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ABSTRACT 
 
 
WHEY UTILIZATION IN NATA DE MILKO PRODUCTION : A STUDY OF 

SUGAR TYPES AND INCUBATION PERIODS ON FAT CONTENT, 
TEXTURE AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES 

 
 
 The purpose of this research was to know the influence of using sugar 
types and incubation period on fat content, texture and organoleptic of nata de 
milko. 
 The result of this research showed that the used sugar types treatments and 
incubation period gave a highly significant effect (P<0.01) on fat content and 
texture of nata de milko. The group in making nata de milko, using sugar types 
(cane-sugar, palm sugar, and corn sugar) and incubation period gave a significant 
effect (P<0.05) on fat content and texture of nata de milko, however it did not 
give a  significant effect (P>0.05) on organoleptic properties (aroma, colour, 
texture, and taste) of nata de milko. The fat content of nata de milko with P1, P2 
and P3 treatments were 0.12±0.01%; 0.23±0.01% and 0.12±0.02%. The texture 
value with P1, P2 and P3 treatments were 0.25±0.01 mm/g/s; 0.30±0.00 mm/g/s 
and 0.29±0.01 mm/g/s. 
 The conclusion of this research was the sugar types influenced fat content. 
The longer incubation will decrease the texture value. The preference value of 
panelists on aroma, colour, texture, and taste of nata de milko did not influenced 
by sugar types and incubation periods treatments. 
 
 
Keywords: whey, nata, nata de milko. 
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RINGKASAN 
 
 

PEMANFAATAN WHEY DALAM PEMBUATAN 
NATA DE MILKO: KAJIAN JENIS GULA DAN LAMA INKUBASI 
TERHADAP KADAR LEMAK, TEKSTUR DAN ORGANOLEPTIK 

 
 
  Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak 
Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang dan Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi Pangan 
Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan 
Desember 2007 sampai dengan bulan Juni 2008. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
jenis gula dan lama inkubasi terhadap kadar lemak, tekstur dan organoleptik nata 
de milko  
  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nata de milko yang 
dibuat dari whey yang merupakan hasil samping dari hasil pembuatan  keju yang 
diperoleh dari Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, air kelapa, Acetobacter 
xylinum, gula pasir, gula kelapa, dan gula jagung. Metode yang digunakan adalah 
percobaan tersarang dengan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok dengan 
dua perlakuan. Perlakuan pertama adalah penggunaan jenis gula (gula pasir, gula 
kelapa, gula jagung). Perlakuan kedua adalah waktu inkubasi selama 7, 9, dan 11 
hari. Pada penelitian ini dilakukan tiga pengelompokan yang didasarkan pada hari 
pembuatan  (produksi)  nata de milko. Variabel yang diukur adalah kadar lemak, 
tekstur, dan organoleptik. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan 
analisa ragam dan apabila menunjukkan adanya perbedaan pengaruh di antara 
perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan jenis gula dan 
lama inkubasi memberikan pengaruh berbeda yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap rata-rata kadar lemak dan tekstur  nata de milko. Kelompok pembuatan 
nata de milko dan penggunaan jenis gula (gula pasir, gula kelapa, gula jagung) 
dan lama inkubasi memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar 
lemak dan tekstur nata de milko, tetapi tidak memberikan pengaruh perbedaan 
yang nyata (P>0,05) terhadap rata-rata organoleptik aroma, warna, tekstur, dan 
rasa nata de milko. Rata-rata kadar lemak nata de milko dengan perlakuan 
penggunaan gula pasir (P1), gula kelapa (P2) dan gula jagung (P3) adalah 
0,12±0,01%; 023±0,01% dan  0,12±0,02%. Rata-rata tekstur dengan perlakuan 
penggunaan gula pasir (P1), gula kelapa (P2) dan gula jagung (P3) adalah 
0,25±0,01mm/g/dtk ; 0,30±0,00mm/g/dtk dan 0,29±0,01 mm/g/dtk. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai rata-rata kadar lemak nata de 
milko dengan perlakuan penggunaan gula kelapa cenderung lebih tinggi daripada 
penggunaan gula pasir dan gula jagung. Semakin lama inkubasi memberikan nilai 
tekstur semakin menurun sehingga tekstur nata de milko semakin keras. Nilai 
kesukaan panelis terhadap aroma, warna, tekstur, dan rasa pada nata de milko 
tidak  dipengaruhi oleh perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Nata merupakan selulosa yang dibentuk dari hasil metabolisme Acetobacter 

xylinum. Proses pembentukan nata dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

substrat atau medium fermentasi, sumber karbon, sumber nitrogen, konsentrasi 

starter, suhu dan lama  fermentasi. 

Dalam pembuatan nata bahan baku utama dan yang umum digunakan adalah 

air kelapa, sehingga nata yang dihasilkan disebut nata de coco. Pemberian nama 

terhadap nata yang diproduksi biasanya berkaitan dengan substrat yang digunakan 

seperti penggunaan sari buah nanas yang disebut nata de pina. 

 Whey yang merupakan hasil samping dari pengolahan keju mengandung 

nutrisi (laktosa, protein, lemak, kalsium, laktat, dan air) sehingga dapat digunakan 

untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum. Selama ini ketersediaan whey sebagai 

bahan baku cukup melimpah, oleh karena itu pemanfaatan whey menjadi produk 

nata diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pengembangan teknologi untuk 

meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan nilai ekonomi. Whey yang 

digunakan dalam media fermentasi Acetobacter xylinum dalam pembuatan nata de 

milko perlu ditambahkan gula sebagai sumber karbon untuk memacu pertumbuhan 

Acetobacter xylinum dalam membentuk selulosa.  

Sebagai sumber karbon dalam pembuatan nata dapat ditambahkan gula. Gula 

yang ditambahkan dalam pembuatan nata de milko ini meliputi gula pasir, gula 

kelapa dan gula jagung. Nata yang dijual di pasaran sebagian besar menggunakan 

gula pasir sebagai sumber karbon. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
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lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penggunaan jenis gula karena tiap 

jenis gula mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga kemungkinan akan 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas nata. Selain itu penggunaan 

gula tersebut karena gula mempunyai daya larut yang tinggi dalam air, dan mudah 

didapat di toko-toko terdekat. Lama inkubasi mempengaruhi kualitas nata karena 

berhubungan erat dengan proses pembentukan selulosa oleh bakteri dan sifat 

karakteristik nata. 

Dilihat dari komposisi kimia whey, dimungkinkan whey dapat digunakan 

sebagai substrat fermentasi dalam pembuatan nata de milko. Namun, untuk 

meningkatkan pertumbuhan yang cepat perlu penambahan nutrisi diantaranya 

sumber karbon. 

Penambahan gula pada proses pembuatan nata de milko akan mempengaruhi 

kadar   lemak, tekstur dan organoleptik karena gula dapat dimetabolisme menjadi 

lemak dan dapat digunakan dalam pembentukan selulosa oleh Acetobacter 

xylinum sehingga akan mempengaruhi tekstur nata de milko. Nata de milko 

dengan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi akan mempengaruhi penerimaan 

panelis pada uji organoleptik karena setiap panelis mempunyai tingkat kesukaan 

yang berbeda. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 Masalah yang perlu dikaji melalui penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengaruh penggunaan berbagai jenis gula dan lama inkubasi dalam pembuatan  

nata de milko ditinjau dari kadar lemak, tekstur dan organoleptik 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

berbagai jenis gula dan lama inkubasi dalam pembuatan  nata de milko ditinjau 

dari kadar lemak, tekstur dan organoleptik sehingga dapat dihasilkan nata de 

milko dengan kualitas yang baik. 

 
1.4. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

1. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga nata de milko 

menjadi produk olahan yang dapat diterima oleh konsumen dengan baik. 

2. Bahan informasi bagi masyarakat dan industri pangan yang terkait dalam 

pengolahan nata. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Whey merupakan hasil samping dari pembuatan keju yang 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 

(Spreer, 1998). Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari hasil samping keju 

(whey) adalah nata de milko. 

Nata merupakan makanan berbentuk gel dengan tekstur agak kenyal, 

padat, kokoh, putih dan transparan (menyerupai kolang-kaling), dihasilkan dari air 

kelapa dengan bantuan mikroorganisme Acetobacter xylinum (Sutarminingsih, 

2004). Unsur-unsur utama yang sangat diperlukan oleh bakteri untuk 

pertumbuhannya adalah karbon dan nitrogen. Menurut Nurwantoro dan Djarijati 
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(1996), karbon merupakan bagian dari sitoplasma, enzim, dinding sel dan 

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

digunakan sebagai energi. Yang menjadi sumber karbon adalah karbohidrat yaitu 

monosakarida (glukosa, fruktosa, galaktosa), disakarida (maltosa, laktosa, 

sukrosa), dan polisakarida (pati, pektin, selulosa). Gula merupakan bahan yang 

dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroba. Penggunaan 

gula tersebut karena gula mempunyai daya larut yang tinggi dalam air.  

Untuk memperoleh nata yang mempunyai ketebalan maksimal, 

pemanenan dilakukan setelah diinkubasi selama 12-15 hari (Susanto, 1998). Lama 

inkubasi yang digunakan dalam pembuatan nata yang ada di pasaran yaitu selama 

±14 hari. 

Pembentukan nata terjadi karena karbohidrat pada medium dipecah 

menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak (Guanosin 

trifosfat) membentuk prekursor perinci 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-fosfat yang kemudian diakhiri dengan terbentuknya asam piruvat. Glukosa 6-P 

yang terbentuk pada proses glikolisis inilah yang digunakan oleh Acetobacter 

xylinum untuk menghasilkan selulosa.  

Sebagian besar nata yang dijual di pasaran menggunakan gula pasir 

sebagai sumber karbon. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut tentang 

penggunaan berbagai jenis gula dan lama inkubasi untuk mengetahui sifat fisik 
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dan kimia nata de milko. Penggunaan berbagai jenis gula dan lama inkubasi akan 

mempengaruhi dalam pembentukan nata. 

