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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of starter concentration of kombucha 
pineapple juice. The method used in this study was experimental method with completely randomized 
design (CRD) with one factor which consist of treatments, 0%, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% of 
starter concentration. Parameters observed were chemical quality (pH and total acid), organoleptic 
quality (flavor, odor, and color), and microbial quality (total bacteria and total yeast). Chemical and 
orgenoleptic data were analyzed by analysis of variance at 5% significant level by using software Co-
Stat and difference data by using honestly significant difference (HSD)test . The results showed that 
starter concentration significantly affected the quality of pH, total acid, total bacteria, total yeast, of 
flavor, odor, color (Hedonic and scoring method). However, it did not affect the quality of color 
(scoring). Five percent of starter concentrationis recomended as the best treatment to produce 
kombucha pineapple juice with pH 3.3, total acid 0,11 %, total bacteria 1,1 logCFU/ml, total yeast 
1.16 logCFU/ml with pineapple flavor, sour less, and yellow color. 

 
Keywords :Fermentation, Starter Kombucha, Pineapple Juice. 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter terhadap mutu teh 

kombucha sari buah nanas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu konsentrasi 
starter 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. mutu Kimia  (Total asam dan pH), dan sifat sensoris 

rasa, aroma dan warna (metode hedonik dan mutu hedonik) kombucha sari nanas. Data hasil 
pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software  Co-Stat. 
apabila hasil pengamatan terdapat perbedaan yang nyata maka diuji lanjut menggunakan uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi starter memberikan pengaruh 
berbeda nyata (signifikan) terhadap total pH, total asam, total bakteri, total khamir, rasa, aroma dan 

warna (metode hedonik dan mutu hedonik). Konsentrasi starter 5% direkomendasi sebagai perlakuan 
terbaik untuk menghasilkan teh kombucha sari buah nanas, karena memiliki mutu terbaik dengan pH 
3,3, total asam 0,11 %, total bakteri 1,1 logCFU/ml, total khamir 1,16 logCFU/ml dengan rasa khas 

nanas, aroma agak asam, dan kuing agak jernih.  
 
Kata kunci: Fermentasi, Starter Kombucha, Sari Buah Nanas. 
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PENDAHULUAN 

Kombucha merupakan hasil 
fermentasi larutan  teh  dengan bantuan 

bakteri (Acebacter xlynum) dan  beberapa 
jenis khamir (Marwati at al, 2013)  yang 
difermentasi selama  4-12 hari untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  Kultur 
kombucha merupakan kerjasama simbiotik 
dari Acetobacter xylinum dan  Saccharomyces 
cereviseae, (Malbasa, 2008). Sel  kapang 
akan menghidrolisis sukrosa membentuk 

glukosa dan fruktosa untuk produksi ethanol, 
sedangkan bakteri akan mengkonversi 
glukosa membentuk asam glukonat dan 

fruktosa akan membentuk asam 
asetat(Malbasa, 2008). 

Kombucha merupakan minuman 

fermentasi yang kaya akan gizi. Nilai gizi yang 
terkandung di dalam kombucha berupa kalori 
40 kal, karbohidrat 8 g, gula 8 g, protein, 

vitamin C 0,1152 mg, asam folat 0,6420 mg, 
dan  riboflavin 1,1594 mg (Selama fermentasi 
kultur kombucha akan menghasilkan sejumlah 

alkohol (0,5- 1%), karbon dioksida, vitamin B 
kompleks (B1/tiamin, B2/riboflavin, B3/niasin 
nicotinic acid, B6/piridoksin, 

B12/sianokobalamin, b15), vitamin C, asam 
folat (citroforum factor atau leucovorin), asam 

glukoronat, asam asetat, asam hyaluronic 
(asam hyaluronidase) asam chondroitin sulfat, 
asam laktat (asam 2- hidroksipropanoat), 

senyawa mirip Acetaminophen, asam amino 
esensial, enzim, antibiotik dan kandungan lain 
seperti polifenol dan usnic acid yang berperan 

sebagai antivirus dan antibakteri yang seluruh 
kandungan gizi dalam kombucha tersebut 
bermanfaat dalam kesehatan (Hidayat et al., 
2006 ; Naland, 2008).  

Teh kombucha memiliki banyak manfaat, 
seperti melancarkan pencernaan, menurunkan 

risiko arterosklerosis, dan membantu 
mengeluarkan racun dari tubuh. Namun bagi 
orang menderita diabetes 

pengkonsumsiannya harus dibatasi, hal ini 
diakenakan teh kombucha mengandung gula 
yang cukup tinggi (Rizky, 2013). Kandungan 

asam glukonat yang ada pada minuman 
kombucha mampumemperkuat daya 

kekebalan tubuh terhadap infeksi dari luar 
serta mempunyai kemampuan untuk 
mengikat racun dan mengeluarkannya dari 

tubuh lewat urin. Kandungan antimikrobia 
pada minuman kombucha mampu 
menghambatpertumbuhan Shigella sonnei, 
Escherichia coli, dan Salmonella 
typhimurium(Hidayat et al., 2006). 

