
 

 

 
 

4. PEMBAHASAN 

Nata merupakan senyawa selulosa yang dihasilkan dari fermentasi substrat dengan 

bantuan mikroba yaitu Acetobacter xylinum. Selama proses fermentasi untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi dari A. xylinum substrat diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui 

proses yang terkontrol. Pada proses fermentasi pembuatan nata meperlukan nutrisi 

terutama sumber karbon yang cukup bagi pertumbuhan bakteri. Sumber sukrosa 

digunakan dalam pembuatan nata kulit buah naga berfungsi sebagai sumber karbon bagi 

bakteri yang akan ditumbuhkan ke dalam media. Menurut Mohammad et al., (2014) 

bahwa dalam pembuatan nata maka bakteri memerlukan sumber glukosa, sukrosa, dan 

laktosa yang akan digunakan sebagai sumber karbon dalam fermentasi. Namun, gula yang 

ditambahkan tidak boleh berlebihan karena menyebabkan pembentukan limbah dari sisa 

sukrosa yang tidak digunakan seluruhnya dalam proses fermentasi.  

  

Selama proses fermentasi selain sumber karbon, nitrogen diperlukan sebagai nutrisi untuk 

memenuhi kebutuhan pertumbuhan bakteri. Dalam fermentasi pembuatan nata kulit buah 

naga sumber karbon yang digunakan adalah yeast. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mohammad et al., (2014) bahwa dalam pertumbuhannya bakteri memerlukan nitrogen 

yang dapat didapatkan dari sumber organik maupun inorganik. Menurut pendapat 

Goldstein, (2017) diketahui bahwa dalam yeast terkandung nitrogen sebesar 10-11,8 % 

dalam 2% larutan yeast dimana kandungan proteinnya sebesar 62,5-73,8%. 

 

4.1. Karakteristik Fisik 

4.1.1. Ketebalan dan Rendemen pada Nata 

Berdasarkan pada Tabel 2a., diketahui bahwa semakin lama waktu fermentasi maka 

semakin tebal lapisan selulosa yang terbentuk. Peningkatan selulosa pada fermentasi nata 

disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri Acetobacter xylinum. Tahap awal adanya 

pertumbuhan A. xylinum pada substrat media cair kulit buah naga yang ditambahkan gula 

dan yeast yaitu awalnya timbul kekeruhan setelah difermentasi selama 24 jam di suhu 28-

30oC. Suatu lapisan yang dapat ditembus oleh cahaya akan terbentuk dalam medium 

setelah 36 sampai 48 jam dan secara bertahap akan semakin menebal membentuk lapisan 

yang kompak.  

 



 

 

 
 

Pada proses fermentasi nata pengkuran terhadap ketebalan nata diperlukan sebagai 

indikator dalam kemampuan A. xylinum dalam pembentukan selulosa dalam media nata 

kulit buah naga. Pada Tabel 2a., dapat dilihat ketebalan nata dipengaruhi oleh lama 

fermentasi dan konsentrasi sukrosa. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin lama 

fermentasi yang dilakukan, menghasilkan nata kulit buah naga yang secara signifikan 

berbeda. Pada fermentasi selama 5 sampai 9 hari dihasilkan selulosa nata kulit buah naga 

yang lebh tipis dibandingkan dengan fermentasi selama 11 sampai 15 hari, yang 

disebabkan fermentasi selama fermentasi bakteri Acetobacter xylinum masih dalam fase 

lag pembentukan selulosa belum optimal, sedangkan pada hari ke-11 bakteri Acetobacter 

xylinum mulai masuk fase log.  

