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ABSTRAK
Jahe mengandung komponen bioaktif yaitu minyak atsiri yang dapat berperan sebagai
antibakteri. Sari jahe dapat diolah menjadi minuman kombucha, salah satu minuman
fermentasi. Penambahan madu dapat digunakan sebagai pemanis dan sumber nutrisi dalam
pembuatan minuman kombucha serta dapat berperan sebagai antibakteri. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini tiga varietas lokal jahe dan madu randu dipilih sebagai bahan
pembuatan minuman kombucha yang difermentasi 12 hari. Metode penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas dua faktor. Faktor I
yaitu varietas jahe (jahe emprit, jahe gajah, dan jahe merah). Faktor II yaitu konsentrasi
madu (10%, 15%, 20%). Data hasil pengamatan dianalisis dengan ANOVA dengan uji lanjut
BNT (Beda Nyata Terkecil) atau DMRT 5% apabila terdapat interaksi antara kedua faktor.
Hasil yang didapatkan setelah kombucha jahe difermentasi 12 hari yaitu konsentrasi
penambahan madu berpengaruh nyata (α = 0.05) terhadap nilai pH, total asam, aktivitas
antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Kedua faktor berpengaruh
nyata (α = 0.05) terhadap total gula, total fenol, tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan
(a*), dan tingkat kekuningan (b*), namun kedua faktor tidak berpengaruh nyata (α = 0.05)
terhadap total mikroba. Terdapat interaksi antara dua faktor terhadap total fenol, tingkat
kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*) dan tingkat kekuningan (b*). Perlakuan terbaik
didapatkan pada kombucha jahe dengan jenis jahe merah dan penambahan madu
konsentrasi 20% yang memiliki pH 2.64, total asam 1.78%, total fenol 1114.70 ppm, total
gula 15.63%, total mikroba 6.35 log CFU/ml, aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus
aureus sebesar 20.42 mm, aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli sebesar 8,12 mm,
tingkat kecerahan (L*) 50.93, tingkat kemerahan (a*) 7.30, dan tingkat kekuningan (b*)
22.67.
Kata Kunci : Jahe, Kombucha, Penambahan Madu.
ABSTRACT
Ginger contains a bioactive component of essential oils that can act as antibacterials.
Ginger extract can be processed into kombucha drinks, one of fermented drinks. The
addition of honey can be used as a sweetener and source of nutrients in making kombucha
drinks and can act as an antibacterial. Therefore, in this study three local varieties of ginger
and honey randu selected as ingredients for making kombucha drinks fermented 12 days.
The research method used is Randomized Block Design (RAK) which consists of two
factors. Factor I is the varieties of ginger (emprit ginger, elephant ginger, and red ginger).
Factor II is honey concentrations (10%, 15%, 20%). The results showed that the
concentration of honey added has a significant effect (α = 0.05) on pH value, total acid,
antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. But both factors
have significant effect (α = 0.05) on total sugar, total phenol, brightness (L*), redness (a*),
and yellowishness (b*), but both factors have no significant effect (α = 0.05) on total
microbial kombucha ginger. There was an interaction between two factors on total phenol,
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brightness (L*), redness (a*) and yellowishness (b*). The best treatment was obtained on
kombucha ginger with red ginger type and 20% honey concentration added with
characteristic: pH 2.64, total acid 1.78%, total phenol 1114.70 ppm, total sugar 15.63%, total
microbial 6.35 log CFU / ml, antibacterial activity against Staphylococcus aureus 20.42 mm,
antibacterial activity against Escherichia coli 8.12 mm, brightness (L*) 50.93, redness (a*)
7.30, and yellowishness (b*) 2.67.
Keywords : Addition Of Honey, Ginger, Kombucha.
PENDAHULUAN
Jahe (Zingiber officinale) merupakan salah satu tanaman rempah-rempah yang banyak
dijumpai di Indonesia dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Kusumaningati,
2009). Berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna rimpangnya terdapat tiga jenis jahe yang
dikenal yaitu jahe putih kecil atau jahe emprit (Zingiber officinale var. Amarum), jahe merah
(Zingiber officinale var. Rubrum) atau jahe sunti, dan jahe gajah (Zingiber officinale var.
Offinale) (Wardana et al., 2002).
