 

Surtiningsih (1998) di dalam Budiyanto (2002), pada pembuatan nata de coco 
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dengan lama biofermentasi 15 hari merupakan perlakuan terbaik dengan 

menghasilkan nata yang bernilai gula reduksi rata-rata sebesar 4,46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rata-rata gula reduksi nata de milko akibat  perlakuan  waktu inkubasi 

dan konsentrasi starter yang berbeda 

 

Berdasarkan  Gambar 3 terlihat adanya kecenderungan peningkatan nilai 

rata-rata gula reduksi pada perlakuan konsentrasi starter 10 % seiring dengan 

bertambahnya waktu inkubasi nata de milko yang digunakan. Persentase gula 

reduksi nata de milko terendah terdapat pada  perlakuan konsentrasi starter 10 % 

dengan waktu inkubasi selama 7 hari yaitu sebesar 2,370 % dan persentase gula 

reduksi nata de milko tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi starter 7,5 % 

dengan waktu inkubasi selama 7 hari yaitu sebesar 3,334 %. Menurut Hernowo 

(1997) dalam Budiyanto (2002), pada produksi nata de coco dengan konsentrasi 

20% dengan lama inkubasi 2 minggu merupakan konsentrasi starter yang terbaik 

dalam produksi nata dengan memiliki nilai gula reduksi rata-rata sebesar 4,35% 
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 Nilai gula reduksi pada nata de milko salah satunya dapat dipengaruhi oleh 

karbohidrat yang terdapat pada medium fermentasi.  Karbohidrat pada medium 

dipecah menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak (Guanosin 

trifosfat) membentuk prekursor penciri selulosa oleh enzim selulosa sintetase, 

kemudian dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada 

permukaan medium. Selama metabolisme karbohidrat oleh Acetobacter xylinum 

terjadi proses glikolisis yang dimulai dengan perubahan glukosa menjadi glukosa 

6-phosfat yang kemudian diakhiri dengan terbentuknya asam piruvat. Glukosa 6-P 

yang terbentuk pada proses glikolisis inilah yang digunakan oleh Acetobacter 

xylinum untuk menghasilkan selulosa (Krystynowicz et al., 2005). 

4.2.  Pengaruh Perlakuan terhadap pH Nata de Milko 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi starter dan waktu inkubasi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) pada nilai pH nata de milko. Interaksi antar perlakuan 

konsentrasi starter dan waktu inkubasi menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (P>0,05) pada pH nata de Milko. Rata – rata nilai pH nata 

de milko pada masing – masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rata – rata nilai pH nata de milko 

Starter �� Waktu (B) �� ��

(A) 7 hari 9 hari 11 hari Rata-rata 

5% 4,73±0,15 4,5±0,10 4,6±0,26 4,61±0,12 

7,50% 4,63±0,06 4,6±0,17 4,63±0,29 4,62±0,02 

10% 4,6±0,17 4,5±0,30 4,6±0,44 4,57±0,06 

Rata-rata 4,66±0,07 4,53±0,07 4,61±0,02 
 

Pada perlakuan konsentrasi starter, berdasarkan Tabel 4 di atas, 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH pada nata de milko dengan konsentrasi 
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starter 5 % yaitu sebesar 4,61. Kemudian terjadi peningkatan pada konsentrasi 

starter 7,5 % menjadi 4,62 dan pada konsentrasi starter 10 % terjadi penurunan 

yaitu menjadi sebesar 4,57. Hal ini menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 

starter 7,5 %  merupakan nilai rata-rata pH nata de milko tertinggi dan konsentrasi 

starter 10 % merupakan nilai rata-rata pH nata de milko terendah. Dalam 

pembuatan nata de milko, konsentrasi starter 10 % merupakan konsentrasi yang 

ideal karena dapat menghasilkan rata-rata nilai pH cairan sisa fermentasi yang 

rendah yaitu dalam suasana asam. Pada konsentrasi starter 10 % memiliki nilai pH 

yang rendah dikarenakan pada konsentrasi starter ini merupakan konsentrasi 

starter yang optimum yaitu jumlah konsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pada medium fermentasi untuk menciptakan suasana asam, sehingga mendukung 

terjadinya aktifitas pembentukan nata de milko secara maksimal. Setiap 

mikroorganisme mempunyai kisaran nilai pH pertumbuhan masih memungkinkan 

dan masing-masing biasanya memiliki pH optimum (Nurwantoro, 1996). pH 

optimum bagi pembentukan nata adalah 4,0-4,5 (Alaban, 1962). Menurut 

Krystynowicz et al. (2005), pH optimum untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum 

berkisar antara 5,6 – 6,2. 

