PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN
VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH(Hibiscus rosa-sinensis L.)
DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Progam Studi Pendidikan Biologi

Oleh :
Lubertus Tri Haryanto
141434062

PROGAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN
VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH(Hibiscus rosa-sinensis L.)
DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Progam Studi Pendidikan Biologi

Oleh :
Lubertus Tri Haryanto
141434062

PROGAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN
VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH(Hibiscus rosa-sinensis L.)
DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)

Yang diajukan oleh :
Lubertus Tri Haryanto
NIM : 141434062

Telah disetujui oleh

Pembimbing

Ig. Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si.

ii

Tanggal 16 Mei 2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN
VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH(Hibiscus rosa-sinensis L.)
DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Lubertus Tri Haryanto
NIM : 141434062
Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji Skripsi
Progam Studi Pendidiakan Biologi
JPMIPA FKIP Universitas Sanata Dharma
Pada Tanggal : 30 Mei 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Susunan Pantia Penguji
Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua

: Dr. Marcellinus Andy Rudhito, S.Pd.

………………….

Sekretaris

: Drs. Antonius Tri Priantoro, M.For.Sc.

………………….

Anggota

: Ig. Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si.

………………….

Anggota

: Retno Herrani Setyati, M.Biotech.

………………….

Anggota

: Ika Yuli Listyarini, M.Pd.

………………….

Yogyakarta, 30 Mei 2018
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

iii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Ad Maiorem Dei Gloriam”
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kmu akan mendapat;
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu” (Matius 7:7)
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari dekatnya
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” (Thomas Alva Edison)
“Kalau hari ini kita hanya menjadi penonton bersabarlah kita akan menjadi pemain
esok hari”

Karya ini kupersembahkan untuk :

iv



Tuhan Yang Maha Esa



Orang tua tercinta



Saudara-saudaraku



Pacar seperjuangan



Teman-teman seperjuangan



Almamaterku

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak
memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam
kutipan dan daftar pusataka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Mei 2018
Penulis,

Lubertus Tri Haryanto

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSUYUJUAN PUBLIKASI ILMIAH
UNTUK KEPETINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta :
Nama : Lubertus Tri Haryanto
NIM : 141434062
Demi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH

LAMA

FERMENTASI

TERHADAP

KANDUNGAN

VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH (Hibiscus rosa-sinensis L.)
DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)
Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Santa
Dharma hak untuk menyimpan, untuk mengalihkan dalam bentuk media lain,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa
perlu ijin dari saya meupun memberri royalti kepada saya selama mencantumkan
saya sebagai penulis.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2018

Yang menyatakan,

Lubertus Tri Haryanto

vi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan judul
“Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kandungan Vitamin C Dan Perbandingan
Aktivitas Antioksidan Kombucha Teh Bunga Sepatu Merah (Hibiscus Rosa-Sinensis
L.) Dengan Teh Bunga Sepatu Pink (Hibiscus Rosa-Sinensis cv Natal)”
Penulisan skripsi ini diajukan sebgai salah satu syarat dalam meraih gelar
sarjana pada Progam Studi pendidikan Biologi, Fakultas keguruan dan Ilmu
pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skripsi ini tidak akan selesai
tanpa bantuan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
berperan mengatasi berbagai masalah yang ada selama penelitian ini. Untuk itu
penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas
Sanata Dharma
2. Bapak Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si., selaku dekan FKIP
3. Bapak Dr. Marcelinus Andy Rudhito, S.Pd., selaku Ketua Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Bapak Drs. Antonius Tri Priantoro, M.For.Sc selaku Ketua Progam Studi
Pendidikan Biologi
5. Bapak Ig. Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si. selaku dosen
pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan,
bimbingan , dan masukana dalam penulisan skripsi ini.

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak Agus Handoyo dan Marsono selaku laboran yang memberikan
bimbingan dan menfasilitasi terlaksananya penelitian ini
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu mberikan dukungan moral dan moril
selama penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku yang mendukung terselesaikannya penelitian ini.
9. Bernadeta Yudista Pamela selaku kekasih yang mendukung dan
membantu selama proses penelitian
10. Astiti Wulandari, Putri Tuga, Tata Ryta yang membantu selama proses
penelitian
11. Teman-teman Pbio angkatan 2014 sepenanggungan yang selalu saling
menyemangati.
12. Semua pihak yang terlibat terselesaikannya skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini masih terdapat
kekurangan sehingga penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang
karakteristiknya memebangun dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 April 2018

