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4. PEMBAHASAN 

 

Kombucha umumnya dibuat dari bahan teh hitam karena teh hitam termasuk jenis teh 

yang paling banyak dikonsumsi. Kombucha merupakan minuman antara teh dan gula 

yang difermentasikan dengan bantuan simbiosis mikroorganisme. Mikroorganisme yang 

bersimbiosis dalam fermentasi kombucha yakni bakteri asam asetat dan yeast sehingga 

akan membentuk suatu tea fungus (Jayabalan et al., 2008; Teoh et al., 2004; Durfresne 

& Farnworth, 2000;). Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi kombucha 

yakni bakteri asam asetat (Acetobacter sp) dan yeast. Yeast akan mengawali proses 

fermentasi dengan mengubah gula (sukrosa) menjadi alkohol dan senyawa lainnya, 

kemudian dilanjutkan dengan mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat dan asam 

organik oleh bakteri asam asetat (Acetobacter sp) (Aditiwati & Kusnadi, 2003). 

Perubahan – perubahan yang terjadi selama fermentasi kombucha berbasis teh putih 

diamati dengan pengujian secara kimia dan mikrobiologis yang dijelaskan sebagai 

berikut.  

 

4.1. Jenis Mikroorganisme 

Identifikasi mikroorganisme yang terdapat pada kultur Scoby, untuk mengetahui 

mikroorganisme apa saja yang berperan dalam fermentasi kombucha. Diketahui bahwa 

kultur kombucha terdiri dari simbiotik mikroorganisme. Menurut Jarrell et al, (2000) 

kombucha merupakan kumpulan dari yeast dan bakteri. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa mikroorganisme yang ada pada kultur yang digunakan yakni bakteri asam asetat 

dan yeast yang dapat dilihat pada Tabel 2. berdasarkan hasil pengamatan pewarnaan 

gram diketahui bahwa morfologi sel mikroorganisme tersebut berwarna merah dan 

berbentuk coccus yang menunjukkan bahwa mikroorganisme tersebut termasuk bakteri 

gram negatif yang salah satu ciri dari Acetobacter sp. Bakteri gram negatif memiliki sel 

– sel yang dapat mengikat pewarna safranin dan melepas pewarna kristal violet akibat 

terjadi dekolorisasi, sehingga akan menghasilkan warna merah pada sel mikroorganisme 

tersebut (Hadioetomo, 1993).  

 

Pada media identifikasi bakteri asam asetat pemberian indikator methyl red blue, koloni 

yang tumbuh akan menghasilkan warna biru di sekitarnya yang menujukan bahwa 
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mikroorganisme tersebut mampu menghasilkan senyawa asam. Media pertumbuhan 

bakteri asam asetat dalam penelitian ini diberi penambahan 75µl larutan yang terdiri 

dari 3% asam asetat dan 4% etanol 96%. Penambahan larutan tersebut mampu memicu 

pertumbuhan bakteri asam asetat, hal ini dikarenakan bakteri asam asetat tidak dapat 

hidup tanpa adanya etanol minimum 0,2% pada media pertumbuhannya (Caturryanti et 

al.,2008). Sehingga etanol yang ditambahkan pada media akan digunakan untuk 

pertumbuhan dan akan dioksidasi menjadi asam asetat. Etanol yang dikonsumsi 

semakin besar maka asam asetat yang dihasilkan juga semakin besar. Asam asetat yang 

terbentuk akan bereaksi dengan indikator methyl red blue dan menghasilkan perubahan 

warna menjadi biru disekitar koloni yang mampu menghasilkan asam asetat. Hal ini 

juga didukung pada penelitian yang dilakukan Diba (2015) media pertumbuhan bakteri 

asam asetat yang diberi indikator bromocresol purpel akan terjadi perubahan warna 

menjadi kuning disekitar koloni bakteri asam asetat yang mampu menghasilkan asam 

asetat.  

 

Berdasarkan Tabel 2. hasil mikroskop terlihat bahwa morfologi sel dari yeast yang 

terdapat pada kombucha berbasis teh putih yakni eclips atau oval. Yeast yang umumnya 

terdapat pada kultur Scoby  jenis Saccharomyces, Zygosaccharomyces dan Brettamyces. 

Jenis yeast Saccharomyces memiliki morfologi sel bulat, oval atau memanjang, 

sedangkan Brettamyces berbentuk ogival dan mampu memproduksi asam dalam jumlah 

yang tinggi. Zygosaccharomyces termasuk dalam subjenis dari Saccharomyces dan 

mampu tumbuh pada konsentrasi gula tinggi. Yeast dapat tumbuh dan hidup pada 

kondisi konsentrasi larutan (gula atau garam) lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri. 

Namun ada beberapa yeast yang dapat tumbuh pada keadaan asam dan tidak dapat 

tumbuh pada kondisi alkali, kecuali telah beradaptasi dengan lingkungan. Yeast yang 

terdapat pada kultur kombucha dipastikan mampu tumbuh dan hidup pada medium 

kombucha yang awalnya memiliki konsentrasi gula tinggi dan berubah menjadi kondisi 

asam (Fardiaz, 1992).  