 
1.6 Hipotesis Penelitian 

H0: Penggunaan jenis gula dan lama inkubasi tidak berpengaruh nyata terhadap     

kualitas  nata de milko ditinjau dari kadar lemak, tekstur dan organoleptik 

H1:  Penggunaan jenis gula dan lama inkubasi berpengaruh nyata terhadap kualitas            

nata de milko ditinjau dari kadar lemak, tekstur dan organoleptik 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Nata 

Nata berasal dari bahasa latin “natare” yang berarti mengapung. Nata 

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

merupakan lapisan tipis dari sel dan polisakarida yang dibentuk oleh bakteri 

Acetobacter xylinum (Africa,1949). Menurut Suhardiyono (1991), nata adalah 

jenis makanan yang dibuat di Filipina dengan cara memfermentasikan air kelapa 

atau sari buah. Nata berasal dari bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggris 

berarti cream. 

Nata adalah biomassa yang sebagian besar terdiri dari selulosa, berbentuk 

agar dan berwarna putih. Massa ini berasal dari pertumbuhan Acetobacter xylinum 

pada permukaan media cair yang asam dan mengandung gula (Anonimb, 2007). 

Menurut Kurniawati (2002), nata adalah makanan hasil fermentasi oleh bakteri 

Acetobacter xylinum, berbentuk padat, sedikit kenyal, rasanya seperti kolang-

kaling dan berwarna putih. Susanto dan Saneto (1994) berpendapat bahwa nata 

merupakan suatu zat yang menyerupai gel, tidak larut dalam air dan terbentuk 

pada permukaan media fermentasi air kelapa dan beberapa sari buah yang masam.  

Nata merupakan hasil dari metabolit primer. Metabolit primer adalah 

persenyawaan yang merupakan produk akhir atau produk antara yang dihasilkan 

dari metabolisme sel yang mempunyai berat molekul yang lebih besar atau 

dikonversikan menjadi koenzim (Judoamidjojo, Darwis dan Sa’id, 1992).  

Produk nata dapat dibuat tidak hanya dari air kelapa (nata de coco), tetapi 

juga dapat dibuat dari berbagai jenis bahan yang mengandung gula, protein dan 
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mineral. Misalnya nata de pina (dari sari buah nanas), nata de mango (dari sari 

buah mangga), nata de soya (dari limbah tahu) (Pambayun, 2002). 

 
2.2. Whey 

 Whey adalah serum susu yang dihasilkan dari industri pembuatan keju 

setelah proses pemisahan kasein dan lemak selama pengendapan susu. Whey yang 

keluar dari sebuah tong keju umumnya mempunyai suhu antara 29-41OC dengan 

pH antara 4-6 (Jenie dan Rahayu, 1993). Menurut Clark (1992), whey merupakan 

cairan bening berwarna kuning kehijauan yang diperoleh dari pengepresan dadih 

susu selama proses pembuatan keju. Sedangkan Kosikowski (1982) berpendapat 

bahwa whey adalah cairan berwarna kuning kehijauan yang terpisah dari susu, 

biasanya diperoleh dengan cara pengasaman, pemanasan atau koagulasi rennet. 

 Berdasarkan mekanisme koagulasi kasein, Spreer (1998) membedakan 

whey menjadi dua yaitu whey manis dan whey asam. Whey manis diperoleh dari 

koagulasi kasein secara enzimatik dan umumnya bebas dari kalsium, sedangkan 

whey asam diperoleh dari koagulasi kasein dengan asam dan umumnya 

mengandung kalsium laktat. Kosikowski (1982) manambahkan bahwa 

terbentuknya whey asam (acid whey) atau whey manis (sweet whey) tergantung 

dari jenis dan macam keju yang dihasilkan, contohnya whey asam diperoleh dari 

keju cottage, dimana whey asam ini memiliki pH 4,5-4,8. Whey manis diperoleh 

dari keju cheddar, mozzarella, gouda dan swiss dengan pH yang dihasilkan dari 

keju jenis ini berkisar antara 5,9-6,4. 

Kandungan gizi whey antara lain protein, gula susu (laktosa), mineral dan 

sejumlah kecil lemak. Protein whey mengandung banyak belerang dan asam 

amino essensial (Idris, 1995). Sedangkan menurut Handayani (2004) whey 
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mengandung zat gizi diantaranya 6,5% padatan yang terdiri dari 4,8% laktosa, 

0,6% protein, 0,6% mineral, 0,15% asam laktat, 0,25% nitrogen non protein dan 

0,1% lemak. Adapun komposisi dari whey segar dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi rata-rata whey asam dan whey manis  
Komposisi  Whey asam (pH 4,6-4,8) Whey manis (pH 5,9-6,4) 
Total padatan (%)  6,3-7    6,3-7 
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 
Kalsium (%)   1,2-1,6    0,4-0,6 
Laktat (%)   2    6,4    
Air (%)   93,0    93,0 
Sumber: Clark (1992). 
 

 

2.3. Acetobacter xylinum 

Acetobacter xylinum merupakan bakteri yang sangat efisien menghasilkan 

selulosa, merupakan gram negatif, berbentuk batang, berpasangan dan saling 

berikatan, bergerak dengan flagella dan tidak membentuk endospora. Pada kondisi 

tertekan, Acetobacter xylinum berubah bentuk dengan menggembung atau 

memanjangkan filamen (Krystynowicz., Jezierska, Bielecki, Klemenska, Masny 

and Plucienniczak, 2005). Menurut Dunn (1959), Acetobacter dikelompokkan 

menjadi dua kelompok yang mampu mengoksidasi asam asetat menjadi 

karbondioksida dan air serta kelompok yang mampu mengoksidasi asam asetat. 

Bakteri yaitu Acetobacter xylinum, tumbuh membentuk pelikel tebal        

di atas permukaan medium, pelikel tebal tersebut adalah nata yang bisa 

dicampurkan ke dalam minuman atau makanan. Acetobacter xylinum dapat 

dibiakkan pada suatu media dikenal sebagai starter (Sutarminingsih, 2004). 

Menurut Kuswanto dan Sudarmadji (1987), bakteri pembentuk nata  

adalah Acetobacter xylinum. Bakteri ini digolongkan dalam ordo 
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Pseudomonasdales, famili Acetobacteraceae, genus Acetobacter, spesies xylinum. 

Ciri-ciri Acetobacter xylinum antara lain berbentuk elip sampai batang, lurus atau 

melingkar, berukuran 0,6-0.8 µm, hidup sendiri atau berpasangan membentuk 

rantai, tidak membentuk endospora, mengoksidasi asam asetat, membentuk CO2  

dan H2O, tidak menghidrolisis laktosa dan tepung (Holt, Krieg, Sneath, Stanley 

and Williams, 1984). Sedangkan menurut Breed, Murray and Smith (1957), 

bakteri pembentuk nata adalah Acetobacter xylium. Bakteri ini mempunyai ciri-

ciri yaitu berbentuk batang, panjang kira-kira 2 mikron, non metal, gram negatif 

dan mampu membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, propil alkohol dan glikol, 

mampu melakukan reaksi katalis dan dapat mengoksidasi asam asetat menjadi 

karbondioksida dan air. 

Bakteri Acetobacter xylinum digunakan sebagai pembentuk nata karena 

kemampuannya mengubah gula menjadi selulosa. Acetobacter xylinum dapat 

mengubah gula menjadi selulosa. Selulosa yang terbentuk di dalam media tersebut 

berupa benang-benang yang bersama dengan polisakarida membentuk jaringan 

yang terus-menerus menebal menjadi lapisan nata (Suryani, Hambali dan 

Suryadarma, 2005). 

Tanda awal tumbuhnya bakteri nata dapat dilihat dari keruhnya media cair 

tadi setelah difermentasi selama 24 jam. Setelah 36-48 jam, lapisan tipis yang 

tembus cahaya mulai terbentuk di permukaan media dan cairan di bawahnya 

mulai semakin jernih. Pada kondisi yang mendukung, jika diperam selama satu 

bulan, lapisan nata akan terbentuk hingga ketebalan 5 cm. Meskipun demikian, 

biasanya nata telah siap panen setelah delapan hari dengan tebal sekitar 1,5 cm 

(Saragih, 2004).  
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2.4. Aktivitas Pembentukan Nata 

 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 diluar sel (Palungkun, 

1993). Menurut Sutarminingsih (2004), selulosa yang dibentuk oleh Acetobacter 

xylinum akan tampak seperti fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau 

kapas apabila diamati dengan 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). 

 Menurut Pambayun (2002), Acetobacter xylinum apabila ditumbuhkan 

dalam media yang kaya akan sukrosa (gula pasir), bakteri ini akan memecah 

sukrosa ekstraseluler menjadi glukosa dan fruktosa. Senyawa-senyawa glukosa 

dan fruktosa tersebut baru dikonsumsi sebagai bahan bagi metabolisme sel. 

Bakteri Acetobacter xylinum merombak gula untuk memperoleh energi yang 

diperlukan bagi metabolisme sel. Selain itu, bakteri ini juga mengeluarkan enzim 

yang mampu menyusun (mempolimerisasi) senyawa glukosa menjadi polisakarida 

yang dikenal dengan selulosa ekstraseluler (nata). Fruktosa selain digunakan 

sebagai sumber energi, bahan dasar nata setelah dihidrolisis menjadi glukosa, juga 

berperan sebagai induser bagi sintesis enzim ekstraseluler polimerase.  



 11 

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembentukan Nata 

 Proses 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. 

 Menurut Rahman (1992), ada empat hal yang diperlukan dalam proses 

fermentasi yaitu mikroba, medium fermentasi, dan kondisi lingkungan. Seleksi 

terhadap jenis, sifat serta jumlah inokulum yang akan ditambahkan akan 

menentukan kualitas dan kuantitas hasil fermentasi. Fermentasi menurut 

Judoamidjojo dkk. (1992), dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kadar gula, 

oksigen, pH, medium, CO2, hidrogen, mineral, faktor tumbuh, suhu, tekanan 

medium dan tekanan udara. 

 
2.5.1. Sumber Karbon  

Menurut Nurwantoro dan Djarijati (1996), karbon merupakan bagian dari 

sitoplasma, enzim, dinding sel dan termasuk bahan cadangan di dalam sel. Hasil 

oksidasi dari senyawa karbon juga digunakan sebagai energi. Yang menjadi 

sumber karbon adalah karbohidrat yaitu monosakarida (glukosa, fruktosa, 

galaktosa), disakarida (maltosa, laktosa, sukrosa), dan polisakarida (pati, pektin, 

selulosa). Gula merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai sumber karbon 

untuk pertumbuhan mikroba. Penggunaan gula tersebut disebabkan oleh gula 

mempunyai daya larut yang tinggi dalam air. 
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Menurut Kurniawati (2002), sumber karbon umumnya menggunakan gula 

pasir karena harganya relatif murah. Tapi tidak menutup kemungkinan 

memanfaatkan sumber karbon yang lain seperti gula kelapa.  

