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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keju merupakan produk olahan yang merupakan 

hasil koagulasi dari protein susu dengan enzim rennet. 

Dewasa ini industri pengolahan keju semakin 

berkembang, namun perkembangan industri pengolahan 

keju tidak terlepas dari permasalahan yaitu belum 

tertangani secara baik hasil samping proses pembuatan 

keju yang berupa whey. Jumlah whey yang dihasilkan 

melebihi hasil dari produk keju, sekitar 83%, setiap 1 kg 

keju yang diproduksi dapat menghasilkan whey sebanyak 

8-9 liter. Whey masih mengandung laktosa, protein whey 

dan kalsium yang bermanfaat bagi manusia. 

Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi hasil 

samping keju yang berupa whey, yaitu dengan 

memanfaatkannya sebagai produk pangan yang dikenal 

dengan nama nata de whey. Nata adalah salah satu jenis 

makanan yang menyerupai gel (agar-agar) yang memiliki 

tekstur sedikit kenyal, padat, putih dan transparan. Proses 

pembuatan nata yang berbahan dasar medium utamanya 

whey diadopsi dari proses pembuatan nata de coco 

dengan mengganti air kelapa dengan whey. 

Pembuatan nata pada umumnya menggunakan air 

kelapa (sebagai medium fermentasi), Acetobacter xylinum 

(bakteri pembentuk nata), gula (sumber karbon untuk 

Acetobacter xylinum) dan NPK/Urea/ZA (sebagai sumber 

Nitrogen untuk Acetobacter xylinum). Gula merupakan 

sumber karbon yang baik untuk pertumbuhan 
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mikroorganisme. Pencampuran gula pada media mudah 

larut sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi 

oleh mikroorganisme. NPK/Urea/ZA memiliki kandungan 

Nitrogen yang cukup untuk proses metabolisme yang 

diperlukan oleh bakteri Acetobacter xylinum. Acetobacter 

xylinum merupakan bakteri yang digunakan dalam proses 

pembentukan nata, secara alami dapat ditemukan pada 

sari tanaman yang mengalami fermentasi atau pada 

sayuran dan buah-buahan bergula yang telah membusuk. 

Pembuatan nata de whey ini akan ditambahkan 

kecambah kacang hijau yang berupa air rebusan 

kecambah kacang hijau, yang kaya akan protein dan 

kalsium. Penambahan kecambah kacang hijau ini 

dimaksudkan untuk menggantikan penggunaan NPK, 

Urea dan ZA sebagai sumber Nitrogen bagi Acetobacter 

xylinum. Penambahan kecambah kacang hijau ini juga 

dimaksudkan untuk menambah nilai gizi dari produk yang 

dihasilkan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh penambahan 

kecambah kacang hijau terhadap kekenyalan, kalsium, 

serat kasar dan organoleptik nata de whey tersebut. 

Aktivitas pada proses pembentukan nata 

dipengaruhi oleh lama simpan atau fermentasi, untuk 

memperoleh nata yang memiliki ketebalan maksimal, 

umumnya pemanenan dilakukan setelah waktu inkubasi 

12-15 hari, hal ini tidak berbeda pula pada proses 

pembuatan nata de whey yang ditambahkan kecambah 

kacang hijau juga terpengaruh oleh waktu inkubasi, 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui waktu inkubasi yang baik untuk mendapatkan 

nata yang baik. 
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Penelitian terdahulu dengan menggunakan 

penambahan ekstrak kecambah kacang hijau terhadap 

nata de soya memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap serat kasar dan kandungan nitrogen, penambahan 

ekstrak kecambah kacang hijau memberikan hasil 

maksimal pada penambahan 300 ml ekstrak kecambah 

kacang hijau.  

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan air rebusan 

kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi yang berbeda 

terhadap kekenyalan, kalsium, serat kasar dan 

organoleptik nata de whey. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis interaksi dan kombinasi yang tepat antara 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau dan 

waktu inkubasi ditinjau dari kekenyalan, kalsium, serat 

kasar dan organoleptik nata de whey. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 

1. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut 

dalam penanganan dan penganekaragaman 

produk pangan yang berbasis pemanfaatan hasil 

samping keju, yaitu whey. 

2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut 

dalam penggunaan air rebusan kecambah kacang 

hijau sebagai sumber nitrogen alami untuk 

penambahan pada pangan. 
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3. Bahan pertimbangan dan informasi bagi 

masyarakat, praktisi dan industri pangan yang 

terkait dalam proses pengolahan whey. 

1.5 Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

H0 : Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

(Phaseolus radiatus) dan waktu inkubasi tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kekenyalan, kalsium, serat kasar dan organoleptik 

nata de whey. 

H1 : Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

(Phaseolus radiatus) dan waktu inkubasi 
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memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kekenyalan, kalsium, serat kasar dan organoleptik 

nata de whey. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Nata 

Nata merupakan makanan yang berbentuk gel 

(agar-agar) dengan tekstur agak kenyal, padat, berwarna 

putih dan transparan, dihasilkan dari air kelapa yang 

difermentasi oleh bakteri Acetobacter xylinum 

(Sutarminingsih, 2004). Nata berasal dari bahasa Spanyol 

yang diartikan dalam bahasa Latin sebagai natare, yang 

berarti terapung. Nata dapat dihasilkan dari air kelapa, 

santan kelapa, tetes tebu (molasses), limbah cair tahu, 

limbah cair keju, atau berasal dari sari buah (nanas, 

melon, markisa, pisang, jeruk, jambu biji, strawberry, dan 

lain-lain). Pemberian nama pada nata tergantung pada 

bahan baku yang digunakan. Nata de pina berasal dari 

nanas, nata de tomato berasal dari tomat, dan nata de 

soya berasal dari limbah cair tahu (Astawan, 2007). Nata 

merupakan biomassa yang sebagian besar terdiri dari 

selulosa, berbentuk agar dan berwarna putih.Massa yang 

dihasilkan berasal dari pertumbuhan Acetobacter xylinum 

pada permukaan media cair yang asam dan mengandung 

gula (Anonimus
b
, 2007). 

Pambayun (2002) menyatakan bahwa nata sangat 

baik jika diolah menjadi makanan atau minuman 

penyegar, dikarenakan nata mengandung serat pangan, 

seperti halnya selulosa alami, nata memiliki peran dalam 

proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus 

halus dan proses penyerapan air di dalam usus besar, 

sehingga bermanfaat dalam pencernaan makanan dan 

secara tidak langsung sangat baik bagi kesehatan. 
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Winarno (2005), mengatakan nata merupakan makanan 

penyegar dan pencuci mulut yang dapat ditambahkan 

pada koktail buah, es krim atau cukup ditambahkan sirup 

saja. 

Pambayun (2002) menyatakan bahwa produk nata 

dapat dihasilkan bukan hanya dari air kelapa saja (nata de 

coco), melainkan dapat juga dari berbagai jenis bahan 

yang mengandung gula, protein dan mineral, misalnya 

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

sari buah manga), nata de soya (dari limbah tahu), nata de 

cacao (dari limbah cacao) dan lain sebagainya. Chai and 

Shyu (2004), menyatakan jika nata secara luas dapat 

digunakan dalam pengolahan makanan, karena memiliki 

tekstur yang lembut dan serat yang tinggi. 

