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ABSTRACT 

 
The aimed of this research was to determine the effect of stevia sweetener concentration on vitamin C 

and sensory of kombucha beverage from pineapple juice. The method used in this research was the Completely 
Randomized Desigen (CRD) using single factor which were stevia sweetener concentration K1 (5%),  K2 (10%), 
K3 (15%), K4 (20), K5 (25%), and K6 (30%). Data were analyzed with analysis of variance (ANOVA) at 5% 
signifance level by using software co-stat and a significant difference (HSD) test. The resin showed that stevia 
sweetener concentration gave significant effect on vitamin C content, reducing sugar content,  viscosity,  and 
taste of sensory (hedonic and hedonic quality) but gave up significant effect on the colour and aroma of sensory 
(hedonic and hedonic quality). This research showed that stevia sweetener concentration at 5% (K1) was the 
best treatment of kombucha beverage from pineapple juice reviewed because best of vitamin C 77,82 mg/100 g, 
reducing sugar 13,04 mg, viscosity 93,33 cP, and have light yellow colour. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula stevia terhadap vitamin C dan 
sensoris minuman kombucha sari buah nanas. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal (penambahan konsentrasi gula stevia) terdiri atas 6 perlakuan, yaitu K1 

(5%), K2 (10%), K3 (15%), K4 (20%), K5 (25%) dan K6 (30%). Data hasil pengamatan dianalisis dengan 
analisis keragaman (ANOVA) pada taraf 5% menggunakan software Co-Stat, apabila terdapat perbedaan, maka 
dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penmbahan 
konsentrasi gula stevia yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) terhadap kadar 
vitamin C, kadar gula reduksi, viskositas, dan sifat sensoris terhadap rasa (hedonik dan mutu hedonik), namun 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (non signifikan) terhadap sifat sensoris warna dan aroma 
(hedonik dan mutu hedonik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi gula stevia 5%  
(K1) merupakan perlakuan terbaik untuk kombucha sari buah nanas ditinjau dari  kadar vitamin C tertinggi 77,82 
mg/100 g bahan, gula reduksi 13,04 mg, viskositas 93,33 cP, warna kuning muda. 

Kata kunci : Kombucha, nanas, stevia, vitamin C. 
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PENDAHULUAN 

 

Kombucha atau yang sering disebut 

dengan teh fermentasi merupakan salah satu 

minuman fungsional terbuat dari hasil 

fermentasi larutan teh dan gula oleh stater 

kultur kombucha yang disebut SCOBY 

(Symbiotic Coloni of Bacteria and Yeast) yang 

memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu 

rasa asam-manis, yang mengandung sejumlah 

vitamin, mineral, dan asam organik. Simbiosis 

kultur kombucha antara lain Acetobacter yaitu 

Acetobacter xylinum, dan beberapa jenis 

khamir yaitu Brettanomyces, 

Zygosaccharomyces, dan Sacharomyces 

(Simanjuntak, dkk., 2016). Mikroba dalam 

kombucha merubah larutan teh dan gula 

menjadi berbagai senyawa lain yang 

berkhasiat yaitu berbagai jenis asam (asam 

asetat, asam glukoronat, asam laktat, asam 

karbonat, asam folat, asam glukonat, asam 

condroitin sulfat, asam hyaluronic, dan asam 

usnat), vitamin (B1, B2, B3, B6, B12, B15, dan 

C) serta folifenol yang memiliki efek 

antioksidan kuat (Suhartik, dkk., 2009). 

Kombucha memeiliki beberapa manfaat 

bagi kesehatan antara lain sebagai 

antioksidan, antibakteri, memperbaiki 

mikroflora usus, dapat meningkatkan 

ketahanan tubuh, dan menurunkan tekanan 

darah (Wistiana dan Zubaidah, 2015). 

Kombucha biasa dibuat dengan bahan dasar 

teh hijau atau teh hitam, akan tetapi 

penelitian tentang nutrisi kombucha dengan 

bahan dasar teh telah banyak diteliti, bahkan 

kini telah banyak berkembang pembuatan 

kombucha dengan beragam media seperti, 

kopi  Rahayu (2006), bunga rossela 

Nainggolan (2009), rumput laut Pratiwi 

(2012), buah salak Yusman (2016). Dengan 

berkembang teknologi pangan saat ini banyak 

dilakukan berbagai inovasi dalam 

mengembangkan produk kombucha, yakni 

mengganti bahan dengan buah-buahan. 

