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Bab IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengamatan Nira Aren Secara Langsung  

Hasil pengamatan langsung dari nira Aren disajikan pada Gambar 4.1 (pada 

bagian yang dilingkari dengan warna merah). Bentuk sel dari mikroorganisme 

yang ada pada nira Aren adalah oval dengan tepi yang halus. Jumlah sel 

mikroorganisme pada pengamatan 3 jam dan 6 jam menunjukkan terjadinya 

pentambahan jumlah sel yang relatif cepat. Hal ini terlihat dari lingkaran merah 

yang semakin luas menunjukkan jumlah sel dari mikroorganisme yang semakin 

banyak. 

                         

                          

       

Gambar 4.1 Hasil pengamatan preparat nira Aren secara langsung                                                          

(A) 1 jam, (B) 2 jam, (C) 3 jam, (D) 6 jam dan (E) 12 jam 

setelah pengambilan sampel nira Aren. 
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Mikroorganisme yang dapat terlihat selama pengamatan berlangsung dalam 

nira Aren memiliki bentuk yang sama baik pada pengamatan 1 jam, 2 jam, 3 jam 

dan 12 jam setelah pengambilan sampel. Pengamatan mikroorganisme secara 

langsung pada sampel nira Aren yang lain terlihat kesamaan bentuk sel yaitu 

berbentuk oval dan tepinya halus. Gambar lengkap mikroorganisme yang diamati 

dapat dilihat pada Lampiran 2 sampai Lampiran 26. 

Selama proses penyimpanan nira Aren ini terlihat ada perubahan warna dari 

agak bening menjadi semakin keruh. Hal ini terjadi pada setiap sampel nira Aren 

yang diambil untuk diamati. Perubahan warna dari nira Aren yang agak bening 

menjadi semakin keruh dimungkinkan karena adanya aktivitas dari 

mikroorganisme yang ada pada nira Aren.  

Data jumlah mikroorganisme pada nira Aren disajikan pada Tabel 4.1. 

Pertumbuhan populasi mikroorganisme dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Pelczar dan Chan, 2008
b 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

populasi mikroorganisme antara lain: nutrisi, lingkungan hidup mikroorganisme 

dan usia dari sel mikroorganisme tersebut. 

Tabel 4.1 Hasil penghitungan jumlah sel mikroorganisme yang terdapat 

dalam satu liter nira Aren setelah beberapa jam pengambilan 

sampel. 

 

Waktu 

Pengamatan 

Sampel ke- 
Rata-rata 

10
5
 

1 

10
5
 

2 

10
5
 

3 

10
5
 

4 

10
5
 

5 

10
5
 

1 Jam 88,5 55,5 108 67,5 145,5 93 

2 Jam 216 186 196,5 228 299 225,1 

3 Jam 1104 448,5 589,5 727,5 738 721,5 

6 Jam 1524 564 1072,5 1114,5 1126,5 1080,3 

12 Jam 3357 2025 2638,5 3369     2491,5 2776,2 

 

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah sel mikroorganisme terus meningkat 

pada setiap jam pengamatan. Laju pertambahan sel mikroorganisme pada waktu 

pegamatan 1 jam 2 jam dan 3 jam menunjukkan laju pertumbuhan lebih cepat 

dibandingkan dengan 6 jam dan 12 jam. Pada waktu pengamatan selanjutnya 
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(yaitu 6 jam dan 12 jam) terlihat adanya penurunan laju pertambahan sel 

mikroorganisme. Hal ini diduga terjadi penurunan ketersediaan nutrisi yang ada 

pada media biakkan. 

Data pengukuran kekeruhan nira Aren disajikan pada Tabel 4.2. Kekeruhan 

disebabkan oleh partikel-partikel organik maupun non-organik yang terlarut 

dalam air. Kekeruhan dalam nira Aren ini diukur dengan alat spektrofotometer 

dimana alat ini mengukur cahaya yang diserap oleh partikel organik maupun non-

organik yang terlarut didalam nira Aren. 

Tabel 4.2 Hasil pengukuran kekeruhan nira Aren dengan menggunakan    

spektrofotometer dengan skala Formazin Turbidity Unit (FTU). 

Waktu 

Pengamatan 

Sampel ke- 
Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 Jam 573 576 651 759 726 657 

2 Jam 672 600 777 804 798 730,2 

3 Jam 699 636 828 846 828 767,4 

6 Jam 1005 891 1185 1212 1107 1080 

12 Jam 1995 1194 1650 1650 1452 1588,2 

 

Berdasarkan pada data Tabel 4.2 menunjukan semakin lama nira Aren 

disimpan semakin keruh warnanya. Angka dari pengamatan kekeruhan nira Aren 

dengan menggunakan spektrofotometer menunjukkan angka absorban semakin 

lama semakin besar. Peningkatan kekeruhan nira Aren dimungkinkan karena 

aktivitas metabolisme dan pertumbuhan sel mikroorganisme. Uji korelasi antara 

jumlah mikroorganisme dengan kekeruhan nira Aren disajikan pada Tabel 4.3. 

Dari hasil korelasi antara jumlah mikroorganisme dengan kekeruhan nira Aren 

yang disajikan pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai r sebesar 0,97. Hasil korelasi ini 

menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah sel mikroorganisme dan 

metabolismenya diduga mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan nira 

Aren.  