Kombucha dapat dibuat dengan berbagai 

macam jenis bahan. Namun pada dasarnya 
kombucha di buat dari teh, seperti halnya 

penelitian Susilowati (2013) menggunakan teh 
hijau Arraca kiara. Dengan berkembang 
teknologi pangan saat ini banyak dilakukan 

berbagai inovasi dalam mengembangkan 
produk kombucha, yakni mengganti bahan 
dengan buah-buahan, seperti kombucha salak 

dalam penelitian Yusman (2016) dan 
Nurhermi (2015) menggunakan jagung manis 
sebagai bahan dasar pembuatan kombucha.  

Indonesia merupakan salah satu Negara 
terbesar penghasil komoditas pertanian 
(Aak,2010). Komoditas pertanian yang 

dihasilkan salah satunya adalah buah-buahan, 
yakni nanas. Nanas (Ananas comosus (L.) 
Merr.) adalah sejenis tumbuhantropis yang 

berasal dari Brasil, Bolivia, dan Paraguay. 
Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-

nanasan (Famili Bromeliaceae). Perawakan 
(habitus) tumbuhnya 
rendah, herba (menahun) dengan 30 atau 

lebih daun yang panjang, berujung tajam, 
tersusun dalam bentuk roset mengelilingi 
batang yang tebal dan memiliki berbagai 

kandungan nutrisi (Azizah,2012).  
Buah  nanas mengandung gula dan 

vitamin serta garam  mineral yang penting 

dalam  makanan. Nanas juga memiliki aroma 
dan flavor yang khas dan cukup kuat hal ini 
menyebabkan nanas sering digunakan dalam 

industri sari buah. Aroma dan flavor nanas 
berasal dari komponen volatil dan nonvolatil 
(Nusmawarhaeni, 1999).Di samping itu  nanas 

memiliki kandungan  nutrisi yang sangat 
bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nanas 

mampumencegah degenerasi macula, 
meningkatkan imunitas, membantu 
melancarkan percernaan, mencegah 

hipertensi, meredakan mual, memperkuat 
tulang, menjaga kesehatan kulit, memperbaiki 
kulit kaki, melembabkan kulit(purwono, 

2007).Pemanfaatan nanas dalam pembuatan 
kombucha di dasari oleh kandungan  nutrisi 
yang dimiliki nanas memungkinkan untuk 

pertumbuhan mikroba yang akan digunakan 
sebagai stater atau kultur saat fermentasi 
kombucha berlangsung dan penggunaan 

nanas dalam pembuatan kombucha dapat 
meningkatkan nilai mutu buah nanas. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

mutu teh kombucha adalah bahan baku, dan 
proses fermentasi (konsentrasi starter, pH, 
suhu, kadar sukrosa awal, lama fermentasi). 

Bahan baku merupakan faktor utama yang 
sangat mempengaruhi mutu kombucha. 

Dalam pembuatan kombucha di butuhkan 

https://hellosehat.com/makan-di-malam-hari-bikin-gemuk-mitos-atau-fakta/
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://id.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://id.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://id.wikipedia.org/wiki/Habitus
https://id.wikipedia.org/wiki/Herba
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_tahunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun


 

 
 

bahan baku yang mampu memiliki kandungan 

nutrisi yang memungkinkan untuk 
pertumbuhan mikroba yang akan digunakan 

sebagai starter atau kultur saat fermentasi 
kombucha berlangsung. Konsentrasi starter 
akan berpengaruh pada produksi asam asetat 

(Aditiyawati, 2003) dimana asam asetat 
merupakan produk asam terbesar dalam 
fermentasi kombucha (Rinihapsari, 2008). 