 

2.2 Whey 

Whey merupakan cairan yang berwarna kuning 

kehijauan diperoleh dari proses pengepresan curd selama 

proses pembuatan keju. Whey adalah serum susu yang 

dihasilkan dari proses pembuatan keju setelah proses 

pemisahan padatan dengan cairan (Clark, 1992). Idris 

(1995), menyatakan whey memiliki kandungan gizi antara 

lain protein, gula susu (laktosa), mineral dan sejumlah 

kecil lemak. Handayani (2004), menyatakan jika ditinjau 

dari komposisinya, whey memiliki kandungan zat gizi di 

antaranya adalah 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. Marth and 

Steel (2001), menambahkan komposisi whey 10-15% 

adalah protein, 0,2-2% lemak, 7-14% abu, 61-75% 

laktosa, dan 1-8% bahan kering.  
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 Ortigosa, Torre and Izco (2001) membedakan 

whey menjadi dua, yaitu whey manis (rennet whey) dan 

whey asam (quark whey) berdasarkan mekanisme 

koagulasi kaseinnya. Whey manis (rennet whey) diperoleh 

dari koagulasi kasein secara enzimatik dan pada 

umumnya bebas dari kalsium, sedangkan whey asam 

(quark whey) diperoleh dari koagulasi kasein dengan 

asam (proses pengasaman) dan pada umumnya 

mengandung kalsium laktat. Idris (1995) menyatakan 

laktosa adalah gula susu yang merupakan senyawa bahan 

kering yang terbanyak ada di dalam susu termasuk 

senyawa karbohidrat yang merupakan polisakarida yang 

terdiri dari glukosa dan galaktosa. Laktosa mempunyai 

peranan yang penting dalam industry pengolahan susu, 

karena pada kenyataannya bahwa laktosa sangat mudah 

mengalami dekomposisi sebagai akibat dari kerja bakteri. 

 Laktosa, protein whey dan mineral merupakan 

tiga komponen yang utama pada bahan kering whey. 

Laktosa yang terkandung pada whey asam mempunyai 

rata-rata yang lebih rendah bila dibandingkan dengan 

whey manis, karena sebagian laktosa dalam whey asam 

telah difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat yang 

terdapat di dalam whey manis lebih rendah, namun akan 

meningkat cepat apabila tidak segera dipasteurisasi atau 

disimpan pada suhu dingin (Clark, 1992). Komposisi 

whey segar dapat dilihat pada Tabel 1. 
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2.3 Kecambah Kacang Hijau 

Kecambah kacang hijau adalah sayuran yang 

merupakan tumbahan muda yang baru saja berkecambah 

dan dilindungi dari cahaya (Anonimus, 2014). Kacang 

hijau merupakan salah satu sumber protein nabati dengan 

kandungan lemak relatif rendah. Rendahnya lemak 

menyebabkan bahan makanan atau minuman yang terbuat 

dari bahan ini tidak mudah tengik. Biji kacang hijau yang 

dikecambahkan mengalami peningkatan nilai gizi 

berdasarkan berat kering, protein kecambah kacang hijau 

meningkat 119% dibandingkan dengan kandungan awal 

pada biji, hal ini disebabkan terjadinya sintesa protein 

selama germinasi (Astawan, 2009). 

Kecambah kacang hijau ketika dilakukan proses 

penepungan dapat dimanfaatkan sebagai fortifikan protein 

pada berbagai olahan pangan (Nurika dan Pulungan, 

2007). Kandungan zat gizi pada biji kacang hijau 

(Phaseolus radiatus) sebelum dikecambahkan, berada 

dalam bentuk tidak aktif (terikat). Setelah 

perkecambahan, bentuk tersebut diaktifkan sehingga 

meningkatkan daya cerna bagi manusia. Peningkatan zat-

zat gizi pada kecambah mulai tampak sekitar 24-48 jam 
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saat perkecambahan (Astawan, 2005). Sedangkan 

peningkatan vitamin E (a-tokoferol) terjadi setelah proses 

perkecambahan selama 48 jam (Anggrahini, 2009).  

Sumber N alami yang berasal dari tumbuhan 

utamanya Familia Papilionaceae dapat digunakan sebagai 

sumber N organik dalam pembuatan nata de soya 

(Rukmana 1997 dalam George, Souisa, Sidharta dan 

Sinung Pranata, 2005). Sebagai antioksidan, vitamin E 

berfungsi sebagai donor ion hidrogen yang mampu 

mengubah radikal peroksil menjadi radikal tokoferol yang 

kurang reaktif, sehingga tidak mampu merusak rantai 

asam lemak (Wardlaw and Jeffrey, 2007). Proses 

pembuatan kecambah kacang hijau dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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2.4 Bakteri Pembentuk Nata 

Acetobacter xylinum (Gambar 2) merupakan 

bakteri pembentuk nata.Bakteri ini digolongkan dalam 

ordo Pseudomonadales, family Pseudomonasfaceae, 

genus Acetobacter, spesies xylinum (Suasrini, 2010). 

Acetobacter xylinum memiliki ciri – ciri berbentuk batang 

pendek yang mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 

mikron, dengan permukaan dinding yang berlendir. 
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Bakteri ini bisa membentuk rantai pendek dengan satuan 

sel 6 – 8 sel, memiliki sifat nonmotil dan dengan pewarna 

gram akan menunjukkan gram negative. Bakteri ini dapat 

membentuk asam dari glukosa, etil alcohol dan propel 

alcohol, tidak membentuk indol dan mempunyai 

kemampuan mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan 

H2O. Mempolimerasi glukosa hingga menjadi selulosa 

adalah sifat yang paling menonjol dari Acetobacter 

xylinum. Selulosa membentuk matriks yang dikenal 

sebagai nata (Pambayun, 2002). 

 
Gambar 2. Acetobacter xylinum (Anonimus

a
, 2007) 

2.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas 

Pembentukan Nata 

Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas 

pembentukan nata adalah tingkat keasaman medium, suhu 

fermentasi, lama fermentasi, sumber nitrogen, sumber 

karbon dan konsentrasi starter (bibit) (Sutarminingsih, 

2004). Pambayun (2002), menyatakan bahwa terdapat 

faktor – faktor yang dominan dalam proses pembuatan 
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nata yaitu adalah ketersedian nutrisi (sumber karbon dan 

nitrogen), derajat keasaman, temperature dan ketersediaan 

oksigen. 

 

2.5.1. Sumber Karbon 

Karbon merupakan bagian dari sitoplasma, enzim, 

dinding sel dan termasuk dalam bahan cadangan yang 

berada di dalam sel. Hasil oksidasi dari senyawa karbon 

juga digunakan sebagai sumber energy (Nurwantoro dan 

Djarijati, 1996). Glukosa, sukrosa maupun maltose 

merupakan berbagai jenis gula yang digunakan sebagai 

sumber karbon (Sutarminingsih, 2004).  

Sumber karbon yang umum digunakan adalah 

gula pasir (10 - 20%) karena harganya relatif murah, 

sumber karbon yang lain tidak menutup kemungkinan 

dapat berasal dari gula kelapa (Kurniawati, 2002). Keshk 

dan Sameshima (2005), menyatakan bahwa terdapat 

beberapa sumber karbon seperti glukosa, fruktosa, 

inositol, dan gliserol dapat digunakan untuk menghasilkan 

selulosa, tetapi gliserol merupakan yang terbaik dengan 

membentuk selulosa yang paling tinggi. Lapuz, Galiardo 

and Palo (1967) menyatakan 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. 

 

2.5.2. Sumber Nitrogen 

Sumber nitrogen dalam medium sangat 

diperlukan untuk merangsang Acetobacter xylinum dalam 

membentuk selulosa. Sumber nitrogen yang digunakan 

antara lain ekstrak khamir, pepton, soytone dan corn steep 
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liquor (CSL) (Tsuchida and Yoshinaga 1997). Pambayun 

(2002), menyatakan ekstrak khamir dan kasein merupakan 

bahan yang baik bagi pertumbuhan Acetobacter xylinum 

dan pembentukan nata, namun ammonium sulfat dan 

ammonium fosfat merupakan bahan yang lebih cocok 

digunakan dilihat dari sudut pandang ekonomi dan 

kualitas nata yang dihasilkan. 