Pada perlakuan waktu inkubasi, berdasarkan Tabel 4 di atas, menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai pH pada nata de milko dengan waktu inkubasi 7 hari yaitu 

sebesar 4,66. Kemudian terjadi penurunan pada waktu inkubasi 9 hari menjadi 

4,53  dan pada waktu inkubasi 11 hari terjadi peningkatan menjadi  sebesar 4,61. 

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan nilai rata-rata pH seiring dengan 

bertambahnya waktu inkubasi. Pada waktu inkubasi 9 hari terjadi penurunan nilai 

rata-rata pH nata de milko dikarenakan terjadi peningkatan aktifitas dari 
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Acetobacter xylinum. Semakin tinggi aktivitas sel mikroorganisme akan dimbangi 

dengan penurunan pH (peningkatan akumulasi asam). Menurut Budiyanto (2002), 

penurunan pH biasanya terjadi akibat fermentasi karbohidrat menjadi asam, 

sehingga semakin lama fermentasinya maka akan semakin cenderung terjadi 

penurunan pH medium. Pada waktu inkubasi 11 hari terjadi kenaikan  nilai rata-

rata pH nata de milko dapat disebabkan oleh terjadinya penurunan aktivitas dari 

Acetobacter xylinum. Selain itu juga dapat disebabkan oleh berkurang atau 

habisnya bahan gizi yang tersedia pada medium fermentasi yang digunakan dalam 

pembuatan nata de milko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rata-rata nilai pH nata de milko akibat  perlakuan  waktu inkubasi dan 

konsentrasi starter yang berbeda 

 

Berdasarkan  Gambar 4 terlihat adanya kecenderungan penurunan nilai 

rata-rata pH nata de milko pada perlakuan konsentrasi starter yang dipengaruhi 

oleh waktu inkubasi. Nilai rata-rata pH nata de milko mengalami penurunan pada 

0 



30 

 

waktu inkubasi 9 hari dan terjadi peningkatan pada waktu inkubasi 11 hari. Nilai 

rata-rata pH nata de milko terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi starter 

5_% dengan waktu inkubasi selama 9 hari dan pada perlakuan konsentrasi starter 

10 % dengan waktu inkubasi selama 9 hari yaitu sebesar 4,5. Nilai rata-rata pH 

nata de milko tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi starter 5 % dengan 

waktu inkubasi selama 7 hari yaitu sebesar 4,733. Nilai rata-rata pH nata de milko 

yang dikategorikan dalam suasana asam disebabkan oleh terjadinya peningkatan 

aktivitas dari Acetobacter xylinum. Semakin tinggi aktivitas sel mikroorganisme 

akan diimbangi dengan penurunan pH (peningkatan akumulasi asam). Semakin 

bertambahnya waktu inkubasi  yang digunakan ternyata aktivitas sel Acetobacter 

xylinum semakin meningkat, ini terlihat pada nilai  pH pada hari ke-7 sampai 

dengan hari ke-11. Peningkatan akumulasi asam menunjukkan mekanisme 

glikolisis dan siklus kreb yang mengandung reaksi oksidasi dan fermentasi dalam 

katabolisme sel Acetobacter  xylinum berjalan optimal, hal ini akan mendukung 

pertumbuhan ATP sebagai energi yang digunakan dalam membentuk rantai 

pemula dalam biosintesa selulosa. Salle (1961) menyatakan bahwa beberapa asam 

sebagai produk hasil oksidasi antara lain asam asetat dari etil alkohol, asam 

glukonat dan asam 5-ketoglukonat dari glukosa, dihidroksiaseton dari gliserol dan 

