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Abstrak 
 

Salah satu hasil buang atau limbah dari pengolahan tahu adalah whey atau cairan dan ampas 
tahu.  Cairan limbah pembuatan tahu biasanya dibuang dan menjadi bahan pencemar 
lingkungan baik pada tanah atau kolam di sekitar pabrik tahu atau pada sungai tempat 
membuang limbah cair tersebut.  Whey masih mengandung beberapa bahan organik, salah 
satunya adalah protein dari kedelai. Akhir-akhir ini whey tahu dimanfaatkan sebagai media 
untuk pertumbuhan Acetobacter xylinum, guna menghasilkan nata.  Nata yang dihasilkan dari 
media whey biasa disebut nata de soya.  Cairan whey ini kandungannya berbeda dengan air 
kelapa yang selama ini menjadi bahan utama untuk pembuatan nata de coco.  Pada 
pembuatan nata jumlah cairan media akan mempengaruhi hasil nata, demikian juga waktu 
inkubasi media akan mempengaruhi ketebalan nata. Jumlah media fermentasi dapat 
dipresentasikan sebagai volume atau ketinggian cairan, sehingga akan mempengaruhi 
ketebalan nata yang dihasilkan. Tujuan dari percobaan ini untuk mempelajari pengaruh 
ketinggian cairan media dan waktu inkubasi terhadap beberapa karakteristik nata de soya.  
Metode percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan 2 dan 
3 taraf.  Faktor ketinggian media cairan terdiri atas ½ tinggi wadah inkubasi dan 2/3 dari 
tinggi wadah inkubasi.  Sedang faktor waktu inkubasi terdiri atas 8 hari, 10 hari dan 12 hari. 
Pengamatan dilakukan terhadap nata de soya yang dihasilkan meliputi: ketebalan, berat, dan 
uji kekerasan.  Hasil percobaan menunjukkan nata de soya paling tebal (18,42 mm) dihasilkan 
pad perlakuan ketinggian cairan 2/3 dan waktu inkubasi 12 hari.  Untuk berat nata juga pada 
interaksi perlakuan yang sama.  Sedang nilai kekerasan  diperoleh pada perlakuan waktu 
inkubasi 8 hari dan ketinggian media cairan 2/3 dari tinggi wadah inkubasi. 
 