 
2.5.2. Sumber Nitrogen  

 Menurut Pambayun (2002), bahan yang baik bagi pertumbuhan 

Acetobacter xylinum dan pembentukan nata adalah ekstrak khamir dan kasein. 

Namun, amonium sulfat dan amonium fosfat merupakan bahan yang lebih cocok 

digunakan dari sudut pandang ekonomi dan kualitas nata yang dihasilkan. 

 Iwantono (1996) menambahkan urea ke dalam media fermentasi untuk 

menambah nitrogen bagi keperluan metabolisme bakteri Acetobacter xylium. 

Menurut hasil penelitian Nastiti (2000), penambahan NPK sebagai sumber 

nitrogen berpengaruh terhadap sifat fisiko-kimia nata de molases. Suwasono, 

Maryanto, Erma dan Palupi (2000) menyatakan bahwa NPK dapat digunakan 

sebagai sumber nitrogen sebanyak 0,03% dalam pembuatan nata de molases. 

 
2.5.3. Nilai pH Medium Fermentasi 

 Setiap mikroorganisme mempunyai kisaran nilai pH yang 

pertumbuhannya masih memungkinkan dan masing-masing biasanya mempunyai 

pH optimum (Nurwantoro dan Djarijati, 1996). Menurut Krystynowicz et al. 

(2005), pH optimum untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum berkisar antara 5,4-

6,2. 

 Saono, Hill and Dhamcharee (1986) mengemukakan bahwa pH yang 

digunakan adalah 3,9-5,9. Astawan dan Astawan (1990) berpendapat bahwa pH 

untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum berkisar antara 4-5. Untuk mencapai pH 
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optimum pertumbuhan Acetobacter xylinum biasanya ditambahkan asam asetat 

dalam media fermentasi. 

 
2.5.4. Ketersediaan Oksigen 

 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/l sehingga persediaan oksigen yang kontinyu sangat 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme. 

 Menurut Rahman (1992), jumlah oksigen yang dibutuhkan pada setiap 

proses fermentasi berbeda tergantung pada sumber karbon yang digunakan dan 

komposisi kimia sel. Perpindahan oksigen dari udara ke dalam sel 

mikroorgaanisme selama proses fermentasi berlangsung, terjadi dalam tiga tahap 

yaitu tahap perpindahan oksigen dari gelembung udara ke dalam larutan, tahap 

perpindahan oksigen terlarut dari medium fermentasi ke dalam sel 

mikroorganisme, dan tahap pengambilan oksigen terlarut oleh sel. 

 
2.5.5. Lama dan Suhu Inkubasi 

 Menurut Pambayun (2002), campuran air kelapa yang sudah diberi bibit, 

dibiarkan selama 7-8 hari agar terjadi proses fermentasi dan terbentuklah nata. 

Setelah ditanam, bibit nata akan segera berkembang dan tumbuh dengan 

perkembangan yang sangat pesat hingga hari kelima. Kondisi yang harus benar-

benar dijaga adalah pada hari 1-5 setelah pemberian bibit nata, karena pada 

periode ini bakteri nata sangat rentan terhadap kontaminan dan pengaruh kondisi 

lingkungan. 
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Untuk memperoleh nata yang mempunyai ketebalan maksimal, 

pemanenan dilakukan setelah diinkubasi selama 12-15 hari (Susanto, 1998). 

Menurut Atih (1979), waktu yang diperlukan untuk memperoleh nata yang tebal 

selama ± 14 hari. 

Menurut Rahadiyanto (2001), dalam pembuatan nata de aqua semakain 

lama waktu fermentasi dapat menyebabkan tekstur menjadi semakin lunak, 

sehingga untuk memperoleh tekstur yang sesuai, lama inkubasi yang digunakan 

adalah 10 hari. Warsino (2004) berpendapat bahwa setelah satu minggu diinkubasi 

(diperam) akan terbentuk nata dengan ketebalan 2-3 cm. 

 Suhu inkubasi terbaik untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum menurut 

Astawan dan Astawan (1990) adalah 28-30oC. Pada suhu di bawah 15oC dan di 

atas 35oC tidak terjadi pembentukan nata, wadah fermentasi ditutup rapat dengan 

kertas koran dan diperoleh pada suhu terbaik 30oC.  

 
2.6. Jenis Gula 

• Gula pasir 

 Gula adalah kristal dengan rasa manis yang diekstrak dari tebu atau bit. 

Baik tebu maupun bit menghasilkan senyawa alam yang sama yang secara kimia 

disebut dengan sukrosa. Gula merupakan disakarida, disusun dari monosakarida 

yang terikat secara kimia yaitu glukosa dan fruktosa (Beckett, 1994). 

Gula pasir yang dikenal sebagai sukrosa merupakan senyawa penting 

dalam tubuh manusia karena berfungsi sebagai sumber energi dengan 

menghasilkan 387 kalori tiap 100 gramnya (Gautara dan Wijandi, 1975). 

Berdasarkan sifat kimianya, sukrosa adalah karbohidrat dengan rumus kimia 
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C12H22O11 yang merupakan disakarida dan terdiri dari dua komponen 

monosakarida yaitu D-glukosa dan D-fruktosa.  

Gula pasir yang biasa digunakan dalam rumah tangga adalah gula pasir 

yang terbuat dari tebu/bit. Gula ini sebenarnya adalah sukrosa, jenis disakarida 

yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Gula, baik glukosa, fruktosa dan ion-ion 

banyak digunakan dalam proses pembuatan aneka produk misalnya pada proses 

pembuatan jeli, sari buah, dan susu kental manis. Disamping sebagai pemanis, 

gula juga dapat digunakan sebagai pengawet alam (Mariyanti, 1992). 

• Gula Merah (Kelapa Kelapa)  

Gula merah merupakan salah satu produk gula yang banyak terdapat di 

pasaran. Gula ini diperoleh dari ekstraksi nira beberapa macam tanaman, antara 

lain tebu, aren, siwalan, dan kelapa (Gautara dan Wijandi, 1975). 

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).  

Nilai kualitas gula kelapa di pasaran ditentukan oleh tingkat kekerasan dan 

warnanya. Kualitas gula kelapa di pasaran ada tiga macam, yaitu kualitas super, A 

dan B. Kualitas super adalah gula kelapa yang keras dan warnanya kuning 

kecoklatan. Kualitas A adalah gula kelapa yang berwarna coklat kehitaman dan 

keras, dan kualitas B gula kelapa yang teksturnya agak lembek dan warnanya 

kuning kecoklatan (Susanto, 1998). Menurut Gautara dan Wijandi (1975), kualitas 

gula merah ditentukan oleh kandungan yang ada dalam gula dan oleh 

kenampakannya, yaitu bentuk, warna dan kekerasannya. Berdasarkan penilaian 
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dari warnanya, gula yang berwarna cerah mempunyai mutu yang lebih baik       

dari pada yang berwarna gelap. 

Bentuk gula kelapa di pasaran ada empat macam, yaitu gula batok, gula 

kotak, gula bumbung dan gula semut. Gula batok bentuknya seperti tempurung 

kelapa, gula kotak berbentuk empat persegi panjang, dan gula bumbung berbentuk 

silinder. Gula semut berbentuk seperti gula pasir akan tetapi warnanya kuning 

kecoklatan (Anonim, 1994). Adapun komposisi gula dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Gizi yang Terkandung dalam Setiap 100 g Gula Kelapa dan Gula 
Pasir 

Komposisi                           Gula 
      Kelapa   Pasir 
Kalori (Kal)     386   364 
Protein (g)     3   0 
Lemak (g)     10   0   
Hidrat Arang (g)    76   94 
Kalsium (mg)     76   5 
Fosfor (mg)     37   1 
Besi (mg)     2,6   0,1 
Air (g)      10   5,4 
Sumber: Sarengat, Priyani dan Anti (1986). 

• Gula jagung  

Gula jagung merupakan sari alami yang di ekstrak dari jagung, tapioka, 

sayuran, buah-buahan dan tumbuhan lainnya (Anonim, 2008). Biji jagung 

mengandung sekitar 71-73% karbohidrat yang terdiri dari pati, sebagian kecil gula 

dan serat kasar. Pati terutama terdapat di bagian kulit. Lemak jagung sekitar 5% 

dan sebagian besar adalah asam lemak tidak jenuh linoleat. Kira-kira 80% lemak 

jagung terdapat di lembaga dan sebagian kecil di bagian luar (Syarief dan Irawati, 

1986). 

Gula jagung dan produk-produk lainnya seperti sirup terbuat dari tepung 

jagung yang ditambah enzim sehingga menjadi fruktosa. Kalori yang dihasilkan 
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lebih rendah dari gula pasir sehingga banyak digunakan sebagai gula diet. 

(Anonimb, 2007).  

 
2.7. Starter 

 Rahman (1992) berpendapat bahwa kriteria penting bagi mikroba agar 

dapat digunakan sebagai starter yaitu sehat dan berada dalam keadaan aktif, 

tersedia dalam jumlah yang cukup, berada dalam bentuk morfologi yang sesuai, 

bebas dari kontaminan dan kemampuannya dalam membentuk produk. 

 Tersedianya starter yang baik merupakan faktor yang paling 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, jumlah bakteri akan mencapai maksimal 

(Sutarminingsih, 2004). Alaban (1962) menambahkan bahwa jumlah starter 

terbaik pada pembuatan nata adalah 10-20% untuk menghasilkan ketebalan nata 

yang maksimal. 