Starter merupakan media berisi mikroba 
tertentu dan digunakan untuk memacu 
tumbuhnya mikroba yang diharapkan. Loncar 

(2014) menyatakan  bahwa suhu 280 C 
merupakan suhu optimal untuk fermentasi 
kombucha. pH dan kadar sukrosa awal juga 

akan mempengaruhi produksi asam asetat. 
Hasil penelitian Aditiawati dan Kusnadi (2003) 
menyatakan pH awal 5 pada medium dan 

penambahan sukrosa awal 10% merupakan 
kondisi yang paling banyak memproduksi 

asam asetat. Lama fermentasi juga 
berpengaruh pada kadar senyawa kimia 
kombucha. Dengan adanya perbedaan 

fermentasi maka akan dihasilkan kadar 
senyawa kimia yang berbeda pula (Rahayu, 
2009) 

Konsentrasi starter akan berpengaruh 
pada mutu teh kombucha yang dihasilkan. 
Menurut Nurhermi  (2015)  dalam  

penelitiannya digunakan  konsentrasi stater 
15%  pada teh  kombucha jagung manis,   
pada  penelitian  Susilowati  (2013) 

menggunakan starter dengan  konsentrasi 5%  
untuk menghasilkan kombucha Arraca kiara. 
Selain itu Yusman (2010) menggunakan 10% 

starter untuk menghasilkan teh kombucha 
salak. Berdasarkan uraian di atas maka 

dilakukanpenelitianpengaruhkonsentrasistarter 
terhadapmutukombuchasari buah nanas 
 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan  yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  Nanas yang di dapat dari 
pasar Sayang-sayangRembiga , kultur 

kombucha dari Indo kombucha, gula pasir 
(merk „gulaku‟), NaoH 0.1 N, Indikator pp, 
Media Herstin Scremn yang terdiri dari 

glukosa, yeast ekstract, peptone for 
bacto,Asam sitrat, MgSO4.7H2O, Ethanol 
absolute, N2HPO4 dan agar, Media Potato 
Dextrose Agar (PDA) merk Oxoid CM0139, 
larutan buffer phosphate, alkohol dan 
aquades,  

Alat-alat yang digunakandalam proses 

pembuatan the kombuchaadalahgelasukur, 

pisau anti karat, blender, aluminium foil, 

baskom, tabungreaksi, raktabungreaksi, 

cawan petri, lampubunsen, pipet mikroukuran 

1 ml dan 0.1 ml, blue tip, yellow tip, 

erlenmeyer, vortex (Hridolph, Jerman), 

Laminar air flow merkIsoside,Waterbath, pH 

meter merkSchoot, timbangananalitik (Kern 

ABJ, Jerman), drigalski, incubator merk 

(Memmert, Jerman), tissue, kertas label, 

sarungtangan, danalat-alattulis. 

Metode  

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental 
yang dilaksanakan di Laboratorium. 

Rancangan percobaan  yang digunakan dalam 
penelitian adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) satu faktor  yaitu lama fermentasi (F) 

dengan perlakuan sebagai berikut  
FI =  0 % 
F2 = 5 % 

F3 = 10 % 
F4 =  15 % 

F5 =  20 % 
F6 =  25 % 

Setiap unit perlakuan diulang tiga kali 

sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Data 
hasil pengamatan kimia dan organoleptik 
dianalisis dengan analisis keragaman (Analysis 

of Variance) pada taraf nyata 5 % dengan 
menggunakan software Costat. Apabila 
terdapat beda nyata data Mikrobiologi kimia 

dan organoleptik dilakukan uji lanjut dengan 
uji Beda Nyata Jujur (BNJ) (Hanafiah, 2012) 

Parameter yang diuji dalam penelitian 

ini yakni analisa mutu teh kombucha meliputi 
parameter Mikrobiologi dilakukan dengan 
(menghitung jumlah bakteri Acetobacter dan 

Jumlah khamir Saccaromycescerevisese 
dengan metode hitungan cawan (Spread 
plate) menggunakan media Herstin Scremn 
untuk pengujian Total  Acetobacter dan media 
Potato Dextrose Agar untuk pengujian total 

khamir(Roberts et al., 1995) Parameter kimia 
yaitu nilai pH dan total asam, serta mutu 
organoleptik yaitu rasa, aroma dan warna.  

Data organoleptik meliputi rasa, 
aroma, danwarna yang dinyatakan dalam 
skala numerik (hedonik: 1= sangat tidak 

suka, 2= tidak suka, 3= agak suka, 4= suka 
dan 5 = sangat suka), sedangkan mutu 
organoleptik secara skoring dengan kriteria 

rasa (1= sanat khas nanas, 2= tidak khas 
nanas, 3=  Agak khas nanas, 4= khas nanas, 
5=  sangat khas nanas), aroma (1= Sangat 

asam, 2=  Tidakasam, 3= Agak asam, 4= 
asam, 5=Sangat asam), warna 



 

 
 

(1=kuningsangat keruh, 2= kuningkeruh, 3= 

kuningAgak jernih, 4= kuningjernih, 5= 
kuningSangat jernih).  