sorbose dari sorbitol. Berdasarkan lintasan utama metabolisme oksidatif bakteri 

yang tergolong Acetobacter bahwa Acetobacter xylinum dapat mengubah glukosa 

menjadi asam asetat (Stainer, Doudorof and Adelberg, 1963). Menurut Budiyanto  

(2002), derajat keasaman  yang dibutuhkan dalam pembuatan nata adalah 3-5 atau 

dalam suasana asam. Pada sisi pH optimum, aktifitas enzim seringkali menurun 

dengan tajam. Suatu perubahan kecil pada pH dapat menimbulkan perbedaan 
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besar pada kecepatan beberapa reaksi enzimatik yang amat penting bagi 

organisme. Penurunan pH biasanya terjadi akibat fermentasi karbohidrat menjadi 

asam, sehingga semakin lama fermentasinya maka akan semakin cenderung 

terjadi penurunan pH medium.  

 Kornmann, Duboc, Marison, and Stockar (2003) menyatakan bahwa 

Acetobacter xylinum mempunyai kemampuan untuk memproduksi asam glukonat 

dalam jumlah yang besar. Asam glukonat, 2-ketogluconic acid dan 5-ketogluconic 

acid merupakan hasil utama proses metabolisme selama pertumbuhan Acetobacter 

xylinum. Hal tersebut menyebabkan penurunan pH medium fermentasi.  

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Ketebalan Nata de Milko 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi starter tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

pada ketebalan nata de milko, sedangkan waktu inkubasi memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) pada ketebalan nata de milko. Interaksi antar 

perlakuan konsentrasi starter dan waktu inkubasi menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) pada ketebalan nata de milko. Rata – rata 

ketebalan  nata de milko pada    masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rata – rata nilai ketebalan (mm) dan hasil UJBD nata de milko 

Starter �� Waktu (B) ��

(A) 7 hari 9 hari 11 hari Rata-rata 

5% 17,25±2,22 20,89±2,55 23,04±0,64 20,39±2,93  

7,50% 17,77±1,70 19,79±3,03 23,24±1,14 20,27±2,77  

10% 15,23±1,43 21,95±1,54 22,65±0,23 19,94±4,10  

Rata-rata 16,75±1,34
a
 20,88±1,08

b
 22,98±0,30

b
 

Keterangan :  superskrip a, b pada baris yang sama dari rataan nilai ketebalan 

dengan perlakuan waktu inkubasi yang berbeda, menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  
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Pada perlakuan konsentrasi starter, berdasarkan Tabel 5 di atas, 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai ketebalan pada nata de milko dengan 

konsentrasi starter 5 % yaitu sebesar 20,39 mm. Kemudian terjadi penurunan pada 

konsentrasi starter 7,5 % menjadi 20,27 mm dan pada konsentrasi starter 10 % 

terjadi penurunan lagi  menjadi sebesar 19,94 mm. Hal ini menunjukkan bahwa 

seiring dengan bertambahnya konsentrasi starter maka akan menurunkan nilai 

rata-rata ketebalan nata de milko sehingga semakin besar konsentrasi starter yang 

digunakan maka nata de milko akan mempunyai ketebalan yang  rendah. Dalam 

pembuatan nata de milko, konsentrasi starter 5-7,5 % merupakan konsentrasi yang 

ideal karena dapat menghasilkan ketebalan nata yang tinggi. Pada konsentrasi 

starter 10 % mulai terjadi penurunaan ketebalan nata de milko. Hal ini 

dikarenakan pada konsentrasi starter 5-7,5 % merupakan konsentrasi yang 

optimum dalam pembuatan nata de milko yaitu jumlah konsentrasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pada medium fermentasi, sehingga mendukung terjadinya 

aktifitas pembentukan nata de milko secara maksimal.  Menurut Rahman (1992), 

pada umumnya Acetobacter xylinum merupakan starter yang lebih produktif dari 

jenis starter lainnya, sedang konsentrasi 5-10 % merupakan konsentrasi yang 

ideal.  Menurut Alaban (1962),  jumlah starter terbaik pada pembuatan nata 

adalah 10-20 % untuk menghasilkan ketebalan nata maksimal.  