 

Selain itu, diketahui adanya bakteri asam laktat yang juga berperan dalam fermentasi 

kombucha selain dari isolat bakteri asam laktat A22 jenis Lactobacillus pentosus yang 

ditambahkan (Tabel 2). Hasil penelitian mikroskopik dapat dilihat bahwa sel memiliki 
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bentuk yakni coccus dan batang. Hal ini dikarenakan isolat BAL A22 dan pada starter 

kombucha sendiri memiliki jenis BAL yang berbeda, sehingga dalam fermentasi 

kombucha ini terdapat berberapa jenis BAL yang ikut berperan. Beberapa starter 

kombucha mengandung Lactobacillus yang termasuk dalam kelompok bakteri asam 

laktat. Menurut Avenue (2013) dikatakan bahwa tidak semua kultur scoby terdiri dari 

strain yang sama, namun beberapa juga menggunakan Lactobacillus pada starter 

kombucha. Bentuk koloni dari bakteri asam laktat yang berbentuk bulat, berwarna putih 

dan dihasilkan zona bening pada media yang dapat membedakan koloni BAL dengan 

mikroorganisme lain. Zona bening pada media pertumbuhan BAL dikarenakan adanya 

penambahan CaCO3 sebanyak 1%. Bakteri asam laktat yang membentuk zona bening 

mampu menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan menghasilkan metabolit 

berupa senyawa asam. Senyawa asam tersebut dapat mendegradasi CaCO3 menjadi Ca-

Laktat yang larut pada media dan menghasilkan zona bening disekitar koloni (Nuryady 

et al., 2013). 

 

4.2. Perubahan Jumlah  Sel Selama Fermentasi Kombucha 

Pada hasil Tabel 3 atau Gambar 6, diketahui bahwa jumlah sel selama fermentasi 

mengalami peningkatan dan penurunan. Perubahan jumlah sel selama fermentasi dapat 

dipengaruhi kondisi medium akibat dihasilkan metabolit dari aktivitas mikroorganisme, 

sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan interaksi antar mikroorganisme. Peningkatan 

jumlah sel ini dapat berhubungan dengan pertumbuhan dari yeast, dimana pada hari ke 2 

pertumbuhan dari sel yeast meningkat akibat ketersediaan nutrisi dan pH medium yang 

optimum untuk pertumbuhan sel yeast. Selain itu, pada hari ke 2 pertumbuhan dari 

Acetobacter sp juga mengalami peningkatan, kondisi medium yang sudah sesuai dengan 

kebutuhan pertumbuhan dari Acetobacter sp akibat dihasilkan metabolit dari sel – sel 

yeast yang mendegradasi sukrosa dengan bantuan enzim invertase menjadi glukosa dan 

fruktosa. Dengan terbentuknya glukosa dan fruktosa akan menjadi sumber nutrisi 

pertumbuhan dari bakteri Acetobacter sp (Aditiwati & Kusnadi, 2003).   

 

Penurunan jumlah sel dikarenakan pH medium yang mengalami penurunan dan 

cenderung asam dapat menghambat aktivitas sel – sel dari yeast serta jumlah sel akan 

menurun, sehingga kepadatan sel juga akan menurun (Aditiwati & Kusnadi, 2003).  
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Menurut Chen dan Liu (2000) mengatakan dalam kondisi anaerobik dan lingkungan 

kurang nutrisi yang diciptakan dapat menjadi alasan untuk terjadinya penurunan jumlah 

sel selama fermentasi.  

 

Sementara terjadi kenaikan di akhir fermentasi pada perlakuan 0.3% dimungkinkan 

masih adanya pertumbuhan sel dari bakteri asam laktat yang terhambat diawal 

fermentasi. Dapat dilihat pada hasil total BAL pada hari ke 6 – 8  pertumbuhan BAL 

mengalami peningkatan sehingga jumlah sel juga meningkat. Menurut (Nainggolan, 

2009) menyatakan selama fermentasi kombucha akan menghasilkan asam – asam 

organik, alkohol dan beberapa zat lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan BAL. 

Ketika Lactobacillus sp. diinokulasikan bersama dengan strater kombucha, maka 

pertumbuhan bakteri yang ada di starter sedikit meningkat dan jumlah sel mengalami 

peningkatan. Selain itu, bakteri asam laktat juga mampu berinteraksi dengan yeast, hal 

ini dikarenakan beberapa spesies BAL akan melepaskan komponen yang kemungkinan 

mampu mendukung pertumbuhan yeast. Interaksi antara BAL dan yeast akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme di antara kedua mikroorganisme tersebut 

(Yang et al., 2010). 

 

Berdasarkan hasil analisa model matematik diketahui pada saat titik kritis pada 

perlakuan 0.3% di hari ke 8 fermentasi (titik 8,3) mengalami peningkatan kepadatan sel 

hanya saja tidak terlalu besar, setelah hari ke 8 kepadatan sel mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Untuk perlakuan 0.5% sebelum titik kritis pada hari ke 6 (titik 

6,6) kepadatan sel mengalami peningkatan hanya saja sangat kecil, sedangkan setelah 

hari ke 6 kepadatan sel menurun hingga akhir fermentasi. Pada perlakuan 0.7% 

kepadatan sel hingga titik kritis di hari ke 7 (titik 7,53)  mengalami peningkatan cukup 

besar dan setelah titik kritis kepadatan sel mengalami penurunan yang cukup signifikan 

hingga akhir fermentasi. Peningkatan kepadatan sel sebelum titik kritis dikarenakan 

pada hari ke 2 fermentasi pertumbuhan yeast dan Acetobacter sp pada kondisi optimum 

(Aditiwati & Kusnadi, 2003). Setelah hari ke 8 fermentasi perubahan dan percepatan 

jumlah sel semakin kecil dan relatif stabil, akibat menurunnya pertumbuhan dari yeast 

dan Acetobacter sp. Namun nilai perubahan jumlah sel masih dapat terlihat dikarenakan 

masih terjadinya pertumbuhan sel dari bakteri asam laktat. Hal ini lah yang 
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menyebabkan penurunan dan masih terjadi peningkatan pada perlakuan 0,3% setelah 

titik kritis.  