Kata kunci: whey, inkubasi, nata 

 
Pendahuluan 
 Pada proses pembuatan tahu didapat hasil samping berupa limbah padat (ampas tahu) dan limbah 
cair (whey tahu).  Limbah padat (ampas) tahu biasa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau diolah menjadi 
makanan seperti tempe gembus atau oncom dan beberapa makanan kecil lain.  Limbah cari (whey) tahu dapat 
dimanfaatkan menjadi bahan baku media perkembangan Acetobacter xylinum, yang menghasilkan lapisan 
selulosa, yang disebut nata de soya. 
 Pemanfaatan whey untuk media pembuatan nata, dalam rangka mengurangi pencemaran akibat 
whey yang dibuang di sekitar pabrik tahu.  Secara teknis, pemanfaatan whey hanya pada sisa protein dan 
beberapa zat organik yang masih dikandungnya, sehingga unsur-unsur tersebut diharapkan dapat mendukung 
perkembangbiakan Acetobacter xylinum.  Dari segi ekonomis, untuk mendapatkan whey tahu masih cuma-
cuma, tidak seperti air kelapa (bahan baku nata de coco) yang sudah harus dibayar dengan uang. 
  Nata sebenarnya adalah selulosa hasil sintesa dari gula (glukosa) oleh bakteri pembentuk nata yaitu 
Acetobacter xylinum (Dimaguila, 1967).  Struktur selulosa pada nata menyerupai selulosa yang terdapat pada 
dinding sel. 
 Menurut Alaban (1962), faktor utama yang berpengaruh pada pembentukan nata adalah sumber 
gula, suhu inkubasi, tingkat keasaman medium, lama inkubasi dan aktifitas bakteri. 
 Pada proses inkubasi media nata yang telah diinokulasi dengan starter yang mengandung 
Acetobacter xylinum, setelah 36–48 jam inkubasi akan terbentuk lapisan tembus cahaya pada permukaan 
medium.  Secara bertahap lapisan ini akan menebal dan membentuk lapisan yang kompak dan kenyal.  Di  
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bawah kondisi yang mendukung, nata yang terbentuk akan mencapai tebal lebih dari 5 cm dalam waktu satu 
bulan (Lapuz et al, 1976).  Salah satu kondisi yang harus mendukung adalah tersedianya medium cair, 
sebagai makanan dalam pertumbuhan bakteri. 
 Pada penelitian ini telah dilakukan percobaan yang mempelajari pengaruh antara jumlah media dan 
waktu inkubasi terhadap nata yang dihasilkan.  Pada pembuatan nata, hasil yang diharapkan adalah ketebalan 
nata yang terbentuk. Penempatan media pada wadah harus pada kondisi yang memungkinkan lapisan 
terbentuk sebanyak mungkin, sehingga tebal nata akan sesuai yang diinginkan. 
 Sebagai  gambaran, pada pembuatan nata de coco cara lama, ketebalan media cair setinggi 3 kali 
dari tebal nata yang diharapkan, sehingga pada akhir inkubasi masih terdapat sisa media cair yang terbuang.  
Sedang cara yang akhir-akhir ini dilakukan adalah untuk mendapatkan ketebalan nata de coco 10-15 mm 
digunakan ketinggian media tidak lebih dari 20 mm, sehingga pada akhir inkubasi media cair hampir tidak 
tersisa. 
 
Bahan dan Metode 
Bahan 
 Bahan baku yang digunakan dalam percobaan ini adalah whey tahu (segar), yang diperoleh dari 
industri tahu di Subang.  Sebagai bahan pembantu meliputi: gula pasir, asam cuka glasial, urea dan fosfat 
serta cairan starter (bibit) yang mengandung biakan Acetobacter xylinum yang diperoleh dari industri nata de 
coco di Cianjur. 
 Peralatan yang digunakan meliputi loyang plastik, panci email, inkubator, timbangan analitis, pH 
meter, pisau, jangka sorong, refraktometer, penetrometer, autoklaf, gelas ukur dan alat kimia lainnya. 
 
Metode Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, dengan 
faktor A adalah ketinggian cairan media dan faktor B adalah waktu inkubasi.  Faktor ketinggian cairan media 
(A) sebanyak 2 taraf yaitu ½ dan 2/3 dari ketinggian wadah (loyang) untuk inkubasi.  Sedang taraf waktu 
inkubasi (B) terdiri atas 3 taraf, yaitu 8, 10 dan 12 hari.   Model matematika untuk melihat variasi respon 
pada rancangan acak lengkap faktorian yang digunakan adalah: 
 
   Y  = µ + A  + B  + (AB)  + Σk  ijk i j ij (ij)
 
dimana: 
Yijk  = variasi respon hasil observasi ke-k yang terjadi karena pengaruh taraf  ke-i factor A 
    dan taraf ke-j factor B. 
 µ  = pengaruh rata-rata yang sebenarnya 
A = pengaruh faktor A pada taraf ke-i i 
Bj = pengaruh faktor B pada taraf ke-j 
(AB) = pengaruh interaksi antara faktor A taraf ke-i dan faktor B taraf ke-j ij 

Σk(ij) = pengaruh dari taraf ke-k dalam kombinasi perlakuan Σ. 
 