 
2.8. Kualitas nata de milko 

Tekstur 

Tekstur suatu bahan pangan dipengaruhi oleh bentuk dan susunan 

strukturnya, dan hal ini sangat tergantung pada penanganan dan pengolahan bahan 

pangan tersebut (Caric, 1992). Tekstur merupakan parameter terpenting untuk 

produk nata. Menurut de Man (1997), tekstur dari bahan pangan dapat dievaluasi 

dengan uji mekanik (dengan instrumen)atau dengan analisis secara penginderaan. 
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Menurut Bourne (1982), nilai tekstur yang makin tinggi menunjukkan 

tekstur yang makin lunak dan nilai tekstur yang makin rendah menunjukkan 

tekstur yang makin keras. Kekerasan gel nata disebabkan karena kandungan sel-

sel serat selulosa yang terdiri dari sekumpulan serat-serat paralel yang berikatan 

satu dengan yang lain sehingga mempunyai struktur yang stabil (Berk and 

Braverman, 1980). Nilai tekstur yang tinggi disebabkan oleh kepekatan medium 

fermentasi yang ada sehingga pembentukan selulosa oleh bakteri terjadi secara 

lambat yang pada akhirnya menghasilkan nata dengan susunan selulosa yang lebih 

longgar sehingga banyak air yang terperangkap di dalamnya (Kurniadewi, 2003). 

 
Kadar Lemak 

 Lemak merupakan salah satu komponen penting penyusun bahan pangan. 

Pada bahan pangan lemak berperan dalam pembentukan karakter fisik termasuk 

flavor, tekstur, rasa lembut di mulut dan juga berperan dalam oksidasi lemak 

(Anonim, 2006). Menurut Hernowo (1997), pada produksi nata de coco dengan 

konsentrasi 20% dengan lama inkubasi 2 minggu merupakan konsentrasi starter 

yang terbaik dalam produksi nata dengan kadar lemak 0,31%. 

 
Organoleptik 

Organoleptik dari suatu bahan pangan akan mempengaruhi diterima atau 

ditolak bahan pangan tersebut oleh masyarakat sebelum menilai kandungan gizi 

dari bahan pangan (Winarno, 2002). 

Pengujian mutu organoleptik dilakukan dengan cara menggunakan indera 

pengecap, pembau dan peraba pada bahan pangan yang dikonsumsi. Interaksi 

hasil penelitian dengan alat inderawi dipakai untuk mengukur mutu bahan pangan 
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dalam rangka pengendalian mutu dan perkembangan produk (Idris, 1995). Metode 

dalam pengujian mutu organoleptik bahan pangan dapat digunakan untuk 

membedakan kualitas bahan pangan tentang bau, rasa dan tekstur secara langsung 

pengujian mutu (Larmond, 1997). 

Bahan pangan umumnya tidak terdiri dari satu rasa tetapi merupakan 

gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh (Mc Bride and Mc Fie, 1990). Rasa 

sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu dapat mengalami 

perubahan selama penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur atau 

viskositas dapat pula mengubah cita rasa (Winarno, 2002). Menurut Kartika, 

Guritno, Purwadi dan Ismoyowati (1992), rasa yang diterima panelis berkaitan 

dengan pengelihatan, pembauan, dan perabaan. Pemberian bumbu-bumbu 

umumnya bertujuan untuk memberikan rasa tertentu pada suatu produk dengan 

proses.  

 Menurut Kumalaningsih (1986) dalam Damayanti (2002), rasa suatu 

bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila telah 

mendapatkan perlakuan atau pengolahan maka rasanya akan dipengaruhi oleh 

bahan yang ditambahkan selama pengolahan. Rasa nata yang asam akan hilang 

setelah mendapat perlakuan perendaman berkali-kali dengan air dan perebusan 

berulang-ulang. Sedangkan rasa hambar nata akan hilang apabila setelah 

mendapat perlakuan perendaman dalam larutan air gula atau dengan perebusan air 

gula maka rasa nata tersebut akan menjadi manis.  

 Menurut Pambayun (2002) nata yang sudah bebas asam, kemudian direbus 

dalam air gula dengan perbandingan 1 kg nata, 2 liter air, dan 0,5 kg gula. 

Penambahan gula disesuaikan dengan selera konsumen. 
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Warna merupakan salah satu faktor penentu mutu produk, baik tidaknya 

cara pencampuran atau pengolahan ditandai dengan adanya warna yang beragam. 

Ada 5 penyebab warna suatu bahan, yaitu : pigmen yang secara alami terdapat 

pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi maillard, oksidasi dan penambahan 

zat pewarna alami atau buatan (Winarno, 2002). Menurut de Man (1997) warna 

merupakan petunjuk adanya perubahan kimia dalam suatu bahan pangan. Bahan 

pangan yang telah mengalami pemanasan akan kelihatan nyata dalam perubahan 

warna.  

Aroma bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan dapat 

berasal dari lingkungan. Aroma dan bau yang terdapat pada produk susu 

fermentasi sebagian besar dihasilkan oleh perubahan laktosa oleh bakteri dan juga 

dihasilkan oleh metabolisme zat penyusun yang lain (Tamime and Robinson, 

1989). 

Tekstur makanan dapat memberikan pengaruh yang penting bagi 

konsumen. Tekstur digunakan konsumen bukan untuk mengindikasi keamanan 

pangan tetapi dengan menggunakan panca indera merupakan faktor penting bagi 

produk tersebut. Nilai tekstur yang tinggi disebabkan oleh kepekatan medium 

fermentasi yang ada sehingga pembentukan selulosa oleh bakteri terjadi secara 

lambat yang pada akhirnya menghasilkan nata dengan susunan selulosa yang lebih 

longgar sehinga banyak air yang terperangkap di dalamnya (Kurniadewi, 2003). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak 

Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang dan Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan 

Desember 2007 sampai dengan bulan Juni 2008. 

 
3.2. Materi Penelitian  

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nata de milko yang 

dibuat dari whey yang merupakan hasil samping dari hasil pembuatan  keju yang 

diperoleh dari di UPTD pengolahan keju gouda desa Bambang, Wajak, Kabupaten 

Malang, air kelapa yang diperoleh dari pedagang kelapa di pasar Dinoyo, 

Acetobacter xylinum dari Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, gula pasir (Gulaku Murni), 

gula kelapa, dan gula jagung (Tropicana Slim) yang diperoleh dari pasar besar 

Malang. 

  Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah MgSO4                  

(e-Merck, Jerman), KH2PO4 (e-Merck, Jerman), NPK, asam cuka, alkohol.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah kompor gas, panci, 

loyang plastik, pisau stainless steel, gelas ukur, sendok, telenan, baskom, tissue, 

saringan, plastik, kertas saring, tali (benang kasur), penetrometer (MBT Universa 

Penetrometer 1/10 TH MM DIV), dan soxhlet merk Gerhardt. 
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3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Percobaan Tersarang dengan 

menggunakan Rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan pertama 

adalah penggunaan jenis gula (gula pasir, gula kelapa, gula jagung). Perlakuan 

kedua adalah waktu inkubasi selama 7, 9, dan 11 hari. Perlakuan yang tersarang 

adalah waktu inkubasi yang tersarang pada penggunaan jenis gula. Pada penelitian 

ini dilakukan tiga pengelompokan yang didasarkan pada hari pembuatan  

(produksi)  nata de milko.  Adapun  rancangan  perlakuan  pada penelitian ini 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel  3.Rancangan Percobaan Tersarang dengan menggunakan rancangan dasar  
Rancangan Acak Kelompok   

    Perlakuan     Waktu inkubasi            Kelompok 
        K1      K2      K3 

P1  B1  P1B1K1 P1B1K2 P1B1K3 
   B2  P1B2K1 P1B2K2 P1B2K3 
   B3  P1B3K1 P1B3K3 P1B3K3 

P2  B1  P2B1K1 P2B1K2 P2B1K3 
   B2  P2B2K1  P2B2K2 P2B2K3 
   B3  P2B3K1  P2B3K3 P2B3K3 

P3  B1  P3B1K1 P3B1K2 P3B1K3 
   B2  P3B2K1  P3B2K2 P3B2K3 
   B3  P3B3K1  P3B3K3 P3B3K3 
 
Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah :   

P1 :  Penggunaan gula pasir sebanyak 7,5% 

P2 :  Penggunaan gula kelapa sebanyak 7,5% 

P3 : Penggunaan gula jagung sebanyak 7,5% 

B1: Waktu inkubasi selama 7 hari 

B2 : Waktu inkubasi selama 9 hari 

B3 : Waktu inkubasi selama 11 hari 
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3.4. Prosedur Pembuatan Nata de Milko  

 Prosedur pembuatan nata de milko yang digunakan dalam penelitian ini 

mengikuti prosedur Al Awwaly dan Sawitri (2004) sebagai berikut: 

1. Whey dan air kelapa disaring menggunakan kain saring 

2. Pencampuran whey 60% (v/v) dan air kelapa 30% (v/v) beserta bahan-

bahan, antara lain gula pasir, gula kelapa, dan gula jagung, sumber 

nitrogen (NPK) 

3. Dipanaskan sampai mendidih selama 20 menit 

4. Ditempatkan pada loyang plastik dan didinginkan sampai suhu 25ºC 

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

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

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

32ºC  

8. Pemanenan nata de milko 

Proses Pembuatan nata de milko dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Proses Pembuatan nata de milko menurut Al Awwaly dan Sawitri 
(2004) 
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3.5. Variabel Pengamatan   

Pengamatan dilakukan terhadap produk nata de milko dengan parameter 

sebagai berikut :  

a. Kadar lemak diuji dengan menggunakan metode soxhlet (Sudarmadji, Haryono, 

dan Suhardi, 1997). Prosedur pengujian seperti tampak pada Lampiran 2. 

b. Tekstur diuji dengan menggunakan metode uji penetrasi menurut Yuwono dan 

Susanto (1998). Prosedur pengujian seperti tampak pada Lampiran 3. 

c. Uji organoleptik yang meliputi kesukaan terhadap warna, rasa, aroma, dan 

tekstur produk dengan menggunakan metode Hedonic Scale Scoring (Idris, 

1995). Panelis yang digunakan adalah panelis tidak terlatih sebanyak 30 

orang. Contoh daftar pertanyaan uji kesukaan terdapat pada Lampiran 4. 

 
3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa ragam dan apabila 

menunjukkan adanya perbedaan pengaruh di antara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Yitnosumarto, 1991). 