Indonesia adalah salah satu Negara 

terbesar penghasil komoditas pertanian 

seperti buah-buahan. Salah satu diantara jenis 

buah-buahan tersebut adalah nanas. Nanas 

merupakan salah satu tanaman pangan yang 

tersebar di Indonesia  yang memiliki nama 

ilmiah Ananas comosus L. Merr dan termasuk 

dalam famili bromiliaceae (Kwartiningsih dan 

Mulyati, 2005). Produksi nanas di Indonesia 

khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), 

dilihat dari statistik produksi tanaman 

holtikultura provinsi Nusa Tenggara Barat 

(2016) mencapai 75,6 ribu ton dimana 99 

persen dihasilkan oleh Lombok Timur  yaitu 

74,8 ribu ton. Buah nanas merupakan salah 

satu buah di Indonesia yang sangat disukai 

oleh masyarakat dan memiliki nilai gizi yang 

cukup lengkap dibandingkan jenis buah 

lainnya yaitu mengandung protein, kalsium, 

vitamin A, B, dan C, asam organik, dan 

dekstrosa (Majesty, dkk., 2015). Vitamin C 

yang terkandung di dalam buah-buahan dapat 

berperan sebagai antioksidan dan efektif 

mengatasi radikal bebas yang merusak sel 

atau jaringan (Putri dan Setiawati, 2015). 

Pada umumnya buah nanas dikonsumsi 

dalam bentuk segar. Nanas memiliki tekstur 

yang lunak, sehingga dalam penyimpanan 

mudah mengalami kerusakan fisik, kimia, dan 

mikrobiologi. Apabila panen melimpah maka 

akan menyebabkan nanas mengalami 

kerusakan sebelum sampai ke tangan 

konsumen. Terjadinya kerusakan ini akan 

dapat merugikan produsen. Untuk menatasi 

hal tersebut, perlu dikembangkan proses 

pengolahan buah nanas yang dapat 

meningkatkan mutu buah nanas  dan 

meningkatkan pendapatan produsen. 

Teknologi pengolahan pangan merupakan 

suatu cara untuk meningkatkan mutu dari 

suatu bahan pangan dengan cara 

penganekaragaman produk pangan. 

Keanekaragaman produk pangan dapat 

meningkatkan nilai tambah produk agar dapat 

memenuhi nilai gizi pangan yang dibutuhkan 

(Natawidjaja, 1983). Menurut Widawati (2016) 

Buah nanas dapat diolah menjadi pasta, selai, 

dodol, permen jeli, manisan kering, serta sari 

buah, seperti sari buah nanas  yang di olah 

sebagai minuman kombucha. 

Kombucha  terbuat dari teh yang telah 

diseduh dengan air panas kemudian diberi 

tambahan gula sebagai pemanis dan sebagai 

nutrien untuk menumbuhkan bakteri yang 

diinginkan (Falahuddin, dkk., 2017). Menurut 

Hidayat (2006) proses fermentasi teh 



3 
 

kombucha dimulai ketika kultur mengubah 

glukosa menjadi alkohol dan CO2, kemudian 

bereaksi dengan air membentuk asam 

karbonat, alkohol akan teroksidasi menjadi 

asam asetat. Untuk kelangsungan hidupnya 

mikroorganisme memerlukan substrat 

misalnya larutan teh dan gula sebagai sumber 

karbon. Gula merupakan sumber glukosa yang 

berfungsi sebagai substrat untuk pertumbuhan 

sel dan pembentukan produk asam asetat. 

Substrat digunakan oleh mikroba untuk 

tumbuh dan melakukan metabolisme 

(Marwati, dkk., 2013). 

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 (Hidayat, dkk., 2006). Pada penelitian 

Pramana (2011) dengan perlakuan konsentrasi 

gula 10% (b/v) dan fermentasi  selama 8 hari  

menghasilkan kadar vitamin C dan total asam 

tertinggi yaitu sebesar 289,300 mg/100g 

bahan, dan 3,404%. Gula yang sering 

digunakan yaitu gula pasir atau sukrosa. 