 

Secara statistik pada Tabel 2b. menunjukkan bahwa ketebalan terbaik didapatkan pada 

lama fermentasi 15 hari. Lama fermentasi 13 hari dengan sukrosa 9% dan 11% tidak 

berbeda nyata dengan waktu fermentasi selama 15 hari. Perlakuan konsentrasi sukrosa 

antara perlakuan tidak memiliki beda nyata. Pada penambahan gula tidak ada beda nyata 

dikarenakan gula yang ditambahkan telah mencapai batas optimum untuk kerja dari 

Acetobacter xylinum. Sehingga perlu diperhatikan penambahan gula dalam media ekstrak 

kulit buah naga pada pembuatan nata kulit buah naga ini, karena gula memang sumber 

nutrisi utama dalam pembuatan nata kulit buah naga namun ketika jumlahnya telah 

mencapai diluar optimum maka dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas nata yang 

dihasilkan. Menurut Novianti (2003) bahwa penambahan gula yang terlalu banyak kurang 

menguntungkan karena akan berpengaruh terhadap aktifitas bakteri, mengakibatkan 

penurunan pH fermentasi akibat pengubahan gula menjadi asam dan juga penambahan 

gula yang berlebih mengakibatkan gula menjadi terbuang. 

  

Pada penambahan sukrosa 9 % dan 11 % dihasilkan pelikel dengan ketebalan yang lebih 

tebal dari pada perlakuan lainnya dan berbeda nyata antar perlakuan, sehingga secara 

ekonomis penambahan sukrosa 9 % berada pada konsentrasi yang optimum. Konsentrasi 

sukrosa yang semakin tinggi maka ketebalan nata semakin cepat terbentuk dan rendemen 

yang dihasilkan semakin tinggi. Dapat dilihat Tabel 3a., menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada rendemen masing-masing perlakuan. Semakin tinggi kadar sukrosa yang 

ditambahkan dan semakin lama fermentasi, selulosa nata yang terbentuk semakin berat. 



 

 

 
 

Pada penambahan sukrosa 9 % dan 11 % dihasilkan selulosa nata kulit buah naga yang 

lebh tebal dibandingkan dengan penambahan sukrosa 3 %, 5 % dan 7 % yang disebabkan 

sumber karbon dalam media fermentasi masih kurang sehingga selulosa yang disintesa 

bakteri Acetobacter xylinum juga sedikit. Selama fermentasi nata yang terbentuk dari hari 

ke-5 sampai hari ke-11 penambahan berat tidak berbeda nyata.  

 

Secara statistik pada Tabel 3b. menunjukkan bahwa penambahan berat secara signifikan 

pada hari ke-13 sampai hari ke-15. Pada proses fermentasi selama 15 hari dihasilkan 

selulosa dengan berat yang lebih berat dari pada perlakuan lainnya, namun tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, sehingga secara ekonomis fermentasi yang dilakukan selama 11 

hari berada pada hari yang optimum. Tingginya rendemen ini disebabkan rasio antar 

karbon dan nitrogen optimal dan proses terkontrol dengan baik, sehingga semua cairan 

ekstrak kulit pitaya berubah menjadi nata tanpa meninggalkan residu. Penambahan 

sukrosa pada media kulit buah naga dengan konsentrasi tertentu bertujuan untuk 

meningkatkan redemen dari selulosa yang dihasilkan (Budhiyono, dkk., 1999).  

 

Gula salah satu faktor yang terpenting dalam pembuatan nata. Penambahan gula berfungsi 

sebagai bahan dari induser yang berperan dalam proses enzim ekstraseluler polymerase 

yang bekerja menyusun benang-benang selulosa sehingga membuat nata mengalami 

pembentukkan yang maksimal (Pambayun, 2006). Pada proses fermentasi pembentukkan 

selulosa oleh bakteri A. xylinum sangat tergantung pada konsentrasi sukrosa yang terdapat 

didalam media. Pembentukan selulosa oleh A. xylinum memerlukan gula sebagai unsur 

utama, protein, dan lemak sebagai perantara, serta mineral sebagai penstimulasi dalam 

pembentukan selulosa (Moat dan Foster,1998).  

 

Dalam proses pembuatan nata kulit buah naga rendemen dan ketebalan tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor media dan sumber karbon dari nata, tetapi wadah yang digunakan 

berpengaruh dalam pembentukan rendemen nata. Pada wadah yang permukaannya luas 

maka pertumbuhan nata akan semakin cepat sehingga rendemen dari nata akan lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan wadah yang memiliki permukaan yang sempit. Hal 

ini disebabkan oleh wadah yang permukaannya luas maka memiliki sirkulasi udara yang 



 

 

 
 

baik sehingga dapat membantu proses fermentasi berjalan dengan baik karena bakteri nata 

akan tumbuh secara optimum (Syukroni, dkk., 2013). 