Pada perlakuan waktu inkubasi, berdasarkan Tabel 5 di atas, menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai ketebalan pada nata de milko dengan waktu inkubasi 7 hari 

yaitu sebesar 16,75 mm. Kemudian terjadi peningkatan pada waktu inkubasi 

9_hari menjadi 20,88 mm  dan pada waktu inkubasi 11 hari terjadi peningkatan 

menjadi  sebesar 22,98 mm. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan 
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bertambahnya waktu inkubasi maka akan meningkatkan nilai rata-rata ketebalan 

nata de milko, sehingga semakin lama waktu inkubasi yang digunakan maka nata 

de milko akan mempunyai ketebalan yang  tinggi. Pada pembuatan nata de milko, 

waktu inkubasi 9-11 hari merupakan waktu pemeraman yang paling baik karena 

dapat menghasilkan ketebalan yang tinggi dan merupaka waktu inkubasi yang 

optimum. Pada waktu inkubasi 7 hari menghasilkan ketebalan yang rendah karena 

pada fase ini merupakan fase awal pembentukan nata sehingga ketebalan nata 

yang dihasilkan belum maksimal. Menurut Saragih (2004), pada pembuatan nata 

de coco  waktu yang diperlukan untuk fermentasi ádalah selama 8-10 hari. 

Rahadiyanto (2001) menyatakan bahwa dalam pembuatan nata de aqua, semakin 

lama waktu fermentasi dapat menyebabkan tekstur menjadi lunak, sehingga untuk 

memperoleh tekstur yang sesuai, lama fermentasi yang digunakan adalah 10 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rata-rata ketebalan nata de milko akibat  perlakuan  waktu inkubasi 

dan konsentrasi starter yang berbeda 

0 
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Berdasarkan Gambar  5 di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan 

nilai rata-rata ketebalan pada perlakuan konsentrasi starter seiring dengan 

bertambahnya waktu inkubasi nata de milko yang digunakan. Nilai rata-rata 

ketebalan nata de milko mengalami peningkatan pada waktu inkubasi 9 hari dan 

terjadi peningkatan lagi  pada waktu inkubasi 11 hari. Nilai rata-rata ketebalan 

nata de milko terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi starter 5 % dengan 

waktu inkubasi selama 7 hari  yaitu sebesar 15,23_mm. Nilai rata-rata ketebalan 

nata de milko tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi starter 7,5_% dengan 

waktu inkubasi selama 11 hari yaitu sebesar 23,24 mm dan merupakan perlakuan 

terbaik pada uji ketebalan ini. Pada nata de soya menurut Hartoyo (1995) di 

dalam Budiyanto (2002), hasil dosis starter (Acetobacter xylinum) 10-15%  

merupakan konsentrasi yang terbaik dalam produksi nata de soya dengan rata-rata  

ketebalan 25,5 mm. Rusdiana (1996) dalam Budiyanto (2002) berpendapat bahwa 

pada pembuatan nata de molases lama fermentasi selama 20 hari merupakan 

perlakuan yang paling baik pengaruhnya terhadap ketebalan yaitu 21,8_mm. 

Ketebalan nata sangat didukung oleh aktivitas dari mikroorganisme Acetobacter 

xylinum pada metabolisme glukosa yang diubah menjadi selulosa. Hal ini  dapat 

dilakukan apabila tersedianya nutrien yang cukup pada medium. Banyaknya 

mikroba yang tumbuh pada suatu media sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang 

terkandung di medium (Gaman and Sherrington, 1995). Oleh sebab itu 

ketersediaan nutrien yang cukup pada medium tumbuh menyebabkan bakteri 

mampu melakukan metabolisme dan reproduksi yang cukup tinggi, sehingga 

produk metabolismenya pun semakin banyak. Monomer-monomer selulosa hasil 

sekresi Acetobacter xylinum terus berikatan satu dengan yang lainnya membentuk 
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lapisan-lapisan yang terus-menerus menebal seiring dengan berlangsungnya 

metabolisme Acetobacter xylinum. Semakin banyak hasil sekresi Acetobacter 

xylinum, maka semakin tebal pula selulosa yang dihasilkan dari proses fermentasi. 

