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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to determine the effect of fermentation time on the quality of 

kombucha pineapple juice. The method used in this study was experimental method with randomized 
block design (RBD) with one factor which consist of treatments: 4 days, 6 days, 8 days, 10 days, 12 
days, and 14 days of fermentation time.  Parameters observed were microbial quality (total bacteria 
and total yeast), chemical quality (pH and total acid), and organoleptic quality (flavor, odor and 
colour). Chemical and organoleptic 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 fermentation time significantly affected the quality of total bacteria, total yeast, 
pH, total acid, flavor, odor and colour. Fermentation time  for four days   is recommended as the best 
treatment to produce kombucha pineapple juice with pH 3.66, total acid 0,07%, total bacteria 4.12 
logCFU/mL, total yeast 2.93 logCFU/mL with pineapple flavor, less sour, and yellow colour. 
 

Keywords: Fermentation, Kombucha, pineapple juice. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap mutu teh 
kombucha sari buah nanas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 
dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu faktor yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu lama 

fermentasi 4 hari, 6 hari, 8 hari, 10 hari, 12 hari, dan 14 hari. 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 lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda nyata (signifikan) 
terhadap Total Acetobacter, Total Khamir,  total Asam,  pH, rasa, aroma dan warna (metode hedonik 
dan skoring ). Lama fermentasi  4 hari direkomendasi sebagai perlakuan terbaik untuk menghasilkan 

kombucha sari buah nanas, karena memiliki mutu terbaik dengan total Acetobacter  4,12 Log/CFU/ml, 
Total khamir 2.93 Log/CFU/mL, Total Asam 0.07, pH 3.66 dengan rasa khas nanas, aroma agak asam, 
dan warnakuing agak jernih.  

 

Kata kunci: Fermentasi, Kombucha, Sari Nanas. 
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PENDAHULUAN 

Kombucha merupakan salah satu 
produk bioteknologi konvensional, yang dalam 

proses pembuatannya menggunakan metode 
fermentasi mikroorganisme, dalam bentuk 
simbiosis antara khamir dan bakteri yang 

dikenal dengan SCOBY (Symbiotic Colony of 
Bacteria and Yeast) (Nugroho, 2013).  Jenis 
mikroba utama yang berperan adalah 

Acetobacter xylinum dan kamir yaitu 
Sacharomycescerevisese (Blanc, 2000). Dalam 
proses fermentasi kombucha, dihasilkan 

cairan teh hasil fermentasi dan lembaran-
lembaran setebal 0,3- 1,2 cm terlihat seperti 
gelatin berwarna putih terapung yang 

merupakan hasil dari metabolisme glukosa 
oleh bakteri Acetobacter xylinum (Nainggolan, 
2009). Bakteri dan khamir kombucha yang 

bersimbiosis saat proses fermentasi teh 
kombucha merombak gula menjadi senyawa-

senyawa seperti asam, vitamin B kompleks 
(B1/tiamin, B2/riboflavin, B3/niasin nicotinic 
acid, B6/piridoksin, B12/sianokobalamin, b15), 

vitamin C, asam folat dan alkohol 
(Aryadnyani, 2012) 

Teh kombucha bermanfaat 

menstabilkan metabolisme tubuh, 
menurunkan berat badan, menormalkan 
fungsi organ-organ tubuh, mencegah kanker, 

dan meningkatkan daya tahan tubuh, 
menurunkan gula darah, sebagai anioksidan, 
mencegah rematik, stroke, mencegah 

peragangan sendi dan meningkatkan stamina 
(Suhirman, 2012). Menurut Loncar (2007) 
menyatakan bahwa untuk pembuatan  teh 

kombucha  selain menggunakan teh dapat 
juga menggunakan bahan lainnya seperti 

buah. Kultur bakteri dan khamir teh 
kombucha memerlukan medium yang 
mengandung karbon dan nitrogen untuk 

kelangsungan hidupnya (Nainggolan, 2009). 
Sumber karbon untuk pembuatan kombucha 
berasal dari gula yang digunakan, sedangkan 

sumber nitrogen berasal dari buah nanas. 
Buah nanas (Ananas comosus) 

banyak mengandung zat gizi vitamin dan 

mineral dalam 100 g buah nanas sebagai 
berikut : air 86 g, kalori 218 kj, protein 0.5 g, 
lemak 0.2 g, karbohidrat 13.5 g, serat 0.5 g, 

dan abu 0.3 g. Kandungan mineralnya 
sebagai berikut : kalsium 18 mg, besi 0.3 mg, 
magnesium 12 mg, pospor 12 mg, kalium 98 

mg dan Na 1 mg. Kandungan vitamin sebagai 
berikut: vitamin C 10 mg, tiamin 0.09 mg, 

riboflavin 0.04 mg, niasin 0.24 mg dan 

vitamin A (Irfandi, 2005). Kandungan nutrisi 
yang dimiliki nanas memungkinkan untuk 

