
BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Deskripsi Bakteri Acetobacter xylinum 

Kedudukan taksonomi bakteri Acetobacter xylinum menurut Holt & 

Hendrick (1994) adalah sebagai berikut : 

Divisio  : Protophyta 

Klass : Schizophyceae 

Ordo : Pseodumonadales 

Subordo : Pseodumonadinae 

Famili  : Pseodumonadaceae 

Genus  : Acetobacter 

Species  : A. xylinum 

A. xylinum merupakan bakteri asam laktat berbentuk batang dengan 

ukuran 2μ, non motil, aerob obligat, dan termasuk genus Acetobacter serta 

tergolong ke dalam familia Pseudomonaceae. Bakteri tersebut merupakan bakteri 

Gram negatif, tidak mampu mencairkan gelatin, mampu mengoksidasi ethanol 

menjadi asam asetat. Sifat spesifik dari bakteri A. xylinum adalah kemampuannya 

untuk membentuk selaput tebal pada permukaan cairan fermentasi  yang disebut 

nata (Holt & Hendrick, 1994). 

2.2. Mekanisme Pembentukan Nata 

Proses Pembentukan nata oleh A. xylinum menurut Whistler dkk. (1976) 

dalam Arsatmojo (1996) disebabkan oleh enzim-enzim pembentukan yang 

dipelopori oleh suatu prekursor yang berikatan β (1-4) yang tersusun dari 
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komponen gula yaitu glukosa, ribosa, manosa, dan rhamnosa. Prekusor dalam 

pembentukan nata (selulosa) tersebut oleh A. xylinum adalah urasil 

difosfoglukosa.Selanjutnya mekanisme pembentukan nata adalah sebagai berikut : 

Glukosa  
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Gambar 2.1. Mekanisme Pembentukan Nata  (Sulianti, 1987)       

2.3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Fermentasi Nata 

Produksi nata oleh A. xylinum  sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

seperti pH dan suhu. Nata memerlukan suhu dan pH tertentu untuk dapat  

diperoleh hasil yang terbaik. Menurut Nurfiningsih (2009) pH optimum untuk 

produksi nata adalah 3,5-7,5 dan suhu optimum fermentasi adalah 28-30o C 
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dengan pH awal Fermentasi 4. Nilai pH media dapat diatur dengan penambahan 

asam asetat glasial.   

Selain dipengaruhi pH dan suhu lingkungan, faktor lain yang sangat 

menentukan produksi nata adalah komposisi media. Kemampuan A. xylinum 

dalam memproduksi nata sangat dipengaruhi ketersediaan nutrisi seperti sumber 

nitrogen dan karbon dalam media. Menurut Nugraheni (2007), sumber nitrogen 

yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan bakteri pada fermentasi nata 

dapat berasal dari nitrogen organik seperti protein. Sumber karbon yang dapat 

ditambahkan adalah sukrosa. Menurut Nurhayati (2006) penambahan sukrosa 

kedalam media fermentasi dengan 5-10 % akan menghasilkan nata yang  tebal. 

Keseimbangan formulasi media merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam produksi makanan fermentasi. Komponen-komponen dalam 

medium harus dapat  mensuplai kebutuhan nutrisi dalam pembentukkan massa 

sel, produk fermentasi serta energi dalam sintesa dan pemeliharaan sel. Untuk 

mendapatkan pertumbuhan yang baik medium pertumbuhan minimal harus 

mengandung elemen-elemen seperi C, N, P, S, Mg, dan vitamin maupun mineral 

(Nurhayati, 2006). 

Fermentasi nata dilakukan melalui fermentasi cair dalam sistem batch. 

Menurut Rahman (1992) secara umum fermentasi media cair memberikan 

beberapa kelebihan, yaitu jenis dan konsentrasi komponen media dapat diatur 

sesuai dengan keinginan, dapat memberikan kondisi optimum untuk pertumbuhan, 

pemakaian media yang efisien, lebih mudah mengendalikan faktor fisik dan kimia 

yang mempengaruhi proses fermentasi seperti suhu, pH, dan kebutuhan oksigen. 
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Selain itu sistem ini juga menjamin tidak terjadinya kontaminasi dibandingkan 

sistem kontinyu. 

