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Whey merupakan hasil samping dari pembuatan keju yang telah diambil

lemak dan proteinnya. Whey sering dibuang dan tidak dimanfaatkan lebih lanjut

oleh industri pengolahan keju. Dilihat dari sisi keamanannya, whey dapat

menimbulkan polutan apabila dibuang ke sungai karena mengandung bahan

organik terlarut yang tinggi dan bahan tersuspensi yang rendah. Whey yang tidak

ditangani dengan benar akan menimbulkan pencemaran lingkungan, baik

lingkungan air, tanah maupun udara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk

mengurangi pencemaran lingkungan tersebut adalah dengan pemanfaatan limbah

menjadi nata. Pembuatan “nata de whey” adalah salah satu usaha

penganekaragaman produk hasil peternakan, dimana nata merupakan produk

fermentasi dari bakteri Acetobacter xylinum yang berupa lembaran selulosa dari

pengubahan gula yang terdapat pada substrat menjadi selulosa. Kandungan utama

nata adalah air dan serat sehingga baik untuk diet dan sering digunakan dalam

pembuatan dessert atau sebagai tambahan substansi pada koktail.

Nata adalah sejenis makanan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter

xylinum, membentuk gel yang mengapung pada permukaan media atau tempat

yang mengandung gula dan asam. Media pada pembuatan nata harus mengandung

gula sebagai sumber karbon dan sumber N sebagai substrat bagi pertumbuhan

Acetobacter xylinum. Gula pada whey hanya terdiri dari laktosa, sehingga perlu

ditambahkan gula aren sebagai sumber karbon (sukrosa) pada pembuatan nata.



Pembuatan nata secara umum biasanya menggunakan gula tebu sebagai

sumber energi untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum. Dalam penelitian ini

digunakan gula aren sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan Acetobacter

xylinum karena pada gula aren memiliki komposisi atau kandungan nutrisi yang

lebih baik dibandingkan dengan gula tebu. Kandungan protein (2,28 %), sukrosa

(84,31%) dan fosfor (P2O5) (1,37 %) pada gula aren lebih tinggi dibandingkan

dengan gula tebu. Media seperti ini sangat baik bagi pertumbuhan Acetobater

xylinum sehingga diduga kadar serat kasar meningkat akibat hasil metabolik

Acetobacter xylinum. Semakin banyak nutrisi yang tersedia, maka semakin

banyak pula jalinan-jalinan selulosa yang dihasilkan sebagai produk metabolik

sekunder dan jalinan-jalinan selulosa tersebut terus berikatan membentuk ikatan

yang kokoh dan kompak (Pambayun, 2006).

Jalinan serabut selulosa yang terbentuk tentunya juga akan meningkatkan

kadar serat kasar. Kenaikan kadar serat kasar diikuti juga dengan meningkatnya

kadar air pada “nata de whey” karena bakteri Acetobacter xylinum membentuk

oksidasi lanjutan yaitu mampu mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O,

sehingga dengan penambahan jumlah gula yang semakin banyak maka kadar air

yang dihasilkan akan semakin banyak. Peningkatan kadar air dan kadar serat juga

akan mempengaruhi nilai rendemen nata. Nilai rendemen diduga akan meningkat

dengan adanya penambahan gula aren karena kandungan gula yang tinggi dalam

substrat fermentasi membantu ketersediaan nutrisi untuk bakteri dalam

pembentukan nata dan secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan

(kesukaan) panelis terhadap “nata de whey”.



Lama fermentasi merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Acetobacter

xylinum untuk tumbuh dan bereproduksi menghasilkan produk metabolik. Selama

fermentasi berlangsung, aktivitas bakteri akan meningkat sehingga hasil

metabolik berupa selulosa termasuk serat kasar dan kadar air akan meningkat.

Nilai rendemen akan meningkat seiring dengan meningkatnya kadar air dan serat

kasar pada “nata de whey” yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi

tingkat kesukaan. Acetobacter xylinum akan terus melakukan metabolisme

apabila ketersediaan nutrisi masih tercukupi. Semakin lama fermentasi, produk

metabolik juga akan semakin meningkat sampai nutrisi didalam substrat habis.

Setelah nutrisi dalam substrat habis dan kondisi lingkungan tidak lagi sesuai,

maka Acetobacter xylinum akan menuju fase kematian dan tidak dapat lagi

memproduksi selulosa, air, serta produk metabolik lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi antara

konsentrasi gula aren dan lama fermentasi terhadap kadar air, serat kasar,

rendemen, dan tingkat kesukaan “nata de whey”. Manfaat dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui presentase gula aren dan lama fermentasi yang optimal

untuk menghasilkan “nata de whey” yang terbaik ditinjau dari kadar air, serat

kasar, rendemen dan tingkat kesukaan panelis.