Selain itu ketebalan juga dapat dipengaruhi oleh waktu inkubasi.  Rahadiyanto 

(2001) menyatakan bahwa dalam pembuatan nata de aqua, semakin lama waktu 

fermentasi dapat menyebabkan tekstur menjadi lunak, sehingga untuk 

memperoleh tekstur yang sesuai lama fermentasi yang digunakan adalah 10 hari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan 

tingkat starter tidak memberikan pengaruh terhadap gula reduksi, nilai pH, dan 

ketebalan nata de milko sedangkan perlakuan waktu inkubasi memberikan 

pengaruh terhadap ketebalan nata de milko yaitu dengan semakin lama waktu 

inkubasi yang digunakan maka akan meningkatkan ketebalan dari nata de milko. 

Dalam pembuatan nata de milko penggunaan perlakuan konsentrasi starter  

5% dengan lama waktu inkubasi 9 hari merupakan perlakuan terbaik dengan 

menghasilkan nilai rata-rata gula reduksi sebesar 3,250 %;  nilai rata-rata pH 

sebesar 4,5; dan nilai rata-rata ketebalan 20,89 mm.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk menggunakan 

konsentrasi starter 5 % dengan lama inkubasi 9 hari agar dapat diperoleh nata de 

milko yang baik.  
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Lampiran 1. Penentuan Gula Reduksi dengan cara Spektrofotometri, metode 

Nelson – Semogyi (Sudarmadji dkk,1984) 

Penentuan gula reduksi dengan cara spectrofotometri dilakukan sebagai berikut: 

1. Penyiapanan kurva standar: membentuk larutan glukosa standar (10 mg 

glukosa an hidrat/100 ml) 

2. Dari larutan glukosa standar tersebut dilarutkan enam pengenceran 

sehingga diperoleh larutan glukosa dengan konsentrasi: 2, 4, 6, 8 dan      

10 mg/100 ml. 

3. Menyiapkan 7 tabung reaksi bersih, masing-masing diisi dengan 1 ml 

larutan glukosa standart. Satu tabung diisi 1 ml larutan glukosa standar. 

Satu tabung diisi 1 ml air suling sebagai blanko. 

4. Menambahkan ke dalam masing-masing tabung di atas 1 ml reagensia 

Nelson dan memanaskan sebuah tabung pada penangas air mendidih 

selama 20 menit. 

5. Mengambil semua tabung dan segera didinginkan bersama-sama dalam 

gelas piala yang berisi air dingin sehingga suhu tabung menjadi 25
0
C. 

6. Setelah dingin ditambahkan 1 ml reagensia arsenomolybdat dan dikocok 

sampai semua endapan Cu2O larut sempurna, kemudian ditambahkan 1 ml 

air suling dan dikocok sampai homogen. 

7. Menera optical density (OD) masing-masing larutan tersebut pada panjang 

gelombang 540 nm. 

8. Membuat kurva standar yang menunjukkan sehubungan antara konsentrasi 

glukosa dan OD. 
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Penentuan gula reduksi pada contoh 

1. Menyiapkan larutan contoh yang memakai kadar gula reduksi sekitar       

2-8 mg/100 ml. Perlu diperhatikan bahwa larutan contoh harus jernih, 

karena itu bila dijumpai larutan contoh yang keruh atau berwarna nata 

perlu dilakukan penjernihan terlebih dahulu dengan Pb asetat atau bubur 

Aluminium Hidroksida. 

2. Memipet 1 ml larutan contoh yang jernih tersebut ke dalam tabung reaksi 

yang jernih. 

3. Menambah 1 ml reagensia Nelson dan selanjutnya diperlakukan seperti 

pada penyiapan pada kurva standar di atas. 

4. Jumlah gula reduksi dapat ditentukan berdasarkan OD larutan contoh dan 

kurva standar larutan glukosa.  
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Lampiran 2. Analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

Prosedur analisa pH menurut Yuwono dan Susanto (1998) sebagai berikut: 

- Sampel (cairan sisa fermentasi) dihomogenkan dan diambil sekitar 30 ml. 