 
Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan 3  

tahapan pertama yakni pembuatan sari buah 
nanas, pembuatan kultur kombucha dari sari 
buah nanas dan yang terakhir yakni proses 

pembuatan teh kombucha dari sari buah 
nanas 

Proses Pembuatan sari buah nanas 

1. Persiapan bahan baku 
2. Bahan baku utama pada pembuatan sari 

buah adalah buah nanas dengan tingkat 
kematangan kira-kira 60-80%  

3. Sortasi 

 Nanas kemudian disortasi untuk memilih 
buah yang terbaik. Ciri-ciri buah yang 
digunakan yaitu buah matang segar, 

memiliki ukuran dan warna yang relative 
seragam, tidak busuk dan tidak cacat. 

4. Pengupasan 

 Buah Nanas kemudian dilakukan 
pengupasan untuk menghilangkan ampas 
atau kulit buah nanas 

5. Pengecilanukuranataupemotongan 
Untukmempermudah proses selanjutnya 
nanas di 

potongsehinggamendapatkanukuranbuah 
yang lebihkecil 

6. Pencucian 
  Kemudian dimasukkan kedalam bak 

pencucian untuk membersihkan buah 

nanas  
7. Penghancuran 
 Nanas yang telah dipotong selanjutnya 

dihancurkan menggunakan Blender, hingga 
didapatkan sari buah nanas.  

8. Penyaringan 

Untuk mendapatkan sari buah nanas yang 
utuh, dilakukan tahap penyaringan. 

9. Penambahan gula 
 Sari buah nanas kemudian ditambahkan 

gula sebanyak 10%. 
10. Pasteurisasi 

Pasteurisasi sari buah nanas pada 
Waterbath dengan suhu 800C. Selama 5 

menit untuk memudahkan proses 
pelarutan gula secara sempurna , selain itu 
pasteurisasi juga bertujuan untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya 
kontaminasi dari mikrobalainnya. 

11. Pendinginan 

Sari buah nanas setelah dilakukan proses 
Pasteurisasi hingga jadilah sari buah 
nanas.  

Propagasi Kultur Kombucha dari Sari 

Nanas 

Pembuatan kultur kombucha dari sari 

buah nanas mengacu Ningtyas (2015) dengan 
tahapan : 
1. Sari buah nanas dangula 10% (45 ml) 

disiapkan sebagai media tumbuh mikroba 
2. Inokulasi stater 5% kedalam media sari 

buah nanas 

3. Setelah dilakukan inokulasi kemudian 
kultur kombucha tersebut diinkubasi pada 
suhu ruang selama 24 jam  

4. Perlakuan tersebut diulang setiap akan 
membuat teh Kombucha dari sari buah 

Pembuatan Kombucha Sari Buah Nanas 

 Pembuatan Teh Kombucha dari sari buah 
nanas dapat dilakukan secara sederhana. 
Proses pengolahannya terdiri dari 2 tahap 

yakni 
1. Dicampurkan sari buah nanas dengan 

starter kombucha, yakni 0%, 5%, 10%, 
15%, 20%, dan 25% 

2. Difermentasi selama 8 hari dengan tidak 

boleh terkena sinar matahari. Pengolahan 
teh Kombucha sari buah nanas pada 
penelitian ini secara lengkap dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

MutuK imia 

1. Total Asam 

Perlakuan pengaruh konsentrasi starter 
memberikan hasil yang berbeda nyata 

terhadap total asam teh kombucha sari buah 
nanas dan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik pengaruh Konsentrasi 

Starter terhadap Total Asam Teh Kombucha 
Sari Buah Nanas 

 

 Berdasarkan Gambar 1, bahwa rata-
rata nilai total asam yang didapatkan selama 
penelitian berkisar antara 0,04 sampai dengan 

0,14. Nilai total asam tertinggi terdapat pada 
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perlakuan konsentrasi starter 25% sedangkan 

total asam terendah terdapat pada perlakuan 
konsentrasi 0% atau tanpa starter. Terlihat 

pada gambar diatas dengan adanya 
penambahan starter, total asam teh 
kombucha sari buah nanas semakin tinggi, 

total asam berangsur-angsur semakin 
meningkat setelah penambahan starter 5% 
hinggan 25% dengan nilai total asam 0,11 

sampai dengan 0,14. Dari data tersebut dapat 
dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 
starter yang ditambahkan maka semakin 

tinggi pula total asam yang diperoleh. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Napitupilu (2015) 
yang mengatakan bahwa lama fermentasi dan 

konsentrasi starter akan meningkatkan jumlah 
total asam pada bahan yang disebakan oleh 
meningkatnya konsentrasi starter yang dapat 

mempercepat pembentukan asam asetat, 
sehingga dalam waktu fermentasi yang sama 

akan menghasilkan kadar asam asetat yang 
lebih banyak. MenurutRinihapsari (2008), 
asam asetat merupakan bagian terbesar dari 