Secara umum, jahe mengandung pati, minyak atsiri, serat, protein, vitamin, mineral, dan
enzim proteolitik yang disebut zingibain (Denyer et al., 1994). Beberapa komponen kimia
jahe, seperti gingerol, shogaol dan zingerone memberi efek farmakologi dan fisiologi seperti
antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antikarsinogenik, non-toksik, non-mutagenik dan
antibakteri (Stoilova et al., 2006).
Berdasarkan ketersediaan rimpang jahe yang mudah diperoleh dan kandungan nutrisi
yang ada di rimpang jahe, maka rimpang jahe dapat dijadikan sebagai bahan dasar
pembuatan kombucha. Jahe yang telah di ubah menjadi sari jahe dapat menjadi salah satu
bahan baku kombucha. Kombucha merupakan salah satu olahan hasil fermentasi dengan
penambahan khamir dan bakteri. Proses fermentasi kombucha membutuhkan waktu antara
8-12 hari. (Napitupulu dkk., 2015).
Teh kombucha dengan konsentrasi 100% mampu menghambat bakteri Escherichia coli
dengan diameter zona hambat sebesar 21.76 mm (Effendi et al., 2014). Ekstrak jahe juga
dapat menghambat pertumbuhan koloni bakteri Escherichia coli dan terhadap koloni bakteri
Bacillus substilis. Minyak atsiri dapat mengganggu proses pembentukan membran atau
dinding sel bakteri sehingga pembentukan dinding sel tidak sempurna (Juliantina et al.,
2008). Berdasarkan penelitian Hernani and Hayani (2001), kandungan minyak atsiri pada
jahe merah lebih tinggi dibandingkan dengan jahe gajah dan jahe emprit. Pada jahe merah
memiliki kandungan minyak atsiri (3.90%), jahe gajah memiliki kandungan minyak atsirI
(2.50%), sedangkan jahe emprit memiliki kandungan minyak atsiri (3.50%). Oleh karena itu,
pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh varietas jahe terhadap
aktivitas antibakteri kombucha jahe.
Penggunaan madu sebagai sumber nutrisi dalam pembuatan minuman kombucha
belum pernah dilakukan. Menurut Sarwono (2001), madu alami umumnya tersusun atas
17.10% air, 82.40% karbohidrat (38% fruktosa, 31% glukosa, 12.90% gula lain), 0.50%
protein, asam amino, senyawa fenolik, vitamin, asam organik dan berbagai mineral. Oleh
sebab itu madu digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber nutrisi dan sekaligus untuk
memberikan rasa manis pada kombucha karena madu tersusun atas beberapa molekul gula
seperti glukosa dan fruktosa. Menurut Rosita (2007), faktor keutamaan madu terhadap
aktivitas antibakteri yaitu kadar gula madu yang tinggi akan menghambat pertumbuhan
bakteri, sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak. Oleh karena itu pada penelitian ini
akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan madu terhadap aktivitas
antibakteri kombucha jahe.
Sejauh ini belum pernah ada penelitian terhadap aktivitas antibakteri kombucha jahe
dari berbagai varietas jahe dengan penambahan madu. Oleh karena itu, pada penelitian ini
akan dilakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri kombucha jahe dari berbagai
varietas jahe dengan penambahan madu.
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BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah starter kombucha, jahe segar,
madu randu, dan air. Mikroorganisme yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri adalah
Stapylococcus aureus dan Escherichia coli. Bahan yang digunakan dalam analisis aktivitas
antibakteri adalah Nutrient Agar dan Nutrient Broth. Bahan umtuk analisis lainnya adalah
aquades, asam oksalat, indikator PP, NaOH 0.1 N, anthrone, H2SO4, reagen folinciocalcetau, asam galat, larutan Na 2CO3 7.50%, alkohol 70%, etanol 98%, buffer pH 4, dan
buffer pH 7.
Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital (Metler Denver AA
200), blender, termometer, gelas ukur, erlenmeyer 500 ml, spatula, corong, kompor gas,
panci stainless steel, toples kaca, kain katun putih, pisau, karet gelang, sarung tangan,
spektrofotometer (Unico, UV-2100 Spectrophotometer), kuvet, kompor listrik (Maspion 5300, 220 volt), pH meter, color reader (Minolta CR-10), buret dan statis, vortex, labu ukur
100 ml, labu ukur 50 ml, labu ukur 10 ml, erlenmeyer 250 ml, tabung reaksi, beaker glass,
pipet ukur 10 ml, pipet ukur 1 ml, pipet tetes, kertas saring, bola hisap, aluminium foil,
penangas air, kertas cokelat, Laminar Air Flow (LAF), falcon tubes, mikropipet 1000 µl,
mikropipet 100 µl, cawan petri, bluetip, yellowtip, ose, busen, inkubator, korek api, masker,
plastik sterilisasi, loyang, dan autoklaf.
Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok yang terdiri
dari 2 faktor. Faktor I yaitu varietas jahe (jahe emprit, jahe gajah, dan jahe merah), dan
faktor II yaitu konsentrasi madu (10%, 15%, 20%). Tiap perlakuan dilakukan pengulangan
sebanyak 3 kali.
Preparasi Bahan
Pengujian sifat fisik sari jahe dan madu randu dilakukan secara visual yang meliputi
warna. Analisis sifat kimia jahe dilakukan untuk mengetahui kandungan awal sebelum
dilakukan penelitian yaitu total fenol. Pengujian sifat kimia jahe tersaji pada Tabel 1 di bawah
ini.
Tabel 1. Karakteristik Kimia Sari Jahe
Karakteristik Kimia
Emprit
Gajah
Total Fenol (ppm)
161.68
116.31

Merah
369.44

Analisis sifat kimia madu randu dilakukan untuk mengetahui kandungan awal sebelum
dilakukan penelitian yaitu pH, total gula, total fenol, dan total asam. Pengujian sifat kimia
madu randu tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik Kimia Madu Randu
Karakteristik Kimia Madu Randu
pH
3.14
Total Asam (%)
0.40
Total Gula (%)
60.28
Total Fenol (ppm)
3252.62
Pembuatan Sari Jahe
1. Dipilih jahe dalam keadaan segar.
2. Dicuci untuk menghilangkan kotoran luar.
3. Dikupas dan dipotong menjadi kecil.
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4. Ditimbang 200 g.
5. Diblender. Proporsi bahan : air yang digunakan 1 : 2.
6. Diperas dan disaring dengan kain saring untuk memisahkan ampas dari sari jahenya.
Pembuatan Kombucha Jahe
1. Sari jahe dipasteurisasi dalam suhu 85 oC selama 15 menit.
2. Sari jahe didinginkan pada suhu 25±2oC.
3. Sari jahe dimasukkan ke dalam toples kaca.
4. Ditambahkan madu randu (10%, 15%, 20%).
5. Ditambahkan starter kombucha cair 15% (v/v) ke dalam sari jahe.
6. Wadah ditutup dengan kain katun putih dan diikat dengan karet gelang.
7. Difermentasi selama 12 hari.
Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis statistic dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA)
kemudian dilakukan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) taraf 5% atau uji DMRT 5% apabila
terdapat interaksi antara kedua factor.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Total Asam (%)
Kombucha Jahe

Analisis Total Asam
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata total asam selama
proses fermentasi 12 hari berkisar antara 1.14% - 1.78%. Pengaruh perlakuan jenis jahe
dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Grafik Rerata Nilai Total Asam pada Kombucha Jahe Akibat Perlakuan Jenis
Jahe dan Penambahan Madu
Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan semakin tinggi penambahan madu maka nilai
total asam yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya
penambahan madu sebagai substrat yang tersedia bagi starter kombucha sehingga jumlah
asam-asam organik yang dihasilkan lebih banyak. Selama fermentasi berlangsung khamir
akan merombak sukrosa yang terdapat pada medium fermentasi menjadi glukosa dan
fruktosa. Kemudian glukosa dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur fosfat pentosa
oleh bakteri asam asetat. Sebagian besar fruktosa dimetabolisme menjadi asam asetat dan
sejumlah kecil asam glukonat (Hidayat, 2006). Sukrosa merupakan sumber energi dimana
sukrosa pada madu akan dikonversi menjadi glukosa yang digunakan sebagai substrat
untuk pertumbuhan sel dan pembentukan asam asetat (Marwati dkk., 2013). Semakin tinggi
konsentrasi madu yang diberikan semakin tinggi kandungan asam-asam organik di
dalamnya sehingga nilai total asam juga akan meningkat (Murti, 2007). Disamping itu madu
juga memiliki total asam sebesar 0.57% sehingga dapat mempengaruhi nilai total asam
kombucha jahe (Koswara, 2009).
