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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF SUGAR TYPES AND INCUBATION PERIODS ON 
NATA DE MILKO QUALITY IN TERM OF CRUDE FIBER, YIELD AND 

MOISTURE CONTENT  
 

 
The purpose of this research was to know the influences of using sugar 

types and incubation period on crude fiber, yield and moisture content of nata de 
milko. 

The results of this research showed that sugar types gave a significant 
effect (P<0.05) on crude fiber, yield and moisture content of nata de milko. 
Incubation period gave a highly significant effect (P<0.01) on nata de milko yield, 
but did not give a significant effect on crude fiber and moisture content. Nata de 
milko have average value in crude fiber between 17.17% and 21.03%, yield 
between 233.64% and 250.84% and  moisture content between 88.17% and 
91.43%. 

The conclusion from this research was sugar types influenced crude fiber, 
yield and moisture content of nata de milko. Incubation period treatment did not 
influence crude fiber and moisture, but it influenced yield of nata de milko. It was 
suggested to use coconut sugar with seven days incubation period for next 
research so can be obtained product that have better quality. 

 
Keywords: whey, nata, nata de milko. 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH JENIS GULA DAN LAMA INKUBASI TERHADAP 
KUALITAS NATA DE MILKO DITINJAU DARI SERAT KASAR, 

RENDEMEN DAN KADAR AIR 
 
 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Desember 2007 – Juni 2008. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-Kimia, Laboratorium 
Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak Program Studi Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya 
Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan berbagai 
jenis gula dan lama inkubasi yang tepat untuk mendapatkan perlakuan terbaik 
terhadap kualitas nata de milko yang dihasilkan ditinjau dari serat kasar, 
rendemen dan kadar air. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi 
pihak yang berkepentingan mengenai pengaruh jenis gula dan lama inkubasi yang 
optimum dalam pembuatan nata de milko, sebagai bahan pertimbangan untuk 
penelitian lebih lanjut sehingga produk nata de milko dapat diterima konsumen. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah whey dari pembuatan 
keju Kemal di Desa Bambang Wajak, air kelapa dari pasar Dinoyo, Acetobacter 
xylinum dari Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Hasil 
Pertanian Universitas Brawijaya Malang, NPK dari toko pertanian, asam cuka, 
gula pasir, gula kelapa, gula jagung, MgSO4, KH2SO4, H2SO4, NaOH, K2SO4 dan 
alkohol 95%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 
tersarang dengan Rancangan Acak Kelompok dengan menggunakan 2 perlakuan. 
Perlakuan pertama adalah penggunaan jenis gula pasir (S1), gula kelapa (S2) dan 
gula jagung (S3) masing-masing sebanyak 7,5%. Perlakuan kedua adalah waktu 
inkubasi selama 7 (B1), 9 (B2) dan 11 hari (B3). Perlakuan lama inkubasi 
tersarang pada penggunaan berbagai jenis gula. Pengelompokkan dilakukan 
sebanyak tiga kali yang didasarkan pada pembuatan (produksi) nata. Variabel 
yang diukur dalam penelitian ini adalah serat kasar, rendemen dan kadar air. Data 
hasil penelitian ini dianalisa dengan menggunakan sidik ragam dan apabila 
menunjukkan adanya perbedaan pengaruh di antara perlakuan, maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berbagai jenis gula 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap nilai serat kasar, 
rendemen dan kadar air nata de milko. Perlakuan lama inkubasi memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rendemen nata de 
milko, namun tidak terdapat pengaruh yang nyata terhadap serat kasar dan kadar 
air nata de milko. Kisaran nilai serat kasar antara 17,17-21,03%, rendemen antara 
233,64-250,84% dan kadar air antara 88,17-91,43%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan berbagai jenis gula 
berpengaruh terhadap serat kasar, rendemen dan kadar air. Perlakuan lama 
inkubasi tidak berpengaruh terhadap serat kasar dan kadar air, namun berpengaruh 
terhadap rendemen. Penggunaan gula kelapa dengan lama inkubasi 7 hari 
merupakan perlakuan yang tepat untuk menghasilkan nata de milko yang baik 
dengan nilai serat kasar 18,50%, rendemen 209,47% dan kadar air 87,99%. 
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Disarankan untuk menggunakan gula kelapa dengan lama inkubasi 7 hari sebagai 
langkah penelitian selanjutnya sehingga diharapkan memperoleh kualitas produk 
yang lebih baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nata merupakan  makanan berbentuk gel (agar-agar) dengan tekstur agak 

kenyal, putih dan transparan (menyerupai kolang-kaling). Nata dihasilkan dari 

pertumbuhan mikroorganisme Acetobacter xylinum pada media air kelapa, 

sehingga dikenal dengan nama nata de coco (Sutarminingsih, 2004).   

Pemberian nama nata disesuaikan dengan substrat pertumbuhan Acetobacter 

xylinum, sehingga ada beberapa nama nata diantaranya nata de pina yaitu nata 

yang diperoleh dari sari buah nanas, nata de mango dari sari buah mangga, nata 

de soya dari limbah tahu, nata de cacao dari limbah kakao dan lain sebagainya 

(Pambayun, 2002).  

Whey adalah serum susu yang dihasilkan dari industri pembuatan keju. 

Kandungan gizi whey antara lain protein, laktosa, mineral dan sejumlah kecil 

lemak. Whey banyak mengandung senyawa sulfur dan asam amino esensial (Idris, 

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

laktoglobulin, immunoglobulin dan serum albumin (Anonim, 1997). Whey 

dimungkinkan dapat digunakan sebagai substrat pertumbuhan Acetobacter 

xylinum untuk menghasilkan nata de milko. Pemanfaatan whey sebagai bahan 

baku nata de milko memberikan nilai tambah terhadap hasil samping tersebut baik 

secara nilai produk maupun ekonomi.  

Sumber karbon yang digunakan dalam pembuatan nata de milko adalah gula. 

Gula merupakan bahan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan 
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mikroorganisme. Pencampuran gula dalam media mudah larut sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber energi oleh mikroorganisme. Palungkun (1993) 

menyatakan bahwa pembentukan nata terjadi karena proses pengambilan glukosa 

dari larutan gula atau medium 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.  

Nata yang terdapat di pasaran sebagian besar menggunakan gula pasir sebagai 

sumber karbon. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui sejauh mana penggunaan jenis gula dapat menghasilkan nata de milko 

dengan kualitas seperti nata yang terdapat di pasaran dan disukai konsumen. Gula 

yang digunakan dalam pembuatan nata de milko adalah gula pasir, gula kelapa 

dan gula jagung. Gula pasir merupakan sukrosa yang mempunyai daya larut 

tinggi. Gula kelapa adalah gula yang berasal dari kelapa yang dihasilkan dari 

cairan manis yang diteteskan dari tunas pohon yang dipotong, yang disebut nira. 

Nira tersebut kemudian dididihkan terus-menerus hingga terbentuk gula pekat 

(Anonim, 2000). Gula jagung adalah glukosa yang diperoleh dari jagung dan 

ditambah enzim sehingga menjadi fruktosa (Anonim, 2007).  

Aktifitas pembentukan nata dipengaruhi oleh lama fermentasi 

(Sutarminingsih, 2004). Waktu yang diperlukan untuk fermentasi adalah 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), waktu fermentasi yang digunakan 
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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. Perbedaan lama waktu fermentasi 

tentunya juga berpengaruh dalam pembuatan nata de milko. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah jenis gula jagung, gula pasir dan 

gula kelapa dan lama inkubasi dapat mempengaruhi kualitas nata de milko 

sehingga menghasilkan nata de milko yang bermutu ditinjau dari serat kasar, 

rendemen dan kadar air. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan jenis gula jagung, gula 

pasir dan gula kelapa dan lama inkubasi yang tepat untuk mendapatkan perlakuan 

terbaik terhadap kualitas nata de milko yang dihasilkan ditinjau dari serat kasar, 

rendemen dan kadar air. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 

• Bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan mengenai pengaruh jenis 

gula dan lama inkubasi yang optimum dalam pembuatan nata de milko.  

• Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga produk nata de 

milko dapat diterima oleh konsumen. 
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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 

mikroorganisme Acetobacter xylinum (Nisa, Hani, Wastono, Baskoro dan 

Moestijanto, 2001). Menurut Pelczar, Chan and Rieg (1986), beberapa faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah suhu, pH, jumlah oksigen 

dan ketersediaan nutrisi.   

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), waktu fermentasi yang digunakan dalam pembuatan nata  

pada umumnya 2-4 minggu. Minggu ke-4 dari waktu fermentasi merupakan waktu 

maksimal produksi nata.  

Penggunaan berbagai jenis gula dan lama inkubasi akan mempengaruhi 

dalam pembentukan nata terutama sifat fisik dan kimia nata, terutama kandungan 

serat kasar, rendemen dan kadar air. Menurut Palungkun (1993), pembentukan 

nata terjadi karena proses pengambilan glukosa dari medium fermentasi oleh sel-

sel Acetobacter xylinum. Glukosa tersebut kemudian digabungkan dengan asam 

lemak dan membentuk pelikel nata pada lembaran sel yang selanjutnya 

dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dan bersama enzim mempolimerasikan 

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 

pengamatan mikroskop. 
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  Hasil penelitian Ginanjar (2000) menunjukkan bahwa penggunaan 

sukrosa dan glukosa pada pembuatan nata de pina mempunyai nilai serat kasar 

2,34% - 2,79%, rendemen 44,18% - 51,09% dan kadar air 96,52% - 96,62%. 

Sedangkan menurut Damayanti (2002), pada pembuatan nata sari buah papaya 

dengan penambahan sukrosa 7,5% mempunyai nilai rendemen 26,33%.  

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

H0 : Penggunaan jenis gula (gula pasir, gula kelapa dan gula jagung) dan lama 

inkubasi tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

kualitas nata de milko ditinjau dari serat kasar, rendemen dan kadar air.  

H1 : Penggunaan jenis gula (gula pasir, gula kelapa dan gula jagung) dan lama 

inkubasi memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kualitas 

nata de milko ditinjau dari serat kasar, rendemen dan kadar air. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Nata 

Nata berasal dari bahasa Spanyol yang berarti krim (cream). Jadi nata de 

coco adalah krim yang berasal dari air kelapa, krim ini dibentuk oleh Acetobacter 

xylinum melalui proses fermentasi. Mikroorganisme ini membentuk gel pada 

permukaan larutan yang mengandung gula (Palungkun, 1993). Nata adalah 

makanan berbentuk gel, kenyal dan berwarna putih bening, dihasilkan dari air 

kelapa dengan bantuan mikroorganisme (Djatmiko, 1983). Menurut Okiyama, 

Motoki and Yamanaka (1992), nata sebenarnya merupakan bacterial cellulose 

hasil sintesa dari gula oleh bakteri pembentuk nata yaitu Acetobacter xylinum 

yang membentuk gel pada permukaan air kelapa yang mengandung gula. 

Menurut Palungkun (1993), pembentukan nata de coco terjadi karena 

proses pengambilan glukosa dari larutan gula atau gula dalam air kelapa oleh sel-

sel Acetobacter xylinum. Glukosa tersebut kemudian 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. 

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

tetapi juga dapat dari berbagai jenis bahan yang mengandung gula, protein dan 

mineral, misalnya nata de pina (dari sari buah nanas), nata de mango (dari sari 

buah mangga), nata de soya (dari limbah tahu), nata de cacao (dari limbah kakao) 

dan lain sebagainya (Pambayun, 2002). 
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Nata sebenarnya tidak mempunyai nilai gizi yang berarti bagi manusia, 

oleh sebab itu produk tersebut dapat dipakai sebagai sumber makanan rendah 

energi untuk keperluan diet. Nata juga lebih enak bila dicampur dengan es krim, 

koktail buah atau sirup (Palungkun, 1993). Selain itu nata juga mengandung serat 

yang dibutuhkan tubuh dalam proses metabolisme, sehingga dapat memperlancar 

pencernaan dalam tubuh (Astawan dan Astawan, 1990). 

 

2.2. 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 pembuatan produk 

susu olahan yaitu keju. Whey tersebut merupakan polutan terbesar dari air limbah 

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

yang diproduksi akan menghasilkan 8-9 liter whey cair (Jenie dan Rahayu, 1993). 

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 protein 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), menyebutkan whey manis sebagai limbah cair 

dari produksi keju natural dan keju olah seperti cheddar, mozzarella, gouda dan 

swiss yang menggunakan susu penuh sebagai bahan bakunya. Susu skim yang 

digunakan untuk produksi keju cottage dan quark akan menghasilkan whey yang 

disebut whey asam. Whey manis mempunyai pH sekitar 5-7, sedangkan whey 
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asam sekitar 4-5. Komposisi whey segar secara lengkap dapat dilihat seperti pada 

Tabel 1. 

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

Komposisi Satuan Whey manis Whey asam 
Air % 93-94 94-95 
Bahan Kering % 6-6,5 5-6 
Laktosa % 4,5-5 3,8-4,3 
Asam Laktat % Sedikit Sampai 0,8 
Total Protein % 0,8-1,0 0,8-1,0 
Whey Protein % 0,6-0,65 0,6-0,65 
Mineral % 0,5-0,7 0,5-0,7 
pH  6,4-6,2 5,0-4,6 
Nilai SH  Sekitar 4 20-25 
Sumber : Spreer (1998). 

 Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa laktosa, protein dan mineral merupakan 

tiga komponen utama dalam bahan kering whey. Laktosa yang terkandung dalam 

whey asam lebih rendah dibandingkan dengan whey manis, karena sebagian 

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

yang terdapat dalam whey manis akan meningkat cepat bila tidak segera 

dipasteurisasi atau disimpan pada suhu dingin. Rata-rata kandungan protein dalam 

whey manis lebih tinggi daripada whey asam sehingga tidak menguntungkan bila 

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan (Clark, 1992). 

 Menurut Spreer (1998), walaupun whey merupakan limbah, namun whey 

mempunyai nilai nutrisi protein dan karbohidrat sehingga dapat dimanfaatkan 

dalam bidang pangan. Pemanfaatan whey secara tepat akan memberikan nilai 

ekonomi yang tinggi, memberikan kelengkapan dan efisiensi penggunaan bahan 

baku susu, serta mengurangi polutan air. 
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2.3. Acetobacter xylinum 

 Acetobacter xylinum merupakan mikroorganisme berbentuk batang 

pendek, yang mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron, dengan 

permukaan dinding yang  berlendir. Bakteri ini dapat membentuk rantai pendek 

dengan satuan 6-8 sel. Sifat dari bakteri ini adalah memiliki kemampuan untuk 

mempolimerasi glukosa hingga menjadi selulosa. Selulosa kemudian membentuk 

matriks yang dikenal sebagai nata (Pambayun, 2002). 

 Menurut Krystynowicz, Koziolkiewicz, Jezierska, Bielecki, Klemenska, 

Masny and Plucienniczak (2005), Acetobacter xylinum merupakan 

mikroorganisme yang sangat efisien menghasilkan selulosa, merupakan Gram 

negatif, berbentuk batang, berpasangan dan saling berikatan, reproduksi dengan 

binary fission, bergerak dengan flagella dan tidak membentuk endospora. Pada 

kondisi tertekan, Acetobacter xylinum berubah bentuk dengan menggembung atau 

memanjangkan filamen. 

 

2.4. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Aktifitas Pembentukan Nata 

 Aktifitas pembentukan nata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

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

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

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

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

dan ketersediaan oksigen. 
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2.4.1. Sumber Karbon 

2.4.1.1. Gula Pasir 

 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). 