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

 Fermentasi pada kombucha dilakukan 
oleh kultur kombucha dengan mengubah 
glukosa menjadi alkohol dan CO2 kemudian 

bereaksi dengan air membentuk asam 
karbonat. Alkohol akan teroksidasi menjadi 
asam asetat. Asam glukonat terbentuk dari 

oksidasi glukosa oleh bakteri dari genus 
Acetobacter. Kultur dalam waktu bersamaan 
akan menghasilkan asam-asam organik 

seperti asam asetat, asam laktat, asam 
glukoronat, asam folat, dan vitamin C (Rofiq, 
2002).  Bakteri Acetobacter xylinum 
mengubah gula menjadi selulosa yang disebut 
nata dan melayang dipermukaan medium 
(Rinihapsari, 2008).  

 Faktor-faktor penting yang 
mempengaruhi mutu kombucha diantaranya 

yakni jumlah inokulum (bibit), suhu inkubasi, 
pH, kadar sukrosa awal dan lama fermentasi.  
Jumlah inokulum akan berpengaruh pada 

produksi asam asetat (Aditiyawati, 2003) 
dimana asam asetat merupakan produk asam 
terbesar dalam fermentasi kombucha 

(Rinihapsari, 2008). 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. Selain itu lama fermentasi akan 
berpengaruh pada kadar senyawa kimia 

kombucha.  
 Rahyu (2009) menyatakan bahwa 
lama fermentasi berpengaruh pada kadar 

senyawa kimia dalam kombucha, dengan 
adanya perbedaan lama fermentasi, maka 
akan dihasilkan kadar senyawa kimia yang 

berbeda pula.  Penelitian yang dilakukan oleh 
Pratama, dkk (2015) dengan fermentasi 
selama 6 hari menghasilkan teh kombucha 

kulit buah manggis dengan kualitas terbaik. 
Menurut Mutiara (2014) fermentasi selama 8 
hari menghasilkan mutu terbaik pada 

kombucha dari ekstrak daun jambu biji. 
Penelitian Ningtyas (2015) mendapatkan hasil 
terbaik pada lama fermentasi selama 12 hari 

terhadap teh kombucha dari rebusan jagung 
manis. Menurut Susilowati (2013) hasil terbaik 

menggunakan lama fermentasi selama 14 hari 
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terhadap teh kombucha dari ekstrak teh hijau 

lokal. Penelitian lama fermentasi untuk 
menghasilkan teh kombucha sari buah nanas 

masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian 
diatas maka telah dilakukan penelitian 
tentang pengaruh lama fermentasi terhadap 

mutu teh kombucha dari sari buah nanas  
 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  nanas madu (varietas 
queen) yang di dapat dari pasar Kebon Roek 
Ampenan , kultur kombucha dari Indo 

kombucha, gula pasir (merk ‘gulaku’), NaoH 
0.1 N, Indikator pp, Media Herstin Scremn 
yang terdiri dari glukosa, yeast ektract, 
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 digunakan dalam proses 

pembuatan teh kombucha adalah gelas ukur, 

pisau anti karat, blender, aluminium foil, 

baskom, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

cawan petri, lampu bunsen, pipet mikro 

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

erlenmeyer, vortex (Hridolph, Jerman), 

Laminar air flow merk Isoside,Waterbath, pH 

meter merk Schoot, timbangan analitik (Kern 

ABJ, Jerman), drigalski, inkubator merk 

(Memmert, Jerman), tissue, kertas label, 

sarung tangan, dan alat-alat tulis. 