Jumlah sumber nitrogen yang sesuai pada 

medium akan dapat merangsang bakteri dalam 

mensintesis selulosa dan menghasilkan nata dengan ikatan 

selulosa yang kuat sehingga tidak mudah meluruh 

(Prasetyana, 2002). Senyawa NPK selain menyediakan 

sumber nitrogen dalam bentuk organic 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, Fatahilah dan Wahyuni, 2000). 

Penambahan urea kedalam media fermentasi 

dimaksudkan untuk menambah nitrogen bagi keperluan 

metabolisme bakteri Acetobacter xylinum. Penggunaan 

ZA pada proses pembuatan nata sudah ditetapkan kadar 

maksimalnya yaitu sebanyak 0,4% untuk pembuatan nata 

de coco dan sebanyak 0,2% untuk pembuatan nata de 

soya (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri 

Hasil Pertanian, 2001).  

Protein merupakan polimer alam yang tersusun 

dari asam-asam amino melalui ikatan peptida, sehingga 

protein juga disebut sebagai polipeptida, di dalam tubuh 

tubuh kita protein berfungsi sebagai zat pembangun , 

pengatur, pertahanan, dan sebagai sumber energi setelah 

karbohidrat dan lemak (anonimus
a
, 2013). Anonimus

a
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(2013) menambahkan bahwa unsur utama penyusun 

protein terdiri atas C, H, O dan N, dan beberapa protein 

juga ada yang mengandung unsur S dan R.  

Non-Protein Nitrogen (NPN) adalah senyawa 

yang mengandung N, tetapi bukan berasal dari protein. 

Non-Protein Nitrogen dibagi menjadi dua jenis yaitu Non-

Protein Nitrogen Organik dan Non-Protein Nitrogen 

Anorganik. Non-Protein Nitrogen Organik antara lain 

ammonia, amida, asam amino, urea dan beberapa peptida. 

Non-Protein Nitrogen Anorganik antara lain beberapa 

jenis garam-garam seperti klorida, ammonium fosfat dan 

ammonium sulfat (Anonimus
b
, 2013). 

 

2.5.3. pH Medium Fermentasi 

Judoamidjojo, Darwis dan Sa’id (1992), 

menyatakan bahwa konsentrasi ion hydrogen (pH) 

merupakan factor 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 ammonia maka pH medium cenderung 

menurun. 

Setiap bakteri memiliki kisaran pH yang 

pertumbuhannya masih memungkinkan dan masing-

masing biasanya mempunyai pH optimum. pH optimum 

yang digunakan untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum 

berkisar antara 5,4 – 6,2 (Krystynowicz, Koziolkiewicz, 

Jezierska, Bielecki, Klemenska, Masny, and 

Plucienniczak, 2005). Piluharto (2003), menyatakan 
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bahwa penambahan asam asetat glacial pada media 

fermentasi biasanya untuk mencapai pH optimum dari 

Acetobacter xylinum, pH optimum bagi pembentukan nata 

adalah 4,0 – 4,5. 

 

2.5.4. Ketersediaan Oksigen 

Jumlah oksigen yang diperlukan dalam setiap 

proses fermentasi berbeda-beda tergantung pada sumber 

karbon yang digunakan dan komposisi sel, perpindahan 

oksigen dari udara ke dalam sel mikroba 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 mikroba, dan tahap pengambilan 

oksigen terlarut oleh sel (Awwaly dan Sawitri, 2004). 

Dalam fermentasi aerob oksigen dipandang 

sebagai zat nutrisi yang paling penting, tetapi oksigen 

mempunyai kelarutan yang sangat kecil yaitu kurang dari 

10 mg/l sehingga suplai oksigen yang kontinyu (aerasi) 

sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan oksigen 

mikroba (Anonimus, 2006). Acetobacter xylinum 

merupakan jenis bakteri yang memiliki sifat aerob, maka 

di dalam merombak gula dan penyusunnya menjadi nata, 

bakteri tersebut memerlukan oksigen yang diperoleh dari 

oksigen terlarut dalam medium atau oksigen yang berasal 

dari udara bebas (Puspadewi, 2010). 

 

2.5.5. Suhu Inkubasi 

Temperatur optimum untuk pertumbuhan 

Acetobacter xylinum adalah berkisar antara 25 – 30
o
 

(Krystynowicz, et al, 2005). Astawan (2007), menyatakan 
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bahwa untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum suhu 

inkubasi yang baik adalah 28 – 30
o
 C. pada suhu di bawah 

15
o
 C dan di atas 35

o
 C tidak terjadi pembentukan nata. 

Nisa, Hani, Wastono, Baskoro dan Moestijanto 

(2001), menyatakan bahwa pada pembuatan nata de soya 

dengan penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

suhu inkubasi yang digunakan adalah 28
0
C dan suhu 

optimum yang digunakan adalah 30
0
C. Lapuz (1967) 

dalam Nisa, Hani, Wastono, Baskoro dan Moestijanto 

(2001), menyatakan bahwa nata dari air kelapa hanya 

terbentuk pada suhu 20 – 31
0
C dengan suhu optimum 28 – 

30
0
C.  Lapuz (1967) dalam Nisa, Hani, Wastono, Baskoro 

dan Moestijanto (2001), menambahkan bahwa pada suhu 

optimum 28 – 30
0
C dengan kadar sukrosa 10 % 

menghasilkan pertumbuhan mikroba yang tinggi. 

 

2.5.6. Lama Fermentasi 

Saragih (2004), menyatakan bahwa waktu yang 

diperlukan untuk pembentukan nata adalah selama 8 – 10 

hari. Rahardiyanto (2001), menyatakan bahwa dalam 

pembuatan nata de aqua, waktu fermentasi yang semakin 

lama dapat menyebabkan tekstur menjadi semakin lunak, 

sehingga untuk medapatkan tekstur yang sesuai, lama 

fermentasi yang digunakan adalah 10 hari. Damayanti 

(2002), menyatakan bahwa pertumbuhan mikroorganisme 

pada produk makanan hasil fermentasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan sumber karbon, 

nitrogen dan nutrisi spesifik yang diperlukan oleh 

mikroorganisme. pH substrat, suhu inkubasi, kadar air, 

potensial redoks, tahap – tahap pertumbuhan 
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mikroorganisme, dan adanya kompetisi antar 

mikroorganisme. 

Campuran air kelapa yang sudah diberi bibit, 

dibiarkan selama 7-8 hari agar terjadi proses fermentasi 

dan terbentuklah nata (Pambayun, 2002). Pambayun 

(2002), menambahkan bahwa setelah ditanam, bibit nata 

akan segera berkembang dan tumbuh dengan 

perkembangan yang sangat pesat hinga hari kelima. 

Kondisi pada hari 1-5 harus benar-benar dijaga, karena 

pada periode ini bakteri nata sangat rentan terhadap 

kontaminan dan pengaruh lingkungan. Susanto (1998), 

menyatakan bahwa untuk memperoleh nata yang 

mempunyai ketebalan maksimal maka pemanenan 

dilakukan setelah inkubasi selama 12-15 hari. 