 

4.3. Total Bakteri Asam Laktat Pada Kombucha  

Pertumbuhan jumlah BAL yang terjadi pada kombucha konsentrasi teh putih 0,3%, 

0,5% dan 0,7% memilki jumlah yang berbeda, hal ini dikarenakan kandungan senyawa 

terlarut yang berbeda seperti karbohidrat, asam amino. Senyawa – senyawa tersebut 

akan digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrisi dan energi sehingga 

pertumbuhan mikroorganisme mengalami peningkatan. Selain itu, faktor lamanya 

fermentasi kombucha juga dapat mempengaruhi pertumbuhan BAL (Wistiana & 

Zubaidah, 2015).  

 

Berdasarakan hasil penelitian pada Tabel 4 dan Gambar 5, dapat dilihat bahwa pada hari 

ke 0 - 6 total BAL pada ketiga perlakuan relatif stabil, meskipun jumlah perubahan 

pertumbuhan BAL meningkat hanya saja sangat kecil. Hal ini dipengaruhi oleh 

pertumbuhan dari yeast dan Acetobacter sp pada kondisi pertumbuhan yang optimum. 

Dengan kondisi pertumbuhan optimum maka akan dihasilkan asam – asam organik, 

alkohol dan zat lainya yang dapat menghambat pertumbuhan dari BAL (Nainggolan, 

2009; Aditiwati & Kusnadi, 2003). Selain itu, kombucha merupakan hasil simbiosis dari 

paling sedikit tiga mikroorganisme yakni bakteri asam asetat dan yeast (Blanc, 1996). 

Dengan banyaknya jenis mikroorganisme yang digunakan akan terjadi persaingan untuk 

hidup dan tumbuh antara starter kombucha dengan BAL dalam kondisi lingkungan yang 

ekstrim (pH ± 3) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan BAL. Dengan pertumbuhan 

yang terhambat maka pada kondisi tersebut fase pertumbuhan dari BAL berada pada 

fase lag yang panjang.  

 

Pertumbuhan BAL yang signifikan di hari ke 8 maka masuk dalam fase log dan masuk 

fase stationer di akhir fermentasi. Meskipun berada dalam fase stationer jumlah 

pertumbuhan BAL yang ada pada kombucha masih mengalami peningkatan hanya saja 

perubahan dan percepatan peningkatan cenderung menurun. Peningkatan yang 

signifikan ini dikarenakan pertumbuhan yeast setelah hari ke 8 akan terhambat akibat 

kondisi medium yang cenderung asam dan aktivitas dari sel – sel yeast terhambat. 
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Dengan terhambatnya aktivitas dari yeast maka zat – zat yang ada pada medium akan 

digunakan oleh BAL sebagai sumber nutrisi dan energi untuk pertumbuhan sehingga 

total BAL akan mengalami peningkatan (Wistiana & Zubaidah, 2015). Selain itu, 

dengan terhambatnya aktivitas dari sel yeast maka produksi alkohol yang juga akan 

terhambat sehingga pertumbuhan dari BAL tidak akan terhambat lagi dan jumlah BAL 

mengalami peningkatan.  

 

Berdasarkan hasil analisa model matematik diketahui titik kritis total BAL selama 

fermentasi tidak terjadi perubahan yang signifikan meskipun jumlahnya meningkat, 

dimana peningkatan total BAL paling cepat di perlakuan 0.5%  di hari ke 6. Sedangkan 

pada perlakuan 0.3% dan 0.7% peningkatan total BAL titik kritisnya pada hari ke 8 dan 

hari ke 7. Pada perlakuan 0.5% meskipun memiliki titik kritis yang paling cepat hanya 

saja jumlah maksimum pertumbuhan BAL-nya paling kecil yakni 67,60. Sedangkan 

pada perlakuan 0.3% memiliki jumlah maksimum pertumbuhan BAL paling besar yakni 

87.05 dan pada perlakuan 0.7% juga memiliki jumlah maksimum pertumbuhan BAL 

cukup besar yakni 75.22. Perbedaan  jumlah dan titik kritis dimungkinkan akibat adanya 

senyawa antimikroba yang terdapat pada teh putih. Pada ekstrak teh memiliki aktivitas 

antimikroba yang sedang salah satunya terhadap bakteri gram positif. Semakin tinggi 

kosentrasi ekstrak teh maka aktivitas antimikroba semakin besar (Widyasanti, 2015).  