 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. Sumber karbon umumnya menggunakan 

gula pasir (10-20%) karena harganya relatif murah. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan dengan menggunakan sumber karbon lain seperti gula kelapa atau 

gula jagung (Kurniawati, 2002). 

 Lapuz, Galiardo and Palo (1967) mengatakan bahwa penggunaan sukrosa 

dan glukosa pada konsentrasi 10 % memberikan hasil nata yang paling tebal, 

sedangkan galaktosa, laktosa dan maltosa tidak menghasilkan pembentukan nata 

yang baik. Sumber karbon yang terbaik adalah glukosa karena nata yang 

dihasilkan lebih tebal. 

 

2.4.1.2. Gula Kelapa 

Gula kelapa (gula Jawa) merupakan gula yang dapat dibuat dari nira 

kelapa, nira aren, nira siwalan dan nira nipah. Biasanya gula kelapa digunakan 

sebagai pemanis kue, minuman dan bumbu sayur. Berdasarkan sifat kimianya, 

sukrosa adalah karbohidrat yang merupakan disakarida dan terdiri dari dua 
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komponen monosakarida yaitu D-glukosa dan D-fruktosa (Sudarmadji, Haryono 

dan Suhardi, 1997).  

Kualitas gula kelapa ditentukan oleh komponen yang ada pada gula dan 

kenampakan, yaitu : bentuk, warna dan kekerasan. Berdasarkan penilaian terhadap 

warna, gula kelapa yang berwarna cerah mempunyai mutu lebih baik daripada 

yang berwarna gelap. Komposisi kimia gula kelapa dapat dilihat seperti pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Gula Kelapa per 100 gram  

Komposisi Jumlah (gram) 
Air 
Sukrosa 
Gula reduksi 
Abu 
Protein 
Pektin, Gum, Lemak. 

10,92 
68,35 
6,58 
2,19 
1,64 
10,34 

Sumber : Thampan (1982). 

 

2.4.1.3. Gula Jagung 

 Gula jagung adalah pemanis yang berasal dari jagung. Gula jagung 

mengandung dekstrosa (glukosa) yang ditransformasikan ke dalam fruktosa 

dengan bantuan enzim. Gula jagung mengandung 20 - 98% dekstrosa (glukosa). 

Gula jagung digunakan untuk melembutkan tekstur, menambah volume dan 

menambah rasa. Selain itu, gula jagung juga dapat digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba dan menambah daya simpan melalui kontrol kelembaban 

tingkat tinggi (Anonima, 1998). 

 Pembuatan gula jagung dapat dilakukan dengan tersedianya substrat pati 

jagung dan enzim isomerase yang mampu mengubah glukosa menjadi fruktosa. 
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Produk gula jagung yang diproduksi dengan bantuan enzim mengandung fruktosa 

42%, glukosa 50% dan gula-gula lain 8% (Anonim, 2006). 

 

2.4.2. Sumber Nitrogen 

 Mikroorganisme membutuhkan nitrogen yang diperoleh dari bahan 

anorganik misalnya amonium, nitrat atau bahan organik berupa asam amino, 

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

baik bagi pertumbuhan Acetobacter xylinum adalah ekstrak khamir dan kasein. 

Namun bahan yang cocok digunakan untuk menghasilkan kualitas nata yang baik 

adalah amonium sulfat dan amonium fosfat. 

 Menurut Prasetyana (2002), jumlah sumber nitrogen yang sesuai dalam 

medium akan merangsang mikroorganisme dalam mensintesa selulosa dan 

menghasilkan nata dengan ikatan selulosa yang kuat sehingga tidak mudah 

meluruh. Konsentrasi N yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan nilai 

osmositas medium fermentasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya plasmolisis 

pada mikroorganisme sehingga proses pembentukan selulosa terhambat dan dapat 

mematikan aktifitas Acetobacter xylinum (Rahadiyanto, 2001). 

 Menurut hasil penelitian Prasetyana (2002), sumber nitrogen yang paling 

cocok dalam pembentukan nata dengan kualitas terbaik adalah NPK dengan 

konsentrasi 0,3%. Senyawa NPK selain menyediakan sumber nitrogen dalam 

bentuk anorganik juga menyediakan sumber kalium dan fosfat yang berguna 

untuk menstabilkan pH atau juga sebagai larutan penyangga dan akan memberi 

berat maksimum pada nata yang dihasilkan (Prasetyawati, Fatahillah dan 

Wahyuni, 2000).  
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2.4.3. pH Medium Fermentasi 

 Konsentrasi ion hidrogen (pH) merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi jasad renik, termasuk sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. 

Pengukuran pH merupakan parameter yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

pembentukan produk. Sebagian besar mikroorganisme dapat berfungsi dengan 

baik dalam selang pH antara 3-4. Apabila menggunakan sumber nitrogen amonia 

maka pH medium cenderung menurun (Judoamidjojo, 1991). 

 Setiap mikroorganisme mempunyai kisaran nilai pH yang 

pertumbuhannya masih memungkinkan dan mempunyai pH optimum 

(Nurwantoro, 1996). pH optimum untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum 

berkisar antara 5,4-6,2 (Krystynowicz et al., 2005). Untuk mencapai pH optimum 

pertumbuhan Acetobacter xylinum, biasanya ditambahkan asam asetat dalam 

media fermentasi. Menurut Tjokroadikoesoemo (1993), asam asetat adalah suatu 

senyawa berbentuk cairan, tidak berwarna, berbau menyengat dan memiliki rasa 

asam yang tajam sekali. Bahan ini larut dalam air, alkohol, gliserol dan eter. 

 

2.4.4. Oksigen 

 Acetobacter xylinum adalah sejenis mikroorgnisme yang bersifat aerob 

sehingga di dalam merombak gula dan menyusunnya menjadi nata, 

mikroorgnisme tersebut memerlukan oksigen yang diperoleh dari oksigen terlarut 

dalam medium atau oksigen yang berasal dari udara bebas (Widya, 1984). 

Menurut Wibowo (1990), oksigen dalam fermentasi aerob dipandang sebagai zat 

nutrisi yang penting tetapi oksigen mempunyai kelarutan yang sangat kecil yaitu 

kurang dari 10 mg/liter. Sehubungan dengan hal tersebut, Said (1987) menyatakan 
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bahwa diperlukan transfer oksigen yang berkesinambungan dari permukaan 

medium ke dalam medium. Oksigen biasanya diberikan ke dalam kultur 

mikroorganisme dalam bentuk udara (bukan oksigen murni). 

 Suatu proses metabolisme dan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme 

dipengaruhi oleh besar kecilnya kadar oksigen dalam medium. Oleh karena itu 

kadar oksigen terlarut meningkat dengan naiknya kadar oksigen terlarut sampai 

suatu harga tertentu (Wibowo, 1990). Jumlah oksigen yang diperlukan dalam 

setiap proses fermentasi berbeda, tergantung dari sumber karbon yang digunakan 

dan komposisi kimia sel. Perpindahan oksigen dari udara ke dalam sel 

mikroorganisme selama proses fermentasi terjadi melalui tiga tahap yaitu tahap 

perpindahan oksigen dari gelembung udara ke larutan, tahap perpindahan oksigen 

terlarut dari medium fermentasi ke dalam sel mikroorganisme dan tahap 

pengambilan oksigen terlarut oleh sel. Kecepatan perpindahan oksigen dari setiap 

tahap dipengaruhi oleh beberapa efek penahanan, seperti kepekatan medium oleh 

karena konsentrasi gula yang tinggi. Selain itu, transfer oksigen ke dalam medium 

juga dipengaruhi oleh jenis penutup wadah fermentasi dan volume medium 

fermentasi (Rahman, 1992). 