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= 4 hari 

F2= 6 hari 
F3=8 hari 
F4= 10 hari 

F5= 12 hari 
F6= 14 hari 

 
Setiap unit perlakuan akan 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 akan diuji dalam 

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

Acetobacter dan Jumlah khamir Saccaromy 
ces cerevisese 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, dan warna 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=  Tidak asam, 3= Agak asam, 4= 
asam, 5=Sangat asam), warna (1=kuning 

sangat keruh, 2= kuning keruh, 3= kuning 
Agak jernih, 4= kuning jernih, 5= kuning 
Sangat 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 
Bahan baku utama pada pembuatan air 
rebusan buah nanas yakni buah nanas 

dengan kematangan kira-kira 80% 
2. Sortasi 

Buah nanas kemudian disortasi untuk 

memilih buah yang terbaik. Ciri ciri buah 
yang digunakan yakni buah segar, 
memiliki ukuran dan warna yang relatif 

seragam, tidak busuk dan tidak cacat 
3. Pengupasan  

Buah Nanas kemudian dilakukan 

pengupasan untuk menghilangkan ampas 
atau kulit buah nanas 

4. Pengecilan ukuran atau pemotongan 
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Buah nanas di potong untuk 

mendapatkan ukuran buah yang lebih 
kecil dan seragam 

 
5. Penghancuran 

Penghancuran nanas dilakukan dengan 

menggunakan waring blender hingga 
didapatkan bubur nanas yang benar 
benar halus 

6. Penyaringan 
Bubur buah nanas disaring dengan kain 
saring steril untuk mendapatkan sari buah 

nanas yang bersih tanpa ampas 
7. Penambahan gula 10% yang digunakan 

sebagai nutrisi untuk pertumbuhan 

mikroba yakni Saccharomyces cereviseae 
dan Acetobacter  

8. 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 mikroba lainnya. 
9. 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 nanans mengacu Ningtyas (2015) 
dengan tahapan : 

1. Sari buah nanas dan gula 10% (45 ml) 
disiapkan sebagai media tumbuh mikroba  

2. Inokulasi Stater 5% ke dalam media sari 

buah nanas 
3. Setelah dilakukan inokulasi kemudian 

kultur kombucha tersebut diinkubasi pada 
suhu ruang selama  24 jam  

4. Perlakuan tersebut diulang stiap 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. Pencampuran bahan berupa sari buah 
nanas dan kultur kombucha yang sudah 
disiapkan 

2. Sari buah nanas yang telah ditambahkan 
gula dan kultur kombucha kemudian di 
Fermentasi selama 4 hari, 6 hari, 8 hari, 

10 hari, 12 hari dan 14 hari  untuk 
mendapatkan teh kombucha 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Mikrobiologi 

1. Total Acetobacter xylinum 

Bakteri Acetobacter xylinum  
merupakan salah satu bakteri yang berperan 
penting dalam proses pembuatan teh 

kombucha. Perhitungan jumlah koloni 
Acetobacter perlu dilakukan untuk dapat 
mengetahui pengaruh lama fermentasi 

terhadap banyaknya koloni Acetobacter. Hal 
disebabkan karena bakteri Acetobacter dapat 
menghsilkan asam asetat yang merupakan 

produk utama pada fermentasi, selain mampu 
merombak alkohol menjadi asam asetat, 

Acetobacter juga mampu membentuk selulosa 
dari glukosa yang tersedia pada media 
(Hassid, 1970). Serabut selulosa yang 

disekresikan akan membentuk jaringan yang 
lepas menutupi sel (Stanier et al, 1970) yang 
secara bertahap menutupi permukaan cairan 

medium fermentasi hingga mencapai 
ketebalan satu sentimeter. Selulosa atau nata 
yang terbentuk pada proses fermentasi 

kombucha menandakan berhasilnya 
pembuatan teh kombucha karena kombucha 
memiliki ciri khas yakni terbentuknya nata 

pada produk kombucha. Pengaruh lama 
fermentasi terhadap total Acetobacter pada 
Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 
Terhadap Total Bakteri Acetobacter xylinum 

