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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Saat ini masyarakat mulai memilih makanan dan minuman yang memiliki sifat 

fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan yang memiliki komponen yang 

bermanfaat bagi kesehatan, selain zat – zat gizi yang terkandung didalamnya (Suter, 

2013). Salah satu contoh minuman fungsional seperti minuman dari teh yang telah di 

proses secara fermentasi yang disebut dengan kombucha. Kombucha menjadi salah satu 

minuman untuk kesehatan yang dibuat dengan proses fermentasi teh oleh kultur SCOBY 

(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) (Durfresne & Farnworth, 2000). Selama 

proses fermentasi kombucha mikroorganisme yang terdapat dalam kultur akan 

membentuk zat – zat yang memiliki manfaat bagi tubuh seperti vitamin (B1, B2, B3, 

B6, B12, B15 dan C), asam folat, glukoronat, glukonat dan asam amino. Vitamin dan 

senyawa asam organik dapat membantu mengeluarkan toksin dalam tubuh melalui urine 

serta mampu meningkatkan daya tahan tubuh (Suhirman, 2012).  

 

Teh tidak hanya sebagai minuman yang memberikan kenikmatan, namun teh juga 

mampu memberikan pengaruh terhadap kesehatan. Teh (Camellia sinensis L) memiliki 

beberapa manfaat yakni mencegah kanker, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan 

kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung dan sebagainya. Hal ini dikarenakan teh 

mengandung senyawaa antioksidan yang cukup tinggi seperti flavonoid, polifenol. 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat terjadinya oksidasi. 

Flavonoid merupakan senyawa hasil dari metabolit sekunder yang terdapat pada 

tumbuhan hijau yang berpotensi sebagai antioksidan dan bersifat bioaktifitas (Dias, et 

al., 2013). Dalam penelitian ini digunakan bahan baku yakni teh putih yang merupakan 

jenis teh yang mulai dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu teh putih juga mengandung 

senyawa bioaktif seperti polifenol yang lebih tinggi dari jenis teh lainnya (Balittri, 

2013).  

 

Berdasarkan informasi mengenai minuman fungsional kombucha serta kandungan 

bioaktif pada teh putih, maka muncullah peluang dilakukan pengembangan pengolahan 

teh putih sebagai medium fermentasi kombucha. Teh putih diketahui memiliki nilai 
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fungsional sebagai sumber antioksidan yang cukup tinggi  dibandingkan dengan jenis 

teh lainnya serta belum dimanfaatkan untuk menjadi media pembuatan kombucha, 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai penggunaan teh putih sebagai media 

pembuatan kombucha. Dalam proses fermentasi kombucha berbasis teh putih ini 

dilakukan penambahan bakteri asam laktat untuk meningkatkan nilai fungsional 

kombucha dengan potensi probiotik. Isolat bakteri asam laktat yang digunakan yakni 

isolat A22 dengan jenis Lactobacilus pentosus yang didapat dari hasil isolasi fermentasi 

acar rebung ampel (Bambusa vulgaris). Dalam penelitian ini menggunakan 3 variasi 

konsentrasi teh putih untuk dapat membandingkan peningkatan aktivitas antioksidan 

dan potensi probiotik paling baik dalam fermentasi kombucha berbasis teh putih. 

Perlakuan 3 varian konsentrasi teh ini juga untuk melihat perubahan karakteristik kimia 

dan mikrobiologi meliputi pH, kandungan kuersetin, aktivitas antioksidan, total BAL, 

dan potensi probiotik yang diamati selama proses fermentasi berlangsung. Dalam 

penelitian tidak semua data dapat dianalisa dengan metode statistik yang menggunakan 

aplikasi SPSS. Hal ini terjadi apabila data penelitian yang didapatkan memiliki variasi 

data yang terlalu besar, sehingga dalam analisa SPSS data dianggap tidak normal. Maka 

dari itu, untuk menganalisa data penelitian dapat menggunakan pendekatan pemodelan 

matematik. Perubahan karakteristik yang terjadi selama fermentasi berlangsung dapat 

dianalisa dengan menggunakan analisa pemodelan matematik.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Teh Putih  