 

2.4.5. Suhu Inkubasi 

 Menurut Astawan dan Astawan (1990), suhu inkubasi terbaik untuk 

pertumbuhan Acetobacter xylinum adalah 28oC-30oC. Pada suhu di bawah 15oC 

dan di atas 35oC tidak terjadi pembentukan nata. Proses inkubasi pada pembuatan 

nata dilakukan dalam wadah tertutup rapat dengan kertas dan diinkubasi pada 

suhu terbaik yaitu 30oC. 
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2.4.6. Lama Fermentasi 

 Menurut Saragih (2004), waktu yang diperlukan untuk fermentasi adalah 

selama 8-10 hari. Hasil laporan Rahadiyanto (2001), menyatakan bahwa dalam 

pembuatan nata de aqua, semakin lama waktu fermentasi dapat menyebabkan 

tekstur menjadi semakin lunak, sehingga untuk memperoleh tekstur yang sesuai 

lama fermentasi yang digunakan adalah 10 hari. Menurut Sutarminingsih  (2004), 

pemeraman sebaiknya dilakukan dalam ruangan khusus yang bersih untuk 

menghindari terjadinya goyangan atau kontaminasi dengan mikroorganisme lain 

ataupun berbagai jenis serangga yang dapat menggagalkan produksi nata. 

Keberhasilan  proses fermentasi dapat dilihat melalui ada tidaknya lapisan tipis 

pada permukaan media fermentasi. Lapisan tersebut akan menjadi semakin tebal 

dari hari ke hari. 

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). 

 

2.4.7. Starter 

 Tersedianya starter yang baik merupakan faktor yang penting dalam 

memproduksi nata karena kualitas starter sangat menentukan hasil nata yang 

diperoleh. Pada pembuatan 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 mikroorganisme akan mencapai 

maksimal (Sutarminingsih, 2004).  
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 Kriteria penting bagi kultur mikroorganisme agar dapat digunakan sebagai 

inokulum yaitu sehat dan berada dalam keadaan aktif, tersedia dalam jumlah yang 

cukup, berada dalam bentuk morfologi yang sesuai, bebas dari kontaminan dan 

mempunyai kemampuan dalam membentuk produk (Rahman, 1989). 

 

2.5. Aktifitas Pembentukan Nata 

 Menurut Palungkun (1993), pembentukan nata terjadi karena proses 

pengambilan glukosa dari medium fermentasi oleh sel-sel Acetobacter xylinum. 

Glukosa tersebut kemudian digabungkan dengan asam lemak dan membentuk 

pelikel nata pada lembaran sel yang selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk 

ekskresi dan bersama enzim mempolimerasikan 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 pengamatan mikroskop. 

   Aktifitas pembentukan nata secara rinci dimulai setelah terjadi 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 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 
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dalam bentuk ekskresi dan bersama enzim mempolimerasikan glukosa menjadi 

selulosa di luar sel. 

 

2.6. Kualitas Nata de Milko 

2.6.1. Serat Kasar 

 Kualitas nata de milko dapat dilihat dari kandungan serat kasar. Menurut 

Sudarmadji, Haryono dan Suhadi (1984), serat kasar merupakan residu dari bahan 

makanan atau pertanian setelah diperlakukan dengan asam atau alkali mendidih 

dan terdiri dari selulosa dengan sedikit lignin dan pentosan. Serat kasar 

berhubungan dengan kandungan rendemen pada nata. Semakin tinggi serat kasar 

nata yang diperoleh maka semakin tinggi pula rendemen yang dihasilkan. 

Keberadaan serat kasar yang tinggi mampu meningkatkan kandungan air yang 

terperangkap dalam matriks serat kasar yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap berat nata akhir (Daniel, 2002).  

 Ginanjar (2000) menunjukkan bahwa penggunaan sukrosa dan glukosa 

pada pembuatan nata de pina mempunyai nilai serat kasar 2,34% - 2,79%. 

Maemunah (2000) menambahkan bahwa pada pembuatan nata dengan tingkat 

senescene pisang mempunyai serat kasar 2,038%-2,834%. 

 

2.6.2. Rendemen 

 Rendemen juga mempengaruhi kualitas nata de milko. Rendemen yang 

dihasilkan nata berhubungan dengan luas permukaan media fermentasi. Menurut 

Ginanjar (2000), dalam fermentasi nata, luas permukaan wadah fermentasi sangat 

menentukan rendemen dan ketebalan nata yang dihasilkan. Wadah dengan luas 
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permukaan kecil menghasilkan nata dengan rendemen yang kecil, namun lebih 

tebal dibandingkan dengan wadah yang luas permukaannya lebih besar. Luas 

permukaan yang besar akan didapatkan oksigen yang cukup untuk metabolisme 

mikroorganisme selama proses fermentasi, sehingga rendemen nata lebih tinggi 

namun ketebalannya menurun. 

Ginanjar (2000) melaporkan bahwa penggunaan sukrosa dan glukosa pada 

pembuatan nata de pina mempunyai nilai rendemen 44,18% - 51,09%. Damayanti 

(2002) memperoleh nilai rendemen 26,33% pada pembuatan nata sari buah 

papaya dengan penambahan sukrosa 7,5%. 

 

2.6.3. Kadar Air 

 Kadar air nata berhubungan erat dengan rendemen dan serat kasar. Kadar 

air adalah persentase kandungan air pada suatu bahan. Kadar air dapat dinyatakan 

berdasarkan berat basah dan berat kering. Kadar air dalam berat basah mempunyai 

batas maksimum <100%, sedangkan kadar air dalam berat kering >100% 

(Sudarmadji dkk, 1984). Menurut Ginanjar (2000), penambahan sumber karbon 

yang berbeda mengakibatkan kadar air nata cenderung turun. Hal ini diduga 

karena dengan tersedianya glukosa yang lebih banyak, Acetobacter xylinum akan 

lebih cepat dan lebih banyak mengubah glukosa menghasilkan selulosa. Selain itu, 

dapat juga disebabkan oleh air yang terkandung di dalam nata berasal dari cairan 

yang terikat pada saat pelikel nata terbentuk dalam media cair yang sebagian besar 

komponen utamanya adalah air. 

 Ginanjar (2000) menunjukkan bahwa penggunaan sukrosa dan glukosa 

pada pembuatan nata de pina mempunyai nilai kadar air 96,52% - 96,62%. 
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Menurut Damayanti (2002), pada pembuatan nata sari buah papaya dengan 

penambahan sukrosa 7,5% mempunyai nilai kadar air 95,162%-96,868%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Desember 2007 – Juni 2008. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-Kimia, Laboratorium 

Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak Program Studi Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan nata de milko adalah 

whey dari pembuatan keju Kemal di Desa Bambang Wajak, air kelapa dari pasar 

Dinoyo, Acetobacter xylinum dari Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang, NPK dari toko 

pertanian, asam cuka, gula pasir (”Gulaku” PT. Sweet Indolampung. Sugar Group 

Companies, Lampung), gula kelapa, gula jagung (”Tropicana Slim” PT. Nutrifood 

Indonesia, Bogor), MgSO4 (e-Merck, Jerman), KH2SO4 (e-Merck, Jerman), 

H2SO4 (e-Merck, Jerman), NaOH (e-Merck, Jerman), K2SO4 (e-Merck, Jerman) 

dan alkohol 95%. 