- Ditempatkan dalam beaker glass ukuran 50 ml. 

- Sebelum digunakan, alat dikalibrasi menggunakan buffer pH 4 dan pH 7, 

lalu dibilas dengan akuades dan dikeringkan dengan kertas tissue 

- Dilakukan pengukuran pH sampel, setiap akan mengukur pH sampel yang 

lain, elektrode pH meter dibersihkan dengan menggunakan akuades. 
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Lampiran 3. Analisa Ketebalan (Sudarmadji dkk,1984) 

Prosedur analisa ketebalan menurut Sudarmadji dkk, (1984) sebagai berikut: 

- Tiriskan Nata selama 10 menit 

- Diletakkan di atas kaca datar 

- Ukur ketebalan nata dari beberapa sisi dengan menggunakan sperometer 

- Hitung rata-rata hasil pengukuran 
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Lampiran 4. Analisis Sidik Ragam Gula Reduksi Nata de Milko 

Konsentrasi 

Starter 

Waktu 

Inkubasi 

Kelompok Rata 

I II III Total rata 

5% 

7 hari 3,022 3,732 2,92 9,674 3,225 

9 hari 2,853 4,06 2,838 9,751 3,250 

11 hari 3,756 3,945 2,044 9,745 3,248 

7,50% 

7 hari 2,881 5,255 1,865 10,001 3,334 

9 hari 2,971 3,951 2,334 9,256 3,085 

11 hari 3,454 3,907 2,012 9,373 3,124 

 
7 hari 2,322 2,582 2,207 7,111 2,370 

10% 9 hari 2,858 3,419 2,387 8,664 2,888 

  11 hari 3,295 3,227 2,426 8,948 2,983 

Total 
 

27,412 34,078 21,033 82,523  
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4,52640 

9,45552 - 2,06872 - 16,05064 

KelompokJK  -PerlakuanJK  - TotalJK   Galat JK 

=

=

=

 

Untuk perhitungan JK tingkat penggunaan konsentrasi starter (JK A) dan waktu 

inkubasi (JK B) disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 

Starter 
 

Waktu (B) 
  

(A) 7 hari 9 hari 11 hari Total 

5% 9,674 9,751 9,745 29,17 

7,5% 10,0001 9,256 9,373 28,6291 

10% 7,111 8,664 8,948 24,723 

Total 26,7851 27,671 28,066 82,5221 

( )

1,30286 

 - 
33

723,2428,629  29,17
 

 -  Starter JK  

222

2

=

++
=

=
� � �

FK
x

FK
rxb

kYijkji

 

( )

0,090111 

 - 
33

206,81 187,88  83,521
 

 -  JK Waktu  

222

2

=

++
=

=
� � �

FK
x

FK
rxa

kYijkij

 

67574,0

0,090111 - 1,30288 - 2,06872 

JK Waktu -StarterJK  -Perlakuan JK    InteraksiJK 

=

=

=

 

Tabel Analisis Ragam 

 

SK 
 

F tabel 

db JK KT Fhitung F5% F1% 

KELOMPOK 2 9,4555 4,7278 16,7118** 3.63 6.23 

PERLAKUAN 8 2,0687 0,2586 0,9141 2.59 3.89 

STARTER 2 1,3029 0,6514 2,3027 3.63 6.23 

WAKTU 2 0,0901 0,0451 0,1593 3.63 6.23 

INTERAKSI 4 0,6758 0,1689 0,5972 3.01 4.77 

GALAT 16 4,5264 0,2829 

TOTAL 26 18,1194 

Keterangan : ** : Terdapat perbedaan yang sangat nyata(P< 0,01). 
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Lampiran 5. Analisis Sidik Ragam pH Nata de Milko 