Semakin tinggi asam organik yang dihasilkan maka nilai total asam juga semakin
tinggi karena semakin lama waktu yang digunakan maka semakin banyak asam asetat yang
dihasilkan sebagai hasil metabolisme bakteri Acetobacter (Malbasa et al., 2008).
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pH Kombcha Jahe

Analisis pH
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata pH selama proses
fermentasi 12 hari berkisar antara 2.51 – 2.94. Pengaruh perlakuan jenis jahe dan
konsentrasi madu dapat dilihat pada Gambar 2.
4
3
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M1
M2
M3
(10%) (15%) (20%)

J3 (Merah)

Konsentrasi Madu

. Gambar 2. Grafik Rerata Nilai pH pada Kombucha Jahe Akibat Perlakuan Jenis Jahe dan
Penambahan Madu
Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai pH tertinggi pada kombucha jahe
dari semua jenis jahe adalah kombucha jahe dengan konsentrasi madu 10%, sedangkan
nilai pH terendah pada kombucha jahe dari semua jenis jahe adalah kombucha jahe
dengan konsentrasi madu 20%. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya konsentrasi madu
yang ditambahkan maka semakin banyaknya kandungan sukrosa yang dirombak oleh
khamir sehingga semakin banyak asam-asam organik yang dihasilkan dan pH juga akan
semakin mengalami penurunan. Aditiwati dan Kusnadi (2003) juga menyatakan bahwa
fermentasi kombucha yang semakin lama akan menghasilkan asam yang semakin tinggi.
Selama proses fermentasi, khamir dan bakteri melakukan metabolisme terhadap sukrosa
dan menghasilkan sejumlah asam-asam organik seperti asam asetat dan asam glukonat,
oleh karena itu tejadi peningkatan kadar asam-asam organik dan penurunan pH dari 5
menjadi 2.5 selama fermentasi (Screeramulu et. al., 2000).
Menurut Goh dkk. (2012) penurunan pH dikarenakan adanya konversi glukosa
menjadi asam glukonat dan asam-asam organik lainnya oleh bakteri Acetobacter dalam
kombucha, kemudian asam-asam organik yang dihasilkan selama fermentasi akan
melepaskan ion-ion H+ sehingga adanya pelepasan ion H+ tersebut dapat menurunkan nilai
pH.
Analisis Total Fenol
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata total fenol selama
proses fermentasi 12 hari berkisar antara 432.73 ppm – 1114.70 ppm. Pengaruh perlakuan
jenis jahe dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Gambar 3.
Total Fenol (ppm)
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Gambar 3. Grafik Rerata Nilai Total Fenol pada Kombucha Jahe Akibat Perlakuan Jenis
Jahe dan Penambahan Madu
Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi madu yang diberikan maka
semakin tinggi nilai dari total fenol. Proses fermentasi menyebabkan kadar fenol pada
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kombucha jahe meningkat. Hal ini diduga adanya mikroorganisme yang bermetabolisme
dapat meningkatkan senyawa fenol melalui reaksi enzimatis sehingga dapat
mempengaruhi nilai total fenol dalam produk kombucha jahe. Peningkatan kadar fenolik
total disebabkan karena selama fermentasi, enzim yang dibebaskan oleh bakteri dan
khamir yang terdapat pada minuman kombucha akan mendegradasi kompleks polifenol
menjadi suatu senyawa sederhana (Bhattacharya et al., 2011).
