
BAB I  

 PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Nata merupakan jenis makanan fermentasi yang berbentuk padatan kokoh, 

kuat, berwarna putih, transparan, kenyal seperti gel yang dibentuk oleh bakteri 

Acetobacter xylinum dengan kandungan selulosa murni tanpa bahan polimer 

lainnya, terapung pada permukaan medium yang mengandung gula dengan 

keasaman tinggi (Embuscado dkk., 1994 dalam Surono dkk., 1999). Menurut 

Todolla (1976) dalam Widia (1984), nata sebenarnya  adalah selulosa bakteri 

yang mengandung air sekitar 98 % dengan tekstur agak kenyal dan konsistensi 

yang kompak. 

Berkembangnya teknologi, selain dikonsumsi oleh masyarakat sebagai 

bahan makanan, nata juga telah digunakan sebagai bahan baku industri  pengganti 

kertas yang berasal dari pulp, sehingga dikenal sebagai green polymer. Di 

samping itu, nata dapat digunakan sebagai bahan baku industri akustik misalnya 

pembuatan diafragma speaker dan headphone (Surono  dkk., 1999). 

Produksi nata sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari bakteri A. xylinum 

dalam memproduksinya. Secara umum kemampuan A. xylinum dalam 

memproduksi nata sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi dalam media.  

Media tersebut harus mengandung  elemen-elemen seperti C, N, P, S, Mg, dan 

vitamin maupun mineral (Nurhayati, 2006). Media yang sering digunakan dalam 

fermentasi nata adalah air kelapa. Air kelapa mempunyai kandungan nutrisi yang 

kompleks sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan A. xylinum  dalam 
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membentuk nata. Alternatif media untuk fermentasi nata selain air kelapa adalah 

limbah cair tahu (whey) (Nugraheni 2007). 

Limbah cair tahu adalah semua bahan buangan cair pabrik pengolahan 

tahu yang berasal dari perendaman kedelai, serta air yang berasal dari pemisahan 

jonjot-jonjot tahu. Limbah cair tahu banyak mengandung bahan pencemar seperti 

N-Total sebesar 169,5 mg/l, P-Total; 3,94 mg/l dengan nilai BOD (Biological 

Oxygen Demand) yang tinggi sebesar 5643 mg/l dan COD (Chemical Oxygen 

Demand) sebesar 7250 mg/l (Damayanti, 2004). Menurut Muis (2004) Limbah 

cair tahu belum banyak dimanfaatkan dan pada umumnya dibuang ke badan 

perairan tanpa diolah dan dalam kondisi suhu ± 40o C dengan pH 4, kondisi 

tersebut akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Berdasarkan hal tersebut 

perlu adanya alternatif pemanfaatan limbah cair tahu agar tidak mencemari 

lingkungan, salah satunya adalah pembuatan bahan makanan. 

Pujiastuti (2009) menyatakan bahwa limbah cair tahu banyak 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan bahan-bahan lainnya. Menurut Nisa 

dkk. (2001) hasil analisis limbah cair tahu menunjukkan bahwa dalam 1 liternya 

mengandung gula reduksi sebesar 1,40%, nitrogen sebesar 7,61%, serta padatan 

total sebesar 4550 mg/l. Berdasarkan komposisi nutrisi limbah cair tahu tersebut 

maka sangat dimungkinkan limbah cair tahu dapat digunakan sebagai media 

fermentasi bagi bakteri  A. xylinum dalam memproduksi nata.  

Fermentasi nata oleh bakteri A. xylinum sangat dipengaruhi oleh 

komposisi nutrisi media. Menurut Sanches dkk. (1998) dalam Brillianty (2000) 

selain dipengaruhi oleh pH dan suhu lingkungan, kemampuan A. xylinum  dalam 
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memproduksi nata sangat dipengaruhi oleh sumber nutrisi seperti karbon (C) dan 

Nitrogen (N) dalam media. Hasil penelitian Nisa dkk. (2001) menunjukkan bahwa 

fermentasi nata dalam media limbah cair tahu tanpa penambahan sumber karbon 

dan nitrogen dihasilkan nata seberat 2,01 g dan tebal 1 mm dalam 200 ml media 

fermentasi. Hasil ini sangat sedikit dari angka optimal. Oleh karena itu, perlu 

adanya nutrisi tambahan berupa sumber karbon dan sumber nitrogen. Salah satu 

alternatif  sumber karbon adalah air kelapa. Menurut Alberida (1993) di samping 

mengandung vitamin dan mineral yang lengkap, air kelapa juga mengandung 4% 

gula yang merupakan media kultur yang baik dan dapat merangsang pertumbuhan 

bakteri.  

Menurut penelitian Brillianty (2000) perbandingan limbah cair tahu dan 

air kelapa 9:1 tanpa penambahan sumber nitrogen dari luar sebagai media 

berpengaruh terhadap kemampuan A. xylinum dalam memproduksi nata, yaitu 

hasil yang diperoleh belum optimum. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kajian 

lebih lanjut tentang penambahan  sumber nitrogen dalam komposisi media 

tersebut. Alternatif sumber nitrogen yang ditambahkan adalah ekstrak daun 

lamtoro, yang menurut Fitriliyani (2010) ekstrak daun lamtoro mengandung  

protein sebesar 34,38 %.  

Penambahan  sumber nitrogen  berupa  ekstrak daun lamtoro terhadap 

pembentukkan nata, dapat dicerminkan dengan berat dan ketebalan produknya.  

Penambahan ekstrak daun lamtoro yang kurang tepat akan menyebabkan produk 

yang dihasilkan tidak optimal. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikaji 
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pengaruh pemberian ekstrak daun lamtoro dalam menghasilkan nata dari limbah 

cair tahu. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka timbul suatu permasalahan sebagai 

berikut : 

a. bagaimana pengaruh penambahan ekstrak daun lamtoro pada media  limbah 

cair tahu (Limbah cair tahu : air kelapa = 9:1) terhadap kemampuan A. 

xylinum dalam memproduksi nata ; 

b. pada penambahan ekstrak daun lamtoro berapakah diperoleh produk nata 

yang terbaik. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. pengaruh penambahan ekstrak daun lamtoro pada media  limbah cair tahu 

(limbah cair tahu : air kelapa = 9:1) terhadap kemampuan A. xylinum dalam 

produksi nata ; 

b. perlakuan penambahan ekstrak daun lamtoro yang menghasilkan produk nata 

yang terbaik 

1.4. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh penambahan ekstrak daun lamtoro pada produksi nata pada 

media limbah cair tahu. Diharapkan dari informasi tersebut dapat dijadikan acuan 

dalam produksi nata dari limbah cair tahu secara optimal. 
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1.5. Hipotesis 

a. Penambahan ekstrak daun lamtoro pada media  limbah cair tahu (limbah cair 

tahu : air kelapa= 9:1) mempengaruhi  kemampuan A. xylinum dalam produksi 

nata. 

b. Penambahan ekstrak daun lamtoro dalam volume tertentu diperoleh produk 

nata yang terbaik. 
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