Teh termasuk dalam jenis minuman yang cukup populer di masyarakat. Teh memiliki 

aroma yang menarik, rasa yang khas dan memberikan efek baik untuk kesehatan (Hilal 

& Englhardt, 2007). Teh dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya berdasarkan 

proses pengolahannya yang dibedakan menjadi 4 jenis antara lain teh hitam, teh hijau, 

teh oolong dan teh putih. Dari keempat jenis teh tersebut, teh putih memiliki proses 

pengolahan yang singkat sehingga memiliki komponen yang lebih dibandingkan dengan 

jenis teh lainnya (Rohdiana, 2015). 

 

Teh putih didapatkan dari puncuk daun teh yang masih dalam bentuk peko yang diolah 

secara singkat dengan proses pelayuan dan pengeringan. Proses ini dilakukan segera 

setelah pemetikan pucuk teh untuk menonaktifkan enzim polifenol oksidase sehingga 

kandungan polifenol dalam teh putih lebih tinggi dibandingkan jenis teh lainnya (Rai, et 

al., 2012). Teh putih mempunyai kandungan senyawa bioaktif yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis teh lainnya, seperti kandungan antioksidan dan flavonoid. 

Semakin tinggi kandungan bioaktif pada teh, maka aktivitasnya juga akan semakin 

tinggi (Rohdiana, 2015). Teh putih mempunyai rambut - rambut sangat halus berwarna 

putih keperakan. Pada saat pembudidayaan permukaan daun teh dilindungi dari sinar 

matahari untuk mencegah terbentuknya formasi klorofil. Sehingga akan memberikan 

penampakan berwarna putih pada daun teh tersebut (Dias et al., 2013). Penyeduhan teh 

putih untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan menggunakan air dengan suhu di 

bawah titik didih air, sekitar pada suhu 75 – 80
o
C. Warna hasil penyeduhan teh putih 

memiliki warna kuning pucat yang berkilau dan sedikit lebih kental. Rasa dan aroma 

dari air seduhan teh putih sangat lembut, ringan, segar dan sedikit rasa manis (Winarno 

& Kristiono, 2016).    

 

1.2.2. Kombucha  

Kombucha berasal dari dua kata yaitu ―kombu‖ yang merupakan nama dari tabib Korea 

pada abad 5 M dan ―cha‖ yang berarti ―teh‖ dalam bahasa Cina (Naland, 2008). 

Keunggulan kombucha dibandingkan dengan produk teh lainnya terlihat dari rasa 

kombucha yang lebih segar serta mengandung senyawa bioaktif yang tidak dapat 
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dijumpai pada produk teh biasanya. Kombucha termasuk jenis minuman yang memiliki 

sifat fungsional terutama bagi kesehatan. Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa 

kombucha memiliki manfaat yang cukup banyak seperti antikanker, bermanfaat baik 

untuk pencernaan, meningkatkan ketahanan tubuh dan menurunkan tekanan darah, 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi (Wistiana & Zubaidah, 2015). 

 

Kombucha merupakan hasil fermentasi dari larutan teh manis yang diberi tambahan 

stater kombucha dan scoby (Jayabalan et al., 2008). Kultur kombucha merupakan 

perpaduan antara bakteri dan khamir yang disebut dengan SCOBY (Symbiotic Culture 

of Bacteria and Yeast) (Chen & Liu,  2000). Kultur simbiotik kombucha (Scoby) diberi 

nama botani oleh Lindau yakni Medusomyces gisevii (Jayabalan, et al 2014). Proses 

fermentasi dengan bantuan perpaduan mikroorganisme mampu menghasilkan produk 

minuman yang disebut dengan kombucha atau tea cider (Wistiana & Zubaidah, 2015). 