Alat-alat yang digunakan adalah pisau stainless steel, loyang plastik, panci, 

gelas ukur plastik, gelas ukur (Iwaki Pyrex, Jepang), erlenmeyer 250ml dan 500ml 

(Duran), corong (China), desikator (China), kertas saring kasar, talenan, sendok, 

spatula, saringan, baskom, kertas tissue, kain saring, kompor gas, timbangan 
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analitik (Ohaus BC series dan Mettler Instrumente tipe AJ150L, Swiss), Cawan 

petri, oven (Memmert, Jerman) dan lemari es (model MR 173 PG Mitsubishi 

Electric Corporation, Jepang). 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan tersarang 

dengan Rancangan Acak Kelompok dengan menggunakan 2 perlakuan. Perlakuan 

pertama adalah penggunaan jenis gula (gula pasir, gula kelapa dan gula jagung) 

masing-masing sebanyak 7,5%. Perlakuan kedua adalah waktu inkubasi selama 7, 

9 dan 11 hari. Perlakuan lama inkubasi tersarang pada penggunaan berbagai jenis 

gula. Pengelompokkan dilakukan sebanyak tiga kali yang didasarkan pada 

pembuatan  (produksi)  nata.  Adapun  rancangan  perlakuan  pada penelitian ini 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel  3.  Percobaan  Tersarang  dengan  Rancangan  Acak  Kelompok  yang  
 digunakan pada penelitian 

    Perlakuan     Waktu inkubasi            Kelompok 
        K1      K2      K3 

S1  B1  S1B1K1 S1B1K2 S1B1K3 
   B2  S1B2K1 S1B2K2 S1B2K3 
   B3  S1B3K1 S1B3K2 S1B3K3 

S2  B1  S2B1K1 S2B1K2 S2B1K3 
   B2  S2B2K1  S2B2K2 S2B2K3 
   B3  S2B3K1  S2B3K2 S2B3K3 

S3  B1  S3B1K1 S3B1K2 S3B1K3 
   B2  S3B2K1  S3B2K2 S3B2K3 
   B3  S3B3K1  S3B3K2 S3B3K3 
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Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah :   

S1 :  Penggunaan  gula pasir 7,5% 

S2 :  Penggunaan  gula kelapa 7,5% 

S3 : Penggunaan gula jagung 7,5% 

B1: Waktu inkubasi selama 7 hari 

B2 : Waktu inkubasi selama 9 hari 

B3 : Waktu inkubasi selama 11 hari 

 

3.4. 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 kain penyaring. 

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

bahan antara lain gula pasir 7,5%, gula kelapa 7,5%, gula jagung 7,5% 

(b/v), MgSO4 0,03% (b/v), KH2PO4 0,03% (b/v) dan NPK 0,02% (b/v). 

3. Dipanaskan sampai mendidih selama 20 menit. 

4. Ditempatkan dalam loyang plastik dan didinginkan sampai 25oC. 

5. Penambahan asam cuka 1% (v/v). 

6. Inokulasi dengan starter Acetobacter xylinum 10% (v/v). 

7. Fermentasi selama 7, 9, 11 hari pada suhu kamar berkisar antara 28oC-

32oC. 

8. Pemanenan nata de milko. 

Diagram alir pembuatan nata de milko selengkapnya dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram alir cara pembuatan nata de milko (Al Awwaly dan Sawitri, 
2004)  

 
 
 
 

+  Gula  pasir, gula 
kelapa, gula jagung 
masing-masing 7,5 % 
(b/v)  

Dipanaskan sampai mendidih selama 20 menit 

Didinginkan sampai 250C dan ditambah asam cuka 1% (v/v) 

Inokulasi dengan Acetobacter xylinum 10% (v/v) 

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

Pencampuran 

Nata de 
milko 

Whey 

+ Air kelapa 30% (v/v) 
+ MgSO4 0,03% (b/v) 
+ KH2PO4 0,03% (b/v) 
+ NPK 0,2% (b/v) 

Analisis: 
- serat kasar 
- rendemen 
- kadar air 
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  3.5. Variabel Pengamatan 

            Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah serat kasar (Sudarmadji 

dkk, 1984) seperti yang terlihat pada Lampiran 1, rendemen (Sudarmadji dkk, 

1984) seperti pada Lampiran 2 dan kadar air (Sudarmadji dkk, 1984) seperti pada 

Lampiran 3. 

 

3.6. Analisa Data 

Data hasil penelitian ini dianalisa dengan menggunakan sidik ragam dan 

apabila menunjukkan adanya perbedaan pengaruh di antara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJDB) (Yitnosumarto, 1991). 

 

3.7. Batasan Istilah 

Nata : biomassa yang terdiri dari selulosa, berbentuk agar dan     

berwarna putih. 

Whey : limbah yang berasal dari pembuatan keju. 

Rendemen : berat nata setelah dikurangi larutan fermentasi yang 

dinyatakan dalam persen. 

Nata de milko : nata yang berasal dari whey. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penggunaan Jenis Gula dan Lama Inkubasi terhadap Serat 
Kasar Nata de Milko 

 
Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa penggunaan jenis 

gula (gula pasir, gula kelapa dan gula jagung) dan lama inkubasi memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap rata-rata serat kasar nata de 

milko. Rata-rata serat kasar nata de milko tiap perlakuan dan waktu inkubasi dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata serat kasar (%) nata de milko 
Jenis 
Gula � Lama Inkubasi � Rata-rata�

 B1 B2 B3  
S1 19,78±9,07 21,65±10,61 21,11±10,49 20,85±0,96b  
S2 18,86±10,32 21,68±12,09 22,55±11,83 21,03±1,93b  
S3 16,87±12,12 16,76±14,49 17,87±14,19 17,17±0,61a  

Rata-rata 18,50±14,24 20,03±16,47 20,51±16,47  
Keterangan: S1 : Gula Pasir, S2 : Gula Kelapa, S3 : Gula Jagung 

Superskrip (a,b) pada kolom yang sama dari rataan nilai serat kasar 
nata de milko yang menggunakan berbagai jenis gula, menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap nilai serat 
kasar. 

  
Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa gula pasir menghasilkan 

rata-rata serat kasar sebesar 20,85%, gula kelapa sebesar 21,03% dan gula jagung 

sebesar 17,17%. Rata-rata serat kasar yang diperoleh oleh gula kelapa 

menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibanding gula pasir dan gula jagung. 

Berdasarkan hasil UJBD, antara gula pasir dan gula kelapa tidak berbeda nyata, 

namun kedua jenis gula tersebut berbeda nyata dengan perlakuan gula jagung 

terhadap serat kasar yang dihasilkan. Penggunaan berbagai jenis gula 

mempengaruhi serat kasar pada masing-masing perlakuan karena pada masing-
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masing gula yang digunakan dalam penelitian memiliki komposisi yang berbeda 

sehingga persentase serat kasar yang dihasilkan juga berbeda. Penambahan gula 

7,5% menambah sumber karbon dalam nata de milko sehingga mempermudah 

mikroorganisme Acetobacter  xylinum membentuk struktur selulosa. Penambahan 

glukosa dan sukrosa 10% akan menghasilkan produk nata yang tebal, sedang 

penambahan yang terlalu pekat akan menurunkan terbentuknya nata karena 

terganggu aerasinya (Hartanajaya,1991). Menurut Kornmann, Duboc, Marison 

and Stockar (2003), faktor nutrisi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sifat, 

hasil dan komposisi selulosa yang terbentuk. Kecukupan konsentrasi sumber 

karbon dalam medium dapat merangsang mikroorganisme dalam mensintesa 

selulosa dan menghasilkan nata dengan ikatan selulosa yang kuat. Kuatnya ikatan 

selulosa dalam jaringan nata tersebut mengakibatkan serat nata semakin 

meningkat. 

Biosintesis selulosa oleh Acetobacter xylinum menurut Metzler (1977) dan 

Martoharsono (1983), prosesnya melalui beberapa tahap. Tahap awal adalah 

reaksi heksokinase yang melakukan fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. 

Tahap kedua merubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat dalam reaksi 

dapat dibalik dengan katalis enzim fosfoglukomutase. Reaksi selanjutnya adalah 

pembentukan UDP-glukosa atau GDP-glukosa oleh kerja enzim glukosa 1 

fosfaturidiltransferase. Oleh enzim selulosa sintase terjadi pemindahan glukosil 

dari UDP-glukosa atau GDP-glukosa ke ujung non reduksi molekul selulosa.  

Perbedaan nilai serat kasar nata de milko dapat dipengaruhi oleh lama 

inkubasi. Lama inkubasi yang digunakan pada pembuatan nata de milko 

menyebabkan nilai serat kasar semakin tinggi, yang dapat dilihat pada Gambar 2. 
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 Gambar 2. Pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata de milko 

terhadap perubahan serat kasar. 
  