Konsentrasi 

Starter 

Waktu 

Inkubasi 

Kelompok 

�

Rata- 

I II III Total Rata 

5% 

7 hari 4,7 4,6 4,9 14,2 4,733 

9 hari 4,4 4,5 4,6 13,5 4,5 

11 hari 4,3 4,8 4,7 13,8 4,6 

7,5% 

7 hari 4,6 4,6 4,7 13,9 4,633 

9 hari 4,5 4,5 4,8 13,8 4,6 

11 hari 4,3 4,8 4,8 13,9 4,633 

 
7 hari 4,7 4,4 4,7 13,8 4,6 

10% 9 hari 4,5 4,2 4,8 13,5 4,5 

�� 11 hari 4,1 4,8 4,9 13,8 4,6 

Total 40,1 41,2 42,9 124,2 
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Untuk perhitungan JK tingkat penggunaan konsentrasi starter (JK A) dan waktu 

inkubasi (JK B) disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 

Starter 
 

Waktu (B) 
  

(A) 7 hari 9 hari 11 hari Total 

5% 14,2 13,5 13,8 41,5 

7,5% 13,9 13,8 13,9 41,6 

10% 13,8 13,5 13,8 41,1 

Total 41,9 40,8 41,5 124,2 
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Tabel Analisis Ragam 

 

SK 
 

F tabel 

db JK KT Fhitung F5% F1% 

KELOMPOK 2 0,4422 0,2211 0,0021 3,63 6,23 

PERLAKUAN 8 0,12 0,015 0,0001 2,59 3,89 

STARTER 2 0,0156 0,0078 7,256E-05 3,63 6,23 

WAKTU 2 0,0689 0,0344 0,0003 3,63 6,23 

INTERAKSI 4 0,0356 0,0089 8,293E-05 3,01 4,77 

GALAT 16 1714,9378 107,1836 

TOTAL 26 1715,62 
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Lampiran 6. Analisis Sidik Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)      

 Ketebalan Nata de Milko 

Konsentrasi 

Starter 

Waktu 

Inkubasi 

Kelompok Rata-

rata I II III Total 

P1 

R1 14,84 19,2 17,71 51,75 17,250 

R2 20,5 23,61 18,55 62,66 20,887 

R3 23,21 23,58 22,33 69,12 23,040 

P2 

R1 18,79 18,71 15,81 53,31 17,770 

R2 21,13 21,92 16,32 59,37 19,790 

R3 22,37 22,83 24,53 69,73 23,243 

 
R1 15,1 17,57 15,1 47,77 15,923 

P3 R2 20,18 22,92 22,75 65,85 21,950 

  R3 22,46 22,91 22,59 67,96 22,653 

Total 178,58 193,25 175,69 547,52 
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( )
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=

 

Untuk perhitungan JK tingkat penggunaan konsentrasi starter (JK A) dan waktu 

inkubasi (JK B) disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 

Starter 
 

Waktu (B) 
  

(A) 7 hari 9 hari 11 hari Total 

5% 51,75 62,66 69,12 183,53 

7,5% 53,31 59,37 69,73 182,41 

10% 47,77 65,85 67,96 181,58 

Total 152,83 187,88 206,81 547,52 
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Tabel Analisis Ragam 

 

SK 
 

F tabel 

db JK KT Fhitung F5% F1% 

KELOMPOK 2 19.7005 9.8503 3.9810* 3.63 6.23 

PERLAKUAN 8 179.6707 22.4588 9.0769** 2.59 3.89 

STARTER 2 0.2128 0.1064 0.0430 3.63 6.23 

WAKTU 2 166.6921 83.3461 33.684** 3.63 6.23 

INTERAKSI 4 12.7657 3.1914 1.2898 3.01 4.77 

GALAT 16 39.5887 2.4743 
 

TOTAL 26 418.6306 
 

Keterangan : 

** : Terdapat perbedaan yang sangat nyata(P< 0,01). 

*   : Terdapat perbedaan yang nyata(P< 0,05). 

 

Uji Jarak Duncan : 

UJD 1% = 
r x a

KT
)( GalatΧdbgalatrp   

  X
3 x 3

2,4743
 = 0,52433 

 

Selingan 2 3 4 

JND 1% 4,13 4,34 4,45 

JNT 1% 2,1655 2,2756 2,3333 

 

 

WAKTU 

INKUBASI 

NILAI  

RATA-RATA 
NOTASI 

7 hari 

9 hari 

11 hari 

16,75 

20,88 

22,98 

a 

b 

b 
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