 

Kultur Scoby terdiri dari kumpulan mikroorganisme dan dibuat dengan memasukkan 

kultur ke dalam seduhan teh yang telah diberi gula. Kultur Scoby memiliki bentuk 

gelatinoid dan liat yang tersusun selulosa hasil yang merupakan hasil metabolisme dari 

bakteri asam asetat. Peningkatan keasaman selama fermentasi mampu menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme selain yang terdapat pada kultur Scoby. Selain tingkat 

keasaman, di dalam kombucha terbentuk senyawa antibiotik yang juga mampu 

mencegah tumbuhnya bakteri patogen ataupun bakteri pembusuk selama fermentasi. 

Hasil metabolisme akan diakumulasikan menjadi senyawa yang bermanfaat bagi 

kesehatan salah satunya antioksidan dan dapat memberi aroma (Dufresne & Farnworth, 

2000).  

 

Kultur Scoby memiliki sifat simbiotik antara bakteri dan khamir, hal ini dikarenakan 

selama fermentasi dibutuhkan aerasi yang cukup maka sistem fermentasi yang terjadi 

dalam kondisi tidak tertutup rapat. Bakteri yang sering digunakan seperti Acetobacter 

xylium, dan jenis khamir yang digunakan Saccharomyces cerevisiae (Malbasa et al., 

2008). Menurut (Jayabalan, et al 2014) kompisisi dari kultur kombucha tergantung dari 

kondisi iklim dan geografis serta jenis bakteri ataupun yeast yang digunakan. Dalam 

fermentasi kombucha yeast akan menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa 
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untuk membentuk senyawa etanol/alkohol, sedangkan bakteri asam asetat akan 

mengkonversi glukosa yang terbentuk menjadi asam glukonat dan fruktosa akan 

dikonversi menjadi asam asetat. Alkohol yang terbentuk nantinya akan dioksidasi oleh 

bakteri asam asetat menjadi senyawa asetaldehid dan dihidrolisi menjadi asam asetat 

(Teoh et al., 2004).  

 

Bakteri dan yeast pada kultur kombucha yang berperan dalam memproduksi zat – zat 

pada kombucha. Tidak semua kultur Scoby terdiri dari mikroorganisme yang sama, 

namun umumnya sebagai berikut : 

 Acetobacter : spesies bakteri yang menghasilkan asam asetat dan asam glukonat 

dan selalu ditemukan pada kultur kombucha. Acetobacter berperan dalam 

membentuk kultur scoby. Acetobacter xylinoides dan Aetobacter ketogenum 

yang mungkin sering ditemukan pada kombucha. 

 Gluconacetobacter kombuchae : spesies bakteri anaerobik yang khas untuk 

kombucha. Bakteri ini akan memakan nitrogen yang ditemukan dalam teh, dan 

menghasilkan asam asetat dan asam glukonat serta membangun jamur scoby. 

 Saccharomyces: yeast yang menghasilkan alkohol, dan jenis yeast yang paling 

umum ditemukan di kombucha. Selain itu, yeast jenis ini bisa menjadi aerobik 

atau anaerobik. Jenis yeast yang termasuk Saccharomycodes ludwigii, 

Saccharomycodes apiculatus, Schizosaccharomyces pombe, Zygosaccharo-

myes, dan Saccharomyces cerevisiae. 

 Brettanomyces: jenis lain dari yeast, baik aerobik atau anaerobik, yang umum 

ditemukan di kombucha dan yang menghasilkan alkohol atau asam asetat. 

 Lactobacillus: jenis bakteri anaerob fakultatif, tapi tidak selalu atau kadang - 

kadang ditemukan pada kultur kombucha. Mereka menghasilkan asam laktat dan 

lendir. 

 Pediococcus: bakteri anaerob menghasilkan asam laktat dan lendir, namun 

kadang-kadang ditemukan pada kultur kombucha. 

 Zygosaccharomyces kombuchaensis : spesies yeast yang khas untuk kombucha 

mampu menghasilkan alkohol dan karbonasi serta memberikan kontribusi untuk 

scoby. 