Teh Kombucha Sari Buah Nanas 

 
Gambar 1 menunjukkan perlakuan 

lama fermentasi memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap total Acetobacter 
xylinum. lama fermentasi kombucha sari 
nanas hari ke 4 hingga hari ke 10 tidak 

berpengaruh terhadap total bakteri 
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Acetobacter xylinum. Jumlah koloni pada hari 

ke 4 hingga 10 fermentasi cukup tinggi, hari 
ke 12 dan 14 fermentasi memberikan 

pengaruh terhadap total Acetobacter xylinum 
dimana terjadi penurunan jumlah koloni, yang 
menunjukkan lama fermentasi berpengaruh 

terhadap Acetobacter xylinum.. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Nainggolan (2009) 
mengenai kombucha rosella yang menyatakan 

bahwa terjadi kenaikan jumlah total bakteri 
Acetobacter xylinum pada lama fermentasi 6 
hingga 10 hari dan terjadi penurunan pada 

hari ke 12 dan ke 14. Pengaruh lama 
fermentasi ini disebabkan karena pada awal 
fermentasi gula sebagai nutrisi atau substrat 

untuk pertumbuhan mikroba tersedia dalam 
jumlah cukup banyak.  

Novirisandi (2012) mengemukakan 

bahwa mikroba akan tumbuh dengan baik 
apabila susbtrat dan lingkungan untuk 

pertumbuhannya sesuai. Menurut Jay (2000) 
pertumbuhan mikroba dicapai melalui sintesis 
komponen seluler dan energi yang berasal 

dari nutrisi pangan dalam hal ini ketersediaan 
gula sebagai sumber karbon yang cukup 
untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter 
xylinum Selain itu (Wijiana, 2010) 
menyatakan bahwa jumlah bakteri 
Acetobacter xylinum yang cukup banyak 

dikarenakan fase pertumbuhan bakteri yang 
berada pada fase pertumbuhan log (fase 
eksponensial) yang merupakan fase dimana 

mikroorganisme tumbuh dan membelah pada 
kecepatan maksimum sehingga jumlahnya 
pun meningkat. Penurunan jumlah 

Acetobacter xylinum pada hari ke 12 dan 14 
fermentasi dikarenakan seiring dengan 

pertambahan waktu fermentasi  jumlah 
bakteri mengalami penurunan dikarenakan 
fase pertumbuhan mikroba sudah dalam fase 

stasioner yakni seimbangnya jumlah antara 
sel yang membelah dan sel yang mati. Amrin 
(2008) menyatakan bahwa menurunnya 

jumlah koloni Acetobacter xylinum disebabkan 
oleh  berkurangnya kadar gula pada media 
yang menjadi sumber karbon atau nutrisi 

untuk pertumbuhan bakteri  

2. Total Khamir 

Khamir merupakan salah satu mikroba 
yang berperan penting dalam proses 
pembuatan kombucha, hal ini karena khamir 

berperan penting untuk merubah gula 
menjadi alkohol, dimana alkohol yang 
dihasilkan oleh khamir akan dioksidasi oleh 

bakteri Acetobacter xylinum menjadi asam 
asetat (Ardenti, 2008). Perhitungan jumlah 

khamir perlu dilakukan untuk dapat 

mengetahui pengaruh dari lama fermentasi 
terhadap total khamir kombucha sari nanas, 

hal ini karena total khamir akan berpengaruh 
terhadap mutu kombucha sari nanas yang 
dihasilkan. Hasil analisis statistik pada 

kombucha sari nanas terhadap total Khamir 
menunjukan hasil berbeda nyata. Pengaruh 
lama fermentasi terhadap total khamir dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 
Terhadap Total Khamir Teh Kombucha Sari 

Buah Nanas 

 
Gambar 2 menunjukan lama 

fermentasi kombucha sari buah nanas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap total khamir kombucha sari nanas, 
dimana terjadi kenaikan jumlah total khamir 

pada awal fermentasi dan semakin lama 
fermentasi menyebababkan penurunan 
jumlah total khamir, hal ini menunjukkan lama 

fermentasi berpengaruh terhadap jumlah total 
khamir. Perubahan jumlah khamir ini 

disebabkan oleh semakin lama fermentasi 
komponen penyusun media untuk 
pertumbuhan khamir semakin berkurang, 

dalam pertumbuhannya khamir 
memanfaatkan nutrisi yakni gula sebagai 
sumber karbon untuk pertumbuhannya. 

