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 Nata adalah kumpulan sel bakteri (selulosa) yang 
mempunyai tekstur kenyal, putih, menyerupai gel dan 
terapung pada bagian permukaan cairan (nata tidak 
akan tumbuh di dalam cairan).  

 Bahan yang dapat digunakan sebagai media untuk 
pembuatan nata: 

 air kelapa (nata de coco), sari nanas (nata de pina), 
kedelai (nata de soya) atau buah lain yang 
mengandung glukosa, senyawaan nitrogen, mineral dan 
vitamin. Selainitu  juga air limbah pembuatan tapioka 
(nata de cassava), air leri (nata de leri) dll 

 Mikroba yang aktif dalam pembuatan nata adalah 
bakteri pembentuk asam asetat yaitu Acetobacter 
xylinum.  



Acetobacter xylinum 

 Mikroba ini dapat merubah gula menjadi selulosa. Jalinan 

selulosa inilah yang membuat nata terlihat putih 

 Bakteri ini bersifat aerobik, merupakan bakteri asam asetat 

dan dalam medium cair dapat membentuk lapisan yang 

dapat mencapai ketebalan beberapa centimeter 

 Pertumbuhan Acetobacter xylinum pada permukaan media 

cair yang asam dan mengandung gula 

 Agar bakteri tumbuh dengan optimal maka perlu adanya 

penambahan gula sebagai sumber karbon dan sedikit ZA 

untuk memenuhi kebutuhan sumber N bagi tubuh bakteri.  



 bahan-bahan tersebut akan dicerna dan diproses untuk 
pertumbuhan bakteri. Ada satu faktor mendasar yang harus 
dipenuhi dalam pembuatan bibit nata yaitu kandungan asam 
dalam bahan.  

 Karena kondisi asam disini dibutuhkan agar bakteri 
membentuk selimut perlindungan diri. Selimut ini berupa 
benang-benang/fibril yang disusun membentuk suatu 
lapisan/selulosa. 

 aktivitas dari Acetobacter xylinum dalam memproduksi nata 
de coco : sel-sel Acetobacter Xylinum mengambil glukosa 
dari larutan gula, kemudian digabungkan dengan asam lemak 
membentuk prekursor pada membran sel, kemudian keluar 
bersama-sama enzim yang mempolimerisasikan glukosa 
menjadi selulosa diluar sel 

 Prekursor ini kemudian mengalami polimerisasi dan berikatan 
dengan aseptor membentuk selulosa 

 



Pembuatan Nata 

Pembuatan nata dilakukan melalui tahap  

tahap berikut: 

 1) Pemeliharaan biakan murni   

       Acetobacter xylinum 

 2) Pembuatan starter 

 3) Fermentasi/pengeraman 

 4) pemanenan 

 5) penghilangan asam dan pengawetan 



Pemeliharaan biakan murni 

Acetobacter xylinum 

  Fermentasi nata memerlukan biakan murni 
Acetobacter xylinum.  

 Biakan murni ini harus dipelihara sehingga dapat 
digunakan setiap saat diperlukan. 

 Pemeliharaan tersebut meliputi  

 (1)  proses penyimpanan sehingga dalam jangka  

  waktu yang cukup lama viabilitas (kemampuan  

         hidup) mikroba tetap dapat dipertahankan 

 (2) penyegaran kembali mikroba yang telah  

        disimpan sehingga terjadi pemulihan viabilitas  

        dan mikroba dapat disiapkan sebagai inokulum  

        fermentasi. 



a. Penyimpanan 

  Acetobacter xylinum biasanya disimpan pada agar 
miring Pada agar miring dengan suhu penyimpanan 4-
70C, mikroba ini dapat disimpan selama 3-4 minggu. 

b. Penyegaran 

 Setiap 3 atau 4 minggu, biakan A. xylinum harus 
dipindahkan kembali pada agar miring baru. Setelah 3 
kali penyegaran, kemurnian biakan harus diuji dengan 
melakukan isolasi biakan pada agar cawan.  

 Adanya koloni asing pada permukaan cawan 
menunjukan bahwa kontaminasitelah terjadi.  

 Biakan pada agar miring yang telah terkontaminasi, 
harus diisolasi dan dimurnikan kembali sebelum 
disegarkan 



Pembuatan biakan murni 

 Agar (15-18 g) dimasukkan ke dalam 500 ml air 
kelapa, kemudian dipanaskan sampai larut. Setelah itu 
ditambahkan ekstrak ragi (5 g) dan diaduk sampai 
larut (larutan a). 

 Gula (75 g), dan asam asetat (a5 ml) dimasukkan ke 
dalam 500 ml air kelapa segar yang lain dan diaduk 
sampai gula larut(larutan b). 

 Larutan (a) sebanyak 3-4 ml dimasukkan ke dalam 
tabung reaksi, kemudian tutup dengan kapas.  