(Avenue, 2013). 
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Fermentasi kombucha membutuhkan penambahan gula (sukrosa) sebagai sumber nutrisi 

yang akan diubah oleh yeast menjadi alkohol dan CO2. Beberapa jenis yeast dapat 

mentoleransi kandungan alkohol 10 - 15% tergantung dari strain yeast dan kondisi 

lingkungan. Gas karbondioksida (CO2) yang terbentuk akan bereaksi dengan air di 

sekitarnya dan membentuk asam karbonat. Berikut reaksi pembentukan asam karbonat: 

H2O + CO2 → H2CO3 

(Gunther & Rusilas, 2010). 

 

Terbentuknya asam karbonat akan memberikan efek karbonasi pada minuman 

beralkohol dan memberikan rasa yang segar (Eberl, 1997). Fermentasi merupakan 

proses mendegradasi senyawa dengan bentuk kompleks menjadi yang senyawa yang 

sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Dengan proses 

fermentasi akan lebih efektif, lebih mudah dan murah dibandingkan dengan proses 

kimia (Naland, 2008).  

 

Wadah yang digunakan untuk fermentasi bermacam – macam antara lain kaca (gelas), 

plastik PE (transparan), atau stainless steel. Wadah yang sesuai untuk fermentasi 

kombucha dengan menggunakan wadah dari bahan kaca (gelas). Bahan kaca (gelas) 

tidak akan bereaksi dengan senyawa asam yang terbentuk selama fermentasi kombucha. 

Tidak seperti halnya bahan plastik, kaca tidak mudah tergores yang membuat rusak 

wadah sehingga menjadi tempat tumbuh bakteri patogen serta bahan kaca tidak 

mengandung bahan kimia (Avenue, 2013).  

 

1.2.3. Senyawa Antioksidan 

Kombucha termasuk dalam jenis minuman yang memiliki aktivitas antioksidan. Bahan 

baku teh sendiri merupakan sumber antioksidan alami yang tinggi. Antioksidan 

merupakan senyawa yang mampu mendonorkan elektron dan dapat menginaktivasi 

reaksi oksidasi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Dengan 

terikatnya radikal bebas dan molekul – molekul reaktif mampu mencegah terjadinya 

efek yang berbahya pada sel (Suhirman, 2012). Dalam teh terkandung senyawa 

polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling kuat (Cabrera et al., 2003).  
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Pengolahan teh putih yang hanya melalui tahapan pengeringan memungkinkan 

kandungan polifenol yang terkandung lebih tinggi dibandingkan jenis teh lainnya. 

Kandungan polifenol termasuk dalam komponen kimia yang memiliki aktivitas 

antioksidan yang mampu mendonorkan elektron untuk radikal bebas. Antioksidan 

menjadi senyawa yang akan melindungi sel dari efek radikal bebas, keberadan radikal 

bebas akan menimbulkan reaksi oksidasi (Windyasanti et al., 2016). Proses penyeduhan 

teh dengan tahap ekstraksi menggunakan suhu ruang memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan suhu panas (90
o
C) (Venditti et al., 

2010). 

 

Kandungan senyawa bioaktif pada tiap jenis teh berbeda – beda seperti pada teh putih 

memiliki kandungan polifenol dan antioksidan lebih besar dibandingkan dengan jenis 

teh lain. Berikut kandungan bioaktif pada berbagai jenis teh: 

 

Tabel 1. Kandungan Komponen Bioaktif Pada Berbagai Jenis Teh (%b/b) 

 Komponen bioaktif 
Jenis Teh 

Teh hitam Teh hijau Teh putih 

 
Total polifenol 16.5 19.18 21.54 

Total katekin 4.2 13.22 12.95 

Individual 

katekin 

EGC 0.63 5.17 1.73 

EGCG 1.43 3.11 5.53 

GC 3.60 2.45 4.46 

ECG 0.57 0.28 1.505 

+C 0.20 0.30 0.41 

EC 0.25 1.21 1.00 

 

TFs 18.75 1.63 0.85 

TRs 15.65 8.38 1.75 

Aktivitas Antioksidan 71.19 73.31 76.01 
Keterangan: EGC, Epigallocatechin; EGCG, Epigallocatechingallate; GC, Gallocatechin; ECG, 

Epicatechin gallate; +C, Catechin; EC, Epicatechin; TFs, Theaflavins; TRs, Thearubigins  

(Karori et al., 2007; Hilal & Engelhardt, 2007). 