 Berdasarkan Gambar 2 di atas, semakin lama waktu inkubasi serat kasar 

yang dihasilkan semakin tinggi. Persentase serat kasar yang tinggi dipengaruhi 

oleh aktivitas dari Acetobacter xylinum pada proses metabolisme glukosa menjadi 

selulosa. Hal ini dapat dilakukan apabila nutrien yang tersedia pada medium 

cukup. Banyaknya mikroorganisme yang tumbuh pada suatu media dipengaruhi 

oleh nutrisi yang terkandung pada media (Gaman dan Sherrington, 1981). Oleh 

sebab itu ketersediaan nutrien yang cukup pada media tumbuh menyebabkan 

mikroorganisme mampu melakukan metabolisme yang cukup tinggi, sehingga 

produk metabolismenya semakin banyak. Selulosa hasil sekresi Acetobacter 

xylinum akan berikatan satu dengan yang lainnya membentuk lapisan-lapisan yang 

terus menebal. Semakin banyak hasil eksresi Acetobacter xylinum, maka semakin 

tinggi serat kasar yang dihasilkan dari proses fermentasi. 

  Selulosa tidak terbentuk jika di dalam medium tidak tersedia glukosa atau 

oksigen, sehingga dengan semakin mudahnya sumber karbon tersebut digunakan 

oleh Acetobacter xylinum dan ketersediaan oksigen yang cukup maka selulosa 

akan lebih cepat dan mudah terbentuk yang mengakibatkan kandungan serat kasar 

dari nata akan semakin tinggi (Anonimb, 1998). 

 



 28 

4.2. Pengaruh Penggunaan Jenis Gula dan Lama Inkubasi terhadap 
Rendemen Nata de Milko 

 
Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penggunaan jenis 

gula (gula pasir, gula kelapa, dan gula jagung) dan lama inkubasi memberikan 

pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rata-rata rendemen nata 

de milko. Rata-rata rendemen nata de milko tiap perlakuan dan waktu inkubasi 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata rendemen (%) nata de milko 
Jenis 
Gula � Lama Inkubasi � Rata-rata�

 B1 B2 B3  
S1 228,16±187,82 253,94±227,02 270,42±240,86 250,84±21,30c 
S2 209,46±212,77 262,20±253,86 272,28±269,48 247,98±33,74b 
S3 190,80±247,45 245,03±295,52 265,11±312,13 233,64±38,44a 

Rata-rata 209,47±296,24 253,72±358,82 269,27±380,80  
Keterangan: S1 : Gula Pasir, S2 : Gula Kelapa, S3 : Gula Jagung 

Superskrip (a,b,c) pada kolom yang sama dari rataan nilai rendemen 
nata de milko yang menggunakan berbagai jenis gula, menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 
rendemen. 

 
Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa gula pasir menghasilkan 

rata-rata rendemen sebesar 250,84%, gula kelapa sebesar 247,98% dan gula 

jagung sebesar 233,64%. Rata-rata rendemen yang diperoleh oleh gula pasir 

menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibanding gula kelapa dan gula jagung. Hal 

ini disebabkan oleh gula pasir yang merupakan sumber karbon yang baik untuk 

pertumbuhan Acetobacter xylinum maka nata yang dihasilkan semakin tebal 

sehingga nilai rendemen yang dihasilkan semakin tinggi. Berdasarkan hasil 

UJBD, antara gula pasir, gula kelapa dan gula jagung berbeda nyata terhadap 

rendemen yang dihasilkan. Menurut Lapuz (1967), sukrosa dan glukosa pada 

konsentrasi 10% memberikan hasil nata yang paling tebal, sedangkan galaktosa, 

laktosa dan maltosa tidak menghasilkan pembentukan nata yang baik. Jumlah 
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molekul galaktosa, laktosa dan maltosa yang besar sehingga menyebabkan 

Acetobacter xylinum tidak dapat mensintesa selulosa secara maksimal dan 

selulosa yang dihasilkan lebih sedikit (Ginanjar, 2000).  

Perbedaan nilai rendemen nata de milko dapat dipengaruhi oleh lama 

inkubasi. Lama inkubasi yang digunakan pada pembuatan nata de milko 

menyebabkan nilai rendemen semakin tinggi, yang dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata de milko 

terhadap perubahan rendemen. 
 

Berdasarkan Gambar 3, perbedaan nilai rendemen nata de milko dapat 

dipengaruhi oleh lama inkubasi. Lama inkubasi yang digunakan pada 

pembuatan nata de milko menyebabkan peningkatan nilai rendemen. Semakin 

lama waktu inkubasi yang digunakan, maka semakin tinggi nilai rendemen.yang 

dipengaruhi oleh berat akhir nata. Berat akhir nata dipengaruhi oleh kandungan 

air yang disebabkan oleh sifat selulosa dalam memperangkap air. 

Billmeyer (1984) menyatakan bahwa kadar air, kandungan serat dan sifat-

sifat serat dalam mengikat dan memperangkap air sangat mendukung nilai 

rendemen nata yang dihasilkan. Adanya 3 gugus hidroksil yang dimiliki, 

selulosa mempunyai kesempatan membentuk cukup banyak ikatan hidrogen 

dengan air sehingga selulosa dapat membengkak. 
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4.3. Pengaruh Penggunaan Jenis Gula dan Lama Inkubasi terhadap Kadar 
Air Nata de Milko 

 
Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa penggunaan jenis 

gula (gula pasir, gula kelapa, dan gula jagung) dan lama inkubasi memberikan 

pengaruh perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap rata-rata kadar air nata de 

milko. Rata-rata kadar air nata de milko tiap perlakuan dan waktu inkubasi dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata kadar air (%) nata de milko 
Jenis 
Gula � Lama Inkubasi � Rata-rata�

 B1 B2 B3  
S1 86,59±78,72   89,38±80,31 88,53±80,63 88,17±1,43a  
S2 86,45±87,78   88,51±89,73 90,00±89,87  88,32±1,78ab  
S3 90,94±100,77 91,46±103,19 91,88±103,19 91,43±0,47b  

Rata-rata 87,99±124,44 89,79±126,98 90,14±127,47  
Keterangan:  S1 : Gula Pasir , S2 : Gula Kelapa , S3 : Gula Jagung 

Superskrip (a,b) pada kolom yang sama dari rataan nilai kadar air 
nata de milko yang menggunakan berbagai jenis gula, tidak 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 
nilai kadar air. 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa gula pasir menghasilkan 

rata-rata kadar air sebesar 88,17%, gula kelapa sebesar 88,32% dan gula jagung 

sebesar 91,43%. Rata-rata kadar air yang diperoleh oleh gula jagung 

menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibanding gula pasir dan gula kelapa. 

Berdasarkan hasil UJBD, antara gula pasir dan gula kelapa tidak berbeda nyata, 

namun kedua jenis gula tersebut berbeda nyata terhadap gula jagung. Gula 

kelapa sendiri berbeda nyata dengan gula jagung terhadap kadar air yang 

dihasilkan. Penggunaan berbagai jenis gula mempengaruhi kadar air pada 

masing-masing perlakuan karena pada masing-masing gula yang digunakan 
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dalam penelitian memiliki komposisi yang berbeda – beda, sehingga jumlah 

kadar air yang dihasilkan juga berbeda. 

Menurut Ginanjar (2000), penambahan sumber karbon yang berbeda 

mengakibatkan kadar air nata cenderung turun. Hal ini diduga karena dengan 

tersedianya glukosa yang lebih banyak Acetobacter xylinum akan lebih cepat 

dan lebih banyak merombak glukosa menghasilkan selulosa. Selain itu, dapat 

juga disebabkan oleh air yang terkandung di dalam nata berasal dari cairan yang 

terikat pada saat pelikel nata terbentuk dalam media cair yang sebagian besar 

komponennya adalah air. 