 Pengamatan atau pengujian hasil percobaan dilakukan terhadap sifat (karateristik) fisik dari nata 
yang terbentuk, yang meliputi ketebalan nata, berat natan dan uji kekerasan.  Ketebalan nata diukur dengan 
menggunakan jangka sorong yang dilakukan pada 5 titik pengukuran.  Pengukuran berat nata menggunakan 
alat timbang dan diukur setelah cairan nata ditiriskan sampai tidak ada cairan yang menetes.  Sedang 
kekerasan nata diukur dengan penetrometer yang dilakukan pada 5 titik pengukuran. 
  Pembuatan nata de soya mengikuti prosedur sebagai berikut: 
! Whey tahu segar disaring dengan kain saring dan dididihkan selama 5 menit sambil ditambah sukrosa 

10% dan urea 0,25% berat bahan per volume whey tahu. 
! Media ditempatkan dalam wadah steril sesuai dengan perlakuan tinggi cairan adalah ½ dan 2/3 dari 

tinggi wadah dan didinginkan sampai suhu 29oC. 
! Media kemudian diinokulasi dengan inokulum atau cairan starter sebanyak 20% volume inokulum per 

volume whey tahu. 
! Media yang telah mengandung Acetobacter xylinum kemudian diinkubasi selama 8, 10 dan 12 hari pada 

suhu 29oC. 
! Nata yang terbentuk kemudian dipanen dan dilakukan pengamatan terhadap sifat fisiknya. 
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Hasil dan Pembahasan 
 
Ketebalan nata 
 Tinggi cairan atau media  dalam wadah memberikan pengaruh yang nyata terhadap ketebalan nata 
de soya.  Hasil uji jarak berganda Duncan terhadap nilai rata-rata ketebalan nata de soya yang dihasilkan 
disajikan pada Tabel 1. 
 
   Tabel 1. Pengaruh ketinggian media terhadap ketebalan nata de soya 
 

Ketinggian media Ketebalan nata 
(mm) 5% 1% 

A1 (tinggi ½) 13,66 a A 
A2 (tinggi 2/3) 14,44 b B 

Taraf nyata 

  
 Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa ketinggian media 2/3 dari tinggi wadah, menghasilkan nata yang 
lebih tebal (14,44 mm) dibanding ketinggian ½ (13,66 mm). Hal ini karena jumlah media pada wadah lebih 
banyak sehingga jumlah bakerti pembentuk nata dan sumber makanan untuk pertumbuhan juga lebih banyak. 
 Waktu inkubasi juga berpengaruh nyata terhadap ketebalan nata yang terbentuk.  Hasil uji jarak 
berganda Duncan dengan taraf nyata 5% dan 1% disajikan pada Tabel 2. 
 
   Tabel 2. Pengaruh waktu inkubasi terhadap ketebalan nata de soya 
 

Taraf nyata Waktu inkubasi Ketebalan nata 
(mm) 1% 
11,43 a A 

B2 (10 hari) 13,93 b B 
16,79 c C 

5% 
B1 (8 hari) 

B3 (12 hari) 
  

Dari Tabel 2, tampak bahwa semakin lama waktu inkubasi, nata yang terbentuk  semakin tebal.  Hal 
ini dapat diterima karena, dengan waktu yang lebih lama, pembentukan lapisan nata oleh bakteri masih 
berlangsung.  Dari kedua perlakuan tersebut bahwa waktu inkubasi, memberi pengaruh yang lebih besar dari 
pada ketinggian media.  Ketebalan nata karena perbedaan waktu inkubasi berkisar anatara 11,43 mm sampai 
16,79 mm. Kurva hubungan antara waktu inkubasi dengan ketebalan nata dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kurva hubungan antara waktu inkubasi dengan berat nata 
 

 Dari analisa variansi statistik untuk pengaruh interaksi antara ketinggian cairan media dan waktu 
inkubasi menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan.  Hasil uji jarak berganda Duncan untuk 
pengaruh interaksi disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Pengaruh interaksi antara faktor ketinggian media dan waktu inkubasi terhadap 
   ketebalan nata 
 