Sukrosa merupakan salah satu jenis gula yang 

paling umum dijumpai dan digunakan sehari-

hari sebagai pemanis makanan dan minuman. 

Kebutuhan manusia akan gula sangat tinggi, 

selain sebagai pemberi rasa manis gula juga 

dapat memberi energi pada konsumennya. 

Namun konsumsi gula yang berlebihan 

seringkali menimbulkan berbagai masalah 

kesehatan seperti obesitas dan diabetes. 

Untuk mengatasi masalah kesehatan maka 

diperlukan alternatif pengganti gula. Alternatif 

pengganti gula yang diharapkan aman untuk 

dikonsumsi dalam jangka panjang oleh para 

penderita penyakit diabetes maupun penyakit 

lainnya yaitu gula yang diperoleh secara alami 

seperti gula stevia (Limanto, 2017). 

Gula stevia merupakan jenis gula yang 

berasal dari daun Stevia rebaudiana yang 

telah mengalami proses ekstraksi dan dapat 

disubtitusikan sebagai pengganti gula 

(sukrosa). Gula stevia memiliki beberapa 

keunggulan yang berbeda dengan sukrosa 

seperti memiliki kalori yang rendah sehingga 

aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan 

obesitas, memiliki tingkat kemanisan 300 kali 

dari sukrosa, akan tetapi gula stevia memiliki 

after taste pahit ketika dikonsumsi. Selain itu, 

stevia juga bersifat non-karsinogenik 

(Limanto, 2017).  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi gula stevia 

terhadap vitamin C dan sensoris minuman 

kombucha sari buah nanas. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan dalam 

proses pembuatan minuman kombucha sari 

buah nanas adalah buah nanas madu yang 

berasal dari petani nanas madu desa Lendang 

Nanga Utara Kec. Masbagik Kab. Lotim, gula 

stevia (merk Tropicana Slim Sweetener 

Stevia),  kultur kombucha Scoby (Symbiotic 

Coloni of Bacteria and Yeast) dari Indo 

kombucha, air, aquades, H2SO4, larutan 

amilum, Na2HPO4, luff schrool, KI, larutan tio 

sulfat 0,1 N, dan Iodium. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

proses pembuatan minuman kombucha sari 

buah nanas adalah pisau, baskom, kain saring, 

aluminium foil, gelas kaca, alat pengaduk, 

belender, timbangan analitik (Kern ABJ, 

Jerman), incubator (merk Memert, Jerman), 

autoklaf, waterbath,laminar air flow merk 

Isoside, labu ukur, kertas saring, gelas piala, 

pipet volume, erlenmeyer, gelas beker, rubber 

bulb, batu didih, viskometer, sarung tangan 

plastic, kertas label, dan alat-alat tulis.  

 

Metode 

Rancangan percobaan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

percobaan faktor tunggal yaitu penambahan 

gula stevia (K) dengan 6 aras sebagai berikut: 

K1= Gula Stevia 5 % 

K2= Gula Stevia 10 % 

K3= Gula Stevia 15 % 

K4= Gula Stevia 20 % 

K5= Gula Stevia 25 % 

K6= Gula Stevia 30 % 

Setiap  perlakuan diulang sebanyak tiga kali 

sehingga diperoleh 18 unit sampel percobaan. 

Setiap unit percobaan menggunakan 250 mL 

sari buah nanas, 10% stater kombucha dan 
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difermentasi selama 8 hari. Data hasil 

pengamatan dianalisis dengan analisis 

keragaman (Analysis of Variance) pada taraf 

nyata 5% dengan menggunakan software Co-

Stat. Apabila terdapat beda nyata, data diuji 

lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

(Kusriningrum, 2012).  

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi parameter kadar vitamin 

C (Sudarmadji, dkk., 1997), kadar gula reduksi 

(Sudarmadji, dkk., 1997), viskositas, 

parameter sensoris meliputi warna, rasa, dan 

aroma (Rahayu, 1998). 

 

Proses Pembuatan Sari Buah Nanas 

Secara umum, pembuatan sari buah 

tidak terlalu berbeda meskipun menggunakan 

berbagai jenis buah-buahan yang berbeda. 