Perbedaan nilai kadar air nata de milko dapat dipengaruhi oleh lama 

inkubasi. Lama inkubasi yang digunakan pada pembuatan nata de milko 

menyebabkan nilai kadar air semakin rendah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata de milko 

terhadap perubahan kadar air. 
 
Berdasarkan Gambar 4, perbedaan nilai kadar air nata de milko dapat 

dipengaruhi oleh lama inkubasi. Semakin lama inkubasi yang digunakan pada 

pembuatan nata de milko, maka semakin tinggi nilai kadar air. Nilai kadar air 

yang tinggi disebabkan oleh kepekatan medium fermentasi yang ada sehingga 

pembentukan selulosa oleh bakteri terjadi secara lambat yang pada akhirnya 
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menghasilkan nata dengan susunan selulosa yang lebih longgar sehingga banyak 

air yang terperangkap di dalamnya (Kurniadewi, 2003). 

 Rata-rata kadar air yang dihasilkan nata de milko masih di bawah kadar 

air yang diisyaratkan Steinkraus (1983) yaitu 96-98,5%. Keadaan ini 

dimungkinkan karena unit-unit D-glukosa dipolimerasi menjadi selulosa secara 

ekstraseluler dalam media cair yang sebagian besar komponennya adalah air. 

Kemungkinan keadaan yang kurang rapat pada hasil polimerisasi ini berisi air 

yang berasal dari media.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  

1. Penggunaan berbagai jenis gula berpengaruh terhadap serat kasar, 

rendemen dan kadar air. Perlakuan lama inkubasi tidak berpengaruh 

terhadap serat kasar dan kadar air, namun berpengaruh terhadap rendemen. 

2. Penggunaan gula kelapa dengan lama inkubasi 7 hari merupakan 

perlakuan yang tepat untuk menghasilkan nata de milko yang baik dengan 

nilai serat kasar 18,50%, rendemen 209,47% dan kadar air 87,99%. 

 

5.2. Saran 

 Disarankan untuk menggunakan gula kelapa dengan lama inkubasi 7 hari 

sebagai langkah penelitian selanjutnya sehingga diharapkan memperoleh kualitas 

produk yang lebih baik. 
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Lampiran 1. Analisis Serat Kasar (Sudarmadji, dkk., 1984) 

Analisis serat kasar dilakukan sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 

dan ditambahkan 200ml H2SO4 (0,225 N) mendidih, ditutup dengan pendingin 

kemudian didihkan selama 30 menit. Suspensi disaring dengan kertas saring, 

residu yang tertinggal dalam Erlenmeyer dicuci dengan akuades mendidih, 

residu pada kertas saring dicuci sampai tidak bersifat asam lagi. 

2. Residu dalam kertas saring dimasukkan lagi ke dalam Erlenmeyer dengan 

bantuan spatula, dicuci dengan NaOH (0,313 N) mendidih. 

3. Disaring dengan kertas saring yang telah diketahui berat konstannya sambil 

dicuci dengan K2SO4 10%, residu dicuci dengan akuades mendidih dan 15ml 

alkohol 95%. 

4. Kertas saring dikeringkan pada oven. Berat residu merupakan berat serat 

kasar. 
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Lampiran 2. Analisis Rendemen (Sudarmadji, dkk., 1984) 

Analisis rendemen dilakukan sebagai berikut: 

1. Tiriskan nata selama 10 menit 

2. Timbang berat nata yang diperoleh 

3. Rumus perhitungan : 

Rendemen (%) =       Berat nata (gram)          x 100% 
     Berat medium awal (gram) 
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      Lampiran 3. Analisis Kadar Air (Sudarmadji, dkk., 1984) 

Analisis kadar air dilakukan sebagai berikut:  

1. Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram pada cawan porselin yang telah 

diketahui beratnya. 

2. Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3-4 jam pada suhu 100-

105oC atau sampai beratnya menjadi konstan. 

3. Sampel tersebut kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke 

dalam eksikator dan segara ditimbang setelah mencapai suhu kamar. 

4. Bahan tersebut dimasukkan kembali ke dalam oven sampai tercapai berat 

yang konstan (selisih antara penimbangan berturut-turut kurang 

dari0,2mg). 

5. Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai persentase kandungan air dan 

dihitung dengan rumus: 

Kadar Air = Berat Awal – Berat Akhir  x 100% 
         Berat Sampel 
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Lampiran 4. Data dan analisis ragam Serat Kasar nata de milko 
 

 Kelompok 
 

  
Jenis Gula 

 
Lama 
Inkubasi I II III 

 
Total 

 
Rata-Rata 

S1 B1 7,211 4,684 7,890 19,785 6,595+1,689 
 B2 6,994 5,935 8,718 21,647 7,215+1,405 
 B3 6,656 7,154 7,305 21,115 7,038+0,340 

S2 B1 6,751 6,099 6,008 18,858 6,286+0,405 
 B2 8,243 5,633 7,807 21,683 7,228+1,398 
 B3 8,056 7,346 7,146 22,548 7,516+0,478 

S3 B1 5,319 6,693 4,860 16,872 5,624+0,954 

 B2 4,524 6,187 6,050 16,761 5,587+0,923 

 B3 4,879 7,075 5,922 17,876 5,959+1,098 

Total  58,633 56,806 61,706 177,145  

Rata-rata  6,515 6,312 6,865   

 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (�i�j�k Yijk)2   
                   a.b.r   

= (177,145)2 

           3.3.3 

= (31380,351) 
           27 
= 1162,235 

 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
 
Jenis gula        Lama inkubasi   Total         Rata-rata 
    B1    B2   B3 
S1  19,785  21,647  21,115  62,547            20,849 
S2  18,858  21,683  22,548  63,089            21,030 
S3  16,872  16,761  17,876  51,509            17,170 
Total  55,515  60,091  61,539   
Rata-rata 18,505  20,030  20,513 
 
JK Total     = �i�j�k Yijk2 - FK  

    = (6,6562+…..+5,9222) - 1162,235 

              = 1195,59 - 1162,235 
               =  33,355 
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3                     3.3 
                        = 1305,882 – 3912,1272 
                                              3                 9 
                        = 435,294 – 434,681 
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                        = 18,8582 +21,6832+22,5482 – 63,0892 

3                            3.3 
                
                           = 1334,189 – 3980,222 

                                   3                9 
                              = 444,730 – 442,247 
 
                                    = 2,483 
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                     = 16,8722+16,7612+17,8762 – 51,5092 

              3                            3.3 
                                    =  885,147 – 2653,177 
                                              3                9 
                             = 295,049 – 294.797 
 
                             = 0,252 
 
JK (B-S)                      = JK(B-S1)+ JK(B-S2)+ JK(B-S3) 

                         = 0,613 + 2,483 + 0,252 

                         = 3,348 
 
JK Galat                      = JK Total – JK Kelompok – JK S – JK (B-S) 

              = 33,353 – 1,363 – 9,40 – 3,348 

                                    = 19,154 
 
Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 

SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2  1,363   0,6815  0,570  3,63 6,23 
S   2 9,490  4,745  3,964*  3,63 6,23 
B-S         6    3,348  0,558  0,466  2,74 4,20 
Galat  16 19,154  1,197 
Total        26     33,355 
Keterangan:  
*   :  F hitung > F tabel 5%, terdapat perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan  

95% (P<0,05) 
 
SE = �KT Galat 

   a.r 
      = � 1,197 
    3.3 
      = 0,365 
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Uji Jarak Berganda Duncan terhadap perlakuan 
 
Selingan      2          3 
JND 5%  3,00                  3,15         
JNT 5%  1,095       1,149 
 

Kelompok   Rata-rata    Notasi  
S3   17,170          a       
S1   20,849          b      
S2   21,030          b       
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Lampiran 5. Data dan analisis ragam Rendemen nata de milko 
 

