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ABSTRACT 

The study aimed to determine the effect of added Dysoxylum parasiticum and storage time 
atroom temperature on the physicochemical and total yeast of palm juice. The experimental method 

with a completely randomized design (CRD) using two factors, first factor added at wood 0% and 

1%, the second factors with storage time of 0, 4, 8 and 12 hours. Parameters observed in this study 
were pH, totaldissolved solids, total acid, reducing sugar and total yeast. Data were analyzed 

byanalysis of variance (ANOVA) at 5% real level by using software Co-stat. Data showd significant 
difference were, further testing with a real honest difference tes (HSD). The results showed that the 

interaction between the adding of chopped wood at 1% an storage time had a significant different 

effect on chemical parameters (pH, dissolved solids, total acid and reducing sugar) but did not have a 
significant effect on total yeast on stored palm juice at room temperatures. Added treatment of wood 

1% was able to maintain palm juice for 8 hours of storage at room temperature seen from 
theparameters of pH, dissolved solids, total acid, reducing sugar and total yeast.  

 

Keywords: Dysoxylum parasiticum, storage time, palm juice, room temperature. 

 

ABSTRAK  

 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan kayu kurut (Dysoxylum 

parasiticum) dan lama waktu penyimpanan pada suhu ruang terhadap sifat fisikokimia dan total 
khamir nira aren.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimntal dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan dua faktor yaitu faktor I adalah penambahan 

kayu kurut 0% dan 1%, faktor II lama penyimpanan 0, 4, 8, dan 12 jam. Parameter yang diamati 
dalam penelitian ini yaitu nilai pH, total padatan terlarut, total asam, gula reduksi dan total khamir. 

Data hasil pengamatan dianalasis dengan analisis keragaman (Analysis of Varians) pada taraf nyata 
5% dengan menggunakan software Co-stat. Apabila terdapat beda nyata dilakukan uji lanjut dengan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara penambahan kayu 
kurut dan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter kimia 

(pH, padatan terlarut, total asam dan gula reduksi) namun tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap total khamir pada nira aren yang disimpan pada suhu ruang.Perlakuan penambahan 
kayu kurut 1% mampu mempertahankan nira aren selama 8 jam penyimpanan disuhu ruang dilihat 

dari parameter pH, padatan terlarut, total asam, gula reduksi dan total khamir. 
 

Kata kunci : kayu kurut, lama penyimpanan, nira aren, suhu ruang. 
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PENDAHULUAN 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 

luas lahan tanaman aren mencapai 1.808,50 Ha 

dengan produksi 39.139,37 ton pertahun. Salah 

satu daerah di NTB yang memiliki subsektor 

tanaman perkebunan aren yang cukup luas 

adalah di Desa Taman Sari, Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dengan 

luas lahan kurang lebih 262 Ha dengan jumlah 

tanaman aren sebanyak kurang lebih 655.000 

pohon (Syarfi, 2009). Menurut Gafar dan Susi 

(2012) nira aren memiliki memiliki kandungan 

gizi yang cukup tinggi. Komponen utama dari 

nira aren yaitu terdiri dari air, sukrosa, gula 

reduksi dan bahan organik lainya seperti 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Cairan nira mengandung gula antara 

10-15%. Nilai kandungan kalori yang dimiliki 

nira aren hampir 400 kkal didominasi oleh 

karbohidrat. Selain mengandung nilai kalori yang 

tinggi, nira aren juga mengandung komponen 

lain seperti kalsium, fosfor, besi dan riboflavin 

walaupun jumlahnya sedikit. Kandungan zat gizi 

yang tinggi bisa menyebabkan nira mudah 

mengalami kerusakan. 

Kerusakan nira disebabkan oleh adanya 

mikroorganisme khususnya khamir dan bakteri. 

Jenis mikroorganisme tersebut adalah 

Saccharomycess sp dan Acetobacter sp 

(Nainggolan, 2013). Nira yang telah 

terkontaminasi oleh mikroorganisme mengalami 

proses fermentasi atau perombakan senyawa-

senyawa penyusunnya akibat aktivitas enzim 

invertase yang dihasilkan oleh mikroorganisme. 

Aktivitas mikroorganisme tersebut menyebabkan 

perubahan-perubahan fisik seperti kemanisan, 

kejernihan, aroma dan rasa. Begitu juga 

perubahan kimia seperti pH dan komposisi 

kimia, proses terjadinya peningkatan jumlah 

mikroba dalam bahan pangan (Winarno, 1993). 

Fermentasi tersebut menyebabkan sukrosa yang 

terdapat di dalam nira akan berubah menjadi 

alkohol dan asam asetat. Komponen lain yang 

terdapat dalam nira dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme penyebab kontaminasi untuk 

memacu pertumbuhannya (Hidayati, 2014).  

Nira aren cepat sekali mengalami 

kerusakan dan hanya bisa bertahan 4 jam 

setelah selesai penyadapan. Petani aren 

umumnya menggunakan kulit manggis, kulit 

buah langsat, kulit pohon langsat, kayu nangka 

sebagai bahan pengawet alami untuk 

menghambat fermentasi pada nira. Desa Taman 

Sari, kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat biasanya menggunakan batang kayu yang 

dikenal masyarakat dengan sebutan kayu kurut 

(Dysoxylum parasiticum) sebagai bahan 

pengawet alami untuk memperlambat proses 

fermentasi pada nira aren.  

Dysoxylum acutangulum dan spesies 

Dysoxylum lainnya memiliki senyawa aktif. 

Menurut Mayanti, dkk (2017) beberapa spesies 

dari genus yang sama telah diketahui 

kandungan senyawa dan keaktifannya sebagai 

antimalaria, antitumor, antimikroba dan 

antiimplamasi. Kayu kurut dapat 

mempertahankan nira aren karena dalam pohon 

tersebut ternyata mengandung banyak senyawa 

kimia yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba. Berdasarkan penelitian Gopalakrishna, 

Lakshmi dan Banu (2015) tentang tanaman 

Dysoxylum parasiticum dengan tes screening 

fitokimia. Ekstrak dari tanaman Dysoxylum 

parasiticum mengandung alkaloid, glikosid, 

flavonoid, tannin, saponin, dan fenolik. 

