
BAB III

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 – Januari 2011 di

Laboratorium Fisiologi dan Biokimia Ternak, serta Laboratorium Ilmu Makanan

dan Nutrisi Ternak Universitas Diponegoro Semarang.

3.1. Materi

Materi yang digunakan dalam pembuatan “nata de whey” adalah whey

segar yang diperoleh dari industri pengolahan keju “Baros” cabang Salatiga (PT.

Bukit Baros Cempaka Pusat beralamat di Kp. Cihuis RT/RW: 01/04 Desa

Sasagaran-Kebonpedes, Kab. Sukabumi 43192) , biakan Acetobacter xylinum,

gula aren, asam cuka glasial 99,6%, urea, alkohol 70% dan aquadest. Bahan untuk

pengujian meliputi Asam sulfat (H2SO4) 1,25%, Natrium Hidroksida (NaOH) dan

Ethanol 96%. Peralatan yang digunakan meliputi kertas koran, inkubator,

timbangan analitis, pH meter, autoklaf, gelas ukur, gelas beker, rak fermentasi,

alumunium foil, oven, tabung reaksi, erlenmeyer, kotak inokulasi, lampu spirtus,

ruang inkubasi, Corong Buchner, pipet volume dan pipet tetes.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu membuat rancangan

percobaan, persiapan alat dan bahan, pembuatan starter kerja, pembuatan “nata de

whey” dan pengujian variabel meliputi kadar air, kadar serat, rendemen dan

kesukaan “nata de whey” dilanjutkan dengan pengolahan data statistika.



3.2.1. Rancangan percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Pola Faktorial A x B (3 x 3) dengan rancangan dasar Rancangan Acak

Lengkap (RAL) dengan 3 ulangan (Gomez dan Gomez, 1995). Faktor perlakuan

yang diberikan adalah: (A) penggunaan gula aren dengan konsentrasi yang

berbeda dan (B) lama fermentasi. Perlakuan yang diberikan pada pembuatan nata

antara lain:

Faktor A:

a1 = Penambahan gula aren 2 % dari volume whey (b/v)

a2 = Penambahan gula aren 4 % dari volume whey (b/v)

a3 = Penambahan gula aren 6 % dari volume whey (b/v)

Faktor B:

b1 = Fermentasi 8 hari

b2 = Fermentasi 12 hari

b3 = Fermentasi 16 hari

Dengan demikian dalam rancangan percobaan ini dibuat 9 perlakuan yaitu

a1b1, a1b2, a1b3, a2b1, a2b2, a2b3, a3b1, a3b2 dan a3b3.

Model linier untuk rancangan percobaan ini adalah sebagai berikut

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + Σijk ....................................................................(1)

Keterangan:

Yijk = angka pengamatan dari perkalian i dan j pada ulangan k

µ = nilai tengah seluruh perlakuan



αi = pengaruh perlakuan i, penggunaan gula aren 2%, 4% dan 6%

βj = pengaruh perlakuan j, lama fermentasi nata 8, 12 dan 16 hari

(αβ)ij = pengaruh interaksi antara perlakuan i dengan perlakuan j

Σijk = pengaruh galat perlakuan i dan perlakuan j pada ulangan ke-k

Hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat

pengaruh interaksi antara presentase penambahan gula aren dan lama fermentasi

terhadap kadar air, serat kasar, rendemen dan tingkat kesukaan ”nata de whey”.

Hipotesis operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 : tidak ada pengaruh interaksi antara presentase penambahan gula aren dan

lama fermentasi terhadap kadar air, serat kasar, rendemen dan tingkat

kesukaan ”nata de whey”.

H1 : ada pengaruh interaksi antara presentase penambahan gula aren dan lama

fermentasi terhadap kadar air, serat kasar, rendemen dan tingkat kesukaan

”nata de whey”.

Kriteria pengujian analisa statistika yang digunakan adalah sebagai berikut :

F hitung < F tabel , maka H0 diterima dan H1 ditolak

F hitung ≥ F tabel , maka H1 diterima dan H0 ditolak

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan sidik ragam

pada galat 5 % untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Apabila ada pengaruh

nyata untuk kadar air, kadar serat dan rendemen maka dilanjutkan dengan dengan

Uji Beda Nyata Jujur (Gomez dan Gomez, 1995).



3.2.2. Persiapan penelitian

Sebelum penelitian dimulai dilakukan persiapan alat, bahan dan ruangan.

Alat yang tahan panas disterilisasi dalam oven dengan suhu 170ºC selama 1 jam.

Sedangkan bahan penelitian disterilisasi dengan cara dipanaskan dengan

menggunakan kompor listrik hingga mendidih. Ruangan dan meja yang akan

digunakan dibuat aseptis dengan penyemprotan alkohol 70%.