 Kelompok 
 

  
Jenis Gula 

 
Lama 
Inkubasi I II III 

 
Total 

 
Rata-Rata 

S1 B1 78,286 74,581 75,294 228,161 76,054+1,966 
 B2 81,841 87,833 84,267 253,941 84,647+3,014 

 B3 88,670 89,887 91,868 270,425 87,400+1,614 
S2 B1 59,857 76,242 73,361 209,460 69,820+8,748 

 B2 83,628 91,142 87,430 262,200 87,400+3,758 
 B3 93,512 91,660 87,106 272,278 90,759+3,297 

S3 B1 61,175 65,682 63,944 190,801 63,600+2,273 

 B2 84,221 83,857 76,948 245,026 81,675+4,098 
 B3 91,716 91,647 81,743 265,106 88,369+5,738 

Total  722,906 752,531 721,961 2197,398  

Rata-rata  80,323 83,614 80,218   

 
Faktor Koreksi (FK)   = (�i�j�k Yijk)2   
                   a.b.r   

= (2197,398)2 

            3.3.3 

= (4828557,97) 
            27 
= 178835,480 

 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
 
Jenis gula        Lama inkubasi   Total         Rata-rata 
    B1    B2   B3 
S1  228,16  253,94  270,42  752,53            250,84 
S2  209,46  262,20  272,28  743,94            247,98 
S3  190,80  245,03  265,11  700,93            233,64 
Total  628,42  761,17  807,81  
Rata-rata 209,47  253,72  269,27 
 

JK Total      = �i�j�k Yijk2 - FK  

     = (59,8572+......+81,7432) – 178835,480 

               = 181395,473 – 178835,480 
                =  2559,993 
 



 46 

JKKelompok                     = 
axb

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk� ��

= = =
�
�
�

�
�
�
�

�

- FK  

          = 722,9062+ 752,5312+ 721,9612 – 178835,480 

                                                  3.3  

                    =  1610123,676 – 178835,480 
                                       9 

               = 178902,631 – 178835,480 
               = 67,151 
 

JK S                             = 
bxr

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k
ijk� ��

= = =
�
�
�

�
�
�
�

�

- FK  

             = 752,5272+ 743,9382+ 700,9332  – 178835,480 
                                      3.3  

                    = 1611047,704 – 178835,480 
                          9 

                    = 179005,301 – 178835,480 
               = 169,821 
                   

JK B-S1              =

2

1 1

2

1 1

bxr

Yijk

r

Yijk
b

j

r

k

b

j

r

k
�
�
�

�
�
�
�

�

−
�
�

�
�
�

�
��� �

= == =  
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                                     = 189673,154 – 566296,886 
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                       = 63224,385 – 62921,876 
                          = 302,509 
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           =209,4602+ 262,2002+ 272,2782  –  743,9382 

                                                              3          3.3 
                    = 186757,641 – 553443,748 

             3                     9 
                    = 62252,547 – 61493,750 

             = 758,797 
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             = 190,8012+ 245,0252+ 265,1062 – 700,9332 

           3                 3.3 
                           =  166723,953 – 491307,070 
                                      3                    9 
                       = 55574,651 – 54589,674 
                           = 984,977 
 
JK (B-S)               = JK(B-S1)+ JK(B-S2)+ JK(B-S3) 

               = 302,509 + 758,797 + 984,977 

                 = 2046,283 
 
JK Galat               = JK Total – JK Kelompok – JK S – JK (B-S) 

                 = 2559,993 – 67,151 – 169,821 – 2046,283 

             = 276,738 

 
Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 

SK       db  JK          KT        Fhitung 5% 1% 
Kelompok        2  67,151   33,575  1,941  3,63 6,23 
S   2 169,821 84,910  4,909*   3,63     6,23  
B-S        6    2046,283 341,047 19,718** 2,74 4,20 
Galat  16 276,738 17,296   
Total        26     2559,993 
Keterangan:  
** : F hitung > F tabel 1%, terdapat perbedaan yang sangat nyata pada taraf 

kepercayaan  99% (P<0,01) 
*   :  F hitung > F tabel 5%, terdapat perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan  

95% (P<0,05) 
 
SE = �KT Galat 

   a.r 
      = � 17,296 
    3.3 
      = 1,386  
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Uji Jarak Berganda Duncan terhadap perlakuan 
 
Selingan      2          3 
JND 5%  3,00                  3,15         
JNT 5%  4,158       4,366 
 

Kelompok   Rata-rata    Notasi  
S3   233,644         a       
S2   247,979         b      
S1   250,842         c       
 
 
SE = �KT Galat 

     r 
      = � 17,296 
     3 
      = 2,401  
 
Uji Jarak Berganda Duncan terhadap lama inkubasi yang tersarang pada jenis gula 

Selingan      2          3 
JND 1%  4,13                  4,34         
JNT 1%  9,916       10,421 
 

Kelompok   Rata-rata    Notasi  
B1   209,474         a       
B2   253,722         bc      
B3   269,270         c       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

Lampiran 6. Data dan analisis ragam Kadar Air nata de milko 
 

 Kelompok 
 

  
Jenis Gula 

 
Lama 
Inkubasi I II III 

 
Total 

 
Rata-Rata 

S1 B1 85,000 85,010 89,768 259,778 86,593+2,750 
 B2 90,476 90,996 86,668 268,140 89,380+2,363 

 B3 90,000 86,026 89,562 265,588 88,530+2,179 
S2 B1 85,000 86,257 88,097 259,354 86,451+1,558 

 B2 90,476 85,673 89,396 265,545 88,515+2,520 
 B3 86,364 90,777 92,868 270,009 90,003+3,320 

S3 B1 90,909 90,260 91,655 272,824 90,941+0,698 

 B2 90,476 91,246 92,664 274,386 91,462+1,110 
 B3 90,000 93,057 92,596 275,653 91,884+1,648 

Total  798,701 799,302 813,274 2411,277  

Rata-rata  88,744 88,811 90,364   

 
Faktor Koreksi (FK)   = (�i�j�k Yijk)2   
                   a.b.r   

= (2411,277)2 

            3.3.3 

= (5814256,771) 
              27 
= 215342,843 

 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
Jenis gula        Lama inkubasi   Total         Rata-rata 
    B1    B2   B3 
S1  86,593  89,380  88,530  264,50          88,168 
S2  86,451  88,515  90,003  264,97          88,323 
S3  90,941  91,462  91,884  274,28          91,429 
Total  263,985 269,357 270,417  
Rata-rata 87,995  89,786  90,138 
 

JK Total     = �i�j�k Yijk2 - FK  

    = (902+.......+ 89,3962)- 215342,843 

              = 215520,708 – 215342,843 
               =  177,865 
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              = 90,9412+ 91,4622+ 91,8842 – 274,2872 

              3                           3.3 
                
                = 25078,232 – 75233,358 

                         3                  9 
                      = 8359,411 – 8359,262 
                                    = 0,149 
 
JK (B-S)              = JK(B-S1)+ JK(B-S2)+ JK(B-S3) 

                 = 1,361 + 2,102 + 0,149  

                  = 3,612 
 
JK Galat              = JK Total – JK Kelompok – JK S – JK (B-S) 

                 = 177,865 – 15,11 – 60,933 – 3,612 

                = 98,21 
 
Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 

SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2  15,11   7,555  1,231  3,63 6,23 
S   2 60,933  30,466  4,963*  3,63 6,23 
B-S       6    3,612  0,602  0,098  2,74 4,20 
Galat  16 98,21  6,138 
Total        26     177,865 
Keterangan:  
* : F hitung > F tabel 5%, terdapat perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan  

95% (P<0,05) 
 
 
SE = �KT Galat 

    a.r 
      = � 6,138 
    3.3 
      = 0,826  
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Uji Jarak Berganda Duncan terhadap perlakuan 
 
Selingan      2          3 
JND 5%  3,00                  3,15         
JNT 5%  2,478       2,602 
 

Kelompok   Rata-rata    Notasi  
S1   88,168               a       
S2   88,323                 ab      
S3   91,429                 b       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