 Larutan (b) 3-4 ml juga dimasukkan ke dalam tabung 
reaksi yang lain, kemudian ditutup dengan kapas.  

 Masing-masing disterilkan pada suhu 1210C selama 20 
menit. 



Pembuatan Starter 

 

 Starter adalah populasi mikroba dalam jumlah 
dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan 
pada media fermentasi.  

 Media starter biasanya identik dengan media 
fermentasi.  

 Starter baru dapat digunakan 6 hari setelah 
diinokulasi dengan biakan murni. Pada 
permukaan starter akan tumbuh mikroba 
membentuk lapisan tipis berwarna putih. Lapisan 
ini disebut dengan nata. Semakin lama lapisan ini 
akan semakin menebal sehingga ketebalannya 
mencapai 1,5 cm. 

 



 Starter yang telah berumur 9 hari (dihitung 
setelah diinokulasi dengan biakan murni) 
tidak dianjurkan digunakan lagi karena 
kondisi fisiologis mikroba tidak optimum bagi 
fermentasi, dan tingkat kontaminasi mungkin 
sudah cukup tinggi. 

 Volume starter disesuaikan dengan volume 
media fermentasi yang akan disiapkan.  

 Dianjurkan volume starter tidak kurang dari 
5% volume media yang akan difermentasi 
menjadi nata.  



Pembuatan starter 

Dari air kelapa: 

a.  Air kelapa diendapkan, kemudian disaring dengan beberapa lapis kain 
kassa, kemudian dipanaskan sampai mendidih dengan api besar 
sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, ditambahkan (a) asam asetat 
glasial (10-20 ml asam asetat untuk setiap 1 liter air kelapa), dan (b) 
gula (75-100 gram gula untuk tiap 1 liter air kelapa). Campuran ini 
diaduk sampai gula larut. Larutan ini disebut air kelapa asam bergula. 

b.  Urea (sebanyak 3 gram urea untuk setiap 1 liter air kelapa asam 
bergula yang disiapkan pada no. 1 diatas) dilarutkan di dalam sedikit 
air kelapa (setiap 1 gram urea membutuhkan 20 ml air kelapa). 
Larutan ini dididihkan, kemudian dituangkan ke dalam air kelapa 
asam bergula. 

c.  Ketika masih panas, media dipindahkan ke dalam beberapa botol 
bermulut lebar, masing-masing sebanyak 200 ml. Botol ditutup 
dengan kapas steril. Setelah dingin, ditambahkan 4 ml suspensi 
mikroba. Setelah itu, media diinkubasi pada suhu kamar selama 6-8 
hari (sampai terbentuk lapisan putih pada permukaan media). 



 Dari Nanas: 

1. Buah nenas matang, dikupas dan dicuci bersih. 
Kemudian dibelah dan dipotong-potong kecil. 
Potongan-potongan ini dihancurkan dengan alat 
penghancur.  

2. Hancuran nenas diperas sampai sari buahnya habis. 
Ampasnya dicampur dengan air dan gula pasir dengan 
perbandingan 6 : 3 : 1. Campuran ini diaduk merata 
dan dimasukkan kedalam botol jar, ditutup dengan 
kertas, dan diperam selama 2-3 minggu (sampai 
terbentuk lapisan putih diatasnya).  

3. Larutan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai 
bahan penginokulasi pembuatan nata de coco. 
 

 



 Cara yang kedua adalah dengan menggunakan 
daging nanas yang diblender. 

 Sebanyak enam sendok makan ampas nanas 
dicampur dengan tiga sendok makan gula dan satu 
sendok makan sari nanas.  

 Sebagai penyedia nitrogen, ditambahkan pula 100 
gram kecambah yang sudah dihaluskan dengan 
blender. 

 Campuran ini ditempatkan dalam wadah bertutup 
kawat kasa yang sudah disterilkan.  

 Setelah dua minggu, bakteri yang tampak putih-
putih di kasa dikembangkan dengan campuran air 
kelapa yang sudah direbus, cuka, dan gula. 



Fermentasi/pemeraman 

a.  Fermentasi dilakukan pada media cair yang telah diinokulasi 
dengan starter. Fermentasi berlangsung pada kondisi aerob 
(membutuhkan oksigen). Mikroba tumbuh teruatama pada 
permukaan media. 

 Fermentasi dilangsungkan sampai nata yang terbentuk cukup 
tebal (1,0-1,5 cm). Biasanya ukuran tersebut tercapai setelah 
10 hari (semenjak diinokulasi dengan starter), dan fermentasi 
diakhiri pada hari ke 15. Jika fermentasi tetap diteruskan, 
kemungkinan permukaan nata mengalami kerusakan oleh 
mikroba pencemar. 

b.  Nata berupa lapisan putih seperti agar. Lapisan ini adalah  
massa mikroba berkapsul dari selulosa. 

c.  Lapisan nata mengandung sisa media yang sangat asam. Rasa 
dan bau masam tersebut dapat dihilangkan dengan 
perendaman dan perebusan dengan air bersih. 