Berdasarkan penelitian dari Chayati dan Isnati (2014) menyatakan bahwa madu juga
memiliki komponen fenolat yang dominan seperti asam klorogenat dan asam kafeat. Selain
madu, Wresdiyati dkk. (2003) menyatakan bahwa senyawa flavonoid pada jahe seperti
katekin dan asam kafeat merupakan senyawa fenolik. Menurut Pokorny et al. (2001)
menyatakan bahwa asam kafeat merupakan turunan asam sinamat. Saez et al. (2010)
menyatakan bahwa selama fermentasi jumlah senyawa fenol meningkat karena
mikroorganisme pada kombucha seperti Saccaromyces cerevisiae memiliki kemampuan
untuk melakukan dekarboksilasi asam sinamat dan asam ferulat. Beek dan Priest (2000)
juga menyatakan bahwa peningkatan jumlah senyawa fenol selama proses fermentasi
dikarenakan mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melakukan dekarboksilasi
komponen asam sinamat seperti trans-4-hydroxy-methoxycinnamic acid (ferulic acid (FA))
dan trans-4hydroxycinnamic acid (p-coumaric acid (PCA)) membentuk senyawa fenol yaitu
4-vinylguaiacol (4-VG) dan 4-vinylphenol (4-VP). Terjadinya dekarboksilasi asam sinamat
menjadi vinil fenol oleh khamir karena aktivitas enzim fenol reduktase.
Analisis Total Gula
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata total gula selama
proses fermentasi 12 hari berkisar antara 10.58% - 22.35%. Pengaruh perlakuan jenis jahe
dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Grafik Rerata Nilai Total Gula pada Kombucha Jahe Akibat Perlakuan Jenis
Jahe dan Penambahan Madu
Gambar 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi madu yang diberikan maka
semakin tinggi nilai dari total gula. Selama proses fermentasi kombucha jahe diduga terjadi
pemecahan pati pada jahe menjadi gula sederhana oleh asam. Utami dkk. (2014)
menjelaskan bahwa reaksi hidrolisa pati dapat berjalan dengan katalisator asam. Laju
proses hidrolisa akan bertambah oleh konsentrasi asam yang tinggi. Salah satu asam yang
berperan sebagai katalisator dalam proses reaksi hidrolisis pati adalah asam asetat. Pati
akan mengalami proses pemutusan rantai oleh enzim atau asam menjadi molekul-molekul
yang lebih kecil. Ada beberapa tingkatan dalam reaksi hidrolisis tersebut, yaitu molekul pati
mula-mula pecah menjadi unit rantai glukosa yang lebih pendek (6-10 molekul) yang
disebut dekstrin. Dekstrin kemudian pecah menjadi maltosa yang selanjutnya dipecah lagi
menjadi unit terkecil glukosa. Dekstrin adalah karbohidrat yang dibentuk selama hidrolisis
pati menjadi gula oleh panas, asam atau enzim. Gula sederhana tersebut juga akan
dirombak oleh khamir menjadi alkohol. Suranto (2004) mengatakan bahwa madu randu
mengandung asam asetat. Asam asetat pada madu randu dapat bertindak sebagai
katalisator dalam proses hidrolisa pati.
Penurunan kadar gula pada kombucha jahe diduga karena madu yang berfungsi
sebagai gula digunakan sebagai sumber energi bagi starter selama fermentasi. Hasil
tersebut diperkuat dengan Frank (1996) yang menyatakan bahwa khamir dan bakteri
100

Aktivitas Antibakteri Kombucha Jahe – Ayuratri, dkk
Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol.5 No.3:95-107, Juli 2017
memanfaat gula sebagai sumber energi selama fermentasi untuk mempertahankan
kehidupan sel. Semakin sedikit jumlah gula pada kombucha maka semakin sedikit gula
yang dapat dirombak oleh khamir dan bakteri. Hawusiwa dkk. (2015) menyatakan bahwa
terjadinya penurunan total gula tidak hanya dikarenakan gula yang terdapat didalam
medium digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme didalamnya, melainkan gula juga
diubah menjadi berbagai jenis asam. Namun, nutrisi dalam media fermentasi yang
berlebihan dapat menjadi inhibitor bagi mikroorganisme kombucha sehingga dapat
menurunkan aktivitas mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan Goh dkk. (2012)
bahwa gula dapat berfungsi sebagai senyawa inhibitor bagi mikroorganisme akibat dari
dihasilkannya senyawa metabolit seperti asam-asam organik dan alkohol sehingga
kemampuan mikroorganisme dalam merombak gula menurun. Champbell (2002)
menyatakan bahwa pada penambahan gula dengan konsentrasi yang tinggi atau
berlebihan menyebabkan larutan berada pada kondisi hipertonis karena konsentrasi gula
lebih tinggi daripada konsentrasi pelarutnya. Pada kondisi hipertonis, mikroorganisme akan
mengalami plasmolisis yang akan menyebabkan keluarnya cairan dari sel mikroorganisme
menuju larutan yang lebih pekat yaitu larutan gula sehingga sel mengkerut dan kemudian
menjadi rusak dan hancur.