 

2.5.7. Starter 

Astawan (2007), menyatakan bahwa starter atau 

biakan murni merupakan suatu bahan yang sangat penting 

dalam proses pembentukan nata. Biakan murni 

Acetobacter xylinum digunakan sebagai starter, secara 

alami dapat ditemukan pada sari tanaman bergula yang 

telah mengalami fermentasi atau pada sayuran bergula 

yang sudah membusuk. Mikroorganisme memiliki kriteria 

yang penting 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 kontaminasi dan kemampuannya dalam 

membentuk produk. Ketebalan nata maksimal dapat 

dicapai dengan baik dengan menggunakan jumlah starter 

10 – 20%. 
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2.6 Aktivitas Pembentukan Nata 

Proses pembentukan nata karena adanya proses 

pengambilan glukosa dari medium fermentasi atau larutan 

gula oleh sel – sel Acetobacter xylinum. Glukosa tersebut 

kemudian digabungkan dengan asam lemak dan 

membentuk pelikel nata pada lembaran sel yang 

selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dan 

bersama enzim mempolimerisasikan glukosa menjadi 

selulosa di luar sel. Selulosa yang dibentuk oleh 

Acetobacter xylinum akan tampak sebagai suatu massa 

fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau kapas 

bila dilihat dibawah mikroskop (Sutarminingsih, 2004). 

Pembentukan nata memiliki aktivitas secara rinci 

yang dimulai setelah perubahan bentuk gula (maltose, 

sukrosa, sorbitol dan lain-lain) menjadi bentuk glukosa 

dan fruktosa, sehingga dalam hal ini sukrosa yang 

menjadi sumber gula diubah terlebih dahulu menjadi 

glukosa dan fruktosa pada kondisi asam. Pembentukan 

nata terjadi karena adanya proses pengambilan glukosa 

dari larutan gula atau medium yang mengandung glukosa 

oleh sel-sel Acetobacter xylinum, kemudian glukosa 

digabungkan dengan asam lemak yang membentuk zat 

atau bahan pemula pada membran sel, zat atau bahan 

pemula ini selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk 

ekskresi dan bersama enzim mempolimerasikan glukosa 

menjadi selulosa di luar sel (Tonouchi, et al, 2000). 

Skema biosintesis selulosa dalam pembuatan nata dapat 

dilihat pada Gambar 3 (Tonouchi, et al, 2000). 
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Secara kimia selulosa merupakan senyawa 

polisakarida dengan bobot molekul yang tinggi, 

strukturnya teratura yang merupakan polimer yang linier 

terdiri dari unit ulangan β – D – Glukopiranosa. 

Karakteristik selulosa antara lain muncul karena adanya 

struktur kristalin dan amorf serta pembentukan mikro 

fibril dan fibril yang pada akhirnya menjadi serat selulosa. 

Struktur kimia selulosa terdiri dari unsur C, O, H yang 

membentuk rumus molekul (C6H10O5)n dengan ikatan 

molekul hydrogen yang sangat erat (Chambell and Reece, 

2002). 
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2.7 Kualitas Nata de Whey 

2.7.1. Kekenyalan 

Nata adalah selulosa bakteri yang memiliki 

tekstur agak kenyal, padat, kokoh dan berwana putih 

tranparan (Astawan, 2007). Ukuran kekenyalan yaitu gaya 

tekan yang mula-mula menyebabkan deformasi produk, 

baru kemudian memecahkan produk setelah produk itu 

mengalami deformasi bentuk (Agustriningsih, 2007). 

 

2.7.2. Serat Kasar 

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). Penggunaan 

sukrosa dan glukosa pada pembuatan nata de pina 

mempunyai nilai serat kasar 2,34% - 2,79% (Ginanjar, 

2000). Maemunah (2000), menyatakan pada pembuatan 

nata dengan tingkat senescene pisang mempunyai serat 

kasar 2,04 - 2,83%. 

Faktor nutrisi mempunyai pengaruh kuat terhadap 

hasil pembentukan selulosa. Kecukupan sumber karbon 

dalam medium dapat merangsang bakteri dalam 

mensintesis selulosa dan menghasilkan nata dengan ikatan 

selulosa yang kuat. Kuatnya ikatan selulosa dalam 

jaringan nata tersebut mengakibatkan serat nata semakin 

meningkat (Kornmann, Duboc, Marison and Stockar, 

2003). 
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2.7.3. Kalsium 

 Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah 

dan merupakan elemen yang terabaikan ke lima di bumi, 

kalsium adalah mineral yang amat penting bagi manusia, 

antara lain bagi metabolisme tubuh, penghubung antar 

saraf, kerja jantung dan pergerakan otot (Anonimus
c
, 

2013). Kacang hijau memiliki kandungan kalsium yang 

tinggi, biji kacang hijau mengandung 263,91 mg kalsium 

per 100 gram berat kering, sedangkan kecambah kacang 

hijau 1729,17 mg per 100 gram berat kering (Astawan, 

2009). Komposisi gizi di dalam susu sapi dan susu kedelai 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

2.7.4. Organoleptik 

Winarno (2002), menyatakan bahwa organoleptik 

dari suatu bahan pangan akan mempengaruhi diterima 

atau ditolak suatu bahan pangan tersebut oleh masyarakat 

sebelum menilai kandungan gizi dari bahan pangan. Mutu 

organoleptik dapat dilakukan pengujian dengan cara 

menggunakan indera pengecap, pembau dan peraba pada 
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bahan pangan yang akan dikonsumsi. Metode dalam 

pengujian mutu organoleptik bahan pangan dapat 

digunakan untuk membedakan kualitas bahan pangan 

berdasarkan bau, rasa dan tekstur secara langsung. 

Aroma dan bau yang terdapat pada produk susu 

fermentasi sebagian besar dihasilkan oleh perubahan 

laktosa oleh bakteri dan juga dihasilkan oleh metabolism 

zat penyusun yang lain. Warna adalah salah satu faktor 

penentu dari mutu produk, baik tidaknya cara 

pencampuran atau pengolahan ditandai dengan adanya 

warna yang beragam. Penyebab warna pada suatu bahan 

ada 5 macam, yaitu : pigmen yang secara alami terdapat 

pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi maillard, 

oksidasi dan penambahan zat pewarna alami atau buatan. 

Sebagian besar bahan pangan memiliki rasa yang tidak 

stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama 

penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur 

atau viskositas dapat pula mengubah cita rasa (Winarno, 

2002). Damayanti (2002), rasa pada suatu bahan pangan 

dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila 

telah mengalami perlakuan atau pengolahan maka rasanya 

akan dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan. Rasa 

pada nata yang asam akan hilang setelah mendapat 

perlakuan perendaman berkali – kali dengan air dan 

perebusan berulang – ulang. Perendaman dalam larutan 

air gula atau dengan perebusan air gula merupakan 

perlakuan untuk menghilangkan rasa hambar pada nata 

sehingga nata akan menjadi manis. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 3 April 

2014 sampai dengan 28 Mei 2014 di Laboratorium 

Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak di Bagian Studi 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Brawijaya. 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Brawijaya untuk pengujian Serat Kasar. 

Laboratorium Biomol Fakultas MIPA Universitas 

Brawijaya untuk pengujian Kandungan Kalsium (Ca). 

 

3.2. Materi Penelitian 

 3.2.1. Materi  

 1. Whey, diperoleh dari Pabrik Keju Milik 

Dinas Peternakan yang terletak di Desa 

Mbambang, Wajak, Malang. 

 2. Acetobacter xylinum, diperoleh dari UPT 

Jamur Universitas Muhammdiyah Malang. 

 3.  Kecambah kacang hijau yang dilakukan 

proses perembusan dan diambil air 

rebusannya untuk ditambahkan kedalam nata 

de whey. 