Adapun proses pembuatan sari buah Nanas 

menurut Lisdiana (2002) adalah sebagai 

berikut:  

1) Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku utama pada pembuatan 

sari buah adalah buah nanas dengan tingkat 

kematangan kira-kira 90%  

2) Sortasi 

 Nanas kemudian disortasi untuk 

memilih buah yang terbaik Ciri-ciri buah yang 

digunakan yaitu buah matang 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) Pencucian 

 kemudian dimasukkan kedalam bak 

pencucian untuk membersihkan buah nanas  

1)  Pengecilan ukuran atau pemotongan  

 Untuk mempermudah proses 

selanjutnya nanas di potong untuk 

mendapatkan ukuran buah yang lebih kecil 

6) Penghancuran  

 Penghancuran nanas dilakukan 

dengan menggunakan blender hingga 

didapatkan bubur buah yang benar-benar 

halus.  

 

 

 

7) Penyaringan 

Bubur buah nanas disaring dengan 

kain saring steril untuk memisahkan dengan 

ampasnya, sehingga didapatkan sari buah 

nanas. Pembuatan sari buah 

 

Proses Pembuatan Kombucha Sari Buah 

Nanas 

1. Disiapkan 4 L sari buah nanas  

2.  Dituang 250 mL sari buah nanas ke dalam  

gelas kaca  

3. Ditambahkangula stevia dengan berat yang 

berbeda yaitu 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 

%, dan 30 %sambil diaduk hingga merata 

4. Dipanaskan pada suhu 80oC selama 5 menit 

hingga mendidih 

5. Didinginkan sampai suhu 28oC atau kurang 

lebih selama 2 jam. 

6. Ditambahkan kultur kombucha 10 % (v/v)  

dan ditutup rapat dengan kain putih bersih, 

namun udara masih bisa masuk ke dalam 

larutan sari buah nanas. 

7. Difermentasi selama 8 hari pada suhu 

ruang (30oC) dan disimpan di tempat yang 

aman 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Vitamin C 

Pengaruh konsentrasi gula stevia terhadap 

kadar vitamin C minuman kombucha sari 

nanas memberikan pengaruh yang  berbeda 

nyata. Hubungan pengaruh konsentrasi gula 

stevia terhadap kadar vitamin C kombucha sari 

nanas dapat dilihat pada gambar 1. 

 
  Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Gula       

Stevia terhadap Kadar Vitamin C 

(mg/100 g bahan) Kombucha Sari Buah 

Nanas 
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Berdasarkan gambar 1, semakin tinggi 

konsentrasi gula stevia yang ditambahkan 

maka kadar vitamin C semakin rendah yaitu 

dari 77,82 – 41, 20 mg/100 g bahan. Hal ini 

disebabkan karena konsentrasi gula yang 

ditambahkan menyebabkan aktivitas 

mikroorganisme selama fermentasi meningkat 

yang menyebabkan terjadinya perubahan gula 

menjadi asam dengan adanya asam dapat 

mempertahankan keberadaan vitamin C akan 

tetapi kondisi yang terlalu asam pada 

kombucha mengakibatkan ketidakstabilan 

vitamin C, sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan vitamin C. 

Berdasarkan penelitian Sukmawati 

(2013) suasana terlalu asam pada teh 

kombucha menyebabkan senyawa fenolik 

menjadi stabil, sehingga terjadinya proses 

respirasi dan oksidasi vitamin C menjadi asam 

L-dehidroaskorbat dan mengalami perubahan 

lebih lanjut menjadi asam L-diketogulanat 

yang tidak memiliki keaktifan vitamin C 

(Winarno, 1989). Sehingga terjadi penurunan 

aktivitas vitamin C. Menurut Purnawati (2011), 

vitamin C sangat stabil pada kondisi asam 

yaitu pada pH 3-6. Vitamin C merupakan 

vitamin yang paling mudah rusak, tetapi 

dengan adanya asam maka proses kerusakan 

vitamin C, terutama oksidasi dapat dihambat.  