asam yang dihasilkan selama proses 
fermentasi kombucha. 
 Peningkatan total asam sebandng 

dengan semakin banyaknya konsentrasi 
starter. Selain itu, peningkatan total asam 
juga dimungkinkan karena mikroorganisme 

dalam kombucha, pertumbuhannya dalam 
fase logaritmik. Aditiwati (2003) menyatakan 
bahwa setelah dua hari, laju pertumbuhan 

sel-sel khamir meningkat. Hal ini dikarenakan 
ketersediaan substrat serta pH medium cocok 
untuk pertumbuhan sel khamir dalam 

mengubah glukosa-glukosa menjadi alkohol 
dan asam-asam organik. Begitu juga dengan 

pertumbuhan bakteri asam asetat. Setelah 
hari ke-2, kondisi substrat sudah cocok untuk 
pertumbuhan sel-sel bakteri asam asetat. Hal 

ini dikarenkan dalam medium sudah terdapat 
metabolit hasil dari metabolism sel-sel khamir 
yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa dengan bantuan enzim invertase.  
 
2. pH 

 pH  adalah ukuran konsentrasi ion 
hidrogen dari larutan. 

Pengukuran pH (potensial Hidrogen) akan 
mengungkapkan jika larutan bersifat asam 
atau alkali (atau basa). Jika larutan tersebut 

memiliki jumlah molekul asam dan basa yang 
sama, pH dianggap netral. Salah satu faktor 
penentu mutu kombucha adalah derajat 

keasaman atau pH. Berdasarkan tabel 5, 
menunjukkan bahwa konsentrasi starter 
berbeda yakni 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 

25% memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap nilai pH teh kombucha sari 
buah nanas. Pengaruh perlakuan konsentrasi 

starter terhadap nilai pH teh kombucha sari 
buah nanas dapat dilihat pada Gambar 2, 
sebagaiberikut : 

 

 
Gambar 2. Grafik pengaruh Konsentrasi 

Starter terhadap Nilai pH Teh Kombucha Sari 

Buah Nanas 
 

Berdasarkan gambar 2, bahwa rata-

rata pengaruh perlakuan konsentrasi starter 
terhadap nilai pH teh kombucha sari buah 
nanas yang diperoleh dari hasil penelitian 

berkisar antara 3,58 sampai dengan 2,67. 
Nilai pH tertinggi terdapat pada perlakuan 
onsentrasi starter 0% sedangkan nilai pH 

terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi 
starter 25%. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Nurhermi (2010) bahwa terjadi penurunan pH 
sampel teh kombucha jagung manis dari pH 4 
dan berakhir pada pH 2,7 seiring dengan 

jumlah peningkatan konsentrasi starter.Hal ini 
disebabkan terakumulasinya zat-zat asam 
yang terbentuk selama fermentasi. Asam-

asam yang terbentuk merupakan hasil 
metabolisme bakteri asam asetat, sehingga 
menurunkan pH media. Pernyataan tersebut 

juga didukung oleh Rahayu (2007) yang 
mengatakan perubahan nilai pH kombucha 
disebabkan karena peningkatan konsentrasi 

zat-zat asam selama proses fermentasi, 
sukrosa yang tersedia di dalam media 
menyebabkan mikroorganisme 

memetabolisme sukrosa menjadi asam 
organik.Perlakuan konsentrasi starter yang 

semakin meningkat, menyebabkan semakin 
menurunnya pH medium. Dengan adanya 
konsentrasi starter yang semakin banyak, 

dimungkinkan pembentukan asam asetat 
semakin cepat pula, sehingga dengan adanya 
asam asetat yang semakin banyak, maka 

akan menyebabkan penurun pH.  
 Penurunan nilai pH kombucha juga 
terjadi karena selama proses fermentasi 

khamir mensintesis gula menjadi etanol dan 
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oleh bakteri asetat dirombak menjadi asam-

asam organik, seperti asam asetat dan asam 
glukonat, Beberapa konsentrasi asam-asam 

organik tersebut mengakibatkan penurunan 
pH medium fermentasi (Afifah, 2010). 
Semakin meningkatnya kandungan asam 

suatu bahan maka nilai pH akan semakin 
menurun. Naidu (2000), menambahkan 
bahwa asam asetat yang terlarut akan 

terdisosiasi untuk melepaskan proton-proton 
bebas yang menyebabkan penurunan pH 
medium. Dengan meningkatnya total asam, 

maka nilai pH akan semakin meningkat. 
Sehingga konsentrasi starter akan 
berpengaruh pada peningkatan total asam 

yang menyebabkan menurun nilai pH suatu 
produk.  