 4.  Gula pasir. 

 

      3.2.2. Peralatan 

  1.  Nampan plastik 

  2.  Gelas ukur plastik 

  3.  Kertas tissue 
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  4.  Kain saring 

  5.  Panci 

  6.  Pengaduk 

  7.  Bunsen  

  8.  Kompor gas 

  9.  Pisau 

         10.  Alumunium voil 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan Faktorial dengan rancangan dasar Rancangan 

Acak Lengkap. Dua faktor tersebut adalah persentase 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 0 % (K1), 

5% (K2), 10% (K3) dan 15% (K4) dan waktu inkubasi 

yaitu 7 hari (W1), 11 hari (W2) dan 15 hari (W3). Desain 

perlakuan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah : 

K1 : Tanpa Penambahan Air Rebusan 

KecambahKacang Hijau (kontrol) 

K2 : Penambahan Air Rebusan Kecambah Kacang 

Hijau 5% 

K3 : Penambahan Air Rebusan Kecambah Kacang 

Hijau 10% 

K4 : Penambahan Air Rebusan Kecambah Kacang 

Hijau 15% 

W1 : Waktu Inkubasi 7 hari 

W2 : Waktu Inkubasi 11 hari 

W3 : Waktu Inkubasi 15 hari 

 

Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali dan 

diuji pada waktu inkubasi 7 (W1), 11 (W2), dan 15 (W3) 

hari. Variable yang diukur dalam penelitian ini adalah 

kekenyalan, kalsium (Ca) (Prosedur pengujian kalsium 

dengan menggunakan calorimeter disajikan pada 

Lampiran 4), serat kasar (Prosedur pengujian serat kasar 

disajikan pada Lampiran 5) dan organoleptik (uji 

organoleptik yang dilakukan adalah uji kekenyalan, aroma 

dan rasa. Pengujian penilaian panelis untuk organoleptik 

disajikan pada Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3). 

 

3.4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam dan apabila menunjukkan 

perbedaan pengaruh di antara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Suntoyo, 1990). 
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3.5. Kerangka Operasional Penelitian 
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3.6. Batasan Istilah 

 Whey merupakan cairan bening berwarna 

kekuningan yang diperoleh dari pemisahan curd 

pada pembuatan keju. 

 Nata merupakan hasil fermentasi oleh bakteri 

Acetobacter xylinum, yang memiliki bentuk 

padat, sedikit kenyal, rasanya seperti kolang 

kaling dan berwarna putih. 

 Nata de whey adalah makanan hasil fermentasi 

bakteri Acetobacter xylinum, yang berbentuk 

padat, sedikit kenyal, rasanya seperti kolang 

kaling dan berwarna putih, yang bahan dasarnya 

merupakan whey keju. 

 Lama inkubasi merupakan waktu yang diperlukan 

oleh bakteri Acetobacter xylinum untuk 

membentuk lembaran nata. 

 Kecambah kacang hijau adalah tumbuhan muda 

yang baru saja berkembang dari tahap embrionik 

di dalam biji. 

 Air rebusan kecambah kacang hijau adalah air 

rebusan yang berasal dari perebusan kecambah 

kacang hijau selama kurang lebih 30 menit 

dengan suhu 80-100
0
C. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Air Rebusan Kecambah 

Kacang Hijau dan Waktu Inkubasi terhadap 

Organoleptik Nata de whey 

 

4.1.1 Kekenyalan  

 Data dan analisis ragam organoleptik kekenyalan 

nata de whey tertera pada Lampiran 7. Uji kekenyalan 

nata dilakukan oleh 5 orang panelis, hasil pengujian 

dikualifikasi berdasarkan skor, skor 1 memiliki arti bahwa 

nata de milko terlalu lembek, skor 2 memiliki arti bahwa 

nata de whey lembek, skor 3 memiliki arti bahwa nata de 

whey agak kenyal, skor 4 memiliki arti bahwa nata de 

whey kenyal dan skor 5 memiliki arti bahwa nata de whey 

sangat kenyal. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

diantara penambahan kecambah kacang hijau dan waktu 

inkubasi tidak memberikan perbedaan pada nilai 

kekenyalan nata de whey, dan tidak ada interaksi antar 

perlakuan pada nilai kekenyalan nata de whey. Rata-rata 

penilaian panelis terhadap kekenyalan nata de whey pada 

masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 6. 
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 Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa rata-rata 

organoleptik kekenyalan nata de whey pada perlakuan 

kontrol sebesar 1,27%, penambahan 5% sebesar 1,24%, 

penambahan 10% sebesar 1,21% dan penambahan 15% 

sebesar 1,30%. Waktu inkubai 7 hari menunjukkan rata-

rata organoleptik kekenyalan nata de whey sebesar 0,94%, 

waktu inkubasi 11 hari sebesar 0,93% dan waktu inkubasi 

15 hari sebesar 0,96%. Kombinasi antara penambahan air 

rebusan kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi 

terhadap organoleptik kekenyalan nata de whey tidak 

memberikan perbedaan, hal ini diduga karena 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau yang 

berbeda menghasilkan kepekatan medium yang sama dan 

mengakibatkan jumlah populasi bakteri yang dihasilkan 

sebagai akibat dari peremajaan starter memiliki jumlah 

yang tidak berbeda jauh, sehingga menghasilkan 

kekenyalan nata de whey yang tidak berbeda. 

 Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

terhadap organoleptik kekenyalan nata de whey tidak 

memberikan perbedaan, hal ini diduga karena 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau yang 

berbeda menghasilkan kepekatan medium yang sama, 

sehingga selulosa yang dihasilkan memiliki kadar yang 

sama dan menyebabkan kekenyalan terhadap nata de 

milko tidak berbeda. Perbedaan kemampuan indera perasa 

yang berbeda-beda juga menyebabkan terjadinya 

perbedaan penilaian terhadap kekenyalan nata de milko. 

 Waktu inkubasi terhadap organoleptik kekenyalan 

nata de whey tidak memberikan perbedaan yang nyata, 

hal ini diduga karena jumlah populasi bakteri yang 

dihasilkan dari peremajaan starter memiliki jumlah yang 
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tidak berbeda jauh, sehingga kekenyalan yang dihasilkan 

tidak berbeda. Perbedaan kemampuan indera perasa yang 

berbeda-beda juga menyebabkan terjadinya perbedaan 

penilaian terhadap kekenyalan nata de whey. 

 Pada proses pembentukan selulosa oleh 

Acetobacter xylinum terhadap glukosa, karbohidrat pada 

medium di pecah menjadi glukosa yang kemudian 

berikatan dengan asam lemak (Guanosin trifosfat) 

membentuk bahan awal selulosa oleh enzim selulosa 

sintetase, kemudian dikeluarkan kelingkungan 

membentuk jalinan selulosa pada permukaan medium 

(Wardhanu, 2009). Piluharto (2003), menyatakan bahwa 

glukosa yang berperan dalam pembentukan selulosa 

adalah dalam bentuk β, sehingga semua glukosa dalam 

bentuk α akan diubah dalam bentuk β melalui enzim 

isomerase yang berada pada bakteri Acetobacter xylinum, 

tahap selanjutnya glukosa berikatan dengan glukosa lain 

melalui ikatan 1,4 β-glikosida, sehingga terjadi polimerasi 

yaitu pembentukan selulosa. Selulosa yang dibentuk oleh 

Acetobacter xylinum melalui enzim polimerasi dengan 

adanya sumber nutrisi yang cukup menyebabkan selulosa 

yang terbentuk semakin banyak sehingga tekstur nata 

semakin kenyal. 

 Nilai kekenyalan yang dihasilkan cenderung 

meningkat seiring dengan bertambahnya penambahan air 

rebusan kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi 

karena dipengaruhi oleh proses pembentukan selulosa 

oleh Acetobacter xylinum, semakin lama waktu inkubasi 

maka akan menghasilkan selulosa yang semakin banyak 

pula dan tekstur nata yang kenyal, hal ini dikarenakan 

masih tersedianya nutrisi yang cukup sehingga bakteri 
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terus menerus melakukan metabolisme dan reproduksi 

yang cukup tinggi, semakin banyak hasil sekresi 

Acetobacter xylinum, maka semakin tebal selulosa yang 

dihasilkan dari proses fermentasi.  