 

4.1.2. Warna pada Nata 

Warna dalam nata kulit buah naga merupakan salah satu faktor yang cukup penting. 

Pengukuran warna dilakukan terhadap nata kulit buah naga hasil perlakuan dengan 

penambahan sukrosa dan yeast. Pengukuran warna pada pengujian ini menggunakan alat 

chromameter. Hasil pengukuran nata dapat dilihat pada Tabel 4., nilai L menunjukan 

tingkat kecerahan dari warna nata kulit buah naga. Semakin tinggi nilai L yang diperoleh 

maka semakin terang warna nata tersebut. Nilai pada nata kulit buah naga pada seluruh 

perlakuan mendapatkan nilai a* positif yang menunjukan bahwa nata kulit buah naga 

memiliki warna merah. Nilai b* pada fermentasi nata kulit buah naga bila memiliki nilai 

positif menunjukan warna biru, tetapi apabila menunjukan nilai negative lebih kearah 

kuning.  

 

Pembentukan selulosa oleh Acetobacter xylinum memerlukan gula sebagai unsur utama, 

protein, dan lemak sebagai perantara, serta mineral sebagai penstimulasi dalam 

pembentukan selulosa (Moat dan Foster,1998). Pada proses pemanasan media, semakin 

banyak konsentrasi sukrosa yang ditambahkan kedalam media maka semakin banyak gula 

yang mengalami browning, sehingga warna media nata akan semakin kuat. Warna media 

ini akan terperangkap dalam struktur serat nata yang transparan. Gula salah satu faktor 

yang terpenting dalam pembuatan nata pemilihan gula yang baik dapat menghasilkan 

warna nata yang merah tidak kecoklatkan. Gula yang mempunyai warna kecoklatan dapat 

mempengaruhi warna nata menjadi kurang menarik (Pambayun, 2006). 

 

Semakin lama fermentasi maka akan membentuk selulosa yang kompak. Selama proses 

pembentukan lapisan nata yang kompak substrat yang digunakan sebagai medium nata 

kulit buah naga akan terperangkap dalam struktur nata. Semakin lama waktu fermentasi 

maka lapisan nata yang semakin tebal akan membentuk warna yang semakin jelas dan 

kuat. Warna merah ini karena media nata kulit buah naga yaitu ekstrak kulit buah naga 

merah terperangkap dalam struktur lapisan nata yang kompak. 

 



 

 

 
 

4.1.3. Tekstur pada Nata  

Kekenyalan nata disebabkan adanya komponen serat yang terdapat dalam nata yang 

dibentuk oleh bakteri Acetobacter xylinum. Struktur fibril dari serat yang membentuk 

jaring-jaring akan memperangkap air dan menyebabkan struktur nata menjadi seperti 

agar, selain hal tersebut kandungan mineral yang terdapat didalam medium nata kulit 

buah naga membentuk kekenyalan dari nata. Kekenyalan nata diukur dengan 

menggunakan Llyod instrument Texture Analyzer. Kekenyalan diukur berdasarkan gaya 

tekan yang mula-mula menyebabkan deformasi produk, kemudian memecah produk 

setelah produk tersebut mengalami deformasi bentuk (Soekarto, 1990).  

 

Berdasarkan Tabel 5a., menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar sukrosa yang diberikan 

dan semakin lama fermentasi, menghasilkan tekstur dalam nata yang semakin tinggi. 

Tekstur nata kulit buah naga dengan variasi perlakuan sukrosa berkisar antara 3% sampai 

11% tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan Tabel 5b dapat dilihat tidak 

ada perbedaan yang nyata pada perlakuan yang diberikan selama fermentasi 5 hari sampai 

9 hari, sedangkan tekstur yang baik didapatkan hari ke-13 dengan konsentrasi sukrosa 

5%, 7%, 9%, 11%, dan seluruh konsentrasi sukrosa dengan waktu fermentasi 15 hari. 