Penulis

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN
VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH (Hibiscus rosa-sinensis L.)
DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)
Lubertus Tri Haryanto
141434062
Abstrak
Kombucha merupakan produk hasil fermentasi larutan teh dengan
menggunakan simbion bakteri dan khamir yang berpotensi sebagai minuman
antioksidan. Bunga sepatu merah dan pink mengandung antosianin dan vitamin c
yang berpotensi sebagai antioksidan sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku
pembuatan teh kombucha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
lama fermentasi terhadap kadar total asam tertitrasi dan perbandingan kadar vitamin
C, aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah dengan kombucha bunga
sepatu pink.
Perlakuan dibagi menjadi: P1 (6 hari), P2 (10 hari), dan P3 (14 hari)
berdasarkan lama waktu fermentasi. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif
dan kualitatif. Data kuantitif meliputi kadar total asam tertitrasi, kadar vitamin c
dan aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga
sepatu pink yang dianalisis menggunakan uji Regresi dan uji T. Data kualitatif
meliputi deskripsi karakteristik kombucha yang dihasilkan.
Penelitian menunjukan waktu fermentasi 14 hari memiliki total asam
tertitrasi 2,05 % mg/ml, vitamin C 0,05 % mg/ml, aktivitas antioksidan 88.33 %
untuk kombucha bunga sepatu merah dan total asam tertitrasi 2,05 % mg/ml,
vitamin C 0,04 % mg/ml, aktivitas antioksidan 81,05 % untuk kombucha bunga
sepatu pink. Berdasarkan hasil uji T kombucha bunga sepatu merah memiliki
aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan kombucha bunga sepatu pink.
Kadar vitamin C tidak perbedaan yang nyata kombucha bunga sepatu merah dan
kombucha bunga sepatu pink. Semakin lama waktu fermentasi warna kombucha
bunga sepatu terdegradasi dan menjadi bening yang membuat warna kombucha
tidak menarik
Kata Kunci : kombucha bunga sepatu, lama fermentasi, total asam , vitamin c dan
antioksidan.
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THE EFFECT OF LONG FERMENTATION OF VITAMIN C CONTENT
AND ANTIOXIDANT ACTIVITY COMPARISON OF INTEREST
KOMBUCHA TEA IS RED HIBISCUS FLOWER(Hibiscus rosa-sinensis L.)
TEA WITH PINK HIBISCUS FLOWER (Hibiscus rosa-sinensis cv natal)
Lubertus Tri Haryanto
141434062
Abstract
Kombucha was the fermentation product of tea solution by used a symbion
bacteria and yeast potentially as a beverage antioxidant. Red and pink Hibiscus
contain anthocyanin vitamin C which potential to be antioxidant. Therefore it can
be used as raw materials for made kombucha tea. The research was an experimental
research which was purposed to know the effect of long fermentation to the total
acid titrated and comparison level of vitamin C, antioxidant activity kombucha red
Hibiscus flower with kombucha pink Hibiscus flower.
The treatment was devide three part namely P1 (6 days), P2 (10 days), and
P3 (14 days) based on the duration of fermentation. The data were obtained in the
form of quantitative and qualitative data. Quantitative data included total levels
titrated acid, vitamin C and antioxidant activity kombucha pink Hibiscus flowers
and kombucha red Hibiscus flowers which as analyzed used T test Regression.
Qualitative data included describing the characteristics of the resulting kombucha.
The study showed that the fermentation time of 14 days had total titrated
acid 2.05% mg/ml, vitamin C 0.05% mg/ml, antioxidant activity 88.33% for
kombucha red shoe flowers and total titrated acids 2.05% mg/ml, vitamin C 0.04%
mg/ml, an antioxidant activity of 81.05% for kombucha pink flower. Based on the
T test red Hibiscus flower kombucha had higher antioxidant activity which
inversely to the level of vitamin C. There was no real difference levels of vitamin
C kombucha pink Hibiscus flowers and kombucha red Hibiscus flowers. The longer
the fermentation time of kombucha Hibiscus flower, color degraded and became
translucent that made kombucha color not attractive.
Keywords : kombucha Hibiscus, fermentation, total acid, vitamin C and
antioxidant.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di dunia.
Selain sebagai minuman yang menyegarkan teh telah lama dipercaya
memiliki khasiat bagi tubuh manusia. Di masyarakat pedesaan seduhan teh
yang kental digunakan untuk mengobati penyakit diare. Teh pada umumnya
dibuat dari pucuk daun muda tanaman teh (Camellia sinensis L.) namun
seiring perkembangan zaman inovasi teh mulai banyak dikembangkan
masyarakat. Inovasi baru yang dibuat oleh masyarakat adalah membuat teh
dengan bahan dasar bunga salah satunya bunga sepatu.
Bunga sepatu merupakan tanaman yang termasuk dalam famili
Malvaceae yang jumlahnya melimpah di Indonesia. Bunga sepatu memiliki
sifat poliploid dimana di dalam sel terdapat lebih dari dua pasang kromosom
dasar. Adanya sifat poliploid tersebut bunga sepatu memiliki berbagai
varietas yang tersebar dari seluruh Indonesia seperti bunga sepatu merah,
bunga sepatu pink, bunga sepatu putih, bunga sepatu kuning, dan bunga
sepatu biru. Diantara banyak varietas bunga sepatu yang paling banyak
populasinya adalah bunga sepatu merah (Hibiscus rosa-sinensis L.) dan
bunga sepatu merah muda (Hibiscus rosa-sinensis cv natal). Bunga sepatu
biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman pagar oleh masyarakat. Bunga
sepatu mangandung asam askorbat(vitamin C), flavonoid yaitu kuersetin
(Puckhaber,et al., 2002).
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Vitamin C dan kuersetin adalah senyawa-senyawa yang dikenal
sebagai antioksidan larut air. Vitamin C memiliki banyak manfaat bagi
tubuh antara lain dapat mencegah penyakit flu karena vitamin C berperan
dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, selain itu vitamin C berperan
untuk pembentukan kolagen yang berguna dalam penyembuhan luka
(Cresna dkk, 2014).
Beberapa tahun terakhir teh bunga sepatu mulai populer di kalangan
masyarakat karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari
mengosumsi teh bunga sepatu (Agua de jamaica). Di daerah Spayol bunga
Hibiscus dikenal dengan nama Jamaica sehingga teh bunga sepatu di
Spayol disebut Agua de jamaica (Plotto, 2004). Pada umumnya teh bunga
sepatu dikosumsi dengan diseduh menggunakan air panas dan diminum
setiap pagi atau sore hari. Belum banyak yang mengetahui bahwa ada
olahan teh dengan menggunakan kultur campuran bakteri dan khamir untuk
membuat minuman teh fermentasi yang berkhasiat untuk tubuh atau yang
biasa disebut dengan teh kombucha.
Kombucha merupakan salah satu olahan teh fermentasi dengan
menggunakan