4.1.2 Aroma 

 Data dan analisis ragam organoleptik aroma nata 

de whey tertera pada Lampiran 8. Uji aroma nata 

dilakukan oleh 5 orang panelis, hasil pengujian 

dikualifikasi berdasarkan skor, skor 1 memiliki arti bahwa 

nata de whey memiliki aroma yang menyimpang, skor 2 

memiliki arti bahwa nata de whey memiliki aroma 

kecambah yang mendominasi, skor 3 memiliki arti bahwa 

nata de whey tidak memiliki aroma susu dan keju, skor 4 

memiliki arti bahwa nata de whey memiliki sedikit aroma 

susu dan keju dan skor 5 memiliki arti bahwa nata de 

whey memiliki aroma susu dan keju yang mendominasi. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa diantara 

penambahan kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi 

tidak memberikan perbedaan pada nilai aroma nata de 

whey, dan tidak ada interaksi antar perlakuan pada nilai 

aroma nata de whey. Rata-rata penilaian panelis terhadap 

aroma nata de whey pada masing-masing perlakuan 

disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa rata-rata 

organoleptik aroma nata de whey pada perlakuan kontrol 

sebesar 1,32%, penambahan 5% sebesar 1,24%, 

penambahan 10% sebesar 1,22% dan penambahan 15% 

sebesar 1,34%. Waktu inkubai 7 hari menunjukkan rata-

rata organoleptik aroma nata de whey sebesar 0,95%, 

waktu inkubasi 11 hari sebesar 0,97% dan waktu inkubasi 

15 hari sebesar 0,96%. Kombinasi antara penambahan air 

rebusan kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi 

terhadap organoleptik aroma nata de whey tidak 

memberikan perbedaan, hal ini diduga karena 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau yang 

berbeda dan waktu inkubasi yang berbeda menghasilkan 

aroma yang sama dengan medium dasar yaitu whey, dan 

ketika dilakukan perebusan nata maka aroma yang 

dihasilkan adalah netral, sehingga tidak menyebabkan 

terjadinya perbedaan aroma pada nata de whey. 

Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

terhadap organoleptik aroma nata de whey tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, hal ini diduga karena 

pada proses penetralan yaitu perebusan dan pencucian 

menyebabkan aroma pada nata de whey menjadi netral 
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atau tidak berbau, aroma sesuai dengan standar kualitas 

nata dalam kemasan yang beraroma normal. Perbedaan 

kemampuan indera pembau yang berbeda-beda juga 

menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian terhadap 

aroma nata de whey. 

Waktu inkubasi terhadap organoleptik aroma nata 

de whey tidak memberikan perbedaan yang nyata, hal ini 

diduga karena pada proses penetralan yaitu perebusan dan 

pencucian menyebabkan aroma nata de whey netral atau 

tidak berbau sehingga tidak terjadi penyimpangan aroma, 

aroma sesuai dengan standar kualitas nata dalam kemasan 

yang beraroma normal. Perbedaan kemampuan indera 

pembau yang berbeda-beda juga menyebabkan terjadinya 

perbedaan penilaian terhadap aroma nata de whey. 

Winarno (2002), menyatakan bahwa aroma 

makanan lebih banyak menentukan kelezatan bahan 

makanan. Umumnya aroma yang diterima oleh hidung 

dan otak merupakan campuran dari empat macam bau 

utama yaitu harum, asam, tengik dan hangus. Aroma yang 

ditangkap panelis hampir sama antara perlakuan satu 

dengan perlakuan yang lain, dan juga antara ulangan satu 

dengan ulangan yang lain, hal ini dikarenakan proses 

penetralan yang dilakukan yaitu perebusan dan pencucian 

agar tidak terjadi penyimpangan aroma. Hasil penelitian 

panelis terhadap aroma nata de whey berbeda-beda, hal 

ini dapat disebabkan oleh masing-masing indera pembau 

panelis juga berbeda-beda. 

 

4.1.3 Rasa 

 Data dan analisis ragam organoleptik rasa nata de 

whey tertera pada Lampiran 9. Uji rasa nata dilakukan 
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oleh 5 orang panelis, hasil pengujian dikualifikasi 

berdasarkan skor, skor 1 memiliki arti bahwa nata de 

whey memiliki rasa menyimpang, skor 2 memiliki arti 

bahwa nata de whey memiliki rasa kecambah 

mendominasi, skor 3 memiliki arti bahwa nata de whey 

tidak memiliki rasa susu dan keju, skor 4 memiliki arti 

bahwa nata de whey memiliki sedikit rasa susu dan keju 

dan skor 5 memiliki arti bahwa nata de whey memiliki 

rasa susu dan keju mendominasi. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa diantara penambahan kecambah 

kacang hijau dan waktu inkubasi tidak memberikan 

perbedaan pada nilai rasa nata de whey, dan tidak ada 

interaksi antar perlakuan pada nilai rasa nata de whey. 

Rata-rata penilaian panelis terhadap rasa nata de whey 

pada masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 8. 

 

 

 Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa rata-rata 

organoleptik rasa nata de whey pada perlakuan kontrol 

sebesar 1,33%, penambahan 5% sebesar 1,25%, 

penambahan 10% sebesar 1,24% dan penambahan 15% 

sebesar 1,35%. Waktu inkubai 7 hari menunjukkan rata-

rata organoleptik rasa nata de whey sebesar 0,95%, waktu 
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inkubasi 11 hari sebesar 0,98% dan waktu inkubasi 15 

hari sebesar 0,98%. Kombinasi antara penambahan air 

rebusan kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi 

terhadap organoleptik rasa nata de whey tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, hal ini diduga karena 

selama proses perendaman dan pemasakan terjadi 

peristiwa osmosis dan hasil proses tersebut menyebabkan 

nata memiliki rasa yang hampir sama. 

 Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

terhadap organoleptik rasa nata de whey tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, hal ini diduga karena 

selama proses perendaman dan pemasakan terjadi 

peristiwa osmosis dan hasil proses tersebut menyebabkan 

nata memiliki rasa yang hampir sama. Perbedaan 

kemampuan indera perasa yang berbeda-beda juga 

menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian terhadap 

rasa nata de whey. 

 Waktu inkubasi terhadap organoleptik rasa nata 

de whey tidak memberikan perbedaan yang nyata, hal ini 

diduga karena selama proses perendaman dan pemasakan 

terjadi peristiwa osmosis dan hasil proses tersebut 

menyebabkan nata memiliki rasa yang hampir sama. 

Perbedaan kemampuan indera perasa yang berbeda-beda 

juga menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian 

terhadap rasa nata de whey. 

 Dilihat dari segi rasa, penambahan air rebusan 

kecambah kacang hijau 15% (150 ml) cenderung lebih 

disukai oleh panelis, terbukti karena memiliki nilai rata-

rata yang lebih tinggi daripada perlakuan yang lain. 

Damayanti (2002), menyatakan bahwa rasa suatu bahan 

pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri atau 
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apabila telah mendapat perlakuan pengolahan 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. Sementara rasa hambar 

nata akan hilang apabila setelah mendapat perlakuan 

perendaman dalam larutan air gula atau dengan perebusan 

menggunakan air gula maka rasa nata akan menjadi 

manis. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Air Rebusan Kecambah 

Kacang Hijau dan Waktu Inkubasi Terhadap 

Kalsium (Ca) Nata de whey 

Data dan analisis ragam (Ca) nata de whey tertera 

pada lampiran 10. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap (Ca) nata de whey, waktu inkubasi memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap (Ca) nata de whey 

dan terjadi interaksi antara perlakuan dan waktu inkubasi 

terhadap (Ca) pada nata de whey. Rata-rata nilai (Ca) nata 

de whey pada masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 9. 
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Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa rata-rata (Ca) 

nata de whey pada perlakuan kontrol sebesar 5,16%, 

penambahan 5% sebesar 14,18%, penambahan 10% 

sebesar 16,79% dan penambahan 15% sebesar 16,92%. 