Total Mikroba (Log
CFU/ml)

Analisis Total Mikroba
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata total mikroba selama
proses fermentasi 12 hari berkisar antara 5.83 log CFU/ml – 7.01 log CFU/ml. Pengaruh
perlakuan jenis jahe dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Grafik Rerata Nilai Total Mikroba pada Kombucha Jahe Akibat Perlakuan Jenis
Jahe dan Penambahan Madu
Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan madu maka nilai
total mikroba pada kombucha jahe menurun. Hal ini diduga karena semakin banyak
konsentrasi madu maka semakin banyak gula yang dirombak oleh khamir sehingga
semakin banyak asam-asam organik. Greenwalt et al. (1998) menyatakan bahwa selama
fermentasi gula yang dirombak oleh khamir menghasilkan berbagai asam-asam organik,
alkohol, dan senyawa fenol yang dapat menjadi pembatas pertumbuhan mikroba, sehingga
mikroba tidak berkembang secara terus menerus tetapi menurun seiring dengan
penurunan sumber karbon yang dimiliki dan asam-asam organik yang dihasilkan.
Analisis Antibakteri Staphylococcus aureus
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata nilai zona hambat
Staphylococcus aureus selama proses fermentasi 12 hari berkisar antara 5.58 mm hingga
10.42 mm. Pengaruh perlakuan jenis jahe dan konsentrasi madu dapat dilihat pada
Gambar 6.
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Gambar 6. Grafik Rerata Aktivitas Antibakteri terhadap Staphylococcus aureus
Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri terhadap
Staphylococcus aureus tertinggi pada penambahan madu dengan konsentrasi 20%.
Semakin tinggi konsentrasi madu yang ditambahkan maka semakin tinggi aktivitas
antibakteri yang dihasilkan atau semakin besar zona bening yang terbentuk disekitar
sumuran. Aktivitas antibakteri terbukti dengan adanya zona bening disekitar sumuran.
Terbentuknya zona bening disekitar sumuran diduga dipengaruhi oleh kandungan asamasam organik yang terbentuk selama proses fermentasi berlangsung. Kandungan asam
organik seperti asam asetat merupakan kandungan asam organik yang dihasilkan paling
besar pada fermentasi kombucha.
Naidu (2000) menyatakan bahwa asam asetat yang terlarut di dalam, asam asetat
akan terurai melepaskan proton-proton bebas sehingga pH larutan turun. Asam asetat yang
tidak terdisosiasi dapat merusak struktur bilayer lipid bakteri dan khamir dan memasukkan
proton ke dalam sitoplasma. Banyaknya jumlah proton intraseluler membuat kondisi asam
pada sitoplasma, menyebabkan denaturasi protein dan kehilangan energi. Oleh sebab itu
kandungan asam asetat yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan bakteri.
Meningkatnya total fenol selama fermentasi akan mempengaruhi aktivitas antibakteri
kombucha jahe. Semakin tinggi senyawa fenol maka semakin besar pula aktivitas
antibakteri. Suliantari et al. (2008) menyatakan bahwa senyawa fenol memiliki kemampuan
untuk memutuskan ikatan peptidoglikan pada dinding sel dan merusak ikatan hidrofobik dari
membran sel saat menerobos dinding sel sehingga terjadi perubahan permeabilitas dinding
sel yang akan menghambat pertumbuhan sel.
Elliza (2010) menyatakan bahwa Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram
positif yang memiliki struktur dinding sel yang relatif sederhana dibandingkan dengan bakteri
Gram negatif. Struktur dinding sel bakteri Gram positif yang lebih sederhana memudahkan
senyawa antibakteri untuk masuk ke dalam sel.

Antibakteri E.
coli (mm)

Analisis Antibakteri Escherichia coli
Dari hasil pengamatan pada kombucha jahe menunjukkan rerata nilai zona hambat
Escherichia coli selama proses fermentasi 12 hari berkisar antara 3.98 mm hingga 8.32 mm.