 
3.7. Batasan Istilah 

Whey  : Cairan yang berwarna kuning kehijauan yang diperoleh 

dari hasil pengepresan curd selama proses pembuatan 

keju 

Nata de milko : makanan yang menyerupai gel berwarna putih berasal dari 

whey   keju yang merupakan hasil dari fermentasi bakteri 

Acetobacter xylinum 

Lama inkubasi  : waktu yang diperlukan bakteri Acetobacter xylinum dalam 

membentuk lembaran nata 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penggunaan Jenis Gula dan Lama Inkubasi terhadap Kadar    
Lemak 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 berbeda yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rata-rata kadar lemak nata 

de milko. Diantara kelompok perlakuan memberikan pengaruh berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap kadar lemak pada nata de milko. Adanya pengaruh yang 

berbeda nyata ini disebabkan oleh pengelompokan waktu produksi nata de milko 

yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan waktu produksi ini diduga dapat 

dipengaruhi kadar lemak whey yang digunakan dalam produksi nata diperoleh 

dari hasil samping produksi keju yang berbeda. Rata-rata kadar lemak nata de 

milko pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata kadar lemak % nata de milko 
Jenis Gula        Kadar Lemak (%)   Rata-rata 

            B7              B9            B11 
P1  0,13±0,04    0,12±0,00    0,11±0,00        0,12±0,01a 

P2  0,23±0,14    0,24±0,11    0,23±0,13       0,23±0,01b  
P3  0,15±0,02      0,11±0,03    0,11±0,02        0,12±0,02a 

Rata-rata    0,17±0,05    0,16±0,07        0,15±0,07 
Keterangan: Superskrip a dan b pada kolom yang sama dari rata-rata nilai kadar 

lemak dengan perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi, 
menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01). 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan jenis gula dan lama 

inkubasi memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

lemak pada nata de milko. Penggunaan jenis gula akan mempengaruhi            
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kadar lemak pada masing-masing perlakuan karena pada masing-masing gula 

yang digunakan dalam penelitian memiliki komposisi yang berbeda.  

Perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi memberikan pengaruh 

berbeda yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai rata-rata kadar lemak nata de 

milko. Rata-rata nilai kadar lemak nata de milko dengan perlakuan P2 cenderung 

lebih tinggi daripada P1 dan P3. Nilai kadar lemak pada perlakuan P1 yaitu 

sebesar 0,12%, P2 sebesar 0,23% dan P3 sebesar 0,12%. Pada perlakuan P2 

menunjukkan nilai lebih tinggi yaitu sebesar 0,23%, hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya kadar lemak yang terdapat dalam gula kelapa sehingga lemak tersebut 

digunakan metabolisme oleh  Acetobacter xylinum dalam menyusun selulosa 

sehingga dimungkinkan lemak yang terdapat dalam gula maupun hasil dari 

metabolisme terperangkap dalam nata. 

Menurut  Sarengat dkk. (1986), kandungan lemak dalam gula pasir sebesar 

0%, sedangkan dalam gula kelapa sebesar 10%. Komposisi jenis gula yang 

berbeda dalam pembuatan nata de milko dapat mempengaruhi kadar lemak. 

Lemak jagung sekitar 5% dan sebagian besar adalah asam lemak tidak jenuh 

linoleat. Pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata de milko 

terhadap perubahan kadar lemak dapat dilihat pada Gambar 1. 

Nilai rata-rata kadar lemak nata de milko
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Gambar 1. Pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata 
de milko terhadap perubahan kadar lemak 
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 Tabel 2 menunjukkan rata-rata nilai kadar lemak pada B7 yaitu sebesar 

0,17%, B9 sebasar 0,16% dan B11 sebesar 0,15%. Berdasarkan Gambar 1 dapat 

dilihat pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi terhadap perubahan 

kadar lemak. Waktu inkubasi yang berbeda tidak mempengaruhi kadar lemak, hal 

ini diduga karena kadar lemak yang terdapat dalam nata de milko dipengaruhi 

oleh bahan yang digunakan misalnya whey, air kelapa, dan gula. 

 
4.2. Pengaruh Penggunaan Jenis Gula dan Lama Inkubasi terhadap Tekstur 

Nata de milko  
 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 5), menunjukkan bahwa 

penggunaan jenis gula (gula pasir, gula kelapa, gula jagung) dan lama inkubasi 

memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap rata-rata tekstur nata de 

milko. Rata-rata nilai tekstur nata de milko pada tiap perlakuan disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata tekstur mm/g/dtk nata de milko  
Jenis Gula        Tekstur (mm/g/dtk)        Rata-rata 

            B7              B9            B11 
P1  0,26±0,14    0,25±0,10     0,25±0,14           0,25±0,01a 

P2  0,30±0,15         0,30±0,17     0,29±0,13           0,30±0,00c 

P3  0,28±0,17           0,30±0,13     0,28±0,14           0,29±0,01b 

Rata-rata  0,28±0,01           0,28±0,03         0,28±0,02  
Keterangan: Superskrip a dan b pada kolom yang sama dari rata-rata nilai tekstur 

dengan perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi, 
menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05). 

 
Diantara kelompok perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap rata-rata tekstur nata de milko. Adanya pengaruh yang berbeda 

dari kelompok ini disebabkan oleh perbedaan waktu produksi nata de milko yang 

digunakan dalam penelitian. Perbedaan waktu produksi nata de milko diduga 

mempengaruhi tekstur nata karena adanya pengaruh dari peremajaan starter 

sehingga starter memiliki populasi bakteri yang berbeda. 
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 Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan jenis gula memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap nilai rata-rata tekstur nata de milko. 

Rata-rata nilai tekstur nata de milko dengan perlakuan P1 cenderung lebih rendah 

daripada P2 dan P3. Nilai tekstur pada perlakuan P1 yaitu sebesar 0,25 mm/g/dtk, 

P2 sebesar 0,30 mm/g/dtk dan P3 sebesar 0,29 mm/g/dtk. Pada perlakuan P2 

menunjukkan nilai lebih tinggi yaitu sebesar 0,30 mm/g/dtk, hal ini menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan gula kelapa nilai tekstur nata lebih tinggi atau semakin 

lunak.  

 Nilai tekstur nata de milko dengan penggunaan gula pasir menunjukkan nilai 

lebih rendah sehingga tekstur nata semakin keras. Hal ini disebabkan pada gula 

pasir, glukosa terbentuk melalui reaksi hidrolisis sukrosa dengan air. Glukosa 

yang berperan dalam pembentukan selulosa adalah glukosa dalam bentuk β 

sehingga semua glukosa yang ada dalam bentuk α akan diubah dalam bentuk β 

melalui enzim isomerase yang berada pada bakteri Acetobacter xylinum. Pada 

tahap berikutnya glukosa berikatan dengan glukosa yang lain melalui ikatan 1,4 β-

glikosida, sehingga terjadi polimerisasi yaitu pembentukan selulosa. Selulosa 

yang dibentuk oleh Acetobacter xylinum melalui enzim polimerisasi dengan 

adanya sumber nutrisi yang cukup menyebabkan selulosa yang terbentuk semakin 

banyak sehingga tekstur nata semakin keras. 

 Nilai tekstur yang tinggi disebabkan oleh kepekatan medium fermentasi 

yang ada sehingga pembentukan selulosa oleh bakteri terjadi secara lambat yang 

pada akhirnya menghasilkan nata dengan susunan selulosa yang lebih longgar 

sehingga banyak air yang terperangkap di dalamnya (Kurniadewi, 2003). Menurut 

Widia (1984), nata yang mempunyai struktur selulosa yang longgar maka nilai 
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teksturnya akan tinggi (lebih lunak atau kekenyalannya menurun). Pengaruh 

penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata de milko terhadap perubahan 

tekstur dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Pengaruh penggunaan jenis gula dan lama inkubasi pada nata 
de milko terhadap perubahan tekstur 

 
 Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa lama inkubasi tidak memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P>0,05) terhadap rata-rata tekstur nata de milko. Rata-

rata nilai tekstur pada B7 yaitu sebesar 0,28 mm/g/dtk, B9 sebasar 28 mm/g/dtk, 

dan B11 sebesar 0,28 mm/g/dtk.  

 Gambar 2 di atas menunjukkan kecenderungan menurunnya nilai tekstur 

nata de milko seiring dengan semakin lama waktu inkubasi karena dipengaruhi 

oleh proses pembentukan selulosa oleh Acetobacter xylinum. Semakin lama waktu 

inkubasi maka tekstur nata akan semakin keras, hal ini disebabkan oleh adanya 

ketersediaan nutrisi yang cukup menyebabkan bakteri mampu melakukan 

metabolisme dan reproduksi yang cukup tinggi, sehingga selulosa yang dihasilkan 

pun semakin banyak. Monomer-monomer selulosa hasil sekresi Acetobacter 

xylinum terus berikatan satu dengan yang lainnya membentuk 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.  
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 Menurut Rahadiyanto (2001) dalam pembuatan nata semakin lama waktu 

fermentasi dapat menyebabkan tekstur menjadi semakin keras, sehingga untuk 

memperoleh tekstur yang sesuai lama inkubasi yang digunakan adalah 10 hari. 

Berk and Braverman (1980) berpendapat bahwa kekerasan gel nata disebabkan 

oleh kandungan sel-sel serat selulosa yang terdiri dari sekumpulan serat-serat 

paralel yang berikatan satu dengan yang lain sehingga mempunyai struktur yang 

stabil.  

  
4.3.Pengaruh Penggunaan Jenis Gula dan Lama Inkubasi terhadap 

Organoleptik Nata de milko  

 Hasil pengolahan makanan harus memenuhi keinginan konsumen. 

Penilaian terhadap suatu produk dapat dilakukan dengan menggunakan 

kemampuan indrawi manusia berupa penglihatan, perasa dan pembau. Pada 

produk nata de milko telah dilakukan uji organoleptik oleh 30 orang panelis untuk 

menilai mutu nata de milko dari segi aroma, warna, tekstur dan rasa. 

 Nata de milko yang disajikan kepada panelis merupakan nata yang telah 

dimasak dengan air gula dengan perbandingan 250 g nata de milko, 0,5 liter air, 

dan 125 g gula pasir. Pemasakan dengan air gula diharapkan dapat menutupi rasa 

maupun aroma whey yang terkandung dalam nata de milko. 