Waktu inkubai 7 hari menunjukkan rata-rata (Ca) nata de 

whey sebesar 13,61%, waktu inkubasi 11 hari sebesar 

13,27% dan waktu inkubasi 15 hari sebesar 12,91%. 

Kombinasi penambahan air rebusan kecambah kacang 

hijau dan waktu inkubasi nata de whey memiliki pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap (Ca), hal ini diduga 

karena terjadinya peningkatan kandungan kalsium dalam 

air rebusan kecambah kacang hijau dan dikarenakan 

lisisnya sel bakteri Acetobacter xylinum selama waktu 

inkubasi. 

Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

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

terhadap (Ca), hal ini diduga karena terjadinya 

peningkatan persentase penambahan air rebusan 

kecambah kacang hijau yang menyebabkan jumlah 
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kalsium yang terkandung pada air rebusan kecambah 

kacang hijau meningkat seiring jumlah air rebusan 

kecambah kacang hijau yang ditambahkan, namun 

penambahan konsentrasi tinggi dalam medium 

Acetobacter xylinum tidak selamanya dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan Acetobacter xylinum, 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau yang 

berlebih akan menghambat pertumbuhan bakteri dan nata 

yang dihasilkan tidak maksimal. Slamet dan Tarwotjo 

(1980) dalam Iswandari (2006), menyatakan bahwa 

kandungan kalsium pada kecambah kacang hijau mentah 

(per 100 gram bahan) adalah 223,00 mg dan menjadi 

95,00 mg setelah direbus, hal ini karena kandungan gizi 

lisis dalam air selama proses perebusan. 

Waktu inkubasi memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap (Ca), hal ini diduga karena lisisnya sel 

bakteri Acetobacter xylinum pada fase kematian. (Ca) 

dalam media berkurang akan mempengaruhi kadar (Ca) 

dalam nata, kadar (Ca) yang terdapat dalam nata 

merupakan kalsium yang terperangkap oleh matrik nata 

(Pambayun, 2002). Pambayun (2002), menambahkan 

bahwa nilai rata-rata kadar (Ca) pada waktu inkubasi 

cenderung meningkat karena lisisnya sel bakteri 

Acetobacter xylinum pada fase kematian. Fase kematian 

biasanya terjadi setelah hari ke-8 sampai ke-15, sel 

mengalami lisis dan melepaskan komponen yang terdapat 

didalamnya. 
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Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata (Ca) nata de 

whey pada perlakuan kontrol sebesar 5,16%, penambahan 

5% sebesar 14,18%, penambahan 10% sebesar 16,79% 

dan penambahan 15% sebesar 16,92%. Waktu inkubai 7 

hari menunjukkan rata-rata (Ca) nata de whey sebesar 

13,61%, waktu inkubasi 11 hari sebesar 13,27% dan 

waktu inkubasi 15 hari sebesar 12,91%. Gambar 5 

menunjukkan pengaruh penambahan air rebusan 

kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi terhadap (Ca). 

Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap (Ca), 

hal ini diduga karena kandungan kalsium terlarut yang 

terdapat pada air rebusan kecambah kacang hijau 

meningkat seiring penambahan air rebusan kecambah 

kacang hijau yang diberikan. Waktu inkubasi memberikan 

perbedaan terhadap (Ca), diduga karena lisisnya sel 

bakteri Acetobacter xylinum pada fase kematian. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Air Rebusan Kecambah 

Kacang Hijau dan Waktu Inkubasi Terhadap 

Serat Kasar Nata de whey 

 Data dan analisis ragam serat kasar nata de whey 

tertera pada lampiran 11. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan air rebusan kecambah 

kacang hijau memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap serat kasar nata de whey, waktu 

inkubasi memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap serat kasar nata de whey dan terjadi 

interaksi antara perlakuan dan waktu inkubasi terhadap 

serat kasar pada nata de whey. Rata-rata nilai serat kasar 

nata de whey pada masing-masing perlakuan disajikan 

pada Tabel 10. 

 
 

Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa rata-rata 

serat kasar nata de whey pada perlakuan kontrol sebesar 

27,43%, penambahan 5% sebesar 47,06%, penambahan 

10% sebesar 50,02% dan penambahan 15% sebesar 
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51,87%. Waktu inkubai 7 hari menunjukkan rata-rata 

serat kasar nata de whey sebesar 43,54%, waktu inkubasi 

11 hari sebesar 44,22% dan waktu inkubasi 15 hari 

sebesar 44,53%. Kombinasi penambahan air rebusan 

kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap serat kasar 

nata de whey, hal ini diduga karena konsentrasi 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau yang 

semakin meningkat memberikan kecukupan nutrisi untuk 

Acetobacter xylinum dan waktu inkubasi yang semakin 

lama akan mempengaruhi aktivitas Acetobacter xylinum 

melakukan proses metabolisme glukosa menjadi selulosa, 

sehingga serat kasar yang dihasilkan semakin tinggi. 

Penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 

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

terhadap serat kasar nata de whey, hal ini diduga karena 

konsentrasi penambahan air rebusan kecambah kacang 

hijau yang semakin meningkat memberikan kecukupan 

nutrisi yang baik untuk Acetobacter xylinum. Nisa, Hani, 

Wastono, Baskoro dan Moestijanto (2001), menyatakan 

bahwa dengan adanya ketersediaan nutrisi yang cukup 

bagi pertumbuhan dan aktivitas Acetobacter xylinum 

maka akan menghasilkan terbentuknya selulosa yang 

tinggi. Kornmann, Duboc, Marison and Stockar (2003), 

menambahkan bahwa faktor nutrisi mempunyai pengaruh 

kuat terhadap hasil dan selulosa yang terbentuk, 

kecukupan sumber karbon dalam medium dapat 

merangsang bakteri mensintesa selulosa dan 

menghasilkan nata dengan ikatan selulosa yang kuat, 

kuatnya ikatan selulosa dalam jaringan nata tersebut 

mengakibatkan serat nata semakin meningkat. 
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Waktu inkubasi memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap serat kasar nata de whey, 

hal ini diduga karena waktu inkubasi yang lama dapat 

meningkatkan aktivitas Acetobacter xylinum untuk 

melakukan proses metabolisme glukosa menjadi selulosa 

lebih panjang, sehingga selulosa yang dihasilkan tinggi. 

Metzler (1977) dalam Dewi (2009), menyatakan bahwa 

proses biosintesis selulosa oleh Acetobacter xylinum 

memiliki 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. 
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 Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata serat kasar 

nata de whey pada perlakuan kontrol sebesar 27,43%, 

penambahan 5% sebesar 47,06%, penambahan 10% 

sebesar 50,02% dan penambahan 15% sebesar 51,87%. 

Waktu inkubai 7 hari menunjukkan rata-rata serat kasar 

nata de whey sebesar 43,54%, waktu inkubasi 11 hari 

sebesar 44,22% dan waktu inkubasi 15 hari sebesar 

44,53%. Gambar 6 menunjukkan pengaruh penambahan 

air rebusan kecambah kacang hijau dan waktu inkubasi 

terhadap serat kasar. Penambahan air rebusan kecambah 

kacang hijau memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap serat kasar nata de whey, hal ini diduga karena 

konsentrasi penambahan air rebusan kecambah kacang 

hijau yang semakin meningkat memberikan kecukupan 

nutrisi yang baik untuk Acetobacter xylinum. Waktu 

inkubasi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap serat kasar nata de whey, hal ini diduga karena 

waktu inkubasi yang lama dapat meningkatkan aktivitas 

Acetobacter xylinum untuk melakukan proses 

metabolisme glukosa menjadi selulosa lebih panjang, 

sehingga selulosa yang dihasilkan tinggi. 