 

Penggunaan kultur campuran (isolat A22 dengan starter kombucha) berperan dalam 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat. Jumlah sel mikroba yang ditambahkan 

akan mempercepat fase adaptasi dan selama fermentasi jumlah mikroorganisme akan 

lebih meningkat (Koesoemawardani et al., 2013). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

dimana penambahan isolat bakteri asam laktat A22 berupa kultur cair pada kombucha 

mengakibatkan jumlah bakteri asam laktat mengalami peningkatan hingga akhir 

fermentasi. Meskipun pada awal fermentasi peningkatan kecil akibat pertumbuhan yeast 

dan bakteri asam asetat yang optimum sehingga dihasilkan senyawa yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat. Penggunaan kultur tunggal memiliki 

resiko yang cukup tinggi akibat kondisi harus optimum sehingga untuk mencegah 

kontaminasi (Koesoemawardani et al., 2013). Kultur campuran digunakan untuk 

membentuk interaksi selama fermentasi, sehingga menghasilkan jumlah bakteri asam 
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laktat yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bakteri asam laktat dari kultur 

tunggal (Afriani, 2010). Sehingga jumlah BAL pada kombucha berbasis teh putih cukup 

tinggi (10
10

-10
12

 cfu/ml) akibat penggunaan kultur campuran yang berasal dari isolat 

A22 dan stater kombucha. Tingginya jumlah bakteri asam laktat yang ada pada 

kombucha dapat dikarenakan penggunaan jenis mikroorganisme yang lebih dari satu 

jenis. Mikroorganisme tersebut akan saling berinteraksi dengan menghasilkan metabolit 

yang saling membantu dalam pertumbuhan. 

 

4.4. Aktivitas Antioksidan Selama Fermentasi Kombucha 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 5 dan gambar 8) diketahui bahwa aktivitas 

antioksidan untuk ketiga perlakuan mengalami peningkatan hingga akhir fermentasi. 

Peningkatan aktivitas antioksidan yang berbeda terkait dengan perbedaan konsentrasi 

teh dan aktivitas mikrooganisme. Peningkatan aktivitas antioksidan paling besar setelah 

hari ke 6 fermentasi pada ketiga perlakuan konsentrasi. Perubahan aktivitas antioksidan 

dipengaruhi oleh pertumbuhan dan aktivitas sel yang berperan selama fermentasi. 

Selama fermentas diketahui perubahan jumlah sel yang cenderung meningkat dan 

pertumbuhan BAL meningkat setelah hari ke 6 fermentasi yang dapat mempengaruhi 

aktivitas antioksidan. Mikroorganisme akan menunjukkan kenaikan yang berkaitan 

dengan sumber dan mempengaruhi metabolik dari kultur yang digunakan (Chu & Chen, 

2006).  

 

Kecepatan dan percepatan perubahan aktivitas antioksidan (Gambar 11 & Gambar 12) 

menunjukan pada perlakuan 0.7% perubahan aktivitas antioksidannya paling cepat 

dimana di hari ke 4 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan pada 

kosentrasi 0.5% perubahan aktivitas antioksidannya mengalami perubahan yang 

signifikan pada hari ke 6 dan konsentrasi 0.3% pada hari ke 8 fermentasi. Semakin 

tinggi konsentrasi yang digunakan maka semakin besar pula kemampuan aktivitas 

antioksidannya.  

 

Pada penelitian ini ada penambahan mikroorganisme di luar kultur Scoby yakni bakteri 

asam laktat. Keberadaan bakteri asam laktat dan kandungan gula yang cukup tinggi 

akan digunakan untuk menghasilkan metabolit primer (asam organik) dan metabolit 
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sekunder (polifenol). Pertumbuhan BAL dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan 

selama fermentasi dikarenakan kemampuan BAL dalam memecah kandungan gula 

menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Hal ini didukung oleh Primurdia & 

Kusnadi, (2014) menyatakan bahwa semakin lama waktu fermentasi, kemampuan BAL 

dalam memecah gula menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder menjadi 

semakin banyak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian aktivitas antioksidan dan total 

BAL, dimana setelah hari ke 8 pertumbuhan BAL mengalami peningkatan yang diikuti 

dengan peningkatan aktivitas antioksidan yang signifikan. Peningkatan ini dikarenakan 

terjadinya degradasi sukrosa menjadi asam laktat oleh BALyang akan melepaskan ion 

H+ dan diikat oleh radikal bebas sehingga mampu meningkatkan aktivitas antioksidan.  

 

Berdasarkan hasil analisa model matematik diketahui terdapat titik kritis pada total BAL 

selama fermentasi. Pada saat titik kritis aktivitas antioksidan selama fermentasi 

mengalami peningkatan hanya saja sangat kecil untuk ketiga perlakuan meskipun 

memiliki titik kritis yang berbeda. Setelah titik kritis pada perlakuan 0.3% di hari ke 8 

aktivitas antioksidan mulai mengalami peningkatan yang signifikan hingga akhir 

fermentasi. Sedangkan pada perlakuan 0.5% setelah hari ke 6 aktivitas antioksidan 

relatif stabil hingga hari ke 8 dan meningkat signifikan hingga akhir fermentasi. Dan 

pada perlakuan 0.7% setelah hari ke 7 aktivitas antioksidan meningkat signifikan. 