Pengaruh perlakuan jenis jahe dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Grafik Rerata Aktivitas Antibakteri terhadap Escherichia coli pada Kombucha
Jahe Akibat Perlakuan Jenis Jahe dan Penambahan Madu
Pada Gambar 7. menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan madu maka
aktivitas antibakteri yang dihasilkan oleh kombucha jahe terhadap Escherichia coli
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meningkat. Pada penambahan madu dengan konsentrasi 20% menghasilkan aktivitas
tertinggi. Aktivitas antibakteri terbukti dengan adanya zona bening disekitar sumuran.
Terbentuknya zona bening disekitar sumuran diduga dipengaruhi oleh kandungan asamasam organik yang terbentuk selama proses fermentasi berlangsung. Greenwalt et al.
(1998) menyatakan bahwa aktivitas antibakteri pada minuman kombucha berupa asam
organik yang terbentuk selama fermentasi dan dapat menghambat beberapa jenis mikroba
yang terdapat pada manusia.
Meningkatnya total fenol selama fermentasi menyebabkan aktivitas antibakteri
kombucha jahe juga meningkat. Yulianti (2009) menyatakan bahwa senyawa fenol memiliki
kemampuan dalam memutus ikatan peptidoglikan sehingga dapat menerobos dinding sel.
Elliza (2010) menyatakan bahwa Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif yang
memiliki struktur dinding sel yang lebih kompleks dan berlapis tiga, yaitu lapisan luar
berupa lipoprotein, lapisan tengah berupa peptidoglikan yang tebal dan lapisan dalam
lipopolisakarida. Dinding sel yang kompleks menimbulkan hambatan bagi senyawa bioaktif
seperti madu untuk menembus membran sel bakteri, sehingga Escherichia coli kurang
peka terhadap senyawa bioaktif tersebut.
Analisis Warna
Rerata nilai warna dengan tingkat kecerahan (L*) yang didapatkan dari kombucha jahe
setelah fermentasi selama 12 hari berkisar 33.07 hingga 60.47. Rerata nilai tingkat
kemerahan (a*) kombucha jahe setelah fermentasi selama 12 berkisar 1.83 hingga 9.87.
Nilai tingkat kemerahan (a*) yang positif menunjukkan bahwa minuman kombucha jahe
didominasi dengan warna merah. Rerata nilai tingkat kekuningan (b*) kombucha jahe
setelah fermentasi selama 12 hari berkisar 7.90 hingga 24.00. Nilai tingkat kekuningan (b*)
yang positif menunjukkan bahwa minuman kombucha madu didominasi dengan warna
kuning. Perubahan nilai dengan tingkat kecerahan (L*), kemerahan (a*), dan kekuningan
(b*) pada kombucha jahe dengan perlakuan jenis jahe dan penambahan madu dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rerata Tingkat Kecerahan (L*), Kemerahan (a*), dan Kekuningan (b*) Kombucha
Jahe Akibat Perlakuan Jenis Jahe dan Penambahan Madu
Konsentrasi
Kekuningan
Jenis Jahe
Kecerahan (L*) Kemerahan (a*)
Madu (%)
(b*)
10
34.10 ± 1.93
9.87 ± 4.67
16.13 ± 10.19
Emprit
15
35.17 ± 6.79
3.33 ± 2.29
12.93 ± 6.32
20
37.93 ± 4.47
4.23 ± 3.33
9.30 ± 2.10
10
33.07 ± 1.35
1.63 ± 1.12
7.90 ± 2.05
Gajah
15
50.10 ± 9.46
4.10 ± 1.05
21.33 ± 2.73
20
60.47 ± 3.93
4.63 ± 1.16
24.00 ± 1.23
10
34.57 ± 0.76
7.77 ± 0.15
12.03 ± 0.15
Merah
15
45.87 ± 7.36
3.93 ± 0.29
20.47 ± 3.35
20
50.93 ± 0.12
7.30 ± 0.10
22.67 ± 0.25
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan madu maka
nilai kecerahan (L*) semakin tinggi. Penambahan madu dengan konsentrasi 20%
menghasilkan nilai tingkat kecerahan (L*) tertinggi. Hal ini diduga selama fermentasi
berlangsung sukrosa yang terdapat padu madu akan dikonversi menjadi glukosa yang
digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan sel dan pembentukan asam asetat.