 

1.2.4. Flavonoid   

Flavonoid menjadi salah satu senyawa dalam penentu tingkat mutu teh. Senyawa 

flavonoid memiliki bentuk polifenol monomer, oligomer dan polimer yang mampu 

menjadi sumber antioksidan dan senyawa pengkelat logam sehingga mampu melindungi 

sel – sel dalam tubuh dari reaksi radikal bebas (Winarno & Kristiono, 2016). Perubahan 



8 
 

 
 

kandungan senyawa flavonoid ataupun fenolik dapat mempengaruhi kemampuan 

senyawa tersebut. Fermentasi mampu menyebabkan terjadinya perubahan kandungan 

fenolik atau flavonoid yang ada dalam bahan pangan (Lovri & Leto, 2002). Meskipun 

flavonoid termasuk dalam bagian senyawa fenolik, namun peningkatan senyawa fenolik 

tidak diikuti dengan peningkatan senyawa flavonoid. Untuk mengukur jumlah flavonoid 

dengan mengandalkan kemampuan senyawa flavonoid dalam mengikat logam dan 

menghasilkan warna (Sanders, 2003).  

 

Proses fermentasi mampu menyebabkan perubahan struktur dari senyawa flavonoid 

yang berasal dari rekasi enzimatis pada bahan pangan itu sendiri. Perubahan inilah yang 

akan mempengaruhi kemampuan senyawa dalam mengikat logam, sehingga tidak akan 

terdeteksi sebagai senyawa flavonoid. Perubahan senyawa flavonoid setelah proses 

fermentasi akan menghasilkan bentuk pola yang berbeda – beda, tergantung dari rekasi 

enzimatis yang terjadi pada bahan pangan tersebut (Natania, et al.,2006). 

 

1.2.4.1. Kuersetin 

Kuersetin termasuk dalam kelompok flavonoid dalam kelas flavonol. Kuersetin banyak 

ditemukan pada tanaman obat, buah dan sayuran tidak hanya dalam bentuk bebas, 

namun juga dalam bentuk glikosida (Dmitrienko et al., 2011). Kuersetin merupakan 

senyawa yang paling dominan pada kelas flavonol. Kuersetin memiliki berat molekul 

302,25 memiliki kemampuan larut dalam air dan ethanol (0,345g/100ml) dan dapat larut 

pada asam asetat (4,35g/100ml). Pada daun teh mengandung komponen kuersetin 

sekitar 204.66 mg/ 100g dalam teh hitam dan  255,55 mg/100g dalam teh hijau (Yashin, 

et al., 2009). Pada penelitian yang dilakukan Hilal dan Engelhardt (2007) diketahui 

kandungan flavonol yang merupakan subkelas dari kuersetin memiliki jumlah berkisar 

0,61 g/100g pada jenis teh putih. 

 

Penyeduhan teh yang dilakukan dapat mempengaruhi jumlah kuersetin yang dapat 

terekstrak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Damiani, et al.,(2014) 

perbedaan suhu dalam penyeduhan pada teh putih juga akan mempengaruhi jumlah 

flavonoid yang terlarut. Pada suhu penyeduhan 70 – 80
o
C jumlah flavonoid yang 

terlarut lebih rendah dibandingkan dengan penyeduhan suhu ruang. Pada suhu panas 
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jumlah flavonoid yang hanya berkisar 0.8 – 1,1 mmol/L CE, sedangkan pada suhu 

ruang jumlah kuersetin 1,47 – 2,5 mmol/L CE. 