Dimana pada saat titik kritis pertumbuhan dari BAL pada kondisi yang maksimum 

dengan begitu perubahan pH pada titik kritis menjadi yang maksimal. Peningkatan 

aktivitas antioksidan setelah titik kritis dikarenakan pertumbuhan BAL yang cukup 

signifikan. Setelah titik kritis kondisi medium cenderung asam dan menghambat 

pertumbuhan dari yeast, sehingga sumber nutrisi akan digunakan BAL untuk tumbuh 

dan mendegradasi senyawa antioksidan (Wistiana & Zubaidah, 2015). 

 

Penambahan starter kombucha yang mengandung bakteri asam laktat juga dapat 

mempengaruhi aktivitas antioksidan. Selama fermentasi akan dihasilkan metabolit 

berupa asam – asam organik yang akan mempengaruhi aktivitas antioksidan (Rupadani, 

2013). Hal ini didukung oleh Jayabalan (2008) menyatakan bahwa penambahan starter 

kombucha dapat menyebabkan kandungan asam - asam organik mengalami 

peningkatan. Keberadaan asam organik akan mengakibatkan kadar senyawa fenolik 
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meningkat, sehingga aktivitas antioksidan juga mengalami peningkatan. Selama 

fermentasi asam – asam organik dan senyawa fenolik mudah terhidrolisis sehingga 

meningkatkan dan menstabilkan aktivitas antioksidan (Primurdia &Kusnadi, 2014).  

 

Perubahan aktivitas antioksidan selama fermentasi akibat terjadi pemecahan senyawa 

fenolik pada kondisi asam dan adanya enzim dari mikroorganisme yang mampu 

meningkatkan senyawa fenolik selama fermentasi. Pada penelitian yang dilakukan 

Sukmawati (2013), dikatakan selama fermentasi kombucha, senyawa katekin memiliki 

empat isomer epikatekin diantaranya apigalokatekin galat, epikatekin galat, 

epigalokatekin, dan epikatekin. Empat isomer tersebut akan mengalami biotransformasi 

oleh enzim yang dihasilkan dari metabolisme mikroorganisme. Biotransformasi isomer 

tersebut akan melepaskan katekin dari sel mikroorganisme yang sensitif terhadap asam, 

sehingga dengan terjadinya proses tersebut diduga polifenol mengalami peningkatan 

selama fermentasi.  

 

4.5. Perubahan Jumlah Kuersetin Selama Fermentasi Kombucha 

Hasil penelitian pada Tabel 7 dan Gambar 16. kandungan kuersetin pada kombucha 

ketiga perlakuan diketahui di awal fermentasi mengalami penurunan dan dihari ke 6 - 

14 fermentasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kandungaan kuersetin 

(flavonoid) selama fermentasi dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme. Penurunan 

kandungan kuersetin pada hari ke 0 - 6 dikarenakan pertumbuhan dari BAL pada ketiga 

perlakuan sangat kecil sehingga kemampuan untuk mesintesis kuersetin juga menurun. 

Kemudian kandungan kuersetin pada hari ke 8 - 14 mengalami peningkatan dikarenakan 

pertumbuhan BAL yang signifikan sehingga pembentukan senyawa kuersetin juga 

meningkat.  

 

Berdasarkan hasil analisa model matematik (Gambar 22) pada saat titik kritis 

kandungan kuersetin mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk ketiga 

perlakuan meskipun memiliki titik kritis yang berbeda. Setelah titik kritis pada 

perlakuan 0.3% di hari ke 8 kandungan kuersetin mulai mengalami peningkatan yang 

signifikan hingga akhir fermentasi, meskipun kandungan kuersetin paling kecil. 

Sedangkan pada perlakuan 0.5% dan 0.7% setelah hari ke 6 dan hari ke 7 kandungan 
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kuersetin mulai meningkat signifikan hingga akhir fermentasi. Dimana pada saat titik 

kritis pertumbuhan dari BAL pada kondisi yang maksimum dengan begitu perubahan 

pH pada titik kritis menjadi yang maksimal.  

 

Dengan begitu, peningkatan jumlah bakteri asam laktat dapat mempengaruhi 

peningkatan kandungan kuersetin selama proses fermentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Primurdia & Kusnadi (2014) mampu menjelaskan bahwa 

semakin banyak mikroorganisme yakni bakteri asam laktat dan semakin lama 

fermentasi menunjukan peningkatan pada kandungan flavonoid yang dipengaruhi 

dengan peningkatan dari kandungan fenol. Kandungan flavonoid selama fermentasi 

dapat diakibatkan oleh aktivitas BAL, dimana selama proses fermentasi BAL akan 

menghasilkan enzim yang mampu memecah gula dan melepaskan senyawa fenol 

sehingga mampu menambah gugus fenol pada senyawa flavonoid (Katina, et al., 2007).  

 

Diketahui bahwa pada awal fermentasi terjadi peningkatan aktivitas antioksidan, namun 

terjadi penurunan pada kandungan kuersetin. Hal ini menunjukan bahwa kandungan 

kuersetin tidak dipengaruhi aktivitas antioksidan selama fermentasi kombucha. 