 
4.3.1. Aroma 

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat pengaruh perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap rata-rata organoleptik aroma pada nata de milko dengan 

perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi. Rata-rata uji organoleptik 

aroma nata de milko pada masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 4. Data 

dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Tabel 4. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap aroma nata de milko dengan 
perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi 

 
                  Jenis Gula                  Rata-rata 

P1     5,11±0,13 
            P2     4,93±0,19 
            P3     5,04±0,14 

 
Tabel 4. menunjukkan bahwa penilaian panelis terhadap aroma nata de 

milko tidak dipengaruhi oleh perlakuan, hal ini disebabkan oleh adanya aroma 

yang timbul akibat dari penambahan gula pada waktu proses pemasakan nata, 

sehingga nata de milko pada semua perlakuan memiliki aroma yang sama. Nilai 

rata-rata terendah pada kesukaan panelis terhadap aroma nata de milko sebesar 

4,93 dengan perlakuan penggunaan gula kelapa, sedangkan nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada perlakuan penggunaan gula pasir yaitu sebesar 5,11. 

 Menurut Winarno (2002), aroma makanan lebih banyak menentukan 

kelezatan bahan makanan tersebut. Pada umumnya aroma yang diterima oleh 

hidung dan otak merupakan campuran dari 4 macam bau utama yaitu harum, 

asam, tengik dan hangus.   

 
4.3.2. Warna 

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) pada nata de milko dengan perlakuan penggunaan jenis gula dan 

lama inkubasi terhadap uji organoleptik warna nata de milko. Rata-rata uji 

organoleptik warna nata de milko pada masing-masing perlakuan tertera pada 

Tabel 5. Data dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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Tabel 5. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap warna nata de milko dengan 
perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi 

 
                 Jenis Gula       Rata-rata 

       P1      5,06±0,04 
P2      4,84±0,16 
P3      5,05±0,19 

 Nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan jenis 

gula dan lama inkubasi pada pembuatan nata de milko tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap skor warna secara organoleptik 

yang diberikan oleh panelis tidak terlatih. Skor uji organoleptik warna nata de 

milko terendah diberikan oleh perlakuan dengan penggunaan jenis gula kelapa 

yaitu sebesar 4,84, sedangkan skor tertinggi dengan penggunaan jenis gula pasir 

yaitu sebesar 5,06 dan penggunaan jenis gula jagung diperoleh skor sebesar 5,05. 

 Warna nata de milko dengan perlakuan penggunaan gula pasir dan gula 

jagung lebih disukai panelis karena memiliki warna yang lebih putih kebeningan 

dibandingkan dengan penggunaan gula kelapa yang mempunyai warna keruh agak 

kecoklatan. Warna merupakan petunjuk adanya perlakuan kimia dalam suatu 

bahan pangan. Bahan pangan yang telah mengalami pemanasan akan kelihatan 

nyata dalam perubahan warna (de Man, 1997). Warna sangat mempengaruhi 

tingkat penerimaan konsumen, walaupun kurang berhubungan dengan gizi, rasa 

atau nilai fungsional lainnya (Kartika, dkk., 1992). 

 Warna merupakan salah satu faktor penentu mutu produk, baik tidaknya 

cara pencampuran atau pengolahan ditandai dengan adanya warna yang beragam. 

Ada 5 penyebab warna suatu bahan, yaitu : pigmen yang secara alami terdapat 

pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi maillard, oksidasi dan penambahan 

zat pewarna alami atau buatan (Winarno, 2002). 
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4.3.3. Tekstur 

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat pengaruh perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap rata-rata organoleptik tekstur pada nata de milko dengan 

perlakuan penggunaan jenis gula dan waktu inkubasi. Rata-rata uji organoleptik 

tekstur nata de milko pada masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 6. Data 

dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Tabel 6. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap tekstur nata de milko dengan 
perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi 

 
                 Jenis Gula      Rata-rata 

 P1      5,12±0,04 
P2      4,87±0,16 
P3      5,13±0,19 

 
 Nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan jenis 

gula dan lama inkubasi pada pembuatan nata de milko tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap skor tekstur secara 

organoleptik yang diberikan oleh panelis tidak terlatih. Skor uji organoleptik 

tekstur nata de milko terendah diberikan oleh perlakuan dengan penggunaan jenis 

gula kelapa yaitu sebesar 4,87, sedangkan skor tertinggi dengan penggunaan jenis 

gula jagung yaitu sebesar 5,13 dan penggunaan jenis gula pasir diperoleh skor 

sebesar 5,12. 

 Panelis dapat membedakan tekstur nata karena kelunakan atau kekerasan 

dari nata. Panelis diduga menyukai tekstur nata yang tidak terlalu lunak atau 

terlalu keras. Nilai tekstur dipengaruhi oleh kadar air, semakin tinggi kadar air 

maka tekstur yang diperoleh semakin tinggi (lunak). 

 Winarno (2002) menyatakan bahwa nilai tekstur dipengaruhi oleh 

kandungan air dalam produk pangan. de Man (1997) menyatakan bahwa struktur 
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fisika kimia merupakan efek dari susunan air yang terserap dan berpengaruh besar 

terhadap tekstur. Sedangkan menurut Berk and Braverman (1980), kekerasan gel 

nata disebabkan oleh kandungan sel-sel serat selulosa yang terdiri dari 

sekumpulan serat-serat paralel yang berikatan satu dengan yang lain sehingga 

mempunyai struktur yang stabil.  

4.3.4. Rasa 

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat pengaruh perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap rata-rata organoleptik rasa pada nata de milko dengan 

perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi. Rata-rata uji organoleptik 

rasa nata de milko pada masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 7. Data dan 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Tabel 7. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap rasa nata de milko dengan 
perlakuan penggunaan jenis gula dan lama inkubasi 

 
                 Jenis Gula       Rata-rata 

P1      5,16±0,07   
P2      4,84±0,17 
P3      5,08±0,22 

 
 Nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan jenis 

gula dan lama inkubasi pada pembuatan nata de milko tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap skor rasa secara organoleptik 

yang diberikan oleh panelis tidak terlatih. Skor uji organoleptik rasa nata de milko 

terendah diberikan oleh perlakuan dengan penggunaan jenis gula kelapa yaitu 

sebesar 4,84, sedangkan skor tertinggi dengan penggunaan jenis gula pasir yaitu 

sebesar 5,16, dan penggunaan jenis gula jagung diperoleh skor sebesar 5,08 dari 

segi rasa penggunaan gula pasir cenderung lebih disukai oleh panelis, terbukti 

memiliki rata-rata yang lebih tingi dari pada penggunaan gula yang lain. Hal ini 
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diduga sebagi akibat rasa nata yang sebenarnya hambar, setelah proses 

perendaman dan pemasakan dengan air gula rasa nata menjadi manis. Selama 

proses perendaman dan pemasakan terjadi peristiwa osmosis, dan hasil proses 

tersebut menyebabkan nata memiliki rasa yang hampir sama.  

 Damayanti (2002), rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan 

pangan itu sendiri dan apabila telah mendapatkan perlakuan atau pengolahan 

maka rasanya akan dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama pengolahan. 

Rasa nata yang asam akan hilang setelah mendapat perlakuan perendaman 

berkali-kali dengan air dan perebusan berulang-ulang. Sedangkan rasa hambar 

nata akan hilang apabila setelah mendapat perlakuan perendaman dalam larutan 

air gula atau dengan perebusan air gula maka rasa nata tersebut akan menjadi 

manis. Tidak ada perbedaan rasa pada nata ini diakibatkan oleh adanya perebusan 

air gula dengan konsentrasi yang sama pada masing-masing perlakuan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Nilai kadar lemak nata de milko dengan perlakuan penggunaan gula 

kelapa cenderung lebih tinggi daripada penggunaan gula pasir dan gula 

jagung, sedangkan waktu inkubasi tidak berpengaruh terhadap nilai kadar 

lemak. 

2. Nilai tekstur nata de milko mengalami penurunan seiring dengan 

meningkatnya waktu inkubasi dan menyebabkan tekstur nata de milko 

semakin keras. 

3. Nilai kesukaan panelis terhadap aroma, warna, tekstur, dan rasa pada nata 

de milko tidak dipengaruhi oleh perlakuan penggunaan jenis gula dan lama 

inkubasi. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan dalam pembuatan 

nata de milko sebaiknya menggunakan gula pasir sehingga diharapkan dapat 

diperoleh produk dengan kualitas yang lebih baik.  
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Lampiran 1. Analisa kadar lemak dengan metode soxhlet (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Oven kertas saring dan kapas 105oC selama 12 jam  

b. Masukkan dalam eksikator 15-30 menit 

c. Timbang dengan analitical balance 

d. Tambahkan sampel uji kadar air sebanyak 1 gram (X gram) 

e. Bungkus dengan kertas dan kapas membentuk silinder 

f. Tambahkan larutan petroleum eter atau petroleum benzene (40 ml diatas, 

60 ml dibawah) 

g. Panaskan selama 5 jam  

h. Ambil sampel yang dibungkus tersebut, dan angin-anginkan sebentar  

i. Masukkan dalam oven 105oC selama 24 jam 

j. Masukkan dalam eksikator 

k. Timbang (Y gram) 

l. Hitunglah kadar lemak tersebut dengan rumus: 

Kadar lemak (%) = X-Y x 100% 
           X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Lampiran 2. Analisa tekstur dengan menggunakan uji penetrasi (Yuwono dan  
Susanto, 1998) 

 
a. Timbang berat beban (beban dengan batang pemegang) 

b. Bahan yang akan diukur diletakkan tepat di bawah jarum penusuk 

penetrometer  

c. Tentukan waktu pengujian yaitu waktu yang diperlukan untuk penekanan 

terhadap bahan  

d. Lepaskan bahan lalu baca skala penunjuk setelah alat berhenti 

e. Pengujian perlu diulang pada berbagai sisi sampel 

f. Buat rata-rata hasil pembacaan 

g. Rumus perhitungan penetrasi 

Penetrasi = (rata-rata hasil pengukuran X 1/10) (mm) 

         bobot beban (g) X waktu pengujian (dtk)  

 

 Penetrasi dinyatakan dalam mm/g.dtk 
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Lampiran 3. Contoh Daftar Pertanyaan Uji Organoleptik Nata De Milko Dengan 
Hedonic Scale Scoring (Idris, 1995) 