Aktivitas metabolisme dan pertumbuhan sel mikroorganisme juga berdampak 

pada pH nira Aren. Kurva hubungan antara waktu pengambilan sampel nira 

dengan pH nira Aren disajikan pada Gambar 4.2 sedangkan uji korelasi antara 

jumlah mikroorganisme dengan pH nira Aren disajikan pada Tabel 4.3  
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Gambar 4.2 Kurva hubungan antara jarak waktu pengambilan sampel (1, 2, 

3, 6 dan 12 jam) dan pH sampel nira Aren. Sampel 1, Sampel 2, 

Sampel 3, Sampel 4, Sampel 5 

Penurunan pH nira Aren diduga karena terjadi reaksi antara CO2 yang 

disekresikan oleh mikroorganisme denga H2O menghasilkan H2CO3 (asam 

karbonat). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

CO2 yang dihasilkan dalam proses fermentasi oleh Saccharomyces cereviceae 

bereaksi dengan air mengakibatkan kemasaman pada nira Aren (Aryulina dkk, 

2004, Kartohardjono dkk, 2007, Azizal dkk, 2012 dan Utama dkk 2013). 

Dari uji korelasi antara jumlah mikroorganisme dengan pH nira Aren 

menunjukkan nilai r sebesar -0,96. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya jumlah sel mikroorganisme menurunkan pH nira Aren. 
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Tabel 4.3 Korelasi antara jumlah sel mikroorganisme dengan 

kekeruhan nira Aren dan korelasi antara jumlah sel 

mikroorganisme dengan pH nira Aren.  

 

Korelasi (r) antara jumlah mikroorganisme dengan 

kekeruhan nira Aren Rata-Rata 

Sampel 1 2 3 4 5 

Korelasi 0,96 0,95 0,97 0,98 0,98 0,97 

 

Korelasi (r) antara jumlah mikroorganisme dengan 

pH nira Aren Rata-Rata 

Sampel 1 2 3 4 5 

Korelasi -0,95 -0,94 -0,99 -0,95 -0,99 -0,96 

 

4.2 Pengamatan Setelah Pembiakan pada Media 

Pada semua media biakan yang disediakan hanya satu jenis mikroorganisme 

yang tumbuh pada setiap media. Hasil pengamatan pertumbuhan mikroorganisme 

pada cawan Petri yang berisikan media biakan YPD, AA, NA dan PDA disajikan 

pada Gambar 4.4. 

Data dari hasil pengamatan bentuk koloni mikroorganisme yang tumbuh pada 

media biakan dapat dilihat pada Lampiran 4. Bentuk koloni yang tumbuh pada 

media biakan ini memiliki bentuk bulat, bentuk permukaan mencembung dan 

bentuk tepi dari koloni bulat, namun pada beberapa koloni yang tumbuh 

berhimpitan sehingga bentuk koloni tidak bulat tetapi sedikit bergelombang dan 

memanjang dengan warna putih dari tiap koloni. Koloni mikroorganisme yang 

tumbuh pada media biakan memiliki kesamaan baik dari bentuk tepi, bentuk utuh 

dan permukaan dari koloni. Ada sedikit perbedaan terlihat pada tepi koloni dari 

mikroorganisme yang tumbuh pada media biakkan. Hal ini dikarenakan adanya 

pertumbuhan cepat dari mikroorganisme yang berdekatan sehingga koloni 

mikroorganisme tersebut berhimpitan membuat bentuk koloni tidak bulat tetapi 

memanjang dan bergelombang. 
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Gambar 4.3 Hasil pengamatan mikroorganisme yang tumbuh pada cawan 

Petri  (A) media PDA, (B) media NA, (C) media YPD dan (D) 

media AA. 

 
 

                    

                    

Gambar 4.4 Hasil pengamatan preparat mikroorganisme yang diambil dari 

media biakkan murni (A) media PDA (B) media NA (C) media 

YPD dan (D) media AA. 
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Hasil pengamatan pada berbagai media biakkan menunjukkan bentuk sel 

mikroorganisme yang sama yaitu oval dan tepinya halus. 

 

4.3 Identifikasi Mikroorganisme Penyebab Kemasaman Nira Aren 

Identifikasi mikroorganisme yang terdapat pada nira Aren yang diduga 

menjadi penyebab kemasaman nira Aren menggunakan buku The Yeast (Rose dan 

Harrison, 1987). Berdasarkan pustaka ciri-ciri dari Saccharomyces cereviceae  

memiliki bentuk individu lonjong, membentuk tunas untuk berkembang biak, 

bentuk koloni bulat dengan permukaan mencembung dan memiliki warna koloni 

putih. Berdasarkan pembandingan ciri-ciri morfologi dari mikroorganisme yang 

ditemukan pada nira Aren dan yang tumbuh pada media biakan dengan pustaka 

dapat ditentukan bahwa mikroorganisme penyebab kemasaman nira Aren adalah 

Saccharomyces cereviceae. 

Nira Aren merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat gula jawa 

atau gula aren. Nira Aren ini memiliki kandungan glukosa yang cukup untuk 

menjadi sumber nutrisi utama dari Saccharomyces cereviceae.                     

Khamir Saccharomyces cereviceae dapat merombak glukosa menjadi etanol dan 

CO2 (Hidayat, 2008 dan Utama et al., 2013). Berdasarkan grafik hidup 

Saccharomyces cereviceae yang dimaksud oleh Elevri dkk (2006) pada Gambar 

4.5 pertumbuhan mikroorganisme yang diamati selama penelitian ini (Gambar 

4.6) masih masuk ke dalam fase eksponensial, sehingga berpeluang tumbuh dan 

bertambah pada media biakan selama nutrisinya masih mencukupi. Menurut 

Pelczar dan Chan (2008
a
) pH optimum untuk pertumbuhan  Saccharomyces 

cereviceae pada substrat glukosa adalah 3,8-4,5. 

 

Gambar 4.5 Grafik pertumbuhan Saccharomyces cereviceae (Elevri, 2006) 
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Gambar 4.6 Grafik pertumbuhan Saccharomyces cereviceae pada nira Aren 
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