Aditiyawati (2003) menyatakan bahwa laju 
pertumbuhan sel sel khamir meningkat pada 
minggu pertama fermentasi  pada produk 

kombucha hal ini karena ketersediaan 
substrat serta pH media yang cocok untuk 
pertumbuhan khamir untuk mengubah gula 

menjadi alkohol dan asam asam organik. 
 Semakin berkurangnya nutrisi atau 

gula pada bahan menyebabkan semakin 

lambatnya pertumbuhan khamir, yang 
menyebabkan jumlahnya semakin berkurang. 
Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Wahono 

(2011) mengenai laju pertumbuhan 
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Saccharomyces cereviceae pada proses 

fermentasi kombucha jambu biji menghasilkan 
kecepatan pertumbuhan sel hari pertama 

fermentasi dengan jumlah sedikit, hal ini 
disebabkan karena mikroba masih dalam fase 
adaptasi (fase lag) dimana sel masih 

beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. 
Pada fase ini mikroba merombak substrat 
menjadi nutrisi untuk pertumbuhannya. Pada 

hari ke 8 terlihat adanya percepatan 
pertambahan sel mikroba. Hal ini 
menandakan bahwa telah memasuki fase 

pertumbuhan eksponensial (fase log). 
Kavanagh (2005) menyebutkan bahwa pada 
fase ini Saccharomyces cereviceae 
bereproduksi dengan membentuk tunas. 
Setelah hari ke 12 sel khamir memasuki fase 
kematian yaitu ditandai dengan jumlahnya 

yang mulai menurun. 

Mutu Kimia 

1. Total Asam 

 Total asam merupakan parameter 

penting dalam fermentasi kambucha sebagai 
metabolit yang dihasilkan mikroba selama 
fermentasi berlangsung (Malbasa, 2008). 

Hasil analisis statistik pada kombucha sari 
nanas menunjukkan hasil berbeda nyata 
terhadap total asam, dimana kadar total asam 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya 
jumlah bakteri Acetobacter dan khamir saat 
proses fermentasi berlangsung. Pengaruh 

lama fermentasi terhadap total asamdapat 
dilihat padadapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 
Terhadap Total Asam Teh Kombucha Sari 

Buah Nanas 

Gambar 3 menunjukkan semakin 
lama fermentasi maka semakin meningkat 
total asam pada kombucha. Hal ini 

dikarenakan jumlah bakteri acetobacter dan 
khamir yang mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan, yang akan menghasilkan 

snyawa senyawa asam seperti asam asetat, 
asam glukonat, dan asam glukoronat. 

Senyawa senyawa asam yang dihasilkan oleh 
bakteri ini  yang menyebabkan meningkatnya 
jumlah asam pada media, sehingga terjadi 

kenaikan total asam pada kombucha sari 
nanas. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Menurut (Ningtyas, 2015) mengenai 

kombucha dari air rebusan jagung manis yang 
menyatakan bahwa total asam yang semakin 
meningkat dikarenakan selama proses 

fermentasi, khamir dan bakteri melakukan 
metabolisme terhadap sukrosa dan 
menghasilkan sejumlah asam-asam organik 

seperti asam asetat, asam glukonat, dan 
asam glukoronat oleh karena itu terjadi 
peningkatan kadar asam-asam organik yang 

menyebabkan semakin tinggi pula total 
asamnya. 

Napitupulu, (2015) menyatakan 
bahwa lama fermentasi akan meningkatkan 
jumlah total asam pada bahan. Hal ini karena 

selama fermentasi terjadi perkembangbiakan 
bakteri asam asetat sehingga asam-asam 
organik yang dihasilkan semakin banyak. 

Simanjuntak (2011) menyatakan bahwa 
selama fermentasi gula akan membentuk 
alkohol melalui proses fermentasi, kemudian 

alkohol akan dirombak hingga membentuk 
asam yang menyebabkan total asam 
meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian pada kombucha sari nanas dimana 
nilai total asam tertinggi ada pada hari ke 14 
fermentasi dengan total purata yakni 0.19 

 
2. pH 

 Pengaruh lama fermentasi terhadap pH 
dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 4.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 
Terhadap pH Teh Kombucha Sari Buah Buah 

Nanas 
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Gambar 4 menunjukkan lama 

fermentasi kombucha sari nanas memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

pH kombucha sari nanas. Semakin lama 
fermentasi menyebabkan terjadinya 
penurunan pada pH kombucha sari nanas. 

Perubahan nilai pH kombucha disebabkan 
karena terjadinya peningkatan konsentrasi 
zat-zat asam selama proses fermentasi. 