simbion

bakteri

dan

yeast

yang

dikenal

dengan

SCOBY(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Teh yang telah diseduh
dengan air panas diberi tambahan gula sebagai pemanis dan sebagai nutrien
untuk menumbuhkan bakteri dan khamir yang digunakan. Teh kombucha
difermentasikan dengan bantuan khamir dan bakteri Acetobacter xylinum.
Teh yang telah ditambahkan kultur kombucha difermentasikan selama 4-14
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hari untuk mendapatkan hasil yang memiliki cita rasa manis, asam, dan
memberikan kesegaran. Rasa asam dari kombucha salah satunya
disebabkan oleh kandungan asam askorbat (vitamin C) yang merupakan
senyawa berpotensi antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat
mengakal radikal bebas yang menyerang tubuh. Kombucha menurut para
ahli

memiliki

banyak

manfaat

seperti

meningkatkan

mengobati

pembekakan dubur, rematik dan encok pada persendian (Dufreshne et al.,
2000), memperbaiki fungsi hati, mengobati sembelit, menurunkan tekanan
darah, pusing kepala (Naland, 2003), dapat meningkatkan sistem kekebalan
tubuh terhadap penyakit karena adanya kandungan vitamin C di dalam
kombucha
Dilatarbelakangi permasalahan di atas maka peneliti melakukan
penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh lama membandingkan kadar
vitamin C antivitas antioksidan pada kombucha bunga sepatu merah dan
kombucha bunga sepatu pink. Peneliti akan melakukan penelitian dengan
judul “PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN
VITAMIN C DAN PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN
KOMBUCHA TEH BUNGA SEPATU MERAH(Hibiscus rosa-sinensis
L.) DENGAN TEH BUNGA SEPATU PINK(Hibiscus rosa-sinensis cv
natal)”
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B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa
rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap total asam tertitrasi
kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink ?
2. Bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan vitamin C
pada kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink
?
3. Bagaimana perbandingan kandungan vitamin C pada kombucha bunga
sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink ?
4. Bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap aktivitas antioksidan
kombucha bunga sepatu merah dan bunga sepatu pink ?
5. Bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu
merah dan bunga sepatu pink ?
C. Tujuan penelitian
Berdasarakan rumusan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini
bertujuan
untuk :
1. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap total asam teritrasi
kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
2. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan vitamin C
kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
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3. Mengetahui perbandingan kandungan vitamin C pada kombucha bunga
sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
4. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap aktivitas antioksidan
kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
5. Mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu
merah dan bunga sepatu pink.
D. Manfaat penelitian
1. Bagi Peneliti
a. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti pada bidang
bioteknologi konvensional khususnya pada pembuatan kombucha
bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink
b. Menambah wawasan peneliti terkait senyawa antioksidan yang
terdapat di dalam kombucha bunga sepatu
2. Bagi Pendidikan
a. Dapat memberikan informasi tentang senyawa antioksidan yang
terdapat pada kombucha bunga sepatu merah dan bunga sepatu
merah muda.
b. Menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai
kombucha bunga sepatu
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3. Bagi Masyarakat
a. Dapat

