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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah. 

Berbagai jenis tumbuhan di Indonesia mempunyai banyak manfaat bagi 

kelangsungan hidup manusia. Salah satunya adalah tanaman aren (Arenga 

pinnataMerr) yang termasuk dalam kelompok palmae. Sekarang ini, tanaman aren 

telah banyak dibudidayakan karena pemanfaatan tanaman aren tidak hanya 

terletak pada buah, batang dan daun, tetapi tanaman aren juga dapat menghasilkan 

nira. 

 Nira merupakan cairan manis berwarna jernih agak keruh yang diperoleh 

dari tanaman aren dengan cara memotong tangkai bunganya. Nira tidak tahan 

lama sehingga harus diambil dan segera diolah menjadi produk pangan. 

Kandungan sukrosa yang tinggi pada nira menyebabkan nira dapat diolah menjadi 

produk pangan, seperti gula merah, minuman segar, asam cuka, dan minuman 

alkohol (Anonim
1
, 2009). 

 Cuka merupakan larutan asam asetat yang dihasilkan oleh dua tingkat 

proses fermentasi. Tingkat pertama yaitu gula fermentasi diubah menjadi alkohol 

oleh aktivitas yeast, biasanyaSaccharomyces cerevisiae. Tahap kedua, bakteri dari 

genus Acetobacter mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat. Penggunaan bahan 

dasar dalam pembuatan cuka harus memiliki kandungan gula yang tinggi untuk 

masuk ke dalam dua tingkat fermentasi (Frazier dan Westhoff, 1988). 
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 Nira dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan cuka karena 

memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, yaitu 12,30 sampai dengan17,40 

g/100 ml, tetapi sekarang ini pemanfaatan nira dalam pembuatan cuka belum 

populer, sebagian besar hanya digunakan sebagai pembuatan gula aren.Cuka dari 

bahan alami sangat jarang ditemukan di Indonesia karena masyarakat pada 

umumnya membuat cuka dari asam asetat murni (asam asetat glasial).  

 Tingkat keasaman cuka nira aren untuk campuran makanan seperti asinan 

bogor dapat meningkat karena produksi asam asetat dari Acetobacter tergolong 

tinggi. Hal ini menyebabkan umur simpan cuka menjadi lebih singkat. Oleh 

karena itu, penelitian ini memanfaatkan nira aren dalam pembuatan cuka untuk 

memperoleh tingkat keasaman tertinggi dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan oleh SNI (1996), yaitu minimal 4 g/100 ml sertamengetahui pengaruh 

panas terhadap umur simpan cuka nira aren yang dihasilkan. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Nira dari tanaman aren mempunyai kandungan sukrosa yang cukup tinggi 

sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan beberapa produk pangan selain 

dalam pembuatan gula merah.Pembuatan cuka membutuhkan bahan dasar yang 

memiliki kandungan sukrosa yang tinggi sehingga berpotensi dibuat menjadi 

cuka selain gula merah. Pembuatan cuka dipengaruhi oleh bakteri dan lama 

fermentasi untuk menghasilkan tingkat keasamantertinggi dan sesuai dengan 

standar SNI. Tingkat keasaman cuka nira aren semakin meningkat selama 

penyimpanan. Prosespemanasan dapat mempengaruhi cuka nira aren yang 

dihasilkan. 
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1.3  Tujuan  

1.3.1  Tujuan Umum 

            Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari pemanfaatan nira 

aren dalam pembuatan cuka. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

            Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mempelajari pengaruh jenis bakteri, yaitu Acetobacter aceti dan Acetobacter 

xylinumterhadap tingkat keasaman cuka nira aren 

2. Mempelajari pengaruh waktu fermentasi terhadap tingkat keasaman cuka nira 

aren 

3. Mempelajari pengaruh pemanasan terhadap tingkat keasaman cuka nira aren. 

 

 

 