 
 
Hari/tanggal  : 

Nama penguji  : 

Pengujian  : rasa  

Produk yang diuji : Nata De Milko 

 

 Ujilah rasa dari contoh sampel Nata De Milko berikut dan tulislah 

seberapa jauh Anda menyukai, dengan memberikan tanda (v) pada pernyataan-

pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan Anda. Harap 

diingat bahwa anda seorang saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka dari 

pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

 

Kode S1B1 S1B2 S1B3 S2B1 S2B2 S2B3 S3B1 S3B2 S3B3 S3B4 

Amat sangat menyukai           

Sangat menyukai           

Menyukai            

Agak menyukai            

Netral           

Agak tidak menyukai           

Tidak menyukai           

Sangat tidak menyukai           

Amat sangat tidak menyukai           
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Lampiran 4. Data, Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) Kadar 
Lemak Nata De Milko 

 
 

Kelompok Jenis Gula Lama 
Inkubasi I II III 

Total Rata-Rata 

7 hari 0,075 0,139 0,168 0,3820 0,1273±0,04 
9 hari 0,083 0,083 0,196 0,3620 0,1207±0,06 

Gula pasir 
(P1) 

11hari 0,116 0,107 0,108 0,3310 0,1103±0,004 
7 hari 0,171 0,123 0,391 0,6850 0,2283±0,14 
9 hari 0,362 0,137 0,217 0,7160 0,2387±0,11 

Gula kelapa 
(P2) 

11hari 0,149 0,156 0,387 0,6920 0,2307±0,13 
7 hari 0,127 0,136 0,182 0,4450 0,1483±0,02 
9 hari 0,089 0,092 0,145 0,3260 0,1087±0,03 

Gula jagung 
(P3) 

11hari 0,14 0,093 0,09 0,3230 0,1077±0,02 
Total 

 1,3120 1,0660 1,8840 4,2620 1,4207 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (ΣiΣjΣk Yijk) 2   
                   a.b.r   

= (4,262)2 

        3.3.3 

= (18,16464)  
        27 
= 0,67276 

 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut : 
Jenis gula        Lama inkubasi   Total         Rata-rata  
    B7    B9   B11 
P1  0,3820  0,3620  0,3310  1,075   0,3583 
P2  0,6850  0,7160  0,6920  2,093   0,6977 
P3  0,4450  0,3260  0,3230  1,094  0,3647 
Total  1,5120  1,4040  1,3460  4,272 
Rata-rata 0,5040  0,4680  0,4487 
 
JK Total    = ΣiΣjΣk Yijk 2 - FK  

   = (0,0752 + ... + 0,092 ) – 0,67276  

             = 0,8739 – 0,67276 

              =  0,20114 
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JKKelompok                    = 
axb

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =











- FK  

       = 1,3122 + 1,0662 + 1,8842  - 0,67276 
                                             3.3  

        =  6,40716 – 0,67276 
                                 9 

      = 0,71191- 0,67276 

   = 0,03914 

JK P = 
bxr

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k
ijk∑ ∑∑

= = =











- FK  

            = 1,0752 + 2,0932 + 1,0942 – 0,67276 
                               3.3  

                   = 6,73311- 0,67276 
                     9 

                   = 0,74812 - 0,67276 
 
                = 0,07536 

JK B-P1   =

2

1 1

2

1 1

bxr

Yijk

r

Yijk
b

j

r

k

b

j

r

k











−








∑∑∑ ∑

= == =  

 
    = 0,38202 + 0,3620 2 +0,33102 – 1,0752 

3                   3.3 
             = 0,38653 – 1,15563 

3            9 
             = 0,12884 – 0,12840 
 
             = 0,00044 
 

JK B-P2    =

2

1 1

2

1 1

bxr

Yijk

r

Yijk
b

j

r

k

b

j

r

k











−








∑∑∑ ∑

= == =  

 
   = 0,68502 + 0,7160 2 + 0,6920 2 -  2,0932 

3              3.3 
   

= 1,46075 – 4,38065 
                   3               9 
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        = 0,48692 – 0,48674 
 
              = 0,00018 
 

JK B-P3     = 

2

1 1

2

1 1

bxr

Yijk

r

Yijk
b

j

r

k

b

j

r

k











−








∑∑∑ ∑

= == =  

    = 0,44502+ 0,32602+ 0,3230 2 – 2,0932 

3         3.3    
                   =  0,40863 – 1,19684 
                                  3       9 
             = 0,13621 – 0,13298 

             = 0,00323 

 
JK (B-P)   = JK (B-P1) + JK (B-P2) + JK (B-P3) 

       = 0,00044 + 0,00018 + 0,00323 

      = 0,00385 

 

JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK P – JK (B-P) 

   = 0,16723 – 0,03914 – 0,07536 – 0,00385 

   = 0,04888 

 
Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 

SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2  0,03914 0,01957 3,7821*  3,63   6,23  
P   2 0,07536 0,03768 7,2820** 3,63  6,23 
B-P         6    0,00385 0,00064 0,1237  2,74   4,20 
Galat            16     0,08279 0,00517 
Total        26     0,20114 
 
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) 
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Uji Jarak Berganda Duncan terhadap kelompok: 
 

 

0,024 
33

00517,0
 

   SE

=

=

=

x

axb

KTGalat

 

Selingan      2     3 
JND 5%     3  3,15 
JNT 5%   0,0720           0,0756 
 

Kelompok   Rata-rata       Notasi 
K2   0,1184      a 
K1   0,1458      a 
K3   0,2093      b 
 

Membedakan perlakuan penggunaan jenis gula  

Tabel 2 arah untuk perlakuan (penggunaan jenis gula) sebagai berikut: 

Jenis gula        Lama inkubasi   Total          Rata-rata  
    B7    B9   B11 
P1  0,1273  0,1207  0,1103  0,3583  0,1194 
P2  0,2283  0,2387  0,2307  0,6977  0,2326 
P3  0,1483  0,1087  0,1077  0,3647  0,1216 
    

0,024 
33

00517,0
 

   SE

=

=

=

x

axr

KTGalat

 

 
Uji Jarak Berganda Duncan terhadap perlakuan : 
Selingan      2     3 
JND 1%  4,13           4,34 
JNT 1%   0,0991           0,1042 
 

Perlakaun    Rata-rata Notasi 
P1      0,1194     a 
P3   0,1216       a 
P2   0,2326     b 
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Lampiran 5. Data, Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
Tekstur Nata De Milko 

 
 

Kelompok Jenis Gula Lama 
Inkubasi I II III 

Total Rata-Rata 

Gula pasir 
 (P1) 

  

7 hari 
9 hari 
11hari 

0,4296 
0.3704 
0,4233 

0,1619 
0,1799 
0,1757 

0,1958 
0,1873 
0,1587 

0,7873 
0,7376 
0,7577 

0,2624±0,14 
0,2459±0,10 
0,2526±0,14 

Gula 
kelapa 
(P2) 

7 hari 
9 hari 
11hari 

0,4741 
0,4916 
0,4381 

0,1841 
0,1492 
0,1714 

0,2413 
0,2539 
0,2677 

0,8995 
0,8947 
0,8772 

0,2998±0,15 
0,2982±0,17 
0,2924±0,13 

Gula 
jagung 
 (P3) 

7 hari 
9 hari 
11hari 

0,4847 
0,4571 
0,4487 

0,1905 
0,2254 
0,2339 

0,1735 
0,2106 
0,1714 

0,8487 
0,8931 
0,8540 

0,2829±0,17 
0,2977±0,13 
0,2847±0,14 

Total 
  

4,0176 1,672 1,8602 7,5498 2,2542 

 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (ΣiΣjΣk Yijk) 2   
                   a.b.r   
   = (7,5498)2 

         3.3.3 
   = 56,99948 
           27 
   = 2,11109 
 
 
Untuk perhitungan JK disusun tabel 2 arah sebagai berikut: 
Jenis Gula   Lama Inkubasi       Total         Rata-rata 
     B7    B9   B11 
P1  0,7873  0,7376  0,7577  2,2826  0,7609 
P2  0,8995  0,8947  0,8772  2,6714  0,8905 
P3  0,8487  0,8931  0,8540  2,5958  0,8653 
Total  2,5355  2,5254  2,4889  8,4222 
Rata-rata 0,8452  0,8418  0,8296 
 
 
JK Total    = ΣiΣjΣk Yijk 2 - FK  

  = (0,37042 + ... + 0,17352 ) – 2,11109  

            = 2,51809 – 2,11109 

             = 0,40700 
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JKKelompok  = 
a.b

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =











- FK  

                = 4,01762 + 1,6722 +1,8602 2 – 2,11109 
                                  3.3  

                   = 22,39704 – 2,11109 
                9 
                            = 2,48856 – 2,11109 

              = 0,37747 

JK P                = 
b.r

Y
a

1i

2
b

1j

r

1k
ijk∑ ∑∑

= = =











- FK  

      = 2,28262 + 2,67142 +2,5958 2 – 2,11109 
                    3.3  

      = 19,08482 – 2,11109 
      9 

                    = 2,12054- 2,11109 

                    = 0,00944 

JK B-P1              = 
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1 1

2

1 1

.rb
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r

Yijk
b
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b

j

r

k
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∑∑∑ ∑
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       = 0,78732+ 0,73762+ 0,7577 2 – 2,28262 

3           3.3 
                     =  1,73800 – 5,21026 

3           9 
               = 0,57933 – 0,57892 

                    = 0,00042 

JK B-P2     = 

2

1 1

2

1 1

.rb

Yijk

r

Yijk
b
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r
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                = 0,89952 +0,89472 + 0,87722 – 2,6714 2 

4           3.3 
                            =  2,37907- 7,13638 
        3          9 
                     = 0,79302 – 0,79293 

                = 0,00009 
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JK B-P3     = 

2

1 1

2

1 1

bxr

Yijk

r

Yijk
b

j

r

k

b

j

r

k











−








∑∑∑ ∑
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         = 0,84872 + 0,8542+ 0,89312– 2,59582 

4                         3.3    
                                 =  2,24724– 6,73818 

      3              9 
                     = 0,74908 – 0,74869 

                   = 0,00039 

JK (B-P)  = JK (B-P1) + JK (B-P2) + JK (B-P3) 