Kandungan tersebut merupakan komponen 
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metabolik sekunder dari tanaman tersebut. 

Senyawa-senyawa kimia tersebut juga 

memberikan secara langsung efek aktivitas yang 

berbeda-beda sebagai antioksidan, antimikroba, 

antifungal dan antikanker. 

Berdasarkan pernelitian Hasanah, Askur 

dan Darimiyya (2015) penambahan daun jambu 

biji memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 

pH nira. Perlakuan daun jambu biji 6% 

mempunyai nilai pH paling tinggi 6,5, sehingga 

daun jambu biji bisa mempertahankan pH nira 

selama penyimpanan 9 jam, hal tersebut terjadi 

karena pada daun jambu biji mengandung 

senyawa tanin yang bersifat sebagai 

antimikroba. Peneltian Lubis, Rona dan Mimi 

(2013) menunjukkan bahwa pengawetan nira 

menggunakan ekstrak kayu nangka sebanyak 

8% dapat mempertahankan mutu gula aren 

cair. Menurut Ismarani (2012) di dalam kayu 

nangka terdapat senyawa kimia yaitu morin, 

sianomaklurin, flavon dan tannin yang 

mempunyai sifat atau daya bakteriostatik. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Suwardjono (2001) dengan bahan yang 

digunakan adalah kulit manggis, menunjukkan 

bahwa dengan penambahan kulit manggis 0,01 

gram dalam 50 ml nira diperoleh kualitas yang 

paling baik dengan angka penurunan yang 

paling rendah yaitu pH dari 6,9 menjadi 5,6 dan 

kandungan sukrosa dari 13,408% menjadi 

11,69%.  

Penambahan kayu kurut dalam nira 

berfungsi untuk mempertahankan pH nira aren. 

Selama ini petani menambahkan kayu kurut 

pada nira dengan perkiraan yang telah 

diwariskan secara turun-temurun, sehingga nira 

aren yang dihasilkan kualitasnya bervariasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka telah dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Penambahan Kayu 

Kurut dan Lama Waktu Penyimpanan pada Suhu 

Ruang terhadap Sifat Fisikokimia dan Total 

Khamir Nira Aren. 

 
BAHAN DAN METODE 

 

BAHAN 

 Adapun bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah  nira aren dan batang kayu 

kurut, bagian batang kayu kurut yang 

digunakan yaitu bagian tengah yang berwarna 

merah kecoklatan yang diperoleh dari petani 

yang berada di Kabupaten Lombok Barat 

Kecamatan Gunung Sari Desa Kekait, Yeast 

Extract Pepton Dextrose Agar (YPDA) (yeast 

extract, peptone dan dextrose (KGaA) serta 

agar (Oxoid), NaOH, tissue, kertas label, 

Na2HPO4, luff schoorl, KI 20%, H2SO4, NHCl, 

Tiosulfat, alkohol dan aquades. 

 

METODE 

Proses Penyadapan Nira ARen  

Penyadapan nira aren dilakukan pada pagi hari 

yaitu pada pukul 06.30 WIB sampai pikul 08.30 

WIB, dengan cara tandan/mayang diiris tipis, 

kemudian letakkan jerigen di bawah tandan, 

angkat jerigen setelah 2 jam penyadapan. Nira 

yang telah disadap ditaruh dalam wadah yaitu 

jerigen berukuran 5 liter yang sudah disterilkan. 

Lalu dimasukkan ke dalam box es untuk 

menjaga kesegaran nira dan menghindari 

kontominasi dari lingkungan. 

Persiapan Batang Kayu Kurut 

Batang kayu kurut yang digunakan diambil dari 

pohon yang berumur sekitar 5-10 tahun. Lalu 

dilakukan pencacahan dengan cara mengiris 

tipis batang kayu kurut bagian dalam yang 

berwarna merah kecoklatan. Ditimbang 



4 

 

sebanyak 2 gram untuk perlakuan 1%. 

Kemudian dimasukkan ke dalam botol steril 

yang akan di isi 200 ml nira aren. 

Persiapan Nira Aren Dalam Botol 

Nira disaring menggunakan saringan 

yang sudah disterilkan, kemudian dituang ke 

dalam botol kaca berukuran 250 ml yang sudah 

disterilisasi. Sebelumnya cacahan kayu kurut 

diletakkan terlebih dahulu sesuai perlakuan 

yaitu 1% setelah itu dimasukkan sampel nira 

aren sebanyak 200 ml. Sampel nira aren 

disimpan pada suhu ruang selama 0 jam, 4 jam, 

8 jam dan 12 jam kemudian diuji pH, total 

asam, total khamir, total padatan terlarut dan 

gula reduksi. 

 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan percobaan faktorial yang terdiri 

dari dua faktor yaitu penambahan kayu kurut 

0% (N1), 1% (N2) dan lama penyimpanan 0 jam 

(L1), 4 jam (L2), 8 jam (L3), 12 jam (L4). Masing-

masing taraf dikombinasikan sehingga diperoleh 

8 kombinasi perlakuan yang selanjutnya masing-

masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 

kali ulangan sehingga diperoleh 24 unit 

percobaan. Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini yaitu mutu kimia yang terdiri dari 

total asam (Apriyantono, dkk. 1989), pH 

(Apriyantono, dkk. 1989), kadar gula reduksi 

(Sudarmadji dkk. 1997) dan total padatan 

terlarut (Rizqiati dan Nurwantoro, 2017), mutu 

mikrobiologi yang terdiri dari total khamir 

(Fardiaz, 1992). 