Aktivitas antioksidan merupakan sinergi antara seluruh komponen senyawa fenolik di 

dalamnya (Nathania et all., 2006). Konsentrasi atau jumlah flavonoid pada kombucha 

akan mengalami peningkatan dengan lama waktu fermentasi kombucha (Chakravorty et 

al.,2016). Peningkatan jumlah flavonoid dalam kombucha dikarenakan adanya 

degradasi dari flavonoid kompleks menjadi molekul sederhana oleh enzim yang 

terbentuk selama fermentasi kombucha. Mikroorganisme seperti Candida  tropicalis 

diketahui mampu mendegradasi beberapa senyawa polyphenol (Ettayebi et al., 2003). 

Pada sistem kombucha dengan menggunakan yeast Candida, diketahui memiliki 

enzimatik yang mampu mendegradasi polifenol dan flavonoid kompleks menjadi 

molekul yang kecil mengakibatkan peningkatan keseluruhan kandungan selama 

fermentasi (Chakravorty et al.,2016).  
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4.6. Potensi probiotik 

Pada kombucha tanpa adanya penambahan bakteri asam laktat belum dapat memenuhi 

syarat jumlah BAL untuk dijadikan sebagai minuman probiotik. Hal ini dikarenakan 

jumlah BAL yang terkandung pada kombucha tersebut berada dibawah batas viabilitas 

BAL sebagai probiotik (<10
7
-10

9
 CFU/ml), meskipun pada kultur kombucha telah 

mengadung bakteri asam laktat (Fuller, 1992). Hal ini didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Wistiana & Zubaidah (2015) diketahui bahwa pada kombucha tanpa 

penambahan bakteri probiotik (bakteri asam laktat) hanya berkisar 10
5 

cfu/ml selama 14 

hari fermentasi. Maka dari itu dilakukan inokulasi bakteri asam laktat pada kombucha 

untuk dapat meningkatkan jumlah bakteri asam laktat sebagai syarat minuman 

probiotik. Pada penelitian terhadap potensi probiotik dilakukan 2 pengujian antara lain 

ketahanan terhadap pH rendah dan ketahanan terhadap garam empedu.  

 

4.6.1. Ketahanan pada pH Rendah 

BAL dari isolat kombucha berbasis teh putih mampu bertahan pada kondisi pH 2, 2.5 

dan 3. Jumlah bakteri asam laktat yang bertahan pada pH rendah berkisar 10
7
 - 10

8 

cfu/ml, hanya saja tidak semua bakteri asam laktat memiliki potensi probiotik pada pH 

rendah terlihat penurunan sebanyak 10
4
 – 10

5 
cfu/ml. Namun sudah sesuai dengan 

jumlah bakteri asam laktat yang dibutuhkan untuk dikonsumsi dan kesehatan pada 

produk probiotik yang berkisar  10
7
 – 10

9 
cfu/ml (Fuller, 1992). Kemampuan 

dikarenakan BAL memiliki enzim protease yakni aminopeptidase yang dapat 

mempengaruhi adaptasi dan pertumbuhan bakteri asam laktat (De angelis et al, 2001). 

Pada kombucha perlakuan konsentrasi teh putih 0,3%, 0,5% dan 0,7% memiliki 

kemampuan bertahan paling baik pada kondisi pH 3 dikarenakan pada akhir fermentasi 

nilai pH berada dalam pH 3. Kemampuan bertahan ini karena isolat BAL dari 

kombucha mampu mempertahankan pH dalam selnya lebih netral dibandingkan di 

lingkungan atau kemampuan dinding sel bakteri tahan terhadap kondisi asam 

lingkungan. Komponen penyusun seperti asam lemak dan protein mempengaruhi 

kemampuan ketahan terhadap pH rendah (Halim & Zubaidah, 2013). 

 

Asam lambung termasuk dalam asam kuat yang dapat menurunkan pH eksternal namun 

tidak dapat menembus membran sel. Resistensi bakteri terhadap asam dan kelompok 

asam kuat karena adanya struktur membran luar yang mampu beradaptasi. Dengan 
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adaptasi ini mampu merubah kompisis asam lemak dan membran fosfolipid. Menurut 

Jacobsen (1999), menyatakan bahwa resitensi beberapa isolat bakteri asam laktat 

terhadap asam pada pH 2,5 hanya ada sebagian kecil bakteri yang mampu bertahan. Hal 

ini juga terjadi pada hasil penelitian dimana isolat BAL dari kombucha berbasis teh 

putih saat ditumbuhkan pada pH 2,5  memiliki resistensi yang paling rendah. Pada 

kondisi pertumbuhan pH 2.5 ini perlakuan konsentrasi 0.3% dan 0.5%  memiliki potensi 

ketahanan pH rendah yang tidak beda nyata dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi 

0.7%.  Sedangkan pada kondisi pertumbuhan pH 2 perlakuan 0.5% dan 0.7%  memiliki 

kemampuan yang tidak beda nyata dibandingkan dengan perlakuan 0.3%. 

 

Bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai probiotik harus memiliki ketahanan 

terhadap asam lambung. Kemampuan bertahan hidup bakteri pada pH rendah 

diperlukan waktu 90 menit agar mampu bertahan di asam lambung. Semakin rendah 

penurunan populasi bakteri asam laktat, maka semakin tinggi ketahanan terhadap pH 

rendah. Batas dalam menentukan titik resistensi terhadap asam pada pH 3 dengan masa 

inkubasi selama 3 jam karena mensimulasikan waktu tinggal dalam pencernaan 

(Haddadin et al., 2004). Hal ini juga didukung oleh Liong dan Shah (2005) bahwa 

resistensi pada pH 3 ditetapkan sebagai standar untuk toleransi asam dari kultur 

probiotik.  