Meningkatnya konsentrasi zat asam 
disebabkan karena ketersediaan sukrosa di 
dalam media yang menyebabkan 

mikroorganisme memetabolisme sukrosa 
menjadi asam organik. Afifah (2010) 
menyatakan bahwa penurunan nilai pH 

kombucha juga terjadi karena selama proses 
fermentasi khamir mensintesis gula menjadi 
etanol yang kemudian oleh bakteri 

Acetobacter dirombak menjadi asam-asam 
organik, seperti asam asetat dan asam 

glukonat. Beberapa jenis asam-asam organik 
tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah 
total asam pada media, yang menyebabkan 

terjadinya penurunan pH pada kombucha sari 
nanas. Hal ini menunjukkan nilai total asam 
dan pH kombucha sari nanas memiliki 

hubungan berbanding terbalik, dimana 
semakin meningkatnya kandungan asam 
suatu bahan maka nilai pH akan semakin 

menurun. Nilai pH pada kombucha sari nanas 
termasuk dalam pH rendah yaitu berkisar 
antara 2.59 - 2.15. Naland (2004) 

menyatakan bahwa pH kombucha yang dapat 
diterima dan aman untuk dikonsumsi yaitu pH 
3.00. Dibawah nilai pH tersebut kombucha 

harus diencerkan terlebih dahulu sebelum 
dikonsumsi. 

Mutu Organoleptik 

1. Rasa 

 
 
Gambar 5.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 

Terhadap Rasa Teh Kombucha Sari Buah 

Nanas 
 

Gambar 5 menunjukkan lama 

fermentasi pada  kombucha sari nanas  
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap rasa kombucha sari nanas baik dari 
parameter hedonik maupun parameter 
skoring. Semakin lama waktu fermentasi 

menyebabkan meningkatnya rasa asam pada 
kombucha. Hal ini dikarenakan peran dari 
mikroba yang terdiri dari khamir dan bakteri 

Acetobacter, dimana gula akan diurai oleh 
khamirdan merubahnya menjadi gas (CO2) 
dan akan dihasilkan sejumlah asam-asam 

organik seperti asam asetat dan asam 
glukonat oleh bakteri Acetobacter yang 
menyebabkan meningkatnya jumlah asam 

pada kombucha sari nanas, sehingga rasa 
khas buah nanas mulai menghilang dan 
digantikan oleh rasa asam. Semakin lama 

fermentasi maka nilai organoleptik rasa 
menurun. Perlakuan lama fermentasi 4 hari 

merupakan perlakuan yang paling disukai oleh 
panelis baik dari parameter hedonik maupun 
parameter skoring. Parameter hedonik untuk 

rasa hari ke 4 (3.35) memiliki kriteria agak 
suka, sedangkan Parameter skoring untuk 
rasa hari ke 4 memiliki kriteria rasa agak khas 

nanas. Suprapti (2003) menyatakan bahwa 
lama fermentasi kombucha 4 – 6 hari pada 
teh kombucha menghasilkan kombucha 

dengan rasa yang paling enak. Hal ini karena 
gula yang ada pada media belum terurai 
seluruhnya sehingga rasa manis dan rasa 

buah yang digunakan masih bisa dirasakan.  
Penelitian Pratama (2015) mengenai 

kombucha kulit manggis dimana selama 

fermentasi menyebabkan tingkat kemanisan 
teh kombucha berkurang, seiring dengan 

meningkatnya rasa asam dengan lamanya 
waktu fermentasi yang disebabkan terurainya 
gula oleh yeast dan berubah menjadi gas 

(CO2) dan menghasilkan sejumlah asam-
asam organik seperti asam asetat dan asam 
glukonat. Pengaruh lama fermentasi terhadap 

Rasa kombucha sari nanas dapat dilihat pada 
gambar 5. 

 

2. Aroma 

Aroma asam pada produk kombucha 
disebabkan karena komponen asam yang 

terbentuk saat proses fermentasi yang 
menyebabkan terbentuknya senyawa volatil 
yang dapat dicium oleh indra penciuman 

manusia. Menurut Rahmadani (2015) semakin 
lama proses fermentasi, maka terjadi 
peningkatan senyawa kimia seperti asam 

asetat yang bersifat volatil yang akan 
menghasilkan aroma kuat dan menusuk yang 
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tajam. Pengaruh lama fermentasi terhadap 

Aroma kombucha sari nanas dapat dilihat 
pada Gambar 6. 