MutuMikrobiologi 

1. Total Saccharomyces cereviceae 

Proses pembuatan kombucha dilakukan 

dengan adanya penambahan starter berupa 
khamir yakni Saccharomyces cereviceae. 
Dengan adanya Saccharomyces cereviseae 
pada kombucha maka dapat terjadi proses 
fermentasi. Penambahan starter pada 
kombucha merupakan salah satu indikator 

keberhasilan dalam pembuatan teh kombucha 
sari buah nanas, apabila jumlah khamir 
sangat banyak maka tentunya akan 

mempengaruhi mutu organoleptik produk. 
Sehingga perlu dilakuakan perhitungan jumlah 
koloni Saccharomyces cereviceae. Khamir 

merupakan fungi uniseluler yang melakukan 
reproduksi secara pembelahan. Pengaruh 
konsentrasi starter terhadap total khamir teh 

kombucha sari buah nanas dapat dilihat pada 
Gambar3, sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

StarterTerhadap Total Khamir Teh Kombucha 

Sari Buah Nanas 
 

Berdasarkan Gambar 3,  bahwa 

konsentrasi starter memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata terhadap total 

Saccharomyces cereviceae teh kombucha sari 

buah nanas. Peningkatan total Saccharomyces 
cereviseae kombucha sari buah nanas pada 

konsentrasi starter 5% dan 10%, hal ini 
terjadi karena pada awal fermentasi gula 
sebagai nutrisi atau substrat untuk 

pertumbuhan mikroba tersedia dalam jumlah 
cukup banyak, sehingga pertumbuhan 
mikoorganisme akan semakin cepat. Menurut 

Novirisandi (2012) bahwa mikroba akan 
tumbuh dengan baik apabila susbtrat dan 
lingkungan untuk pertumbuhannya sesuai. 

Sedangkan penurunan total khamir terjadi 
pada konsentrasi starter 15%, 20% dan 25%. 
Hal ini disebabkan oleh  adanya persaingan 

antara kedua mikroorganisme yang 
digunakan, yakni Saccharmyces cereviceae 
dan Acetobacter xylinumuntuk mendapatkan 

nutrisi, sehingga pertumbuhan akan semakin 
lambat. Kedua mikroorganisme tersebut akan 

berkompetisi. Peristiwa ini ditandai dengan 
menurunnya sel hidup dan pertumbuhannya. 
Kompetisi terjadi pada 2 populasi mikroba 

yang menggunakan nutrient atau makanan 
yang sama, atau dalam keadaan nutrient 
terbatas.  

 

2. Total Acetobacterxylinum 

 Kombucha merupakan minuman 

fungsional yang membutuhkan 
mikroorganisme untuk proses fermentasinya. 
Mikroorganisme yang dibutuhkan ialah bakteri 

berupa Acetobacter xylinum. Adanya 
Acetobacter xylinum dapat menghasilkan 
asam asetat dari proses fermentasi. 

Penambahan starter pada kombucha 
merupakan salah satu indikator keberhasilan 
dalam pembuatan teh kombucha sari buah 

nanas, apabila jumlah Acetobacter xylinum 
sangat banyak maka tentunya akan 

mempengaruhi mutu organoleptik produk. 
Sehingga perlu dilakuakan perhitungan jumlah 
koloni Acetobacter xylinum. Pengaruh 

konsentrasi starter terhadap total bakteri teh 
kombucha sari buah nanas dapat dilihat pada 
Gambar 4, sebagai berikut : 
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Starter Terhadap Total Bakteri Teh Kombucha 

Sari Buah Nanas 
 

Berdasarkan Gambar 4, bahwa 
pengaruh konsentrasi starter terhadap total 
Acetobacter xylinum memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata, dimana pada konsentrasi 
starter 0% sama sekali tidak terdapat 
Acetobacter xylinum. Pada konsentrasi starter 

5% dan 10% terjadi peningkatan 
pertumbuhan Acetobacter xlynum, namun 
pada konsentrasi starter 15%, 20% dan 25% 

terjadi penurunan pertumbuhan Acetobacter 
xylinum. hal ini terjadi karena pada awal 
fermentasi gula sebagai nutrisi atau substrat 

untuk pertumbuhan mikroba tersedia dalam 
jumlah cukup banyak, sehingga pertumbuhan 
mikoorganisme akan semakin cepat. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Novirisandi 
(2012) yang mengatakan bahwa pada awal 

fermentasi gula sebagai nutrisi atau substrat 
untuk pertumbuhan mikroba tersedia dalam 
jumlah cukup banyak, mikroba akan tumbuh 

dengan baik apabila susbtrat dan lingkungan 
untuk pertumbuhannya sesuai. Namun pada 
konsentrasi starter yang semakin tinggi terjadi 

penurunan, hal ini terjadi dikarenakan adanya 
persaingan antara kedua mikroorganisme 
yang digunakan, yakni Saccharmyces 
cereviceae dan Acetobacter xylinum untuk 
mendapatkan nutrisi, sehingga pertumbuhan 
akan semakin lambat. Kedua mikroorganisme 

tersebut akan berkompetisi, peristiwa ini 
ditandai dengan menurunnya sel hidup dan 
pertumbuhannya. Kompetisi terjadi pada 2 

populasi mikroba yang menggunakann 
nutrient atau makanan yang sama, atau 
dalam keadaan nutrient terbatas.  