 

2. Gula Reduksi 

Pengaruh konsentrasi gula stevia 

terhadap kadar gula reduksi minuman 

kombucha sari nanasmemberikan pengaruh 

yang berbeda nyata. Hubungan pengaruh 

konsentrasi gula stevia terhadap kadar gula 

reduksi kombucha sari nanas dapat dilihat 

pada gambar 2. 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Gula 

Stevia terhadap Kadar Gula Reduksi (%) 
Kombucha Sari Buah Nanas 

 

Gambar 2, menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi gula stevia yang 

ditambahkan maka kadar gula reduksi semakin 

meningkat yaitu 13,04% – 45,25%.  Hal ini 

disebabkan karena semakin banyak kadar gula 

yang terlarut di dalam suatu larutan maka 

semakin meningkat pula kadar gula yang 

tereduksi. 

Peningkatan kadar gula reduksi ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu dan Kuswanto (1987), pada 

penelitiannya dalam pembuatan kombucha 

dengan  menggunakan gula pasir (sukrosa). 

Semakin tinggi konsentrasi gula maka semakin 

tinggi pula kandungan gula reduksinya, hal ini 

terjadi karena melimpahnya sumber sukrosa 

yang dihidrolisis menjadi glukosa oleh enzim 

invertase. Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahdi (2016) semakin banyak 

kadar gula dalam suatu larutan maka semakin 

meningkat pula kadar gula yang tereduksi.  

Kenaikan gula reduksi tersebut disebabkan 

oleh hidrolisis sukrosa menjadi glukosa oleh 

enzim invertase. Hidrolisis terjadi karena pH 

media sangat rendah dimana pada kondisi pH 

tersebut, sukrosa mudah dihidrolisis oleh 

enzim invertase (Apriyanto, dkk, 1988). 

 

3. Viskositas   

 

Pengaruh konsentrasi gula stevia 

terhadap viskositas minuman kombucha sari 

nanas memberikan pengaruh yang  berbeda 

nyata. Hubungan pengaruh konsentrasi gula 
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stevia terhadap viskositas kombucha sari 

nanas dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Gula 

Stevia terhadap Viskositas (cP) 

Kombucha Sari Buah Nanas 
 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan 

bahwa, semakin tinggi konsentrasi gula yang 

di tambahkan maka viskositas semakin 

meningkatyaitu dari 93, 33 – 196,66 cP.  Hal 

ini disebabkan karena semakin meningkatnya 

konsentrasi gula maka dapat menyebabkan 

peningkatan viskositas. Hal ini disebabkan 

karena gula akan terlarut didalam air sehingga 

membentuk larutan kental. Gula yang terlarut 

didalam air akan menjadi padatan terlarut. 

Semakin tinggi konsentrasi gula yang di 

tambahkan maka total padatan terlarut juga 

akan semakin meningkat. Peningkatan total 

padatan terlarut akan menyebabkan 

peningkatan viskositas kombucha sari nanas 

yang dihasilkan. Menurut Marta (2007) 

semakin tinggi konsentrasi gula yang di 

tambahkan akan menyababkan total padatan 

terlarut semakin tinggi sehingga menyebabkan 

peningkatan viskositas. Hal ini juga sejalan 

dengan pernyataan Winarno (2008) bahwa 

peningkatan viskositas dipengaruhi dengan 

adanya penambahan gula dan konsentrasi 

gula yang ditambahkan. Konsentrasi gula yang 

tinggi mengndung derajat brix yang tinggi 

sehingga meningkatkan viskositas disebabkan 

adanya padatan yang dapat mengikat air, 

sukrosa, dan asam sitrat sehingga semakin 

banyak ikatan doublehelix yang berbentuk 

mengikat air untuk membentuk gel.  

 

4. Warna 

Pengaruh konsentrasi gula stevia 

terhadap warna kombucha sari buah nanas 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata. Hubungan konsentrasi gula stevia 

terhadap warna kombucha sari nanas dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Gula 

Stevia terhadap Warna Kombucha Sari 
Buah Nanas 

 

Gambar 4, menunjukkan bahwa, 

warna kombucha sari nanas dengan penilaian 

secara hedonik berada pada kisaran 2,5 

sampai 3,15. Tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna kombucha sari nanas berada 

pada kriteria agak tidak suka sampai netral. 