 
Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalasis 

dengan analisis keragaman (Analysis of Varians) 

pada taraf nyata 5% dengan menggunakan 

software Co-stat. Apabila terdapat beda nyata 

dilakukan uji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mutu Mikrobiologi 

 

1. Nilai pH 

Nilai pH merupakan salah satu indikator 

yang menentukan kualitas nira aren. pH harus 

dijaga agar tetap netral atau berada antara 5-6 

agar kualitas nira tetap baik. Menurut 

Laksamahardja (1993) yang menyatakan bahwa 

nira memiliki sifat yang tidak tahan lama 

disimpan, setelah 4 jam akan mengalami 

penurunan pH akibat terjadinya proses 

fermentasi oleh khamir. Interaksi penambahan 

kayu kurut dan lama penyimpanan terhadap 

nilai pH nira aren selama penyimpanan suhu 

ruang dapat dilihat pada Gambar 1 dan 

pengaruh penambahan kayu kurut dan lama 

penyimpanan terhadap nilai pH nira aren selama 

penyimpanan suhu ruang dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 1. Grafik Interaksi Penambahan 

Kayu Kurut dan Lama 
Penyimpanan terhadap Nilai 

pH Nira Aren Selama 
Penyimpanan Suhu Ruang 

 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan pH nira aren dengan 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% memiliki 
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persamaan y = -0,121x + 5,222 dengan 

koefisien determinasi R2 = 0,994, sedangkan 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

memiliki persamaan y = -0,073x + 5,248 

dengan koefisien determinasi R2 = 0,946. Nilai 

regresi linier yang bernilai negatif menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan pH nira aren pada 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% dan 

penambahan kayu kurut 1%  semakin menurun 

seiring dengan bertambahnya lama 

penyimpanan. Nilai koefisien determinasi 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% yaitu 

0,994 menunjukkan bahwa 99,4% pH nira aren 

dipengaruhi oleh lama penyimpanan, sedangkan 

nilai koefisien determinasi perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% yaitu 0,946 

menunjukkan bahwa 94,6% pH nira aren 

dipengaruhi oleh lama penyimpanan. 

 
Gambar 2. Grafik Penambahan Kayu Kurut 

dan Lama Penyimpanan 

terhadap Nilai pH Nira Aren 
Selama Penyimpanan Suhu 

Ruang 

 
Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan kayu kurut dan 

lama penyimpanan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap nilai pH nira aren yang 

disimpan pada suhu ruang. Nilai pH nira aren 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 0% 

pada penyimpanan 0 jam yaitu 5,20 sedangkan 

nilai pH nira aren dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% yaitu 5,28. Nilai pH 

nira aren pada penyimpanan 0 jam ini cukup 

rendah disebabkan karena pada proses 

penyadapan tidak menggunakan bahan 

pengawet. Menurut Sarjono dan Dachlan (1988) 

nira yang menetes dari tandan mempunyai pH 

sekitar 7-7,5, bila tidak diberi bahan pengawet 

selama proses penyadapan pH akan turun 

sekitar 5. 

Pada penyimpanan 4 jam, nilai pH nira 

aren mengalami penurunan selama 

penyimpanan disuhu ruang. Nilai pH nira aren 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 0% 

yaitu 4,73 sedangkan nilai pH nira aren dengan 

perlakuan penambahan kayu kurut 1% yaitu 

4,85. Nilai pH nira aren tetap mengalami 

penurunan selama penyimpanan disuhu ruang 

namun dengan penambahan kayu kurut 1% 

dapat memperlambat penurunan pH nira aren. 

Lambatnya perubahan pH ini disebabkan karena 

kayu kurut ini memiliki kandungan senyawa 

aktif.Senyawa-senyawa aktif ini yang dapat 

menghambat kerja dari mikroorganisme. 

Menurut penelitian Sasmita (2018) bahwa 

khamir yang dominan dalam fermentasi nira 

aren adalah Saccharomyces sp seperti S. 

cerevisiae. Berdasarkan hasil uji fitokimia 

menunjukkan bahwa kayu kurut mengandung 

senyawa-senyawa aktif seperti tannin (+), 

saponin (+++), alkaloid (+++), 

steroid/triterpenoid (+++) dan glikosida (+++). 

Hal ini sesuai dengan hasil test screening 

fitokimia oleh Gopalakrishnan, Laksmi dan Banu 

(2015) kandungan kimia yang terdapat pada 

ekstrak Dysoxylum parasiticum adalah alkaloid, 

glikosidik, flavonoid, tannin, saponin dan fenolik. 

Kandungan tersebut merupakan komponen 

metabolik sekunder dari tanaman tersebut. 

Senyawa-senyawa kimia tersebut juga 

memberikan respon secara langsung efek 
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aktivitas yang berbeda-beda sebagai 

antioksidan, antimikroba, antifungal dan 

antikanker. 

Pada penyimpanan 8 jam, nilai pH nira 

aren yang dihasilkan dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% yaitu 4,32 

sedangkan nilai pH nira aren dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 1%  yaitu 4,77. Pada 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% nilai pH 

nira aren sudah menunjukkan penurunan 

mendekati asam dan dapat menjadi kondisi 

pertumbuhan yang baik bagi khamir khususnya 

S. cereviceae. Namun dengan adanya perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% pada nira aren 

mampu memperlambat laju penurunan pH 

sehingga pada penyimpanan 8 jam nira aren 

masih baik. Menurut Agustining (2012) selama 

proses fermentasi pH berpengaruh pada laju 

pertumbuhan mikroorganisme. Perubahan pH 

media akan mempengaruhi permeabilitas sel 

dan sintesis enzim. Nilai pH optimal untuk 

pertumbuhan S. cerevisiae adalah antara 2,5-

4,5.  

Pada penyimpanan 12 jam, nilai pH nira 

aren dengan perlakuan penambahan kayu kurut 

0% yaitu 3,72 sedangkan nilai pH nira aren 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

yaitu 4,33. Semakin lama penyimpanan maka 

pH nira aren akan mengalami penurunan, hal ini 

disebabkan karena nira aren mengalami 

fermentasi. Fermentasi terjadi dengan cara 

sebagian gula dirombak oleh enzim yang 

dihasilkan dari proses fermentasi menjadi asam 

dan alkohol sehingga gula semakin sedikit dan 

angka pH (keasaman) semakin rendah. Mikroba 

yang dapat memfementasi nira yaitu S. 

cerevisiae yang terdapat secara alami pada nira 

aren. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Budiyanto (2004) menyatakan bahwa nira 

merupakan media pertumbuhan yang baik bagi 

bakteri Acetobacter aceti dan ragi genus 

Saccharomyces sp.  