 
 

 
 
 

MutuOrganoleptik 

1. Rasa 
 Rasa merupakan salah satu sifat 

sensoris yang menentukan penerimaan 
konsumen terhadap suatu produk. Penilaian 
dari suatu produk mutu organoleptik rasa 

dilakukan menggunakan indera pencicip.  
Pengaruh perlakuan konsentrasi starter 
terhadap tingkat kesukaan (rasa) panelis 

dapat dilihat pada Gambar 5, sebagai berikut  
: 

 

 
Grafik 5. Pengaruh Konsentrasi Starter 

Terhadap Rasa Teh Kombucha Sari Buah 
Nanas 

 
Berdasarkan Gambar 5., bahwa perlakuan 

konsentrasi starter memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap rasa teh 
kombucha sari buah nanas secara hedonic 
maupun skoring. Tingkat penerimaan panelis 

terhadap rasa (hedonik) berkisar antara 3,65 
sampai 2,85. Nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan konsentrasi starter 0% sebesar 
3,65 dengan kriteria skor khas nanas, hal ini 
dikarenakan pada konsentrasi starter 0% 

starter tidak ditambahkan pada sampel, pada 
perlakuan tersebut sampel dianggap sebagai 
kontrol, dengan kata lain perlakuan tersebut 

dijadikan sebagai pembanding untuk melihat 
tingkat penerimaan panelis terhadap sampel 
yang diteliti. Hal ini juga disebabkan karena 

gula yang ada pada media tidakterurai oleh 
Acetobacter xylinum dan Saccharomyces 
cereviceae sehingga rasa manis dan rasa 

buah yang digunakan masih bisa dirasakan. 
Perlakuan tanpa konsentrasistarter tersebut 
menghasilkan rasa yang tidakberubah, 

sehingga panelis menyukai perlakuan 
konsentrasi tanpa starter. Sedangkan nilai 
kesukaan terendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi starter 25% sebesar 2,85 dengan 
kriteria skor agak khas nanas. Hal ini 

dikarenakan selama fermentasi, starter yang 
ditambahkan berupa Saccharomyces 
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cereviceae akan mengurai gula dan berubah 

menjadi gas (CO2)sehingga menghasilkan 
asam-asam organik. Asam-asam organik yang 

dihasilkan selama proses fermentasi, seperti 
asam asetat dan asam glukonat sehingga rasa 
khas buah nanas yang digunakan mulai 

menghilang dan digantikan oleh rasa asam 
Simanjuntak (2011). Semakin tinggi 
konsentrasi starter yang ditambahkan maka 

akan semakin memperbanyak penguraian 
gula yang terjadi oleh Saccharomyces 
cereviceae, sehingga semakin merubah rasa 

manis dan rasa khas nanas menjadi rasa agak 
khas nanas.  

2. Aroma  

 Aroma merupakan salah satu sifat 
sensoris yang menentukan penerimaan 
konsumen terhadap mutu suatu produk. 

Aroma dari produk yang telah mengalami 
proses pengolahan seharusnya sesuai dengan 

aroma bahan baku utama yang digunakan. 
Hubungan pengaruh konsentrasi starter 
terhadap aroma  teh kombucha sari  buah 

nanas dapat dilihat pada Gambar 6.,  sebagai 
berikut : 
 

 
Gambar 11. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Starter Terhadap Aroma Teh Kombucha Sari 

Buah Nanas 

Berdasarkan Gambar 6, bahwa 

perlakuan konsentrasi starter memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
aroma teh kombucha sari buah nanas. 