Sedangkan warna secara mutu hedonik 

berada pada kisaran 2,1-2,85 dimana panelis 

memberikan tanggapan warna yaitu kuning 

muda sampai kuning. Pengaruh konsentrasi 

gula stevia yang berbeda pada kombucha sari 

nanas memberi pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap warna. Hal ini disebabkan 

karena gula stevia tidak menimbulkan warna 

gelap pada saat proses pemanasan sehingga 

warna kombucha sari nanas tetap dengan 

warna khas bahan baku yang digunakan. 

 

5. Rasa 

Pengaruh konsentrasi gula stevia 

terhadap rasa kombucha sari buah nanas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata. 

Hubungan konsentrasi gula stevia terhadap 

rasa kombucha sari nanas dapat dilihat pada 

gambar 5. 
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Gambar 5. Pengaruh Konsentrasi Gula 

Stevia terhadap Rasa Kombucha Sari 
Buah Nanas 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa, rasa 

kombucha sari nanas dengan penilaian secara 

hedonik berada pada kisaran 3,25 sampai 4. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

kombucha sari nanas berada pada kriteria 

netral sampai suka. Sedangkan rasa secara 

mutu hedonik berada pada kisaran 1,65-2,95 

dimana panelis memberikan tanggapan rasa 

yaitu asam sampai agak mendekati manis. 

Rasa asam-manis pada kombucha sari nanas 

disebabkan oleh adanya penambahan 

konsentrasi gula stevia yang mempunyai 

tingkat kemanisan lebih tinggi dibandingkan 

dengan sukrosa, kemudian rasa asam 

disebabkan oleh Saccharomyces cerevisiae 

yang akan mengurai gula dan merubahnya 

menjadi gas (CO2) sehingga menghasilkan 

sejumlah asam-asam organik seperti asam 

asetat dan asam glukonat sehingga rasa khas 

buah nanas yang digunakan mulai menghilang 

dan digantikan oleh rasa asam (Simanjuntak, 

2016). 

 

6. Aroma 

Pengaruh konsentrasi gula stevia 

terhadap aroma kombucha sari buah nanas 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata. Hubungan konsentrasi gula stevia 

terhadap aroma kombucha sari nanas dapat 

dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Pengaruh Konsentrasi Gula 
Stevia terhadap Aroma Kombucha Sari 

Buah Nanas 
 

Gambar 6, menunjukkan bahwa, 

aroma kombucha sari nanas dengan penilaian 

secara hedonik berada pada kisaran 2,7 

sampai 3. Tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma kombucha sari nanas berada pada 

kriteria agak tidak suka sampai netral. 

Sedangkan aroma secara mutu hedonik 

memiliki purata dengan kisaran 3,1-3,25 

dimana panelis memberikan tanggapan aroma 

yaitu mendekati tidak beraroma nanas. Hal ini 

disebabkan karena gula stevia yang di 

tambahkan tidak mempunyai aroma yang 

khas. Selain itu Khamir dan bakteri melakukan 

metabolisme dan menghasilkan sejumlah 

asam-asam organik seperti asam asetat, asam 

glukonat sehingga aroma nanas tidak tercium 

melainkan menimbulkan aroma asam yang 

khas. Aroma asam pada teh kombucha juga 

disebabkan oleh senyawa volatil yang 

terbentuk sehingga menimbulkan aroma asam 

(Anugrah, 2005) 

 

KESIMPULAN 

 

Perlakuan konsentrasi gula stevia 

berpengaruh nyata terhadap kadar vitamin C, 

gula reduksi,  dan viskositas. Perlakuan 

konsentrasi gula stevia berpengaruh nyata 

terhadap mutu sensoris rasa (hedonik dan 

mutu hedonik) namun tidak berbeda nyata 

terhadap warna dan aroma. Semakin tinggi 

konsentrasi gula stevia yang ditambahkan 

maka kadar gula reduksi dan viskositas 

semakin meningkat. Semakin tinggi 
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konsentrasi gula stevia yang ditambahkan 

maka kadar vitamin C dan  semakin rendah. 

Penambahan konsentrasi gula stevia 5% 

merupakan perlakuan terbaik untuk minuman 

kombucha sari buah nanas ditinjau dari  kadar 

vitamin C tertinggi 77,82 mg/100 g bahan, 

kadar gula reduksi 13,04%, viskositas 93,33 

cP, cenderung berwarna kuning muda.  
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