2. Total Padatan Terlarut  

Interaksi penambahan kayu kurut dan lama 

penyimpanan terhadap total padatan terlarut 

nira aren selama penyimpanan suhu ruang 

dapat dilihat pada Gambar 3 dan pengaruh 

penambahan kayu kurut dan lama penyimpanan 

terhadap total padatan terlarut nira aren selama 

penyimpanan suhu ruang dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 3. Grafik Interaksi Penambahan 

Kayu Kurut dan Lama 

Penyimpanan Terhadap Total 
Padatan Terlarut pada Nira 

Aren Selama Penyimpanan 

Suhu Ruang 
 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan total padatan terlarut 

nira aren dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 0% memiliki persamaan y = -0,486x + 

11,18 dengan koefisien determinasi R2 = 0,977, 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki persamaan y = -0,378x + 

11,35 dengan koefisien determinasi R2 = 0,940. 

Nilai regresi linier yang bernilai negatif 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan total 

padatan terlarut nira aren pada perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% dan penambahan 

kayu kurut 1% semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya lama penyimpanan. Nilai 
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koefisien determinasi perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% yaitu 0,977 menunjukkan bahwa 

97,7% total padatan terlarut nira aren 

dipengaruhi oleh lama penyimpanan, sedangkan 

nilai koefisien determinasi perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% yaitu 0,940 

menunjukkan bahwa 94% total padatan terlarut 

nira aren dipengaruhi oleh lama penyimpanan. 

 
Gambar 4. Grafik Penambahan Kayu Kurut 

dan Lama Penyimpanan 

Terhadap Total Padatan 
Terlarut pada Nira Aren Selama 

Penyimpanan Suhu Ruang 
 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan kayu kurut dan 

lama penyimpanan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap total padatan terlarut 

nira aren yang disimpan pada suhu ruang. Total 

padatan terlarut nira aren yang dihasilkan 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 0% 

pada penyimpanan 0 jam yaitu sebesar 10,83 

0brix sedangkan dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 1% total padatan terlarut yang 

dihasilkan yaitu sebesar 10,9 0brix. 

Pada penyimpanan selama 4 jam, total 

padatan terlarut nira aren dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% mengalami 

penurunan yaitu sebasar 9,76 0brix, sedangkan 

untuk perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

memiliki total padatan terlarut yaitu sebesar 

10,53 0brix. Total padatan terlarut nira aren 

dapat mengalami penurunan seiring dengan pH 

yang menurun dan menyebabkan kandungan 

asam meningkat pada nira aren selama 

penyimpanan disuhu ruang diakibatkan karena 

terjadinya proses fermentasi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Marsigit (2005) menjelaskan 

bahwa pada proses fermentasi nira kandungan 

total padatan terlarut menurun sangat cepat, 

sementara cenderung kandungan asam seperti 

asam asetat, laktat dan tartarat semakin 

meningkat. 

Total padatan terlarut nira aren pada 

penyimpanan 8 jam dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% memiliki total 

padatan terlarut yaitu sebesar 7,33 0brix 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki total padatan terlarut yang 

lebih tinggi yaitu sebesar 8,30 0brix. Selama 

penyimpanan disuhu ruang total padatan 

terlarut nira aren tetap mengalami penurunan 

namun dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% dapat menghambat penurunan total 

padatan terlarut pada nira aren hal ini 

disebabkan karena kayu kurut mengandung 

senyawa-senyawa aktif yang dapat menghambat 

aktifitas mikroorganisme penyebab fermentasi 

pada nira aren sehingga dapat mempertahankan 

total padatan terlarut nira aren selama 8 jam 

penyimpanan. Kandungan senyawa-senyawa 

aktif kayu kurut seperti tannin (+), saponin 

(+++), alkaloid (+++), steroid/triterpenoid 

(+++) dan glikosida (+++). Menurut Cawon 

(1999) tanin memiliki aktivitas antibakteri yang 

berhubungan dengan kemampuannya untuk 

menginaktifkan adhesin sel mikroba juga 

menonaktifkan enzim, dan mengganggu 

transpot protein pada lapisan dalam sel. Sudira, 

Merdana dan Wibawa (2011) mengatakan 

bahwa tanin juga merupakan senyawa yang 

bersifat lipofilik sehingga mudah terikat pada 
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dinding sel dan mengakibatkan kerusakan 

dinding sel.  

Total padatan terlarut nira aren pada 

penyimpanan 12 jam dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% memiliki total 

padatan terlarut yaitu sebesar 5,6 0brix 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki total padatan terlarut yaitu 

sebesar 6,60 0brix. Total padatan terlarut nira 

aren selama 12 jam penyimpanan menunjukkan 

kandungan gula yang ada pada nira aren 

mengalami penurunan karena terjadi proses 

fermentasi yang merombak sukrosa menjadi 

gula reduksi. Menurut Naknean, Meenune dan 

Roudaut (2010) menyatakan bahwa penurunan 

total padatan terlarut nira disebabkan oleh 

aktivitas mikroorganisme yang memfermentasi 

kandungan gula pada nira.  