Selama proses fermentasi perbedaan peningkatan tekstur didapat pada hari ke-11 terlihat 

ada beda nyata dengan waktu fermentasi 13 hari dan 15 hari. Pada proses pembuatan nata 

pada konsentrasi sukrosa 5% dan fermentasi selama 13 hari sudah mendapatkan tekstur 

yang maksimal, sehingga pembuatan nata dengan konsentrasi 5% selama 13 hari adalah 

paling efektif.  

 

Nilai tekstur pada nata konsentrasi sukrosa 11% difermentasi selama 15 hari lebih tinggi 

dibandingkan tekstur yang dihasilkan dari nata komersial. Perbedaan kekenyalan 

disebabkan oleh faktor bahan baku yang digunakan. Kadungan protein yang terdapat 

didalam medium turut menentukan tingkat kekenyalan dari nata. Waktu fermentasi, 

sumber nitrogen dan sukrosa berpengaruh terhadap kekenyalan yang dihasilkan. Pada 

pengujian ini semakin lama waktu fermentasi maka semakin tinggi tekstur nata yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan pada hari ke-5, lapisan nata yang terbentuk belum kompak. 

Tahap awal adanya pertumbuhan A. xylinum pada substrat media cair kulit buah naga 

yang ditambahkan gula dan yeast yaitu awalnya timbul kekeruhan setelah difermentasi 



 

 

 
 

selama 24 jam di suhu 28-30oC. Suatu lapisan yang dapat ditembus oleh cahaya akan 

terbentuk dimedium setelah 36 sampai 48 jam dan secara bertahap akan semakin menebal 

membentuk lapisan yang kompak. Semakin lama waktu fermentasi maka semakin 

kompak lapisan nata sehingga kekenyalan yang diperoleh dapat maksimal. 

 

Faktor kekenyalan nata dipengaruhi oleh serat dari nata semakin banyak kandungan serat 

dalam nata maka akan semakin kenyal teksturnya. Kekenyalan nata akan berubah setelah 

direbus. Nata yang telah direbus kekenyalannya akan menurun dan jika digigit akan lebih 

mudah putus. Hal ini diduga selama perebusan air masuk dalam jaringan antar serat 

(selulosa) sehingga susunannya menjadi lebih longgar dan lebih mudah putus. Proses 

pemanasan juga dapat membantu pelunakan serat sehingga mudah putus.  

 

4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Kadar Air pada Nata  

Kadar air berdasarkan Tabel 6., kandungan kadar air nata kulit buah naga yang diperoleh 

lebih tinggi dibandingkan nata de coco. Semakin tinggi kadar sukrosa dan semakin lama 

waktu fermentasi, maka kadar airnya semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Keshk 

dan Someshima, (2006) menyatakan selulosa yang dihasilkan oleh A. xylinum 

mempunyai kapasitas penyerapan air yang tinggi. Pada Tabel 6., menujukkan bahwa 

semakin tebal nata maka kapasitas penyerapan air meningkat. Faktor yang menentukan 

kadar air nata adalah jumlah gula yang ditambahkan, semakin tinggi gula maka semakin 

tinggi juga kadar air yang dihasilkan.  

 

Secara statistik, kadar air nata kulit buah naga dengan penambahan sukrosa 3% sampai 

dengan 11% selama fermentasi 11 hari sampai 15 hari mengalami peningkatan secara 

nyata, namun pada perlakuan penambahan sukrosa 3% dan 11% selama fermentasi 5 hari 

sampai 9 hari, tidak terjadi peningkatan kadar air yang signifikan, sehingga secara 

ekonomis, penambahan sukrosa sebesar 15% selama fermentasi 15 hari adalah yang 

paling efektif. Pada Gambar 6. dapat dilihat semakin tinggi konsentrasi sukrosa yang 

ditambahkan maka semakin tinggi kadar air yang diperoleh. Menurut Budiningrum 

(2004), peningkatan kadar air produk terjadi karena reaksi perombakan glukosa, sukrosa, 

dan laktosa menjadi asam alkohol dan air oleh mikroorganisme. 