memberikan

informasi

kepada

masyarakat

tentang

pemanfaatan bunga sepatu sebagai olahan minuman fermentasi
yang bermanfaat
b. Dapat memberikan gambaran terhadap pengkaji atau pengusaha
tentang penerapan olahan bioteknologi dalam olahan minuman
fermentasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kombucha
1. Pengertian Kombucha
Minuman fermentasi ini adalah minuman antioksidan yang telah
banyak diteliti dan memiliki manfaat bagi kesehatan. Velicanski et al
(2007) menyebutkan bahwa Kombucha memiliki aktivitas antioksidan
yang lebih tinggi dibandingkan dengan minuman yang belum diolah
menjadi Kombucha. Kombucha merupakan hasil fermentasi teh dan
gula oleh starter kultur kombucha yang disebut SCOBY (Symbiotic
Culture of Bacteria and Yeast). Menurut Avenue (2013) di dalam
SCOBY terdapat bakteri dan khamir seperti Acetobacter xylinum,
Acetobacter ketogenum, Saccharomycodes ludwigii, Saccharomycodes
apiculatus,

Schizosaccharomyces

pombe,

Zygosaccharo-myes,

Saccharomyces cerevisiae, Brettanomyces sp., Lactobacillus sp.,
Pediococcus sp., Gluconacetobacter kombuchae Zygosaccharomyces
kombuchaensis.
Selama fermentasi simbiosis bakteri dan khamir pada kombucha
akan memproduksi berbagai enzim, asam asetat, asam folat, asam
glukonat, asam glukoronat, asam laktat, berbagai asam amino, fruktosa,
karbondioksida, dan sejumlah kecil alkohol (0,5-1 %), vitamin B1,
vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12 vitamin

7
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C (Nainggolan, 2009). Sebagai minuman fermentasi kombucha
berkhasiat untuk membantu pencernaan, menurunkan kolesterol,
menurunkan berat badan, menstabilkan kadar glukosa dalam darah
membantu sistem imun, dan membuang racun dalam tubuh (Frank,
1999). Menurut Naland (2008) bahwa kombucha mengandung
komponen-komponen seperti pada Tabel 2.1
Tabel 2.1 Komponen yang Dimiliki Teh Kombucha (Naland,2008)
Komponen kombucha
Asam laktat
Asam asetat
Asam malat
Asam oksalat
Asam glukonat
Asam butirat
Asam nukleat
Vitamin B-1
Vitamin B-2
Vitamin B-3
Vitamin B-6
Vitamin B-12
Vitamin B-15
Vitamin C
Asam Folat
Asam glukoronat
Asam hyaluronic
Asetaminophen
Antibiotik

Manfaatnya bagi manusia
Sangat penting dalam pencernaan manusia
Menghambat bakteri berbahaya
Untuk detoksifikasi tubuh
Pengawet alami
Penginfeksi yeast seperti Candida
Melawan infeksi khamir
Untuk regenerasi sel
Pembentukan protein
Untuk metabolisme
Memproses asam amino, lemak, dan
karbohidrat
Untuk menurunkan kadar kolesterol
Untuk perbaikan saluran pencernaan
Metabolisme antar sel pada tubuh
Sebaai oksigenator dalam tubuh
Pembentukan substansi anatar sel dan
meningkatkan daya tahan tubuh
Untuk memproduksi sel-sel darah
Untuk mengkonjugasi toksik dan racun
Untuk menghilangkan rasa nyeri pada tubuh
(analgetik)
Untuk membatasi pertumbuhan mikroba