3. Total Asam 

Interaksi penambahan kayu kurut dan lama 

penyimpanan terhadap total asam nira aren 

selama penyimpanan suhu ruang dapat dilihat 

pada Gambar 5 dan pengaruh penambahan 

kayu kurut dan lama penyimpanan terhadap 

total asam nira aren selama penyimpanan suhu 

ruang dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 5. Grafik Interaksi Penambahan 

Kayu Kurut dan Lama 
Penyimpanan Terhadap Total 

Asam pada Nira Aren Selama 

Penyimpanan Suhu Ruang 
 

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat 

bahwa terjadi peningkatan total asam nira aren 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 0% 

memiliki persamaan y = 0,060x + 0,082 dengan 

koefisien determinasi R2 = 0,929, sedangkan 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

memiliki persamaan y = 0,040x + 0,096 dengan 

koefisien determinasi R2 = 0,938. Nilai regresi 

linier yang bernilai positif menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan total asam nira aren pada 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% dan 

penambahan kayu kurut 1% semakin meningkat 

seiring dengan bertambahnya lama 

penyimpanan. Nilai koefisien determinasi 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% yaitu 

0,929 menunjukkan bahwa 92,9% total asam 

nira aren dipengaruhi oleh lama penyimpanan, 

sedangkan nilai koefisien determinasi perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% yaitu 0,938 

menunjukkan bahwa 93,8% total asam nira aren 

dipengaruhi oleh lama penyimpanan. 

 
Gambar 6. Grafik Penambahan Kayu Kurut 

dan Lama Penyimpanan 

Terhadap Total Asam pada Nira 
Aren Selama Penyimpanan 

Suhu Ruang 

 
Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan kayu kurut dan 

lama penyimpanan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap total asam nira aren 

yang disimpan pada suhu ruang. Total asam 

nira aren yang dihasilkan dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% pada penyimpanan 

0 jam yaitu sebesar 0,15% sedangkan dengan 
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perlakuan penambahan kayu kurut 1% total 

asam yang dihasilkan yaitu sebesar 0,14%.  

Pada penyimpanan selama 4 jam, total 

asam nira aren dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% meningkat sebesar 0,20% 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki total asam yaitu sebesar 

0,18%. Meningkatnya total asam pada nira aren 

selama penyimpanan disebabkan karena nira 

aren memiliki kandungan gula yang merupakan 

komponen utama sebagai sumber nutrisi bagi 

mikroba, semakin lama penyimpanan total asam 

nira akan semakin meningkat disebabkan oleh 

adanya fermentasi gula oleh mikroba dalam 

nira. Proses fermentasi menyebabkan 

penurunan pH nira yang mengakibatkan 

kandungan asam pada nira semakin meningkat. 

Menurut Filanty, Raharja dan Suryadarma 

(2007) sukrosa akan diinversi menjadi glukosa 

dan fruktosa dan selanjutnya akan membentuk 

senyawa asam organik. Asam organik yang 

dihasilkan antara lain asam laktat, asam asetat 

dan asam tartarat. 

Pada penyimpanan selama 8 jam, total 

asam nira aren dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% yaitu sebesar 0,61% sedangkan 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

memiliki total asam yaitu sebesar 0,44%. Pada 

perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

menunjukkan total asam nira aren tetap rendah 

dibandingkan dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0%. Hal ini disebabkan karena kayu 

kurut memiliki zat-zat antimikroba seperti tannin 

(+), saponin (+++), alkaloid (+++), 

steroid/triterpenoid (+++) dan glikosida (+++) 

yang dapat mengganggu aktivitas 

mikroorganisme. Zat-zat antimikroba ini 

berperan dalam penghambatan proses 

fermentasi nira aren yang menghasilkan asam 

sehingga dapat mempertahankan nira aren 

selama 8 jam penyimpanan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Menaga (2012) menyatakan 

bahwa senyawa bioaktif terpenoid, flavonoid, 

saponin dan tannin adalah senyawa yang 

menimbulkan efek lisis pada membran sel 

hingga menyebabkan kematian pada sel bakteri 

Gram-positif.   

Menurut Cowan (1999) tanin memiliki 

aktivitas antibakteri yang berhubungan dengan 

kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin 

sel mikroba juga menonaktifkan enzim, dan 

mengganggu transpot protein pada lapisan 

dalam sel. Menurut Rijayanti (2014) mekanisme 

kerja saponin sebagai antifungi berhubungan 

dengan interaksi saponin dengan sterol 

membran yang dapat menyebabkan kebocoran 

protein dan enzim dari dalam sel. Menurut 

Ningsih, Zusfahair dan Kartika (2016) 

mekanisme kerja alkaloid sebagai antimikroba 

yaitu dengan cara mengganggu komponen 

penyusun peptidoglikan pada sel mikroba 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk 

secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut. Mekanisme steroid sebagai antibakteri 

berhubungan dengan membran lipid dan 

sensitivitas terhadap komponen steroid yang 

menyebabkan kebocoran pada liposom. Steroid 

dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid 

sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa-

senyawa lipofilik sehingga menyebabkan 

integritas membran menurun serta morfologi 

membran sel berubah yang menyebabkan sel 

rapuh dan lisis (Ahmed, 2007; Rijayanti, 2014). 

Pada penyimpanan selama 12 jam, total 

asam nira aren dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% yaitu sebesar 0,82% sedangkan 
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dengan perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

memiliki total asam yaitu sebesar 0,59%. Total 

asam nira aren semakin lama penyimpanan 

disuhu ruang semakin meningkat sesuai dengan 

menurunnya nilai pH. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Marsigit (2005) menjelaskan bahwa 

pada proses fermentasi nira kandungan total 

padatan terlarut menurun sangat cepat, 

sementara cenderung kandungan asam seperti 

asam asetat, laktat dan tartarat semakin 

meningkat, adapun perubahan tersebut 

merupakan relevansi yang nyata dari perubahan 

pH yang juga menurun. 

4. Gula Reduksi 

Kadar gula reduksi juga menjadi salah satu 

indikator dalam penentuan kualitas nira aren 

karena dengan mengetahui kadar gula reduksi 

artinya dapat diketahui bahwa nira aren telah 

mengalami kerusakan. Kerusakan nira aren 

ditandai dengan tingginya kadar gula reduksi 

yang dimiliki oleh nira aren. Gula reduksi 

merupakan golongan gula (karbohidrat) yang 

dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima 

elektron, contohnya adalah glukosa dan fruktosa 

(Lehninger, 1982). Ujung dari suatu gula reduksi 

adalah ujung yang mengandung gugus aldehida 

atau keton bebas. Umumnya gula-gula reduksi 

mempunyai struktur hemiasetal atau hemiketal. 