Terbentuknya asam-asam organik menyebabkan penurunan pH sehingga suasana
kombucha menjadi asam. Potter and Hotchkiss (1995) menyatakan bahwa apabila suasana
larutan menjadi semakin asam maka larutan akan terlihat lebih cerah karena katekin yang
terdapat didalamnya mengalami kerusakan.
Degradasi katekin akibat adanya asam menyebabkan produk komucha semakin
cerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Heroniaty (2012) yang menyatakan bahwa katekin
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mengalami kerusakan akibat adanya asam. Pada akhir fermentasi jumlah asam-asam
organik semakin meningkat sehingga minuman kombucha semakin cerah atau terang.
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai kemerahan (a*) tertinggi pada perlakuan jenis
jahe emprit dan penambahan madu dengan konsentrasi 10%. Sedangkan nilai tingkat
kemerahan (a*) terendah pada perlakuan jenis jahe gajah dan penambahan madu dengan
konsentrasi 10%. Meningkatnya tingkat kemerahan pada minuman kombucha jahe diduga
disebabkan karena adanya penambahan madu. Chayati (2008) menyatakan bahwa madu
randu memiliki tingkat kemerahan 2.23 – 4.13.
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai kekuningan (b*) tertinggi pada perlakuan jenis
jahe merah dan penambahan madu dengan konsentrasi 20%. Sedangkan nilai tingkat
kekuningan (b*) terendah pada perlakuan jenis jahe gajah dan penambahan madu dengan
konsentrasi 20%. Tingkat kekuningan (b*) pada minuman kombucha jahe dapat
dipengaruhi adanya pigmen karotenoid yang terdapat pada madu randu. Penurunan
tingkat kekuningan (b*) pada minuman kombucha jahe diduga karena pigmen karotenoid
warnanya semakin memudar. Deman (1997) menyatakan bahwa warna pigmen karoten
akan semakin dalam suasana asam, sedangkan apabila dalam larutan basa warna pigmen
karoten menjadi lebih terang. Sehingga lama fermentasi maka pigmen karotenoid pada
madu akan memudar dan menyebabkan turunnya nilai tingkat kekuningan (b*).
Senyawa kurkumin pada jahe juga dapat mempengaruhi tingkat kekuningan (b*) pada
minuman kombucha jahe. Hambali dkk. (2005) menyatakan bahwa jahe mengandung
senyawa kurkumin yang memiliki sifat antioksidan. Sidik et al. (1995) dalam Fauzana
(2010) menyatakan bahwa senyawa kurkumin dalam suasana asam bewarna kuning
jingga, sedangkan dalam suasana basa berwarna merah.
Perlakuan Terbaik
Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian ini menggunakan metode Zeleny (Zeleny,
1982). Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan membandingkan nilai ideal pada
masing-masing parameter. Parameter yang diujikan pada kombucha jahe diantaranya pH,
total asam, total gula, total fenol, total mikroba, aktivitas antibakteri Staphylococcus,
aktivitas antibakteri Escherichia coli, tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*), dan
tingkat kekuningan (b*). Pemilihan parameter berdasarkan faktor kepentingan dan
pengharapan nilai terbaik untuk mendapatkan nilai perlakuan terbaik.
Tabel 4. Nilai Perlakuan Terbaik Kombucha Jahe Akibat Jenis Jahe dan Penambahan
Madu
Jahe Merah dan Penambahan
Parameter
Madu 20%
Total Asam (%)
1.78
pH
2.64
Total Gula (%)
15.63
Total Fenol (ppm)
1114.70
Total Mikroba (Log CFU/ml)
6.35
Antibakteri S. aureus (mm)
10.42
Antibakteri E. coli (mm)
8.12
Kecerahan (L*)
50.93
Kemerahan (a*)
7.30
Kekuningan (b*)
22.67
SIMPULAN
Perlakuan terbaik didapatkan pada kombucha jahe dengan jenis jahe merah dan
penambahan madu konsentrasi 20% yaitu pH 2.64, total asam 1.78%, total gula 15.63%,
total fenol 1114.70 ppm, total mikroba 6.35 log CFU/ml, aktivitas antibakteri
Staphylococcus sebesar 10.42 mm, aktivitas antibakteri Escherichia coli sebesar 8.12 mm,
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tingkat kecerahan (L*) 50.93, tingkat kemerahan (a*) 7.30, serta tingkat kekuningan (b*)
22.67.
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