              = 0,00042 + 0,00009 + 0,00039 

               = 0,00090 

JK Galat          = JK Total – JK Kelompok – JK P – JK (B-P) 

           = 0,40700 – 0,37747 – 0,00944 – 0,00090 

           = 0,01919 

 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 
SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2  0,37747 0,18873 177,06811** 3,63   6,23  
P   2 0,00944 0,00472 4,42990* 3,63  6,23 
B-P         6    0,00090 0,00015 0,14053 2,74   4,20 
Galat            16     0,01919   0,00107 
Total        26     0,40700 
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) 
 
 
Uji jarak berganda Duncan terhadap kelompok  
 

0,0109 
33

00107,0
 

   SE

=

=

=

x

axb

KTGalat
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Selingan      2            3 
JND 1%                      4,13                        4,34 
JNT 1%  0,0450         0,05 
 
 
Kelompok   Rata-rata Notasi  
K2   0,1858      a 
K3   0,2067      ab 
K1   0,4464      b 
 
Membedakan perlakuan penggunaan jenis gula  

Tabel 2 arah untuk perlakuan (penggunaan jenis gula) sebagai berikut: 

Jenis gula        Lama inkubasi   Total         Rata-rata  
    B7    B9   B11 
P1  0,2624  0,2459  0,2526  0,7609  0,2536 
P2  0,2998  0,2982  0,2924  0,8904  0,2968 
P3  0,2829  0,2977  0,2847  0,8653  0,2884 
 
Uji jarak berganda Duncan terhadap perlakuan 
  

0,0109 
33

00107,0
 

   SE

=

=

=

x

axr

KTGalat

 

 
Selingan      2       3 
JND 5%                         3                     3,15 
JNT 5%  0,0327    0,034  
 
 
Perlakuan    Rata-rata Notasi 
P1      0,2536    a 
P3     0,2884    b 
P2    0,2968    c 
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Tabel 2 Arah 
P/B B7 B9 B11 Total Rata-rata 
P1 447 461 471 1379 459,6667 
P2 426 444 561 1331 443,6667 
P3 446 468 447 1361 453,6667 

Total 1319 1373 1379 4071  
 
Analisa data uji kesukaan terhadap aroma dari nata de milko 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (ΣiΣjΣk Yijk) 2   
                   a.b.r   

 
= (4071)2 

       30.9.3 

= 20460,54 

JK Total     = ΣiΣjΣk Yijk 2 - FK  

   = (42 +… +52) – 20460,54 

             =   1676,4556 
 

JKperlakuan   = 
axr

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =











- FK  

        = 4472 +... + 4472 – 20460,54 
                                    30x3  

              =  17,8222 
 
JKkelompok   = (147+...+148)2 + (144+...+153)2 + (156+...+146)2 – 20460,54 
      30x9 
   = 3,0519 
 
JKpanelis     = 1332 + …+ 1472 – 20460,54 
                                         9x3 

= 86,5296 
 

JKGula    = 13792 + 13312 + 13612 – 20460,54 
       3x3x30 
 
   = 4,3556 
 
JKInkubasi    =  13192 + 13732 + 13792  - 20460,54 

   3x3x30 
   = 8,0889 
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JKInkubasi-Gula = 4,3556 + 8,0889 
 
= 12,4444 

 
JKGalat     = JK Total  - JKperlakuan - JKkelompok - JKpanelis - JKInteraksi 

 
= 1676,4556 – 17,8222 – 3,0519 – 86,5296 – 12,4444 
 
= 1556,6074 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2 3,0519  1,5259  0,7548  3,01 4,01 
Panelis  29 86,5296 2,9838  1,4760  1,48 1,73 
Perlakuan  8 17,8222 2,2278  1,1020  1,95 2,53 
Jenis gula  2 4,3556  2,1778  1,0773  3,01 4,01 
Inkubasi  2 8,0889  4,0445  2,0065  3,01 4,01 
Inkubasi-Gula  4 12,4444 3,1111  1,539  2,38 3,34 
Galat            770 1556,607 2,0216 
Total        809 
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Tabel 2 Arah 
P/B B7 B9 B11 Total Rata-rata 
P1 452 454 460 1366 455,33 
P2 424 430 454 1308 436 
P3 452 472 438 1362 454 

Total 1328 1356 1352 4036  
 
Analisa data uji kesukaan terhadap warna dari nata de milko 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (4036)2 
       9.3.30 

   = 20110,242 
 

JK Total    = (52 +… +52) – 20110,242 

              = 1973,7580  
 
JKperlakuan  = 4522 +... + 438 2 – 20110,242 

             3x30  
                   = 20,2469 
 
JKKelompok    = (149+...+148)2 + ( 148+...+149)2 + ( 155+...+141)2 – 20110,242 
                                             9.30 
   = 8,0765 
 
JKpanelis   = 1362 + ...+ 1392 – 20110,242 
                             9.3 
      = 81,1654 
 
JKGula    = 13662 + 13082 +13622 – 20110,242    

   3x3x30 
   = 7,7728 
 
JKInkubasi   = 13282 + 13562 + 13522 – 20110,242 
             3x3x30 
      = 1,6988 
 
JKInkubasi-Gula    = 7,7728 + 1,6988 

      = 9,4716 

JKGalat     = 1973,7580 – 20,2469 – 8,0765 – 81,1654– 9,4716 

   = 1854,8  
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Tabel Analisis Ragam 

SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2 8,0765  4,0383  1,6764  3,01 4,01 
Panelis  29 81,1654 2,7988  1,1619  1,48 1,73 
Perlakuan  8 20,2469 2,5309  1,0507  1,95 2,53 
Jenis gula  2 7,7728  3,8864  1,6134  3,01 4,01 
Inkubasi  2 1,6988  0,8494  0,3526  3,01 4,01 
Inkubasi-Gula  4 9,4716  2,3679  0,9830  2,38 3,34 
Galat            770 1854,8  2,4088 
Total        809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

Tabel 2 Arah 
P/B B7 B9 B11 Total Rata-rata 
P1 451 461 472 1384 461,3333 
P2 442 407 466 1315 438,3333 
P3 458 474 453 1385 461,6667 

Total 1351 1342 1391 4084  
 
Analisa data uji kesukaan terhadap tekstur dari nata de milko 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (4084)2 

       9.3.30 
 

= 20591,4272 
 
JK Total   = ΣiΣjΣk Yijk 2 - FK  

 = (52 +… +52) – 20591,4272  

= 1974,5728 
 

JKperlakuan   = 4512 +... + 4532 – 20591,4272 
                  3,30 

   = 36,6173 
 
JKKelompok   = (152+...+158)2 + (135+...+158)2 + (164+...+137)2 – 20591,4272 
                                9,30 
   = 7,8543 
 
JKpanelis    = 1392 +...+ 1502 – 20591,4272      
     9.3 
   = 96,4247 
 
JKGula    = 13842 + 13152 + 13852 – 20591,4272   
                  3x3x30 

= 11,9284 

JKInkubasi   = 13512 + 13422 + 13912 – 20591,4272          
            3x3x30 
   =  5,0395 

JKInkubasi-Gula  = 11,9284 + 5,0395 

      = 16,9679 

JKGalat     = 1974,5728- 36,6173 -7,8543 – 96,4247- 16,9679 

= 1816,709 
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Tabel Analisis Ragam 

SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2 7,8543  3,9272  1,6645  3,01 4,01 
Panelis  29 96,4247 3,325  1,4093  1,48 1,73 
Perlakuan  8 36,6173 4,5772  1,9399  1,95 2,53 
Jenis gula  2 11,9284 5,9642  2,5279  3,01 4,01 
Inkubasi  2 5,0395  2,5198  1,068  3,01 4,01 
Inkubasi-Gula  4 16,9679 4,242  1,7979  2,38 3,34 
Galat            770 1816,709 2,3594 
Total        809 
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Tabel 2 Arah 
P/B B7 B9 B11 Total Rata-rata 
P1 457 465 571 1393 464,3333 
P2 420 435 452 1307 435,6667 
P3 451 481 441 1373 457,6667 

Total 1328 1381 1364 4073  
 
Analisa data uji kesukaan terhadap rasa dari nata de milko 
 
Faktor Koreksi (FK)   = (ΣiΣjΣk Yijk) 2   
                   a.b.r  
  

= (4073)2 

        9.3.30 

= 20480,6531 
 
JK Total     = ΣiΣjΣk Yijk 2 - FK  

= (22 +… +52) -  20480,6531 
 

   =   2096,3469 
 

JKperlakuan   = 
bxr

Y
r

1k

2
a

1i

b

1j
ijk∑ ∑∑

= = =











- FK  

        = 4572 +... + 441 2 – 20480,6531 
                                     3.30 

       = 31,4247 
 
JKKelompok   = (157+ ...+149)2 + (144 + ...+149)2 + (156+...+143)2 –20480,6531  
          9.30 
   = 11,3062 
 
JKpanelis   = 1332 +...+ 1462 – 20480,6531 
                                                 9.3 
   = 98,1988 
 
JKGula   = 13932 + 13072 +1373 2 – 20480,6531 
                   3x3x30 
   =  15,0025 
 
JKInkubasi  = 13282+13812+13642 – 20480,6531 
               3x3x30 
   = 5,4247 
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JKinkubasi-gula  = 15,0025 +  5,4247 
    

= 20,4272 
 
JKGalat     = JK Total  - JKperlakuan - JKkelompok - JKpanelis - JKinkubasi-gula 

   = 2096,3469 – 31,4247-11,3062- 98,1988 – 20,4272 
    

= 1934,9901 
 
Tabel Analisis Ragam 

 SK       db  JK          KT        Fhitung  5% 1% 
Kelompok        2 11,3062 5,6531  2,2496  3,01 4,01 
Panelis  29 98,1988 3,3862  1,3475  1,48 1,73 
Perlakuan  8 31,4247 3,9281  1,5631  1,95 2,53 
Jenis gula  2 15,0025 7,5012  2,985  3,01 4,01 
Inkubasi  2 5,4247  2,7123  1,0793  3,01 4,01 
Inkubasi-gula  4 20,4272 5,1068  2,0322  2,38 3,34 
Galat            770 1934,99 2,513 
Total        809 
 
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) 
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