 
Gambar 6.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 
Terhadap Aroma Teh Kombucha Sari Buah 

Nanas 

Gambar 6 menunjukkan perlakuan 

lama fermentasi memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap aroma kombucha sari 
nanas secara hedonik maupun skoring. 

Berdasarkan purata uji organoleptik aroma 
dengan uji hedonik diperoleh nilai purata 
tertinggi yakni pada perlakuan lama 

fermentasi 4 hari dengan nilai 3.65 yang 
menunjukkan kriteria suka, dan purata uji 
organoleptik aroma dengan uji skoring pada 

hari ke 4 dengan purata nilai 3.2 dengan 
keriteria agak suka. Perlakuan lama 
fermentasi 14 hari memiliki nilai terendah 

untuk parameter hedonik dengan purata nilai 
1.85  yang memiliki kriteria tidak suka, 
sedangkan pada parameter skoring pada hari 

ke 14 menunjukkan nilai tertinggi dengan 
purata nilai  4.35 yang menunjukkan kriteria 
asam untuk kombucha sari nanas. Hal ini 

disebabkan oleh  khamir dan bakteri yang 
melakukan metabolisme terhadap sukrosa dan 

menghasilkan sejumlah asam-asam organik 
seperti asam asetat, asam glukoronat dan 
asam glukonat. Asam asam ini akan 

merupakan  senyawa-senyawa volatile yang 
khas yang dapat dicium oleh indra penciuman 
manusia. Semakin meningkatnyasenyawa 

asam pada kombucha maka aroma asam juga 

akan semkin tajam atau menusuk.. 
 
3. Warna 

Pengaruh lama fermentasi terhadap Warna 
kombucha sari nanas dapat dilihat pada  
gambar 7 

 

Gambar 5.Grafik Pengaruh Lama Fermentasi 

Terhadap Rasa Teh Kombucha Sari Buah 
Nanas 

 

Gambar 7 menunjukkan lama 
fermentasi memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap warna baik 

parameter hedonik maupun skoring terhadap 
kombucha sari nanas. Dari hasil uji 
organoleptik warna dengan parameter 

hedonik diperoleh purata nilai tertinggi yakni 
pada lama fermentasi hari ke 4 dengan purata 
nilai yakni 3.65 dengan kriteria suka. 

sedangkan hasil uji organoleptik warna 
dengan parameter skoring diperoleh purata 

nilai tertinggi pada lama fermentasi 4 hari 
dengan purata nilai yakni 3.7 dengan kriteria 
Kuning Jernih. Lama fermentasi memberikan 

pengaruh terhadap oranoleptik warna 
kombucha hal ini karena semakin lama 
fermentasi hingga 14 hari menyebabkan nilai 

organoleptik warna semakin menurun. Elinda 
(2008) menyatakan bahwa semakin lama 
fermentasi pada teh kombucha menyebabkan 

warna yang terbentuk semakin gelap atau 
kecoklatan. Menurut Suprapti (2003) salah 
satu faktor yang menyebabkan perubahan 

warna pada kombucha yakni semakin lama 
waktu fermentasi mengakibatkan jumlah 
mikroba kombucha semakin bertambah dan 

memperbesar kesempatan bagi mikroba 
untuk mendegradasi senyawa senyawa dalam 
bahan pangan yang menyebabkan warna teh 

kombucha semakin tidak disukai  
 

KESIMPULAN 

Lama fermentasi memberikan 

pengaruh terhadap semua parameter yakni 
Total Acetobacter, total khamir, nilai Total 
Asam, nilai pH, dan parameter organoleptik 
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acetobacter dan total khamir mengalami  

peningkatan jumlah koloni di awal fermentasi 
dan mengalami penurunan di akhir 

fermentasi. Total asam kombucha semakin 
meningkat dengan Semakin lamanya waktu 
fermentasi, hal ini berbanding terbalik dengan 

nilai pH yang semakin menurun seiring 
lamanya fermentasi.  Komponen Asam yang 
dihasilkan oleh bakteri menyebabkan 

organoleptik rasa, aroma, dan warna semakin 
menurun seiring lamanya fermentasi. 
Perlakuan lama fermentasi 4 hari merupakan 

perlakuan terbaik yang disukai oleh panelis 
dari segi rasa, aroma, dan warna kombucha 
sari buah nanas. 
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