Persentase serat kasar yang tinggi dipengaruhi 

oleh aktivitas dari Acetobacter xylinum pada proses 

metabolisme glukosa menjadi selulosa, hal ini dapat 

dilakukan apabila nutrient yang tersedia pada medium 

cukup. Selulosa hasil sekresi Acetobacter xylinum akan 

berikatan satu dengan yang lainnya membentuk lapisan-

lapisan yang terus menebal, semakin banyak hasil 

ekskresi Acetobacter xylinum, maka semakin tinggi serat 

kasar yang dihasilkan dari proses fermentasi (Gaman and 

Sherington, 1995). Gaman and Sherington (1995), 
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menambahkan bahwa dengan tersedianya nutrien yang 

cukup pada media tumbuh menyebabkan mikroorganisme 

mampu melakukan metabolisme yang cukup tinggi, 

sehingga produk metabolismenya semakin banyak. 

Selulosa yang dihasilkan dari hasil sekresi Acetobacter 

xylinum akan berikatan membentuk lapisan-lapisan yang 

terus menebal, semakin banyak hasil ekskresi Acetobacter 

xylinum, maka semakin tinggi serat kasar yang dihasilkan 

dari proses fermentasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Penggunaan air rebusan kecambah kacang hijau 

dengan persentase sampai dengan 15% dan waktu 

inkubasi sampai dengan 15 hari dapat 

meningkatkan kandungan kalsium (Ca) dan serat 

kasar pada nata de whey, tetapi tidak pada 

organoleptik nata de whey yang meliputi 

kekenyalan, aroma dan rasa. 

2. Hasil terbaik pada perlakuan penambahan air 

rebusan kecambah kacang hijau dengan 

persentase penambahan 15% dan waktu inkubasi 

maksimal yang digunakan 15 hari, dengan nilai 

rata-rata mineral (Ca) 16,92±2,10 dan untuk nilai 

rata-rata serat kasar adalah 51,87±3,34. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan dalam 

pembuatan nata de whey sebaiknya menggunakan 

penambahan air rebusan kecambah kacang hijau 15% dan 

waktu inkubasi maksimal 15 hari, sehingga diharapkan 

dapat diperoleh produk dengan kualitas yang baik, hal ini 

ditinjau dari dari kandungan kalsium (Ca) dan serat kasar 

yang tinggi. Penambahan air rebusan kecambah kacang 

hijau untuk organoleptik dapat ditambahkan melebihi 

15% atau maksimal penambahan 30%, jika penambahan 
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air rebusan dengan konsentrasi tinggi maka dalam 

medium Acetobacter xylinum tidak selamanya dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan Acetobacter xylinum, 

penambahan kecambah kacang hijau yang berlebih akan 

menghambat pertumbuhan bakteri dan nata yang 

dihasilkan tidak maksimal. 
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Lampiran 1. Contoh Daftar Penilaian Panelis 

terhadap Kekenyalan : 

 

Nama Penguji  : 

Produk yang diuji : 

Tanggal  : 

 

Ujilah kekenyalan sampel-sampel berikut, dan 

tuliskan penilaian Anda dengan membubuhkan tanda  

pada pernyataan-pernyataan yang anda anggap paling 

sesuai 

 

 
 

Tuliskan Komentar Anda : 
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Lampiran 2. Contoh Daftar Penilaian Panelis 

terhadap Aroma : 

 

Nama Penguji  : 

Produk yang diuji : 

Tanggal  : 

 

Ujilah aroma sampel-sampel berikut, dan tuliskan 

penilaian Anda dengan membubuhkan tanda  pada 

pernyataan-pernyataan yang anda anggap paling sesuai 

 

 
 

Tuliskan Komentar Anda : 
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Lampiran 3. Contoh Daftar Penilaian Panelis 

terhadap Rasa : 

 

Nama Penguji  : 

Produk yang diuji : 

Tanggal  : 

 

Ujilah rasa sampel-sampel berikut, dan tuliskan 

penilaian Anda dengan membubuhkan tanda  pada 

pernyataan-pernyataan yang anda anggap paling sesuai 

 

 
 

Tuliskan Komentar Anda  : 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Kalsium (Ca) 

 Prosedur Pengujian Kalsium (Ca) dengan metode 

calorimeter menggunakan larutan Asamklorinat (Askar, 

2011)  : 

1. 1 gram sampel di abukan pada suhu 600
0
 C. 

2. Abu di larutkan dalam 20 ml HCl (1+3) dan di 

uapkan sampai kering. 

3. Ditambahkan 5 ml Asam asetat 0,1 N, dipanaskan 

beberapa menit dan dibiarkan dingin. 

4. Hasil dituangkan kedalam labu ukur 100 ml, 

diencerkan sampai tanda tera, dan disaing dengan 

kertas Whatman no.40. Filtrat larutan tersebut di 

pipet kedalam labuukur 100 ml berturut-turut 4,6; 

10; 20 dan 30 ml. 

5. Selanjutnya volume dijadikan 40 ml dengan 

akuades pada pH 4-5, ditambahkan 20 ml 

Asamkloranilat 0,10%, lalu dibiarkan pada suhu 

kamar selama 3 jam sambil dikocok sewaktu-

waktu (Tyner, 1948), atau campuran dipanaskan 

dalam penangas air 50
0
 C selama 45 menit 

(modifikasi). 

6. Setelah dingin, larutan ditera dengan akuades dan 

disaring. Absobensinya di ukur dengan 

paktrofotometer pada λ 50 nm. Kadar kalsium 

dihitung dengan rumus : 
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                                       Pengencer 

Kadar Kalsium  =   X  x       x 100% 

        mg contoh 

 

Dimana  : X adalah mg Calarutan contoh yang 

diperoleh pada grafik larutan standart 

Kalsium. 
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Lampiran 5. Prosedur Analisis Serat Kasar 

 Prosedur Analisis serat kasar dilakukan sebagai 

berikut (Sudarmadji, Haryono dan Suhadi., 1997)  : 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram lalu 

dimaksukkan kedalam Erlenmeyer dan 

ditambahkan 200 ml 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 

kedalam 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 15 ml alkohol 95%. 

4. Kertas saring dikeringkan pada oven. Berat residu 

merupakan berat serat kasar. 
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Lampiran 6. Data Produksi Nata De Whey 

Perlakuan     
Ulangan 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

K1W1 1200 gram 1200 gram 1200 gram 

K1W2 1200 gram 1400 gram 1400 gram 

K1W3 1300 gram 1400 gram 1400 gram 

K2W1 1300 gram 1500 gram 1400 gram 

K2W2 1500 gram 1500 gram 1300 gram 

K2W3 1400 gram 1500 gram 1500 gram 

K3W1 1400 gram 1400 gram 1500 gram 

K3W2 1700 gram 1700 gram 1700 gram 

K3W3 1700 gram 1800 gram 1800 gram 

K4W1 1800 gram 1700 gram 1800 gram 

K4W2 2000 gram 1900 gram 1900 gram 

K4W3 2000 gram 1800 gram 2000 gram 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Ragam Organoleptik 

Kekenyalan Nata De Whey 
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Tabel Dua Arah 

 

Analisis Data Kekenyalan Nata De Whey 

    ( 680 )
2
 

Faktor Koreksi (FK)  =        

         ( 4 x 3 x 3 x 5 ) 

   =       2568, 89 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Ragam Organoleptik 

Aroma Nata De Whey 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Ragam Organoleptik 

Rasa Nata De Whey 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Ragam Kalsium (Ca) 

Nata De Whey 
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Lampiran 11. Data dan Analisis Ragam Serat Kasar 

Nata De Whey 
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