 

4.6.2. Ketahanan terhadap Garam Empedu  

Kemampuan bakteri untuk mentolerin garam empedu sangat diperlukan agar memenuhi 

syarat bakteri probiotik. Bakteri probiotik merupakan bakteri yang mampu bertahan 

hidup pada media tumbuh dengan kandungan garam empedu. Dari hasil penelitian, 

isolat BAL dari kombucha pada ketiga perlakuan mampu bertahan hidup pada kondisi 

garam empedu 0,3% dengan kisaran 10
7
 - 10

8 
cfu/ml. Bakteri asam laktat yang bertahan 

hingga akhir fermentasi tidak semuanya memiliki kemampuan ketahanan pada garam 

empedu, terlihat jumlah BAL yang menurun sebanyak ±10
4
 cfu/ml. Namun jumlah BAL 

yang bertahan pada garam empedu sudah memenuhi syarat untuk minuman probiotik 

yakni 10
7
 – 10

9 
cfu/ml (Fuller, 1992). Kemampuan resistensi bakteri asam laktat 

terhadap garam empedu ditunjukan dengan penurunan total bakteri asam laktat setelah 

diinkubasi dengan media mengandung 0,3% garam empedu (Puspawati & Hapsari, 
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2016). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa jumlah BAL yang resisten terhadap 

garam empedu memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan jumlah BAL pada hari 

terakhir fermentasi, sehingga tidak semua BAL yang bertahan hingga akhir fermetasi 

mampu bertahan hidup pada garam empedu.  

 

Pada konsentrasi garam empedu 0,25 - 0,5 % merupakan konsentrasi minimal yang 

efektif untuk mengetahui BAL yang resisten terhadap garam empedu (Puspawati & 

Hapsari, 2016). Isolat bakteri asam laktat dari kombucha memiliki resistensi yang relatif 

cukup tinggi. Pada perlakuan teh putih 0,3% memiliki jumlah resistensi BAL yang 

paling besar, sedangkan pada hari terakhir fermentasi jumlah BALnya paling kecil. Hal 

ini berbanding terbalik pada isolat BAL kombucha dengan konsentrasi teh putih 0,5% 

pada hari terakhir fermentasi jumlah BAL paling besar, sedangkan jumlah BAL 

resistensi garam empedu paling kecil. Sehingga dapat diketahui tidak semua BAL yang 

bertahan hingga akhir fermentasi resisten terhadap garam empedu atau memiliki 

kemampuan ketahanan pada garam empedu. Potensi ketahanan pada garam empedu 

pada perlakuan 0.3% dan 0.7% memiliki potensi yang tida beda nyata dibandingkan 

dengan perlakuan 0.5% 

 

Penurunan jumlah bakteri asam laktat dikarenakan terjadinya kebocoran pada sel yang 

disebabkan oleh garam empedu, namun tidak menyebabkan sel bakteri mengalami lisis. 

Tingginya konsentrasi garam empedu mampu menyebabkan kebocoran sel intraseluler. 

Senyawa garam empedu akan menjadi racun bagi sel – sel hidup, sehingga 

mikroorganisme pada saluran pencernaan harus memiliki mekanisme pertahanan untuk 

melindungi diri dari aktivitas racun (Puspawati & Hapsari, 2016). Sedangkan BAL yang 

mampu bertahan pada garam empedu dikarenakan adanya asam lemak yang dapat 

mengurangi terjadinya kebocoran sel akibat garam empedu. Keberadaan asam lemak 

untuk meningkatkan stabilitas lipid membran. Lipid termasuk senyawa utama yang 

ditemukan pada membram sel bakteri gram positif serta berperan penting dalam 

menjaga struktur membran (Kimoto et al., 2002). Selain itu keberadaan polisakarida 

sebagai salah satu komponen dinding sel bakteri gram positif juga dapat mentoleransi 

keberadaan garam empedu agar tidak terjadi kebocoran sel (Puspawati & Hapsari, 

2016).  
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4.7. Perubahan kimia Kombucha Selama Fermentasi  

Dari hasil penelitian pada Tabel 8 diketahui nilai pH dari kombucha berbasis teh putih 

ini mengalami penurunan hingga akhir fermentasi. Penurunan pH dapat diakibatkan dari 

lamanya waktu fermentasi kombucha dan mikroorganisme yang berperan dalam 

fermentasi. Penurunan pH selama fermentasi terjadi akibat terakumulasinya senyawa – 

senyawa asam yang dihasilkan selama fermentasi berlangsung. Senyawa asam tersebut 

merupakan hasil metabolisme dari bakteri asam asetat sehingga mampu mempengaruhi 

dan menurunkan pH dari kombucha (Ardheniati, 2008). Kombucha termasuk dalam 

minuman yang mengandung senyawa asam organik yang cukup banyak seperti  

Glukonat, glukoronat, oksalat, tartarat, malat, asetat, tanat, fenolat, folat dan vanilat 

(Simanjuntak & Siahaan, 2011).  

 

Penurunan pH dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber nutrien bagi mikroorganisme 

untuk bertumbuh dan masih mampu menghasilkan metabolisme senyawa asam organik. 