Tingkat penerimaan panelis terhadap aroma 
berkisar antara 3,85 sampai dengan 2,8.Nilai 
penilaian panelis tertinggi terdapat pada 

perlakuan konsentrasi starter 0% sebesar 
3,85 dengan kriteria skor agak asam, hal ini 
dikarenakan pada perlakuan tersebut tidak 

ditambahkan starter yakni Saccharomyces 
cereviceae dan Acetobacter xylinum, dimana 
kedua mikroorganisme tersebut akan 

menghasilkan sejumlah asam-asam organik 

seperti asam asetat, asam glunoronat dan 

asam glukonat. Pada perlakuan tersebut tidak 
menghasilkan berbagai asam yang dihasilkan 

oleh Saccharomyces cereviceae dan 
Acetobacter xylinum melainkan hanya 
menghasilkan aroma yang berasal dari nanas, 

akan tetapi adanya aroma agak asam pada 
perlakuan tanpa starter juga dapat terjadi 
karena terdapatnya pertumbuhan jamur pada 

sampel yang telah didiamkan selama 8 hari. 
Sedangkan nilai terendah terdapat pada 
perlakuan konsentrasi starter 25% sebesar 

2,8 dengan kriteria skor sangat asam. Hal ini 
dikarenakan komponen asam yang terbentuk 
dengan adanya Saccharomyces cereviceae 
dan Acetobacter xylinum adalah senyawa 
volatil yang dapat dicium oleh indra 
penciuman manusia, dimana Saccharomyces 
cereviceae dan Acetobacter xylinum 
melakukan metabolisme terhadap sukrosa dan 

menghasilkan sejumlah asam-asam organik 
seperti asam asetat, asam glunoronat dan 
asam glukonat, yang merupakan senyawa 

volatile sehingga menimbulkan aroma asam 
yang khas. 

 

3. Warna 
 Warna merupakan parameter pertama 
yang menentukan tingkat penerimaan 

terhadap suatu produk. Penelitian secara 
subyektif dengan penglihatan masih sangat 
menentuan dalam pengujian organoleptik 

warna, bila warna yang dilihat oleh panelis 
tidak menarik akan menyebabkan rendahnya 
penilaian panelis terhadap produk tersebut. 

Warna merupakan salah satu faktor penting 
dalam keberhasilan fermentasi teh kombucha 

sari buah nanas. Pengaruh perlakuan 
konsentrasi starter terhadap tingkat kesukaan 
panelis pada warna teh kombucha sari buah 

nanas dapat dilihat pada Gambar 7, sebagai 
berikut : 
 

 
Gambar 7. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Starter Terhadap Aroma Teh Kombucha Sari 

Buah Nanas 
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 Beradasarkan gambar 7, bahwa 

perlakuan konsentrasi starter pada teh 
kombucha sari buah nanas pada warna uji 

skoring tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap warna kombucha sari 
buah nanas yang dihasilkan. Hal ini diduga 

karena warna yang dihasilkan dari seluruh 
perlakuan masih dapat diterima oleh panelis, 
seihingga tidak terdapat perbedaan antar 

perlakuan. Selain itu, konsentrasi starter yang 
ditambahkan dan lama fermentasi yang 
berlangsung belum mampu mempengaruhi 

warna teh kombuca sari buah nanas. 
Sedangkan pada uji hedonik mampu 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata. 

Diperoleh data tingkat kesukaan berkisar 
antara 3,95 sampai dengan 2,95 yang dimana 
dengan kriteria kuning agak jernih.  

Perubahan warna yang terjadi disebabkan 
oleh adanya pengaruh starter yang 

ditambahkan, Menurut Anugrah (2005) 
mikrorganisme mampu mendegradasi 
senyawa-senyawa dalam bahan pangan yang 

menyebabkan warna teh kombuchamenjadi 
berubah.  

 

KESIMPULAN 

 Perlakuan konsentrasi starter mampu 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
(signifikan) terhadap pH, Total Asam, Total 
Khamir, Total Bakteri, Rasa  (Skoring dan 

Hedonik) , dan  Aroma (Skoring dan Hedonik) 
namun memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap sifat sensoris warna 

(Uji skoring).Semakin tinggi konsentrasi 
starter maka akan menyebabkan semakin 

meningkatnya jumlah mikroorganisme, namun 
akan mengalami penurunan jika nutrisi untuk 
bertumbuh dan berkembang semakin sedikit. 

Semakin tinggi total asam teh kombucha sari 
buah nanas maka nilai pH teh kombucha sari 
buah nanas yang didapatkan akan semakin 

menurun. Aroma dan rasa yang terdapat pada 
teh kombucha sari buah nanas merupakan 
hasil dari asam-asam yang berasal dari proses 

metabolisme Saccharomyces cereviceaedan 
Acetobacter xylinum yang merupaka senyawa 
volatile. Perlakuan konsentrasi starter 5% 

merupakan perlakuan yang terbaik karena 
menghasilkan teh kombucha sari buah nanas 
dengan total asam 0,11, nilai pH 3,30, total 

Saccharomyces cereviceae 1,16 CFU/ml, total 
Acetobacter xylinum 1,1 CFU/ml, yang 
memiliki rasa khas nanas, aroma agak asam 

dan warna kuning agak jernih. 
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