Semua monosakarida (glukosa, fruktosa, 

galaktosa) dan disakarida (laktosa, maltosa), 

kecuali pati (polisakarida), termasuk sebagai 

gula reduksi. Umumnya gula reduksi yang 

dihasilkan berhubungan erat dengan aktivitas 

enzim, yaitu semakin tinggi aktivitas enzim maka 

semakin tinggi pula gula pereduksi yang 

dihasilkan. Interaksi penambahan kayu kurut 

dan lama penyimpanan terhadap gula reduksi 

nira aren selama penyimpanan suhu ruang 

dapat dilihat pada Gambar 7 dan pengaruh 

penambahan kayu kurut dan lama penyimpanan 

terhadap gula reduksi nira aren selama 

penyimpanan suhu ruang dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 7. Grafik Interaksi Penambahan 

Kayu Kurut dan Lama 

Penyimpanan Terhadap Gula 

Reduksi pada Nira Aren 
Selama Penyimpanan Suhu 

Ruang 
 

Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat 

bahwa terjadi peningkatan gula reduksi nira 

aren dengan perlakuan penambahan kayu kurut 

0% memiliki persamaan y = 0,834x + 2,494 

dengan koefisien determinasi R2 = 0,992, 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki persamaan y = 0,608x + 

2,399 dengan koefisien determinasi R2 = 0,999. 

Nilai regresi linier yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan guka 

reduksi nira aren pada perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% dan konsentrasi kayu kurut 1% 

semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya lama penyimpanan. Nilai 

koefisien determinasi perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% yaitu 0,992 menunjukkan bahwa 

99,2% gula reduksi nira aren dipengaruhi oleh 

lama penyimpanan, sedangkan nilai koefisien 

determinasi perlakuan penambahan kayu kurut 

1% yaitu 0,999 menunjukkan bahwa 99,9% 

gula reduksi nira aren dipengaruhi oleh lama 

penyimpanan. 
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Gambar 8. Grafik Penambahan Kayu Kurut 

dan Lama Penyimpanan 
Terhadap Gula Reduksi pada 

Nira Aren Selama Penyimpanan 
Suhu Ruang 

 

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan kayu kurut dan 

lama penyimpanan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap gula reduksi nira aren 

yang disimpan pada suhu ruang. Kadar gula 

reduksi nira aren dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 0% pada penyimpanan 

0 jam yaitu 2,45% sedangkan dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% kadar gula reduksi 

yang dimiliki yaitu 2,40%.  

Pada penyimpanan selama 4 jam, nira 

aren dengan perlakuan penambahan kayu kurut 

0% memiliki kadar gula reduksi yaitu 5,63% 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% kadar gula reduksi yang dimiliki yaitu 

4,86%. Kadar gula reduksi nira aren selama 

penyimpanan disuhu ruang akan meningkat 

sesuai dengan kondisi asam pada nira aren. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Wang (2004) 

menyatakan bahwa sukrosa akan mengalami 

degradasi akibat lingkungan yang asam, panas, 

dan mineral tertentu melalui reaksi hidrolisis. 

Reaksi hidrolisis atau reaksi inversi sukrosa ini 

dapat terjadi secara spontan pada kondisi yang 

asam. 

Pada penyimpanan selama 8 jam, nira 

aren dengan perlakuan penambahan kayu kurut 

0% memiliki kadar gula reduksi yaitu 9,17 %, 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki kadar gula reduksi yaitu 

7,21%. Kadar gula reduksi pada nira aren 

dengan perlakuan penambahan kayu kurut 1% 

memiliki kadar gula reduksi lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0%, hal ini disebabkan karena kayu 

kurut memiliki kandungan senyawa- senyawa 

aktif seperti tannin (+), saponin (+++), alkaloid 

(+++), steroid/triterpenoid (+++) dan glikosida 

(+++) yang dapat mengganggu aktivitas 

mikroorganisme. Zat-zat antimikroba ini 

berperan dalam menghambat aktifitas 

mikroorganisme yang dapat mengasilkan enzim 

invertase sehingga dapat mempertahankan nira 

aren selama 8 jam penyimpanan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Rindengan (2006) 

fermentasi terhambat karena adanya kandungan 

senyawa bioaktif yang dapat menghambat 

aktivitas mikroba. Menurut Hamzah dan 

Hasbullah (1997), fermentasi pada nira 

disebabkan oleh adanya aktifitas enzim 

invertase yang dihasilkan oleh mikroba yang 

mengkontaminasi nira. Mikroba tersebut 

diantaranya adalah khamir S. cerevisiae serta 

Acetobacter acetii. 

Pada penyimpanan selama 12 jam, nira 

aren dengan perlakuan penambahan kayu kurut 

0% memiliki kadar gula reduksi yaitu 12,22 % 

sedangkan dengan perlakuan penambahan kayu 

kurut 1% memiliki kadar gula reduksi yaitu 

9,73%. Kadar gula reduksi selama 12 jam 

penyimpanan mengalami peningkatan pada 

perlakuan penambahan kayu kurut 0% maupun 

perlakuan penambahan kayu kurut 1%. Namun 

selama penyimpanan disuhu ruang kadar gula 

reduksi nira aren dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% lebih rendah 
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dibandingkan dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0%. Hal ini dikarenakan kayu kurut 

memiliki kandungan senyawa-senyawa aktif 

seperti tannin (+), saponin (+++), alkaloid 

(+++), steroid/triterpenoid (+++) dan glikosida 

(+++) yang dapat mengganggu aktivitas 

mikroorganisme. Gountara dan Wiyandi (1980) 

mengatakan bahwa mikroba yang 

mengkontaminasi nira diantaranya adalah S. 

cerevisae yang dapat membantu reaksi hidrolisis 

sukrosa menjadi gula reduksi. 