Faktor interaksi Ketebalan nata 
(mm) 5% 1% 

A1B1 (tinggi ½ dan 8 hari) 11,53 a A 
A1B2 (tinggi ½ dan 10 hari) 13,92 b B 
A1B3 (tinggi ½ dan 12hari) 15,52 ab AB 
    

11,32 a A 
A2B2 (tinggi 2/3 dan 10 hari) 13,94 bc BC 

18,05 d D 

Taraf nyata 

A2B1 (tinggi 2/3 dan 8 hari) 

A2B3 (tinggi 2/3 dan 12 hari) 
 

 Ketebalan nata terbesar didapat pada perlakuan interaksi tinggi media 2/3 dari wadah dan waktu 
inkubasi 12 hari, yaitu 18,05 mm dan perlakuan tersebut berbeda nyata terhadap perlakuan yang lain.  Pada 
interaksi perlakuan selain jumlah media pertumbuhan yang lebih banyak, juga waktu yang digunakan oleh 
bakteri untuk pembentukan selulosa juga lebih lama.   
 
Berat nata 
 Tinggi cairan atau media  dalam wadah memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat nata de 
soya.  Hasil uji jarak berganda Duncan terhadap nilai rata-rata ketebalan nata de soya yang dihasilkan 
disajikan pada Tabel 4. 
 
   Tabel 4. Pengaruh ketinggian media terhadap berat nata de soya 
 

Taraf nyata Berat nata 
(gram) 

A1 (tinggi ½) 823,61 a 
A2 (tinggi 2/3) 912,88 b 

  
 Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa ketinggian media 2/3 dari tinggi wadah, menghasilkan nata yang 
lebih berat (912,88 gram) dibanding ketinggian ½ (823,61 gram). Hal ini sangat terkait dengan ketebalan nata 
seperti pada Tabel 1.  Nata yang lebih tebal mempunyai berat yang lebih besar.  Ini juga menunjukkan bahwa 
kekompakan (kepadatan) nata sama, sehingga perbedaan berat nata hanya dipengaruhi dari perbedaan 
ketebalan. 
 Waktu inkubasi juga berpengaruh nyata terhadap berat nata yang terbentuk.  Hasil uji jarak 
berganda Duncan dengan taraf nyata 5% dan 1% disajikan pada Tabel 5. 
 

 
Waktu inkubasi Berat nata 

(gram) 5% 
B1 (8 hari) 726,00 a A 

Ketinggian media 
5% 1% 

A 
B 

   Tabel 5. Pengaruh waktu inkubasi terhadap berat nata de soya 

Taraf nyata 
1% 

B2 (10 hari) 900,00 b B 
B3 (12 hari) 1003,75 c C 

  
Dari Tabel 5, tampak bahwa semakin lama waktu inkubasi, nata yang terbentuk  semakin berat.  Hal ini 
disebabkan oleh waktu inkubasi yang lebih lama, pembentukan lapisan nata oleh bakteri lebih banyak, 
sehingga menghasilkan nata yang lebih tebal dan lebih berat. Hal ini sangat terkait dengan ketebalan nata 
seperti pada Tabel 2.  Berat nata akibat dari pengaruh waktu inkubasi berkisar antara 726,00 gram sampai 
1003,75.  Dari kedua perlakuan tersebut bahwa waktu inkubasi, memberi pengaruh terhadap berat yang lebih 
besar dari pada ketinggian media. Kurva hubungan antara waktu inkubasi dengan berat nata dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
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             Gambar 2. Kurva hubungan antara waktu inkubasi dengan berat nata 
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 Dari analisa variansi statistik untuk pengaruh interaksi antara ketinggian cairan media dan waktu 
inkubasi menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan terhadap berat.  Hasil uji jarak berganda 
Duncan untuk pengaruh interaksi disajikan pada Tabel 6. 
   Tabel 6.  Pengaruh interaksi antara faktor ketinggian media dan waktu inkubasi terhadap 

   berat nata 
 

Taraf nyata 
(gram) 5% 1% 
715,0 a A 

b B 
A1B3 (tinggi ½ dan 12hari) ab AB 
A2B1 (tinggi 2/3 dan 8 hari) 