 

 

 
 

 

4.2.2. Kadar Serat Kasar pada Nata 

Hasil analisis kadar serat nata kulit buah seperti disajikan pada Tabel 3, menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kadar sukrosa dan semakin lama fermentasi yang dilakukan, 

menghasilkan kadar serat dalam nata yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh 

aktivitas Acetobacter xylinum merubah sukrosa menjadi selulosa. Glukosa sebagai 

sumber karbon yang menjadi nutrisi bakteri A. xylinum dapat membentuk selulosa nata 

sehingga mempengaruhi jumlah serat pangan didalam nata. Selain sumber karbon 

aktivitas A. xylinum juga membutuhkan sumber nitrogen dari yeast untuk memenuhi 

nutrisi A. xylinum dalam pembentukan selulosa. Faktor lain yang mempengaruhi kadar 

serat nata yaitu adanya lemak, protein, dan vitamin dalam media pertumbuhan yang 

menstimulus pertumbuhan bakteri A. xylinum.  

 

Secara statistik, kadar serat nata kulit buah naga dengan penambahan sukrosa 3% sampai 

dengan 11% mengalami peningkatan secara nyata, namun pada perlakuan penambahan 

sukrosa 7% sampai 11%, tidak terjadi peningkatan kadar serat yang signifikan, sehingga 

secara ekonomis, penambahan sukrosa sebesar 7% adalah yang paling efektif. Selama 

fermentasi selama 5 hari sampai 15 hari mengalami peningkatan secara nyata, oleh karena 

itu fermentasi selama 15 hari akan mendapatkan nata dengan kadar serat yang terbaik. 

 

Berdasarkan standar karakteristik produk nata dalam kemasan (SNI 01-4317-1996), serat 

makanan nata kulit buah naga yang dihasilkan memenuhi standar. SNI 01-4317-1996 

menetapkan standar serat makanan nata dalam kemasan maksimal 4,5% sedangkan serat 

makanan nata kulit buah naga sebesar 1.93%. Kadar serat nata pada Tabel 7., 

menunujukkan fermentasi hari ke-15 sukrosa 11% memiliki kadar serat yang lebih tinggi 

dibandingkan kadar serat nata komersial. Menurut Yoneda (2003) kadar serat kasar dapat 

meningkat dengan semakin meningkatnya produksi selulosa. Perbedaan bahan baku dapat 

mempengaruhi tingkat aktivitas pertumbuhan bakteri A. xylinum, selain hal tersebut lama 

waktu fermentasi dapat mempengaruhi kadar serat yang terbentuk. 

 



 

 

 
 

4.2.3. Antioksidan pada Nata 

Kulit buah naga yang didalamnya terdapat senyawa aktif yaitu alkaloid, terpenoid, 

flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan fitoalbumin (Jaafar, 

dkk., 2009). Kulit buah naga kaya dengan senyawa polifenol dan sumber antioksidan 

yang baik, senyawa antioksidan yang terdapat didalam kulit buah naga merah yaitu 

senyawa polifenol, flavonoid, dan antosianin. Menurut Saati (2009) dalam penelitiannya, 

ekstrak kulit buah naga merah dengan pelarut air mengandung 1,1 mg/100 ml antosianin.  

 

Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bahwa setiap sampel yang diuji memiliki aktivitas 

antioksidan. Hasil analisis antioksidan nata kulit buah seperti disajikan pada Tabel 8, 

menunjukkan bahwa antar perlakuan terdapat beda nyata. Semakin lama waktu 

fermentasi berlangsung maka semakin besar persen antioksidan yang didapatkan. 

Fermentasi yang menghasilkan antioksidan tertinggi antar proses fermentasi 

menyababkan konsentrasi asam-asam organik yang terdapat didalam media mengalami 

peningkatan. Suasana asam di dalam medium fermentasi nata mengakibatkan senyawa 

fenolik medium meningkat, sehingga aktivitas antioksidan yang dihasilkan dapat 

meningkat (Jayabalan, 2008).  