 
Mutu Mikrobiologi 

1. Total Khamir 

Nira aren dengan perlakuan penambahan 

kayu kurut 0% berbeda nyata dengan perlakuan 

penambahan kayu kurut 1%. Halini disebabkan 

karena kayu kurut memiliki aktifitas senyawa 

antimikroba yang bersifat fungistatik yang dapat 

memperhambat pertumbuhan mikroba seperti 

tannin (+), saponin (+++), alkaloid (+++), 

steroid/triterpenoid (+++) dan glikosida (+++). 

Senyawa-senyawa antimikroba ini berperan 

dalam menyebabkan kerusakan membran 

permeabel sel mikroorganisme akibatnya dapat 

terjadi kebocoran pada membran sitoplasma 

dari mikroorganisme sehingga dapat 

menyebabkan pertumbuhan mikrooganisme 

akan terhambat atau bahkan dapat 

menyebabkan mikroorganisme mati. Menurut 

Cowan (1999) tanin memiliki aktivitas antibakteri 

yang berhubungan dengan kemampuannya 

untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba juga 

menonaktifkan enzim dan mengganggu transpot 

protein pada lapisan dalam sel. Menurut 

Rijayanti (2014) mekanisme kerja saponin 

sebagai antifungi berhubungan dengan interaksi 

saponin dengan sterol membran yang dapat 

menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari 

dalam sel. Menurut Ningsih, Zusfahair dan 

Kartika (2016) mekanisme kerja alkaloid sebagai 

antimikroba yaitu dengan cara mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

mikroba sehingga lapisan dinding sel tidak 

terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel tersebut. Mekanisme steroid 

sebagai antibakteri berhubungan dengan 

membran lipid dan sensitivitas terhadap 

komponen steroid yang menyebabkan 

kebocoran pada liposom. Steroid dapat 

berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang 

bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa 

lipofilik sehingga menyebabkan integritas 

membran menurun serta morfologi membran sel 

berubah yang menyebabkan sel rapuh dan lisis 

(Ahmed, 2007; Rijayanti, 2014). 

Nira aren selama penyimpanan disuhu ruang 

mengalami penurunan jumlah total khamir 

dikarenakan substrat pada nira aren yang dapat 

menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme 

sudah berkurang. Hal ini sesuai dengan Paustian 

(2007) menyatakan bahwa pada saat laju 

pertumbuhan sel mikroorganisme mencapai titik 

maksimal, maka terjadi pertumbuhan secara 

eksponensial. Pada fase ini keadaan 

pertumbuhan mikroorganisme sangat baik. 

Penurunan laju pertumbuhan atau fase 

perlambatan terjadi pada saat substrat yang 

diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhan 

mendekati habis dan terjadi penghambat 

pertumbuhan. 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil analisis dan uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa interaksi perlakuan penambahan kayu 
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kurut dan lama penyimpanan memberikan hasil 

berbeda nyata terhadap parameter kimia (pH, 

total padatan terlarut, total asam dan gula 

reduksi) nira aren yang disimpan pada suhu 

ruang. Perlakuan penambahan kayu kurut 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total khamir, sedangkan perlakuan 

lama penyimpanan tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap total khamir nira 

aren yang disimpan pada suhu ruang.Perlakuan 

penambahan kayu kurut 1% mampu 

mempertahankan nira aren selama 8 jam, 

sedangkan perlakuan penambahan kayu kurut 

0% hanya mampu bertahan selama 4 jam pada 

suhu ruang. Penambahan kayu kurut 1% yang 

disimpan selama 8 jam pada suhu ruang 

memiliki nilai pH 4,77, total asam 0,44%, total 

padatan terlarut 8,30 0brix, gula reduksi 7,21% 

dan total khamir 3,4 x 102 CFU/ml. 

 
DAFTAR PUSTAKA  

 

Agustining, D., 2012. Daya Hambat 
Saccharomyces cerevisiae terhadap 
Pertumbuhan Jamur Fusarium 
oxysporum. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Jember. Jember. 
 

Ahmed, B., 2007. Chemistry Of Natural 
Products. Department of Pharmaceutical 

Chemistry Faculty of Science Jamia 

Hamdard. New Delhi. 
 

Apriyantono, A., D. Fardiaz, N.L Puspitasari, 
Sedarnawati dan S. Budiyanto, 1989. 

Petunjuk Laboratorium Analisis Pangan. 

PAU Pangan dan Gizi.Institut Pertanian 
Bogor. Bogor. 

 
Budiyanto, M. A. K., 2004. Mikrobiologi Terapan. 

Edisi 3. UMM Press. Malang. 
 

Cowan, M. M., 1999. Plant Products As 
Antimicrobial Agents. Clinical 
Microbiology Reviews : 564-582. 

American Societyfor Microbiology. 

Fardiaz, F., 1992. Analisis Mikrobiologi Pangan. 

PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 

Filanty, F., S. Raharja dan Suryadarman, 2007. 
Perubahan kualitas nira tebu 

(Saccharum officinarum) selama 
penyimpanan dengan penambahan akar 

kawao (Millettia sericea) dan kulit 
batang manggis (Garcinia mangostana 
L.) sebagai bahan pengawet. Jurnal 

Teknologi Industri Pertanian. 20 (1) 57-
64. 

 
Gafar, S dan Susi, 2012. Evaluasi Mutu Kimia, 

Fisika Dan Mikrobiologi Nira Aren 

(Arenga pinnata) Selama Penyimpanan. 
Agritech 31(4): 1-8. 

 
Gopalakrishna, S., S.Y. Lakshmi, dan F. Banu, 

2015. Comparison of Antimicrobia 
Activities of Silver Nanoparticles 

Synthesized From Dysoxylum 
parasiticum. Journal of Medicine and 
Healthcare 4(2): 1-6. 

 
Hamzah dan Hasbullah, 1997. Evaluasi Mutu 

Gula Semut Yang Dibuat Dengan 

Menggunakan Beberapa Bahan 
Pengawet Alami, Prosiding: Seminar 

Nasional Teknologi Pangan. 
Perhimpunan ahli Teknologi Pangan 

Denpasar. 
 

Hasanah, K., R. Askur dan H. Darimiyya, 2015. 