Faktor yang menentukan dalam proses fermentasi selain kondisi 

lingkungan dan komposisi media adalah penggunaan starter. Menurut Arsatmodjo 

(1996) starter yang digunakan dalam produksi nata biasanya berasal dari kultur 

cair A. xylinum yang telah disimpan selama tiga sampai empat hari. Menurut 

Nurfiningsih (2009) menyatakan bahwa untuk menghasilkan nata yang optimum 

diperlukan 20 % inokulum dalam media fermentasi. 

Selama fermentasi nata berlangsung sebaiknya ditempatkan dalam kondisi 

ruangan yang agak gelap, sebab bakteri A. xylinum  bersifat chemoorganotropik, 

yang berarti energi yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas sel diperoleh dari 

perombakkan  senyawa kimia berenergi seperti glukosa. Berbeda dengan mikroba 

fotoorganotopik, mutlak memerlukan sumber cahaya untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme zat dalam sel bakteri tersebut (Hibert & Baersha, 1931 dalam Widia, 

1984). 

Menurut Nugraheni (2007) berat dan tebal nata yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan kemampuan bakteri A. xylinum 

dalam menggunakan nutrisi yang terdapat dalam media untuk dikonfersi menjadi 

biomassa selulosa. Makin berat dan tebal nata pada proses pembuatan nata 

menunjukan kenaikan aktivitas dan pertumbuhan bakteri. 
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2.4. Limbah Cair Tahu 

Bahan dasar pembuatan nata yang lazim di masyarakat selama ini adalah 

air kelapa. Namun bahan lain yang memiliki nutrisi yang mirip seperti air kelapa 

dapat juga dipergunakan sebagai bahan pengganti, di antaranya adalah limbah cair 

tahu. Limbah cair tahu atau yang biasa disebut dengan Whey adalah sisa air tahu 

yang tidak menggumpal, sisa pengepresan, potongan tahu yang hancur karena 

kurang sempurnanya proses penggumpalan (Nugraheni, 2007). Proses 

terbentuknya limbah cair tahu dalam proses pembuatan tahu tersaji pada Gambar 

2.2. 

Kedelai  
 

Perendaman  
8-12 jam 

 
Pengupasan, Pencucian,  atau perendaman kembali (30-40 menit) 

 
Penggilingan dengan air panas ( 80-100o C  ) 
 dengan perbandingan air : kedelai = 8-10 : 1 

 
Bubur kedelai 

 
Penyaringan 

 
 

                Filtrat                                                                   Ampas tahu 
 

Pendidihan 30 menit 
 
Penggumpalan 
 
Penyaringan 
 
 

Whey (Limbah cair tahu )           Curd 
      
                                                  pengepresan           pemotongan               tahu 

Gambar 2.2. Skema Proses Pembuatan Tahu (Koswara, 1992) 
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Menurut Pujiastuti (2009) limbah cair tahu masih mengandung bahan 

organik yang tinggi. Senyawa-senyawa organik tersebut adalah 40%-60%, 

protein, 25%-50% karbohidrat , dan 10% lemak. Menurut Nugraheni (2007) 

kandungan nitrogen total dalam limbah cair tahu cukup rendah yaitu 0.0042%. 

Secara lengkap karakteristik fisika dan kimia limbah cair tahu dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Karakteristik Fisika Dan Kimia Limbah Cair Industri Tahu 

Karakteristik fisika dan kimia Kadar  
Temperatur  
Padatan terendap 
Padatan tersuspensi 
Padatan total 
Warna 
Kekeruhan 
Amoniak Nitrogen 
Nitrit-nitrogen 
Nitrat-nitrogen 
Sulfat 
pH 
Oksigen terlarut 
BOD 
COD 

37-45o C 
175-190 mg/L 
638-660 mg/L 
668-703 mg/L 
2225-2250 pt co 
534-585 FTU 
23,3-23,5 mg/L 
0,1-0,50 mg/L 
3,5-4,00 mg/L 
tak terdekteksi 
4-6 
tak terdekteksi 
6000-8000 mg/L 
7500-14000 mg/L 

(Nurhasan & Pramudyanto (1987). 
 

2.5. Deskripsi  Lamtoro Dan Kandungan Kimia Daun Lamtoro 

Lamtoro (Leucaena leucocephala)  adalah tanaman leguminosa peredu 

dengan pohon yang tidak berduri, tinggi 2-10 meter, merupakan tumbuhan asli 

Amerika tropis, mampu hidup pada ketinggian 1500 m di atas permukaan laut. 

