
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pohon Aren atau Enau (Arenga pinnata Merr.) cukup dikenal di kawasan 

tropik karena banyak ragam kegunaannya. Hampir semua bagian tanaman, hasil 

dari tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.      

Bagian dari tanaman Aren yang dapat dimanfaatkan antara lain daun, batang, 

umbut, bunga, akar, ijuk dan kawul (Sunanto, 1993).  

Menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam 

setahun setiap pohon bisa memproduksi nira 300-400 liter per tandan bunga 

selama satu musim bunga (3-4 bulan). Dalam kurun waktu satu tahun setiap 

pohon Aren dapat menghasilkan nira antara 900-1600 liter per tahun (Widyawati, 

2011). 

Nira Aren yang masih segar rasanya manis dan dapat langsung diminum, 

selain itu nira bisa difermentasi menjadi tuak dengan memiliki rasa sedikit asam, 

sedikit manis dan beralkohol. Nira Aren segar ini dimanfaatkan oleh para 

penderes diolah untuk gula Aren. Bila nira disimpan beberapa lama, maka akan 

mengalami fermentasi oleh mikroorganisme yang terdapat dalam nira sehingga 

menyebabkan rasa masam. Nira Aren yang sudah mengalami proses fermentasi 

dan menjadi masam tidak dapat mengkristal sehingga tidak dapat dicetak menjadi 

gula Aren (Sunanto, 1993). 

Nira Aren memiliki kandungan glukosa yang tinggi sehingga menjadi bahan 

utama dalam pembuatan gula Aren. Glukosa yang terdapat pada nira Aren ini 

merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme, oleh karena itu nira Aren 

menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme 

yang memanfaatkan glukosa dalam nira Aren sebagai makanan akan melakukan 

aktifitas yang menyebabkan kemasaman pada nira Aren. Sejauh ini masih sulit 

ditemukan informasi tentang hasil penelitian yang mengidentifikasi 

mikroorganisme secara jelas yang menjadi penyebab kemasaman nira Aren.   

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat masalah pokok, yaitu adanya 

kecenderungan nira Aren mudah menjadi masam sehingga ketika diolah tdak 

dapat menjadi gula Aren dan masih sulit dicari informasi tentang hasil penelitian 
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jenis mikroorganisme penyebab kemasaman nira Aren.  Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab 

kemasaman nira Aren, supaya dapat dicari bahan alami yang dapat mencegah 

kemasaman nira Aren. 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan 

mengetahui jenis mikroorganisme penyebab kemasaman pada nira Aren.  

 

1.3 Batasan masalah 

Untuk penelitian ini batasan masalah yang dibuat sebagai berikut: 

1. Nira yang digunakan adalah nira dari pohon Aren. 

2. Nira yang digunakan untuk sampel merupakan nira segar yang disadap pada 

pagi hari. 

3. Mikroorganisme yang ada pada nira diamati secara langsung dengan 

menggunakan mikroskop dan dibiakkan lebih dahulu pada media biakan. 

4. Media biakan yang digunakan adalah Potatoes Dextrose Agar (PDA), Nutrient 

Agar (NA), Yeast Pepton D-glucose (YPD), dan Acetobacter Agar (AA). 

5. Pengamatan mikroorganisme secara langsung dilakukan 1, 2, 3, 6 dan 12 jam 

setelah pengambilan sampel. 

6. Pengamatan pada media biakan dilakukan setelah masa inkubasi 6, 12, 18 dan 

24 jam. 

7. Pengamatan kemasaman nira dilakukan pada 1, 2, 3, 6 dan 12 jam setelah 

pengambilan sampel dengan menggunakan pH meter. 

8. Pengamatan kekeruhan nira dilakukan pada 1, 2, 3, 6 dan 12 jam setelah 

pengambilan sampel dengan menggunakan spektrofotometer dengan skala 

Formazin Turbidity Unit (FTU) dengan panjang gelombang 450 nm. 

9. Penghitungan jumlah sel mikroorganisme dengan menggunakan foto 

pengamatan mikroorganisme secara langsung yang diambil pada 1, 2, 3, 6 dan 

12 jam setelah pengambilan sampel. 

10. Pengamatan mikroorganisme penyebab kemasaman nira Aren meliputi: 

a. Bentuk sel dan kumpulan sel (koloni).  
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b. Pengamatan bentuk koloni dilihat dari atas. 

c. Pengamatan bentuk koloni dilihat dari samping. 

d. Pengamatan tepi koloni dilihat dari atas. 

11. Identifikasi mikroorganisme dilakukan dengan menggunakan buku The Yeast 

(Rose dan Harrison, 1987). 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan terutama untuk mengetahui mikroorganisme penyebab kemasaman 

pada nira Aren. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya dalam mencari bahan pengawet alami yang diletakan pada 

bumbung penampung nira yang mampu mencegah kemasaman pada nira Aren. 

 

 