3.2.3. Pembuatan starter kerja

Pembuatan bibit nata menurut Warisno dan Dahana (2009) adalah dengan

menumbuhkan 15 ml suspensi biakan murni Acetobacter xylinum pada botol yang

berisi medium berupa 100 ml whey, 2 g gula aren, urea 0,1 g dan 2 ml asam cuka

glacial yang sudah disterilisasi sebelumnya. Bibit nata ini akan digunakan sebagai

starter kerja. Bibit disimpan di dalam botol dan diletakkan diruang fermentasi

selama satu minggu pada suhu 28–31ºC.

3.2.4. Pembuatan “nata de whey”

Pembuatan “nata de whey” menurut Pambayun (2006) yang mengacu pada

pembuatan “nata de coco” dan telah dimodifikasi oleh penulis yaitu whey segar

ditambahkan gula aren sebanyak 2%, 4% dan 6% (b/v). Gula ditambahkan sambil

dipanaskan dan diaduk hingga homogen. Setelah itu, disaring untuk

menghilangkan kotoran. Urea sebanyak 1 % ditambahkan dan diaduk sambil

dididihkan. Substrat ini kemudian ditambah asam acetat glacial (asam cuka)

sebanyak 2% hingga pH mencapai 4,3. Subrtat kemudian dituang kedalam wadah



pada keadaan panas. Setelah dingin, starter kerja dituang dalam wadah kemudian

wadah ditutup dengan kertas koran dan difermentasi (8, 12 dan 16 hari). Setelah

fermentasi selesai, nata dipanen dan dicuci dengan air mengalir untuk

menghilangkan bau asam.

Ilustrasi 1. Diagram Alir Pembuatan “Nata de Whey” yang Mengacu pada
Pembuatan “Nata de Coco” (Pambayun, 2006).

3.2.5. Prosedur pengujian kadar air

Pengujian kadar air menurut Legowo (2005) dengan menggunakan metode

pengeringan dengan oven (Thermogravimetri). Cawan porselin yang telah diberi
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kode sesuai kode sampel dipanaskan dalam oven dengan suhu 100 − 105˚C

selama ± 1 jam. Cawan porselin dimasukkan dalam desikator ± 15 menit,

kemudian cawan ditimbang. Sampel sebanyak 1−2 gram (W1) ditimbang dalam

cawan porselin yang telah diketahui beratnya kemudian dikeringkan dalam oven

pada suhu 100 − 105˚C selama 4 – 6 jam. Sampel ditimbang, dioven kembali dan

ditimbang hingga beratnya konstan (W2). Bobot dianggap konstan apabila selisih

penimbangan tidak melebihi 0,2 mg. Terakhir, sampel dimasukkan dalam

desikator ± 15 menit, dilanjutkan dengan penimbangan. Kadar air dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

Kadar air (%) =
W1-W2

W1
× 100% ................................................................... (2)

W1 = bobot sampel awal (gram)

W3 = kehilangan berat/selisih bobot (gram)

3.2.6. Prosedur pengujian kadar serat kasar

Pengujian serat kasar “nata de whey’ dilakukan dengan cara menimbang ±

1 gram sampel (X) lalu dimasukkan kedalam erlenmeyer 300 ml. Kemudian

ditambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N dan dimasak hingga mendidih selama 30 menit.

Setelah 30 menit, sampel disaring dengan kertas saring yang sudah dikeringkan

dalam alat pengering pada suhu 105 − 110ºC selama satu jam serta ditimbang (a)

dan dimasukkan dalam corong Bucher. Penyaringan dilakukan dalam labu

penghisap yang dihubungkan dengan pompa vakum atau pompa pancar air, serta

dicuci berturut-turut dengan 50 ml air panas, 50 ml H2SO4 0,3N, 50 ml air panas,



dan 25 ml aseton. Kertas saring dan isinya dimasukkan kedalam cawan porselen

dan dikeringkan selama satu jam dalam alat pengering pada suhu 105 − 110˚C.

Kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang (Y). Setelah itu dipijarkan,

didinginkan dan ditimbang (Z) (Hidayat, 2010).

3.2.7. Pengujian rendemen

Menurut Handadari et al. (2003), nilai rendemen diperoleh dari hasil

perhitungan berat basah nata dibagi dengan volume substrat fermentasi. Tujuan

dari perhitungan nilai rendemen adalah untuk mengetahui efisiensi penggunaan

substrat fermentasi. Semakin tinggi presentase nilai rendemen, pemanfaatan

substrat fermentasi semakin tinggi. Pengujian rendemen ”nata de whey”

berdasarkan rumus:

Rendemen (%) =
berat nata

volume substrat
× 100% ...........................................................(4)

3.2.8. Pengujian tingkat kesukaan panelis

Uji organoleptik dilakukan pada 25 panelis dengan metode Hedonik

(Kartika et al., 1988) yang menetapkan kisaran nilai kesukaan panelis terhadap

“nata de whey”. Kisaran nilainya meliputi 1 (sangat suka), 2 (suka), 3 (agak suka)

dan 4 (tidak suka). Nata yang akan disajikan, direbus dahulu setelah pemanenan

dan disajikan dengan larutan air gula.
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