 

Pada proses inkubasi nata dapat terjadi depolimerasi senyawa fenolik selama fermentasi, 

sehingga senyawa fenolik meningkat. Aktivitas antioksidan yang didapatkan dalam nata 

sangat kecil karena senyawa asam organik seperti fenolik dan antosianin yang 

terperangkap dalam selulosa sangatlah kecil oleh karena itu aktivitas antioksidan yang 

didapatkan tidak terlalu besar. Antosianin merupakan zat warna yang berperan 

memberikan warna merah berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat 

dijadikan alternatif pengganti pewarna sintesis yang lebih aman bagi kesehatan 

(Citramukti, 2008). Semakin besar persen antioksidan diikuti semakin tebal nata dan 

semakin tinggi rendemen yang dihasilkan. Pada Tabel 10., dapat dilihat adanya korelasi 

yang kuat pada perlakuan ketebalan, rendemen, kadar air dengan antioksidan. Hal ini 

menunjukkan semakin tebal nata, maka semakin banyak air medium yang terperangkap 

di dalam selulosa nata. Pada hasil fermentasi nata kulit buah naga adalah nata yang 

berwarna merah karena medium ekstrak kulit buah naga terperangkap dalam selulosa 



 

 

 
 

yang terbentuk. Warna merah ini adalah senyawa antosianin yang berperan sebagai 

pewarna alami pengganti pewarna sintetis. 

 

4.2.4. Analisis Sensori Nata 

Pengujian organoleptik adalah analisis terhadap suatu produk dengan bantuan panca 

indera manusia. Pengujian organoleptik yang digunakan adalah uji hedonik atau uji 

kesukaan terhadap nata kulit buah naga ditambah sirup gula 10% ketika melakukan 

pengujian organoleptik. Tujuan dari pengujian ini adalah berguna dalam mengetahui sifat 

organoleptik yang dihasilkan oleh nata kulit buah naga. Uji hedonik termasuk dalam 

kelompok uji penerimaan atau acceptance test (Soekarto, 1981). Pengujian hedonik yang 

dilakukan terhadap nata kulit buah naga meliputi rasa, aroma, tekstur, dan penilian 

keseluruhan produk dengan menggunakan enam skala kesukaan.  

 

Pengujian hendonik atribut rasa pada nata kulit buah naga. Rasa merupakan parameter 

penting untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pada Tabel 9., 

didapatkan rasa nata kulit buah naga dengan konsentrasi sukrosa 11% didapatkan lebih 

rendah dibandingkan nata komersial dan sukrosa terendah 3%. Perbedaan ini dapat 

disebabkan oleh adanya rasa asam yang masih terdapat didalam nata. Pada perlakuan ini 

dikarenakan rasa asam yang dihasilkan pada nata yang semakin tinggi konsentrasi sukrosa 

maka rasa asam lebih kuat. Hal ini terjadi karena pengunaan sukrosa yang berlebihan 

menyebabkan terjadi penguraian sukrosa menjadi asam selama proses fermentasi yang 

dapat mengganggu aktivitas bakteri, sehingga nata yang dihasilkan aroma serta rasa yang 

relatif terlalu asam. Penggunaan konsentrasi sukrosa yang terlalu banyak dapat 

menyebabkan banyaknya sukrosa yang diuraikan menjadi asam sehingga pH media turun 

mencapai dibawah pH optimum dan menggangu aktivitas bakteri Acetobacter xylinum. 

Kosentrasi sukrosa berpengaruh dalam ketebalan nata, semakin tebal nata maka rasa asam 

yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan nata menjadi kurang disukai 

oleh karena itu dilakukan pencucian berulang-ulang dan perebusan. Hal ini menyebabkan 

nata menjadi lebih mudah putus dan dihasilkan aroma khas nata. 