Fermentasi Nata 

 Air kelapa yang masih segar diendapkan, dan disaring dengan beberapa lapis kain 

kassa, kemudian dipanaskan sampai mendidih dengan api besar sambil diaduk-aduk.  

 Setelah mendidih, ditambahkan (a) asam asetat glasial (10 ml asam asetat untuk 

setiap 1 liter air kelapa), dan (b) gula (80 gram gula untuk setiap 1 liter air kelapa). 

Campuran ini diaduk sampai gula larut. Larutan ini disebut air kelapa asam bergula. 

 Urea (sebanyak 5 g urea untuk setiap 1 liter air kelapa asam bergula yang disiapkan 

pada no. 1 diatas) dilarutkan di dalam sedikit air kelapa yang telah dimasak (setiap 1 

gram urea membutuhkan 20 ml air kelapa). Larutan ini dididihkan, kemudian 

dituangkan ke dalam air kelapa asam bergula.  

 Larutan yang diperoleh disebut sabagai sebagai media nata. Larutan ini didinginkan 

sampai suam-suam kuku.  

 Media nata ditambah dengan starter (setiap 1 liter media nata membutuhkan 50-100 

ml starter), kemudian dipindahkan ke dalam wadah-wadah fermentasi dengan 

ketinggian media 4 cm.  

 Wadah ditutup dengan kertas yang telah dipanaskan di dalam oven pada suhu 1400C 

selama 2 jam.  

 Wadah berisi media ini disimpan di ruang fermentasi selama 12-15 hari sampai 

terbentuk lapisan nata yang cukup tebal (1,5-2,0 cm). 



Panen dan Pencucian 

 Lapisan nata diangkat, kemudian dicuci dengan air 
bersih.  

 Setelah itu nata direndam di dalam air mengalir 
atau air yang diganti-ganti dengan air segar selama 
3 hari.  

 Setelah itu nata dipotong-potong dengan panjang 
1,5 dan lebar 1,5 cm.  

 Potongan nata direbus 5-10 menit, kemudian 
dicuci, dan direbus lagi selama 10 menit. Tujuan 
perendaman dan perebusan untuk menghilangkan 
rasa asam. 

 Hal ini diulangi sampai nata tidak berbau dan 
berasa asam lagi 



Cara sederhana membuat nata de coco 

1. Air kelapa disaring, dididihkan selama 10-15 menit, didinginkan dan ditakar sebanyak 1 liter. 

2. Dicampur dengan 84 gram gula dan 21 ml asam asetat glasial kemudian diaduk. 

3. Ditambahkan starter Acetobacter Xylinum (bisa dibuat dari nanas) sebanyak 100 ml, diaduk 

sampai rata dan dipindahkan ke dalam wadah/nampan plastik. 

4. Ditutup dengan kain kasa/koran agar tidak dimasuki serangga tetapi dapat ditembus udara. 

Selama fermentasi berlangsung, wadah disimpan pada tempat yang datar dan tidak boleh 

digeser. 

5. Setelah dua hari mulai terlihat lapisan tipis di atas permukaan yang semakin hari akan 

bertambah tebal dan dapat dipanen setelah ketebalannya mencapai ± 1,5 cm (8-15 hari). 

6. Dipanen, direndam dalam air bersih selama 3 hari dan setiap hari air rendaman diganti agar 

sisa asam asetat tidak mengganggu rasa. 

7. Lapisan nata diangkat secara hati-hati dengan menggunakan garpu atau penjepit yang bersih 

supaya cairan di bawah lapisan tidak tercemar. Cairan di bawah nata dapat digunakan sebagai 

cairan bibit pada pengolahan berikutnya. 

8. Dibuang lapisan yang menempel pada bagian bawah nata, diiris-iris berbentuk kubus, direbus 

selama 30 menit, ditirikan dan dicampur dengan larutan gula pasir dengan perbandingan 1 : 1 

kemudian dibiarkan satu malam agar gula meresap. 

9. Dididihkan selama 30 menit dan siap dikonsumsi. 

 



Nata de cassava 

 Keunggulan lain produk ini adalah bahan baku 
melimpah, tidak membutuhkan gula dan cuka dalam 
proses pembuatannya. Namun membutuhkan biaya 
bahan bakar yang lebih tinggi daripada nata de coco 
karena nata de cassava harus direbus 2x.  

 Rebusan pertama untuk membuat air kelapa dari 
singkong dan rebusan kedua dengan penambahan ZA 
(1 liter air singkong diberi 2 gram ZA) untuk 
membuat media nata de cassava.  

 Proses pembuatan nata de cassava membutuhkan 
waktu yang lebih lama yaitu 8 hari karena dibutuhkan 
waktu 1 hari untuk membuat air kelapa dari singkong 
dan 7 hari untuk proses fermentasi.  