 

Aktivitas pengikatan oleh jenis flavonoid kuersetin paling besar kedua dibandingkan 

dengan komponen flavonoid yang lain (Tapas, et al.,2008). Kuersetin mendominasi 

dalam mencegah kerusakan secara oksidatif, hal ini dikarenakan sebagian akan 

berikatan dengan 3-OH bebas yang mampu meningkatkan stabilitas radikal flavonoid. 

Selain itu kelompok katekol berhubungan langsung dengan kuersetin mampu menekan 

oksidasi lipid dengan penangkapan radikal bebas (Alrawaiq & Abdullah, 2014). 

 

1.2.5. Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah bakteri yang memproduksi asam laktat, termasuk 

golongan bakteri gram positif, tidak membentuk spora, sel berbentuk batang atau bulat, 

baik tunggal, berpasangan atau berantai, kadang-kadang berbentuk tetrad (Salminen, 

2004). Pengklasifikasian bakteri asam laktat berdasarkan morfologinya, fermentasi 

glukosa, perbedaan tumbuh pada suhu tertentu, konfigurasi produksi asam laktat, 

kemampuan untuk tumbuh pada konsentrasi garam tinggi, dan kemampuan toleransinya 

terhadap asam dan basa. Perbedaan bakteri asam laktat dalam memfermentasi glukosa 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Pada 

homofermentatif  menghasilkan sebagian besar berupa asam laktat sedangkan produk 

akhir dari proses heterofermentatif adalah asam laktat, etanol, asam asetat, dan CO2 

(Fardiaz, 1992).   

 

Berikut jenis – jenis BAL yang sering digunakan: 

 Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris. Termasuk bakteri gram positif, 

grup laktat, berbentuk bulat (coccus) yang terdapat sebagai rantai dan berperan 

penting dalam industri susu (stater keju, susu asam). 

 Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum, Leuconostoc cremoris. 

Bersifat heterofermentatif, menghasilkan asam laktat, etanol dan CO2. Bakteri 

jenis ini merupakan jenis yang berperan dalam fermentasi acar, sauerkraut, keju.  
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 Pediococcus halophilus. Termasuk dalam gram positif memiliki berbentuk sel 

bulat, bersifat halofilik dan tumbuh baik pada kadar NaCl 7%, berperan dalam 

fermentasi kecap.  

 Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii. Bakteri berbentuk batang, 

gram positif, anaerobik fakultatif. Bakteri ini berperan dalam fermentasi susu 

dan sayuran (acar). 

(Fardiaz, 1992).  

 

Bakteri asam laktat yang digunakan dalam fermentasi ini yakni Lactobacillus pentosus 

A22. Lactobacillus mampu menjadi bakteri probiotik karena memiliki potensi 

ketahanan dalam kondisi asam atau pH rendah yang menggambarkan kondisi pada 

saluran pencernaan manusia. Bakteri Lactobacillus pentosus memiliki morfologi sel 

berbentuk rod dengan ukuran 1 – 1.2 µm, termasuk bakteri gram positif, bersifat no-

motil, tumbuh pada kisaran suhu 10 – 40 
o
C, bakteri anaerob fakultatif dan 

heterofermentatif fakultatif dengan menghasilkan D- dan L-lactic acid (Zanoni, 1987). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian isolasi BAL A22 dari fermentasi acar rebung 

ampel dimana morfologi sel berbentuk rod, gram positif, no-motil, no-spora, dapat 

tumbuh pada suhu 45 
o
C dan pH 4.4 (Khuangga, 2016).  