 

roma merupakan salah satu faktor penting dalam menentukkan kualitas dari suatu produk 

pangan. Kesukaan konsumen terhadap suatu produk pangan dapat dipengaruhi oleh 



 

 

 
 

aroma dari produk tersebut. Hal ini disebabkan oleh aroma produk yang tercium oleh 

indera hidung mengenai sel-sel epitel olafaktori hidung, kemudian memberikan 

rangsangan dikirim dalam bentuk implus listrik ke pusat syaraf yang terdapat di otak dan 

menimbulkan persepsi untuk menerima respon dari produk tersebut maupun menolak 

produk tersebut (Winarno, 1980). Pada hal ini nata komersial dan nata kulit buah naga 

dengan konsentrasi 9% paling disukai oleh konsumen. Aroma pada nata dipengaruhi pada 

tahap proses penghilangan asam dengan cara perebusan. Pada pengujian ini perebusan 

dilakukan selama 30 menit, kemudian air rebusan diganti dengan air yang baru dan 

perebusan dilanjutkan kembali selama 30 menit, hal ini dilakukan sampai aroma asam 

yang terdapat pada nata hilang. Pada proses perebusan kondisi panci keadaan terbuka 

supaya asam yang terdapat didalam nata dapat teruapkan. Pada pernyataan Saragih (2004) 

menyatakan bahwa perebusan dengan kondisi panci terbuka akan menguapkan asam.  

Menurut Arsatmojo (1996), penghilangan aroma asam dapat dilakukan dengan perebusan 

nata hingga mendidih kemudian direndam beberapa kali dalam air bersih hingga tidak 

asam lagi, baru setelahnya direbus dalam larutan gula. 

 

Tekstur merupakan salah satu atribut sensori yang penting dalam pangan. Pada tekstur 

bahan pangan merupakan salah satu parameter kesukaan konsumen pada produk pangan. 

Tekstur adalah atribut suatu karakteristik kelenturan dari produk yang berbentuk padat 

(BSN, 2005). Tekstur merupakan sifat fisik bahan pangan yang dihasilkan dari 

kombinasi-kombinasi sifat-sifat fisik dan hasil dari rangsangan yang diterima oleh otak 

melalui indera prabaan, pengelihatan, dan pendengaran. Tekstur sangat penting dalam 

proses penerimaan suatu produk, karena biasanya konsumen mengharapkan tekstur yang 

mempunyai ciri khas daari suatu produk tersebut agar mereka dapat menerima dan 

membedakan teksturnya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu kriteria utama yang 

digunakan oleh konsumen untuk menduga kualitas dan kesegaran makan (Carpenter, 

2000).  

 

Dapat dilihat pada Tabel 9., nilai rata-rata hedonik tertinggi didapatkan oleh konsentrasi 

sukrosa 11%. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai kandungan serat yang terdapat 

didalam nata tersebut. Produk ini memiliki kandungan serat tertinggi dibandingkan 

dengan yang lain. Tekstur nata dipengaruhi oleh kandungan serat yang berada didalam 



 

 

 
 

nata tersebut. Semakin tinggi kandungan serat yang dimiliki nata tersebut maka tekstur 

yang terbentuk akan semakin kenyal (Mashudi, 1993). Hal ini juga dipengaruhi oleh 

konsentrasi sukrosa yang digunakan selama fermentasi. Semakin banyak sukrosa yang 

tersedia dalam suatu media fermentasi nata maka kandungan serat kasar dari nata yang 

terbentuk akan semakin meningkat. Peningkatan kadar serat ini mempengaruhi 

kekenyalan dari tekstur nata yang diperoleh, karena semakin kenyal nata maka struktur 

jaringan antar seratnya akan semakin erat. 

 

Penilaian keseluruhan produk meliputi; rasa, aroma, kekenyalan produk dan overall. Pada 

Tabel 9., dapat dilihat ada hubungan tidak berbeda nyata antar sampel. Nata kulit buah 

naga dapat diterima oleh konsumen karena nata de coco komersial telah diterima oleh 

konsumen. Penampilan produk yang menarik dengan warna merah muda serta dipadukan 

dengan sirup sukrosa 10% disukai oleh panelis. Selain itu panelis mengerti akan 

pentingnya pangan fungsional kaya serat. 