Pengaruh Penggunaan Daun Jambu Biji 
Dan Larutan KapurTerhadap Kualitas 

Nira Siwalan. Jurnal Agrointek 9(1): 1-8. 
 

Hidayati, D., 2014.  Pengaruh Penggunaan Cabai 

Rawit (Capsicum Frutescens Linn) dan 
Larutan Kapur Terhadap Kualitas Nira 

Siwalan. Jurnal Rekayasa7(1):  
1-12. 

 

Ismarani., 2012. Potensi Senyawa Tannin Dalam 
Menunjang Produksi Ramah Lingkungan. 

Jurnal Agribisnis dan Pengembangan 
Wilayah 3(2):46-50. 

 
Laksamahardja, M. P., 1993. Pembuatan Gula 

Merah. Makalah Temu Tugas, Aplikasi 

Teknologi Perkebunan B. P, Kalimantan 
Barat. 

 
Lehninger, A. L., 1982. Dasar-Dasar Biokimia 

jilid 1. a.b Maggy Thenawijaya Erlangga. 

Jakarta. 



14 

 

Lubis, R.F., J.N, Rona dan N. Mimi, 2013. 

Pengaruh Penambahan Konsentrasi 
Bahan Pengawet Alami Pada Nira Aren 

Selama Penyimpanan Terhadap Mutu 
Gula Aren Cair.Jurnal Rekayasa Pangan 
dan Pertanian. 1(4):23-37. 

 
Marsigit, W., 2005. Penggunaan bahan 

tambahan pada nira dan mutu gula aren 
yang dihasilkan di beberapa sentra 

produksi di Bengkulu. Jurnal Penelitian 
UNIB. XI: 42- 48. 

 

Mayanti, T., W. Aneu., I. Indri., Darwati., H. 
Tati., dan S. Unang, 2017. Senyawa-

senyawa Aromatik dari Ekstrak Daun 
dan Kulit Batang Dysoxylum parasiticum 
Serta Toksisitas terhadap Artemia 
Salina. Chimica et Natura Acta. 5(1): 26-
30.  

 
Menaga., Mahalingam., Rajakumar dan 

Ayyasamy, 2012. Evaluation of 
phytochemical characteristics and 

antimicrobial activity of pleurotus florida 
mushroom. Asian J Pharm Clin Res. 
5(4): 102-106. 

 
Nainggolan R.J., 2013. Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Bahan Pengawet Alami Pada 

Nira Aren Selama Penyimpanan. Jurnal 
Pangan dan Agroindustri4(1): 1-7. 

 
Naknean P., M. Meenune dan G. Roudaut, 2010. 

Characterization Of Palm Sap Harvested 

In Songkhla Province, Southern 
Thailand. Int Food Res J. 17: 977-986. 

 
Ningsih, D.R., Zusfahair dan D. Kartika, 2016. 

Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder 
serta Uji Aktivitas Ekstrak Daun Sirsak 

sebagai Antibakteri. Molekul. 11(1): 

101-111. 
 

Paustian, T., 2007. Microbiology and 
Bacteriology. Universitas Indonesia, 

Jakarta. 

 
Rindengan., Barlina., K. Steivie dan P. Patrik, 

2006. Pengaruh Sabut Kelapa terhadap 
Kualitas Nira Aren dan Palm Wine. J. 

Littri 12(4) : 166-171. 
 

Rijayanti, P. R., 2014. Uji Aktivitas Antibakteri 

Ekstrak Etanol Daun Mangga Bacang 
(Mangifera foetida L.) terhadap 

Staphylococcus aureus secara In Vitro. 

Skripsi. Fakultas Kedokteran. Universitas 

Tanjungpura. Pontianak. 
 

Rizqiati dan Nurwantoro, 2017. Analisis Total 
Padatan Terlarut, Keasaman, Kadar 

Lemak, dan Tingkat Viskositas pada 

Kefir Optima dengan Lama Fermentasi 
yang Berbeda. Jurnal Teknolgi Pangan 

1(2): 33-38. 
 

Sarjono dan Dachlan MA, 1988. Penelitian 
pencegahan fermentasi pada 

penyadapan nira aren sebagai bahan 

baku pembuatan gula merah. Warta 
BBIHP 2: 55-58. 

 
Sasmita, N., 2018. Pengaruh Konsentrasi Kayu 

Kurut (Dysoxylum parasiticum) terhadap 

Penghambatan In Vitro Saccharomyces 
sp. Yang Diisolasi dari Nira Aren. 

Universitas Mataram. Mataram. 
 

Sudarmadji, B. Haryono dan Suhardi, 1997. 
Prosedur Analisa Bahan Makanan dan 

Pertanian. Liberty. Yogyakarta. 

 
Sudira, I.W., I. Merdana dan I. Wibawa, 2011. 

Uji Daya Hambat Ekstrak Daun 
Kedondong (Lannea Gandis Engl) 
Terhadap Pertumbuhan Bakteri Erwinia 

Carotovora. Buletin Veteriner Udayana. 
3(1): 45-50. 

 
Suwardjono., 2001. Pengaruh Penambahan 

Bahan Pengawet Alami Terhadap 

Kualitas Nira Kelapa yang Digunakan 
Untuk Pembuatan Gula Kelapa di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Lembaga 
Penelitian Universitas Terbuka. 

Yogyakarta. 
 

Syarfi., 2009. Pengembangan Nira Aren. 

http://jikti.bakti.or.id/updates/pakan-
bunga-aren-di-lombok (Diakses 15 

Desember 2016). 
 

Wang, N.S., 2004. Enzyme Kinetic of Invertase 

Via Initial Rate Determination. 
Departement of Chemical Engineering, 

University of Maryland. 
 

Winarno.F.G., 1993. Pangan, Gizi, Teknologi dan 
Konsumen. Jakarta. Gramedia. 

 

http://jikti.bakti.or.id/updates/pakan-bunga-aren-di-lombok
http://jikti.bakti.or.id/updates/pakan-bunga-aren-di-lombok