Faktor interaksi Berat nata 

A1B1 (tinggi ½ dan 8 hari) 
A1B2 (tinggi ½ dan 10 hari) 880,8 

925,0 
737,0 a A 

A2B2 (tinggi 2/3 dan 10 hari) 919,2 bc BC 
A2B3 (tinggi 2/3 dan 12 hari) 1082,5 c C 

 
 Berat nata terbesar didapat pada perlakuan interaksi tinggi media 2/3 dari wadah dan waktu inkubasi 
12 hari, yaitu 1082,5 gram dan perlakuan tersebut berbeda nyata terhadap perlakuan yang lain, kecuali 
perlakuan A2B2.  Pada interaksi perlakuan A2B3, selain jumlah media yang lebih banyak, waktu yang 
digunakan oleh bakteri untuk pembentukan selulosa juga lebih lama. 
 
Kekerasan nata 
 Tinggi cairan atau media  dalam wadah memberikan pengaruh tidak nyata terhadap kekerasan nata 
de soya.   
 
   Tabel 7. Pengaruh ketinggian media terhadap kekerasan nata de soya 
 

Ketinggian media Kekerasan nata 
(ths) 

A1 (tinggi ½) 664,73 
A2 (tinggi 2/3) 669,30 

  
 Waktu inkubasi juga berpengaruh nyata terhadap kekerasan nata yang terbentuk.  Hasil uji jarak 
berganda Duncan dengan taraf nyata 5% dan 1% disajikan pada Tabel 8. 
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   Tabel 8. Pengaruh waktu inkubasi terhadap kekerasan nata de soya 
 

Taraf nyata Waktu inkubasi Kekerasan nata 
(ths) 5% 1% 

B1 (8 hari) 101,27 a A 
B2 (10 hari) 116,41 ab AB 
B3 (12 hari) 115,82 b B 

  
Dari Tabel 8, tampak bahwa semakin lama waktu inkubasi, nata yang terbentuk  semakin keras.  Hal 

ini ditunjukkan waktu inkubasi 10 harai dan 12 hari lebih keras dari pada waktu 8 hari.  Meski demikian 
penambahan waktu inkubasi dari 10 hari ke 12 hari tidak menunjukkan peningkatam kekerasan.  Berdasarkan 
nilai yang diperoleh terjadi penurunan, meski secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
(antara B2 dan B3).  Kekerasan nata selain dipengaruhi oleh ketebalan nata, juga kekompakan antar lapisan 
nata yang terbentuk oleh bakteri serta susunan selulosa yang terbentuk. Kekerasan tebalan nata karena 
perbedaan waktu inkubasi berkisar anatara 101,27 ths sampai 116,41 ths. 
 
Kesimpulan 
1. Ketinggian media dan waktu inkubasi serta interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap ketebalan 

nata de soya yang terbentuk.  
2. Nilai nata de soya paling tebal diperoleh pada ketinggian media 2/3 dari tinggi wadah, yaitu 14,44 mm 

dan waktu inkubasi 12 hari (16,79 mm) serta interaksi keduanya, yaitu 18,05 mm 
3. Ketinggian media dan waktu inkubasi serta interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap berat nata de 

soya yang terbentuk.  
4. Nilai nata de soya paling berat diperoleh pada ketinggian media 2/3 dari tinggi wadah, yaitu 912,88 

gram dan waktu inkubasi 12 hari (1003,75 gram) serta interaksi keduanya, yaitu 1082,5 
5. Ketinggian media berpengaruh tidak nyata terhadap kekerasan nata de soya yang terbentuk, tetapi 

dipengruhi secara nyata oleh waktu inkubasi. 
6. Kekerasan paling besar didapat pada waktu inkubasi selama 10 hari. 
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