 

1.2.6. Potensi probiotik 

Probiotik merupakan pemebrian mikroorganisme yang mampu hidup dalam pencernaan 

yang nantinya dapat bersimbiosis dengan mikroorganisme yang ada pada pencernaan 

tersebut (Maunatin & Khanifa, 2012). Probiotik dapat bersumber dari yeast, jamur, dan 

bakteri, hanya saja bakteri yang memiliki sifat paling probiotik dibandingkan dengan 

mikroorganisme lainya (Raja & Arunachalam, 2011). Akan tetapi tidak semua jenis 

bakteri dapat dijadikan probiotik, salah satu bakteri yang dapat dijadikan probiotik 

yakni bakteri asam laktat (BAL). BAL yang memiliki sifat probiotik memberikan 

banyak dampak positif seperti antimikroba, aktivitas antikolestrol, efek stimulasi sistem 

imun, meningkatkan penyerapan laktosa oleh tubuh, mencegah diare, dan aktivitas 

antimutageik sehingga dapat mencegah penyakit kanker usus (Fuller, 1992; & Hill, 

1995). Mikroorganisme yang tergolong dalam probiotik harus memiliki beberapa 
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kriteria, seperti non- patogenik, bersifat mikrobiota normal pada usus, betahan pada 

kondisi asam lambung dan konsentrasi garam tinggi, bermetabolisme dan tumbuh cepat 

dalam usus halus, memproduksi asam – asam organik, antimikroba, dan dapat hidup 

selama penyimpanan (Salminen et al., 2004). 

 

Bakteri asam laktat yang dianggap memiliki sifat probiotik harus memiliki kemampuan 

terutaman terhadap ketahanan pH rendah dan garam empedu, serta aktivitas antigonistik 

terhadap bakteri patogen (Salminen et al, 2004). Ketahanan terhadap asam dan garam 

empedu yang merupakan karakteristik dari bakteri probiotik. Bakteri asam laktat 

termasuk dalam mikroorganisme fermentatif yang dapat hidup pada kisaran pH yang 

luas. Pada asam lambung dan garam empedu memiliki sifat yang mematikan bagi 

beberapa jenis mikroorganisme. Asam lambung memiliki nilai pH yang rendah sekitar 2 

– 4 sehingga beberapa mikroorganisme tidak dapat bertahan dan mati (Sujaya et al., 

2008).  

 

1.2.7. Pemodelan Matematik  

Model matematik merupakan salah satu jenis model yang menggunakan  lambang atau 

simbolik yang mengambarkan sifat – sifat (karakteristik) objek. Model matematik suatu 

kejadian akan diekspresikan dalam matematika yang diturunkan dari kejadian tersebut. 

Bentuk ekspresi berupa persamaan, sistem persamaan atau ekspresi – ekspresi yang lain 

seperti fungsi atau relasi. Model matematik digunakan untuk menjelaskan karakteristik 

suatu kejadian yang dimodelkan secara kuantitaif atau kualitatif. Dalam melakukan 

pemodelan matematik melibatkan asumsi – asumsi, pendekatan atau pembatasan yang 

didasarkan pada ekspresi dari kejadian tersebut. Asumsi, pendekatan dan pembatasan ini 

digunakan untuk mempelajari kejadian tersebut untuk mempelajari kontribusi faktor – 

faktor tertentu dengan tanpa faktor lain pada kejadian tersebut. Kontribusi faktor – 

faktor tertentu dalam model matematika seringkali dalam bentuk variabel, parameter, 

ataupun koefisien.  

 

Model matematik juga dapat diklasifikasikan menjadi model statistik yang berupa 

fungis baik satu variabel atau lebih. Fungsi ini didapat dengan melibatkan analisa 

statistika untuk mengambarkan hubungan antara variabel. Model ini akan menunjukan 
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kencederungan (trend) hubungan antara variabel yang pada kondisi sebenarnya 

dimungkinkan terjadi penyimpangan secara statistika. Dalam menerapkan pemodelan 

matematika untuk mempelajari suatu kejadian meliputi 3 tahapan yakni: 

 Perumusan masalah  

 Pencarian solusi/ kesimpulan matematika 

 Interpretasi solusi 

(Cahyono, 2013). 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pola/trend karakteristik 

antioksidan dan potensi probiotik pada kombucha dengan konsentrasi teh putih yang 

berbeda menggunakan analisa pemodelan matematik.  
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