Lamtoro menghasilkan banyak biji, memiliki susunan akar yang kuat batang 

bercabang-cabang kecil, biji buahnya mengandung 4% lebih nitrogen (Heyne, 

1987). Menurut Fitriliyani (2010), daun lamtoro dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak  karena kandungan nutrisinya yang cukup tinggi. Daun lamtoro 
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mengandung protein sekitar 34,38% , komposisi asam amino yang lengkap dan 

seimbang, dan merupakan sumber vitamin A dengan kandungan beta karoten yang 

relatif tinggi. Komposisi Kimia daun Lamtoro dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Table 2.2. Komposisi Kimia Daun Lamtoro 

Komposisi  Prosentase per 1000 ml 
Protein 
Lemak 
Serat kasar 
Mineral 
Memosin 
abu 

30-40 % 
6,13 % 
8,79 % 
9,32% 
2,08 % 
- 

(Suprayitno, 1983), 

2.6. Penelitian Terdahulu Tentang Fermentasi Nata 

Penggunaan limbah cair tahu sebagai media fermentasi pembentukkan 

nata masih memerlukan sumber nutrisi. Penelitian Nisa dkk. (2001)  menggunakan 

sukrosa sebagai sumber karbon dan ekstrak kecambah sebagai sumber nitrogen 

dalam produksi nata dari limbah industri tahu. Penelitian pendahuluan tanpa 

penambahan sukrosa dan ekstrak kecambah kedelai  dihasilkan nata yang tidak 

optimal yaitu  dengan tebal 1 mm dan berat 1,01 g.  

Karim (2001), melakukan penelitian menggunakan ekstrak daun lamtoro 

gung sebagai sumber nitrogen dalam produksi nata dari limbah pulp biji cokelat. 

Perlakuan yang dicobakan yaitu penambahan ekstrak daun lamtoro gung (EDLG) 

berbagai tingkatan yaitu 0 ml, 50 ml,100 ml, 150 ml, dan 200 ml dalam 1000 ml 

media fermentasi nata. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa  penambahan 

ekstrak daun lamtoro sangat berpengaruh terhadap ketebalan dan berat nata de 

cacao. Hubungan antara penambahan EDLG dan berat serta jumlah sel berturut-

turut, yaitu penambahan 0 ml EDLG dihasilkan nata dengan berat 50,23 g dan 
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jumlah sel akhir 6,83 x109, penambahan 50 ml EDLG dihasilkan nata dengan 

berat 55,35 g dan jumlah sel akhir 7,08 x109, penambahan 100 ml EDLG 

dihasilkan nata dengan berat 26,03 g dan jumlah sel akhir 5,57 x109, penambahan 

150 ml EDLG tidak menghasilkan nata dan jumlah sel akhir 4,70 x109, 

penambahan 200 ml EDLG tidak menghasilkan nata dan jumlah sel akhir 4,51 

x109 dari data tersebut disimpulkan bahwa produk nata terbaik diperoleh pada 

penambahan 50 ml EDLG. 

Selain nitrogen, fermentasi nata dari limbah cair tahu masih memerlukan 

sumber karbon. Salah satu alternatifnya adalah air kelapa. Menurut Alberida 

(1993) di samping mengandung vitamin dan mineral lengkap, air kelapa 

mengandung 4% gula yang merupakan media kultur bakteri yang menarik dan 

dapat merangsang pertumbuhan bakteri. Brillianty (2000) melakukan penelitian 

mengenai kemampuan bakteri A. xylinum dalam memproduksi nata dalam 

berbagai perbandingan media limbah cair tahu dan air kelapa. Dalam fermentasi 

ini dianalogikan bahwa limbah cair tahu sebagai sumber nitrogen dan air kelapa 

sebagi sumber karbon.  Fermentasi dilakukan dengan perbandingan limbah cair 

tahu dan air kelapa dalam media berturut-turut 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 

9:1. Fermentasi dilakukan dengan penambahan sukrosa 2,5% selama 14 hari. 

Setelah fermentasi berakhir diketahui bahwa perbandingan limbah cair tahu dan 

air kelapa sangat berpengaruh terhadap kemampuan A. xylinum  dalam 

memproduksi nata. Dalam fermentasi ini nata dengan tebal dan berat terbaik 

diperoleh pada perbandingan limbah cair tahu dan air kelapa yaitu 9:1. 
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