Penggunaan sukrosa pada kombucha dapat menjadi sumber nutrient bagi 

mikroorganisme selama fermentasi yang akan mempengaruhi penurunan pH itu sendiri. 

Pada awal fermentasi, penurunan pH terjadi cukup signifikan akibat bakteri dan yeast 

pada starter kombucha akan mendegradasi sukrosa menjadi senyawa asam organik 

seperti asam asetat, asam glukonat dan asam organik lainnya, sehingga semakin banyak 

asam organik yang terbentuk mengakibatkan penurunan pada pH kombucha 

(Sreeramulu et al, 2000; Nainggolan, 2009). Maka dari itu, pada awal fermentasi 

penurunan nilai pH berkisar 0.6 – 0.8 dikarenakan kandungan sukrosa dan sumber 

nutrien masih tersedia untuk pertumbuhan dan proses metabolisme dari mikroorganisme 

dalam menghasilkan senyawa asam organik. Nilai pH kombucha berbasis teh putih 

bernilai konstan pada hari ke 10 – 14, hal ini dikarenakan perubahan jumlah sel 

mikroorganisme mulai mengalami kestabilan. Dengan begitu pembentukan senyawa 

asam organik akan menurun sehingga penurunan nilai pH sangat kecil atau konstan.  

 

Mikroorganisme Acetobacter sp juga ikut berperan dalam penurunan pH, dikarenakan 

pH awal larutan yang mendekati pH 4 yang membentuk kondisi optimal pertumbuhan 

dan aktivitas metabolisme dari Acetobacter sp sehingga akan dihasilkan asam asetat 

yang dapat menurunkan pH larutan (Aditiwati & Kusnadi, 2003).  Selain itu, pada 
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penelitian kombucha ini juga dilakukan penambahan bakteri asam laktat yang mampu 

menghasilkan asam dan menurunkan pH. Proses fermentasi yang melibatkan bakteri 

asam laktat diketahui akan membentuk asam – asam organik yang di ikuti dengan 

penurunan pH. Asam laktat dan asetaldehid yang terbentuk akan menurunkan pH dari 

media fermentasi atau meningkatkan derajat keasaman serta menimbulkan aroma yang 

khas (Musdholifah & Zubaidah, 2016).  

 

Penurunan pH selama fermentasi kombucha memiliki hubungan dengan total BAL dan 

jumlah sel. Semakin tinggi total BAL maka nilai pH juga akan semakin menurun, serta 

semakin besar jumlah sel maka perubahan pH juga semakin besar. Perubahan pH 

selama fermentasi kombucha pada konsentrasi teh putih 0,5% memiliki perubahan yang 

paling besar yang dibandingkan dengan konsentrasi teh putih 0,7% dan 0,3%. 

Seharusnya semakin tinggi konsentrasi maka perubahan pH akan semakin besar, 

ketidaksesuaian ini dapat dikarenakan terganggunya pertumbuhan mikroorganisme. 

Namun, perlu diingat kembali bahwa pada teh putih memiliki senyawa yang bersifat 

antimikroba sehingga juga dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan 

perubahan pH. Penelitian yang dilakukan oleh Widyasanti (2015) menyatakan bahwa 

pada ekstrak teh memiliki aktivitas antimikroba yang sedang terhadap penghambatan 

bakteri gram positif (S. Aureus dan S. epidermidis) dan gram negatif (E. coli  dan P. 

Aureuginosa). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak teh, maka zona hambat akan semakin 

besar. Perubahan pH pada konsetrasi 0,7% lebih kecil dari 0,5% dapat dipengaruhi ada 

senyawa antimikroba pada konsentrasi 0,7% yang lebih tinggi sehingga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan perubahan pH.  

 

Berdasarkan hasil analisa model matematik diketahui terdapat titik kritis pada total BAL 

selama fermentasi. Pada saat titik kritis pH selama fermentasi mengalami penurunan 

yang cukup signifikan, dimana penurunan pH paling besar dan cepat di perlakuan 0.5%  

di hari ke 6 penurunan pH paling besar. Sedangkan pada perlakuan 0.3% dan 0.7% 

mengalami penurunan pH yang hampir sama. Hanya saja pada perlakuan 0,7% memiliki 

titik kritis penurunan pH lebih cepat yankni di hari ke 7, sedangkan titik kritis 

penurunan pH perlakuan 0.3% pada hari ke 8. Dimana pada saat titik kritis pertumbuhan 
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dari BAL pada kondisi yang maksimum dengan begitu perubahan pH pada titik kritis 

menjadi yang maksimal.  

 

Kisaran pH akhir kombucha berbasis teh putih ini pada pH 2,9 – 3,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa kombucha berbasis teh putih masih dapat diterima dan aman untuk 

di konsumsi karena nilai pH pada kombucha masih dalam batas nilai pH pencernaan. 

Menurut Naland (2008) pH kombucha yang aman dan baik untuk dikonsumsi berkisar 

pH 3,00. Bila kombucha memiliki nilai pH dibawah 3,00 maka kombucha perlu 

diencerkan dahulu sebelum dikonsumsi. pH yang terlalu rendah akan berakibat buruk 

pada dinding saluran pencernaan, terlebih pada penderita penyakit maag.  
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