2. Proses Pembuatan Kombucha
Proses pembuatan kombucha melalui beberapa tahap yang
pertama setelah larutan gula dan teh tercampur, larutan teh didiamkan
dalam suhu ruang agar dingin. Pada proses selanjutnya penambahan
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starter kombucha. Sarter kombucha ditambahkan pada saat larutan teh
sudah sama dengan suhu ruang. Setelah ditambahkan dengan starter
topless ditutup menggunakan tisu dan serbet agar oksigen masih dapat
masuk tetapi terhindar kontaminan dari luar. Hal ini dilakukan karena
proses fermentasi yang terjadi pada kombucha bersifat semiaerob Pada
proses fermentasi kultur kombucha diletakkan pada suhu ruang 30° C,
tidak terkena cahaya matahari langsung dan difermentasikan selama 5
sampai 7 hari untuk dapat dikosumsi (Avenue, 2013). Selama proses
fermentasi A. xylinum akan menghasilkan gumpalan seperti karet
dipermukaan teh. Dan perlu diperhatikan bahwa starter kombucha akan
mati jika terkena oleh alumunium, tembaga, atau logam-logam lainnya
dan juga oleh adanya panas. Sebab jika starter terkena oleh logam
tersebut maka perkembangan A. xylinum akan terganggu begitu juga
oleh adanya panas (Saxena,et al.,1990). Hal hal yang perlu diperhatikan
selama fermentasi menurut Suprapti (2003) adalah sebagai berikut :
a. Dijaga agar tidak terguncang
b. Wadah berikut isinya jangan dipindahkan.
c. Tidak terkena sinar matahari langsung.
d. Pada suhu ruang
e. Tidak sampai kekurangan udara (aerasi lancar)
f. Tidak dikunjungi semut, kecoa, atau serangga lainnya.
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Proses fermentasi teh kombucha akan semakin cepat dengan
meningkatnya suhu. Suhu ruangan tidak kurang dari 20° C dan tidak
lebih dari 30° C. Sebaiknya ruangan tempat fermentasi dalam keadaan
gelap, tetapi kondidi udaranya tidak lembab. Koloni jamur kombucha
akan rusak jika terkena sinar matahari langsung (Naland,2004)
3. Mekanisme Fermentasi Kombucha
Fermentasi adalah sebuah proses yang menyebabkan perubahan
kimiawi pada suatu senyawa organik kompleks melalui pengaruh
beberapa enzim yang dihasilkan mikroba (Naland 2004). Proses
fermentasi dimulai ketika mikroorganisme mengubah glukosa menjadi
etanol dan CO2, kemudian bereaksi dengan air membentuk asam
karbonat. Glukosa berasal dari inversi sukrosa oleh khamir
menghasilkan glukosa dan fruktosa.
Proses fermentasi kombucha bersifat semiaerob dikarenakan di
dalam kombucha terjadi konversi gula menjadi alkohol oleh S.
cerevisiae secara anaerob dan konversi alkohol menjadi asam asetat
oleh A. xylinum aerob. Alkohol yang dihasilkan S.cerevisiae akan
menstimulasi pertumbuhan A. xylinum untuk memproduksi asam asetat,
sedangkan asam asetat yang dihasilkan A. xylinum akan menstimulasi
pertumbuhan S. cerevisiae. Hal ini berlangsung terus menerus sampai
sampai gula yang terdapat pada larutan kombucha berubah menjadi
asam-asam organik yang diperlukan oleh tubuh seperti asam asetat dan
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lain-lain ( Chen dan Liu, 2000; Loncar et al.,2006 dalam Kustyawati
dan Ramli, 2008 )
A. xylinum sebagai bakteri utama dalam kultur kombucha
mengoksidasi etanol menjadi asetaldehida kemudian menjadi asam
asetat. Aktivitas biokimia yang kedua dari bakteri A. xylinum adalah
pembentukan pembentukan asam glukonat yang berasal dari oksidasi
glukosa (Sutherland, 1972 dalam Nainggolan, 2009).
Crueger and Crueger (1989) dalam Ardheniati (2008)
menyebutkan bahwa oksidasi tahap pertama mengubah alkohol menjadi
asetaldehid oleh enzim NADP-alkohol dehydrogenase. Asetaldehid dan
air dapat membentuk keseimbangan reaksi dengan senyawa asetaldehid
terhidrasi. Selanjutnya, oksidasi tahap kedua mengubah senyawa
asetaldehid terhidrasi menjadi asam asetat dengan menggunakan anzim
asetaldehid dehydrogenase.
Proses pembuatan etanol oleh khamir dan pembuatan selulosa
oleh bakteri Acetobactor sp. Glukosa diubah menjadi menjadi asam
glukonat melalui jalur pentosa oleh bakteri asam asetat, sebagian besar
fruktosa dimetabolisme menjadi asam asetat dan sejumlah kecil asam
glukonat. Kultur dalam waktu bersamaan juga menghasilkan asam
organik lainnya. Dalam waktu yang bersamaan bakteri A. xylinum
mengubah gula menjadi selulosa yang disebut pelikel dan melayang di
permukaan medium. Jika nutrisi dalam medium telah habis dikosumsi,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

kultur akan berhenti tumbuh dan akan aktif kembali jika memperoleh
nutrisi kultur akan aktif kembali (Frank, 1999).
Konsentrasi asam asetat dalam kombucha akan meningkatkan
sampai batas tertentu lalu mengalami mengalami penurunan. Menurut
Kadir (2003) penurunan pH medium ini salah satunya disebabkan
karena terurainya gula menjadi etanol oleh S. cerevisiae dan oleh A.
xylinum kemudian diubah menjadi asam asetat seperti pada persamaan
reaksi berikut:

Selama proses fermentasi kombucha dalam substrat terjadi
aktivitas mikroorganisme yang berlangsung secara simultan dan
sekuensial. Proses fermentasi dimulai dengan aktivitas khamir yang
memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim
ekstraseluler invertase dan selanjutnya glukosa direduksi menjadi etanol
dan karbondioksida yang terbentuk beraksi dengan air menjadi asam
karbonat (Aditiwati dan Kusnadi, 2003)
Selain menghasilkan asam asetat dan asam glukonat bakteri A.
xylinum menghasilkan vitamin C dengan mereduksi D-glukosa menjadi
D-sorbitol selanjutnya D-sorbitol di ubah menjadi L-sorbosa melalui
proses dehidrogenasi oleh enzim yang dihasilkan oleh A. xylinum. Lsorbosa mengalami oksidasi kimiawi menjadi Asam 2-
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Keto-L-Glukonat selanjutnya difermentasi manjadi Asam L-Askorbat
(Munawir, 2010)

Gambar 2.1 Proses Sintesis Vitamin C oleh Acetobacter xylinum
Asam-asam organik yang dihasilkan selama proses fermentasi
kombucha seperti asam asetat, asam glukonat, dan asam askorbat hanya
asam askorbat (vitamin C) yang merupakan senyawa antioksidan
(Santoso, 2017). Vitamin C merupakan yang larut dalam air utama yang
menjadi bagian dari pertahan pertama terhadap ROS (Reactive Oxygen
Species) dalam plasma dan juga berperan di dalam sel (Muchtadi, 2013).
Dalam keadaan murni vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat
molekul 176,3 dan rumus C6H6O6. Secara alami bentuk vitamin C
adalah isomer-L. Isomer-L memiliki aktivitas yang lebih besar
dibandingkan dengan bentuk isomer-D. Sebagai antioksidan vitamin C
bekerja sebagai donor elektron dengan cara memindahkan satu elektron
ke senyawa logam Cu. Vitamin C dapat menghilangkan senyawa
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oksigen reaktif di dalam sel netrofil, monosit, protein pada lensa, dan
retina mata. Di luar sel, vitamin C mampu mampu menghilangkan
senyawa oksigen reaktif , mencegah terjadinya LDL teroksidasi,
mentransfer elektron ke dalam tokoferol teroksidasi, dan mengarbsorpsi
logam dalam saluran pencernaan (Levine, et al.,1995)
Antioksidan vitamin C mampu beraksi dengan radikal bebas
kemudian mengubahnya menjadi radikal askorbil. Senyawa radikal ini
akan segera berubah menjadi askorbat dan dehidroaskorbat. Salah satu
efek antioksidan vitamin C adalah perbaikan fungsi imun. Kubena dan
McMurray (1996) menyatakan bahwa beberapa vitamin yang
didapatkan dari buah dan sayuran terbukti mampu memperbaiki status
imun terutama orang yang sudah tua. Pada umumnya penggunaan
vitamin C sebagai antioksidan berkombinasi dengan sumber antioksidan
yang lain
Vitamin C berperan sebagai antioksidan dan membantu
penyerapan zat besi di usus, berfungsi sebagai antioksidan, juga
berfungsi menjaga kehalusan kulit dan memacu kesehatan pembuluh
kapiler, mencegah anemia gizi, sariawan, gusi yang bengkak dan
berdarah (penyakit skorbut) serta mencegah tanggalnya gigi. Vitamin C
dengan dosis yang tinggi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh
dalam melawan berbagai infeksi. Dengan demikian, kita tidak mudah
menjadi sakit, seperti flu, batuk, demam, dan lain-lain.
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VitaminC tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil
dalam larutan asam. Vitamin C tidak disimpan melainkan dikeluarkan
oleh sistem pembuangan tubuh. Sehingga membutuhkan asupan vitamin
tersebut setiap hari. Vitamin C langsung diserap melalui saluran darah
dan ditransportasikan ke hati, dan mekanisme penyerapan dalam usus
halus melalui difusi pasif yang lambat (Winarno, 1984 di dalam
Risnayanti dkk, 2015). Mekanisme antioksidan vitamin C dapat dilihat
pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Mekanisme Antioksidan Vitamin C
Asam askorbat akan melepas atom H+ dan diubah menjadi
askorbat, askorbat akan melepaskan elektron dan berpasangan radikal
bebas pada gugus O dan menjadi askorbat radikal. Askorbat radikal
akan melepaskan atom H+ dan diubah menjadi dehidroaskorbat yang
molekulnya lebih stabil dan tidak memiliki kemampuan sebagai
antioksidan (Nimse dan Dilipkumar, 2015).
Selama waktu fermentasi A. xylinum selain mensintesa gula
menjadi vitamin C A. xylinum juga mensintesa gula menjadi selulosa
dan asam asetat sehingga akan menurunkan pH 3,0-2,0. Berdasarkan
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kisaran pH tersebut bakteri ini tergolong asidovil yaitu kelompok
mikroorganisme yang dapat tumbuh dengan baik pada pH 2,0-5,0. A.
xylinum mempunyai aktivitas oksidasi berlanjut yang sangat lambat.
Bakteri ini membentuk asam asetat dari glukosa dan kemudian
mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O jika gula dalam larutan
sudah habis. Sifat khas dari bakteri ini adalah membentuk lapisan tebal
pada permukaan substrat teroksidasi yang tersusun atas komponen
selulosa (Skillman,et al.,1997)
B. Bunga Sepatu
1. Morfologi Bunga Sepatu
Salah satu bahan yang dapat digunakan sebgai bahan dasar
kombucha adalah Bunga sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.). Bunga
sepatu adalah tanaman semak dari famili Malvaceae yang berasal dari
Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis
dan sub tropis. Pada umumnya tinggi tanaman sekitar 2 sampai 5 meter.
Tinggi batangnya ± 3 m, bulat berkayu, keras, diameter ± 9 cm. Bunga
sepatu memiliki 5 helai daun kelopak dengan dilengkapi daun kelopak
tambahan sehingga terlihat seperti 2 lapis kelopak bunga. Mahkotanya
terdiri atas 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Bunga sepatu
memiliki sifat poliploid atau suatu kondisi sifat genetik yang dapat
dibentuk beda dengan induk asli sehingga dapat memiliki variasi bunga
yang sangat banyak seperti bunga sepatu merah dan bunga sepatu pink
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(Agoes, 2010). Klasifikasi Bunga sepatu sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta

Superdivisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Subclass

: Dilleniidae

Ordo

: Malvales

Family

: Malvaceae

Genus

: Hibiscus

Species

: Hibiscus rosa-sinensis L.

(Anonim 1, 2018)
2. Kandungan Kimia Bunga Sepatu
Bunga sepatu mangandung asam askorbat, diglukosida, fosfor,
kalsium, besi, lemak, serat, niasin, aglikon flavonoid yaitu kuersetin
(Puckhaber et al., 2002). Petala bunga sepatu sendiri mengandung asam
askorbat, kalsium, sianidin, serat, lemak, besi, kalori, niasin, nitrogen,
fosfor, riboflavin, dan tiamin, sedangkan daun dan batangnya
mengandung β-karoten, sianidin, dan kuersetin (Dukes,2018). Bunga
sepatu mengandung Bagian bunganya berkhasiat sebagai peluruh dahak
(Departemen Kesehatan, 1985) didalam (Murrukmihadi dkk, 2013).
Pemanfaatan bunga kembang sepatu sebagai obat batuk menurut
Handoko (2008) dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: cara
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panas dan cara dingin. Pemanfaatan dengan cara panas dilakukan
dengan merebus 20 gram bunga kembang sepatu selama 15 sampai 20
menit, kemudian rebusan disaring dan air rebusan diminum setelah
dingin. Sedangkan pengolahan bunga kembang sepatu dengan cara
dingin adalah dengan melumatkan bunga pada mortar dan ditambahkan
setengah gelas air matang kemudian diangin-anginkan selama semalam.
Rasa pahit dari bunga kembang sepatu dapat ditutupi dengan
menambahkan air gula atau madu pada ramuan.
3. Varietas bunga sepatu
Bunga sepatu memiliki sifat poliploid sehingga memiliki
beberapa kultivar yang bermacam-macam dan tersebar di seluruh dunia.
Sifat poliploid bunga sepatu membuat warna mahkota bunga sepatu
bermacam-macam ada yang berwarna ungu, merah, merah muda , putih,
kuning, dan ada yang memiliki mahkota kecil dan terangkat ke atas
seperti lenter oleh sebab itu sering disebut bunga sepatu lentera.
Menurut Raoufou (2011) beberapa varietas bunga sepatu yaitu
H. rosa-sinensis L., H. rosa-sinensis L. var. california gold, H. rosasinensis L. var. cooperi, H. rosa-sinensis L. var. crown of Bohemia, H.
rosa-sinensis L. var. mist, H. rosa-sinensis L. var. scarlet, H. rosasinensis L. var. albus, H. rosa-sinensis L. var. natal, Hibiscus rosasinensis L. var. plenus, H. schizopetalus (Mast.) Hook. f.. Bunga sepatu
merah atau H. rosa-sinensis L merupakan varietas yang utama dari
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tumbuhan bunga sepatu sedangkan bunga sepatu pink atau H. rosasinensis L. var. natal merupakan turunan dari bunga sepatu merah.
4. Pengolahan Teh Bunga Sepatu
Sebelum diproses menjadi kombucha bunga sepatu terlebih
dahulu diproses menjadi bentuk teh menggunakan metode pembuatan
teh hitam. Pengolahan dengan menggunakan metode teh hitam dikenal
ada tiga cara , yaitu ortodoks atau tradisional, konvensional atau kuno,
dan inkonvensional atau modern. Pada dasarnya pengolahan teh hitam
terdiri dari beberapa tahap yaitu pelayuan, pengilingan dan sortasi
basah, fermentasi, pengeringan, sortasi kering, penyimpanan dan
pengemasan (Direktorat Jendral Perkebunan,2017). Akan tetapi dalam
pembuatan teh bunga sepatu dengan menggunkan metode teh hitam
terdapat modifikasi yaitu tidak mengalami proses penggilingan karena
mahkota bunga sepatu yang sudah dalam bentuk kecil-kecil dan untuk
mengindari rusaknya kandungan kimia teh.
C. Senyawa Antioksidan
Asam askorbat dan flavonoid yang terdapat dalam bunga sepatu
berpotensi untuk melindungi diri dari radikal bebas. Radikal bebas menurut
para ahli biokima merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif,
yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron yang
tidak berpasangan. Radikal bebas dipicu oleh berbagai macam faktor
misalnya ketika komponen makanan diubah menjadi bentuk energi melalui
proses metabolisme. Pada proses metabolisme ini biasa terjadi sering terjadi
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kebocoran elektron. Dalam kondisi demikian mudah sekali terbentuk
radikal bebas seperti anion superoksida, hidroksil, dan lain-lain. Radikal
bebas juga dapat terbentuk dari senyawa yang bukan merupakan senyawa
radikal bebas tetapi mudah berubah menjadi radikal bebas misalnya
hidrogen peroksida (H2O2). Senyawa-senyawa tersebut sering disebut
sebagai senyawa oksigen reaktif (SOR).
Menurut Soetmaji ( 1998) dalam Winarsih ( 2007) yang dimaksud
radikal bebas (free radical) adalah suatu senyawa atau molekul yang
mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital
luarnya. Adanya elektron tidak berpasangan membuat senyawa tersebut
sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat
elektron molekul yang berada di sekitarnya. Jika elektron yang terikat oleh
senyawa radikal bebas tersebut bersifat ionik, dampak yang ditimbulkan
memang tidak begitu berbahaya bagi manusia . Akan tetapi, bila elektron
yang terikat radikal bebas berasal dari senyawa yang berikatan kovalen,
akan mengubah konformasi elektron karena ikatan digunakan secara
bersama-sama pada orbital terluarnya yang dapat menyebabkan adanya
peroksidasi lipid, perubahan pada sequens basa asam nukleat sehingga
bermutasi dan menyebabkan kanker dan penyakit degeneratif (Punchard
dan Kelly,1996). Hal tersebut dikarenakan pada umumnya senyawa yang
memiliki ikatan kovalen adalah molekul-molekul besar (biomakromolekul),
seperti: lipid, protein, maupun DNA.
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Semakin besar ukuran biomolekul yang mengalami kerusakan,
semakin besar dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Serangan radikal
bebas terhadap molekul sekelilingnya akan menyebabkan terjadinya reaksi
berantai, yang kemudian menghasilkan senyawa radikal bebas yang baru.
Dampak dari reaktivitas radikal bebas bermacam-macam misalnya saja
kerusakan sel atau jaringan, penyakit autoimun, penyakit degeneratif, dan
kanker. Secara umum tahapan reaksi pembentukan radikal bebas melalui 3
tahapan reaksi berikut
1. Tahapan inisiasi, yaitu awal pembentukan radikal bebas
2. Tahapan propagasi, yaitu pemanjangan rantai radikal.
3. Tahap terminasi, yaitu bereaksinya senyawa radikal dengan
radikal lain atau dengan penangkap radikal.
Salah satu cara untuk mengurangi efek radikal bebas yang ada di
dalam tubuh dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang
mengandung senyawa antioksidan. Antioksidan menurut Winarsih (2007)
merupakan senyawa pemberi elektron atau reduktan. Senyawa ini memiliki
berat molekul kecil tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi
oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya radikal ataupun menghambat
rekasi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas. Secara umum antioksidan
dibagi menjadi 2, yaitu antioksidan enzimatis dan non-enzimatis.
Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SOD),
katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan non-enzimatis seperti
tokoferol, karotenoid, flavonoid, bilirubin, asam askorbat, asam urat.
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Sedangkan berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan
menjadi 3 kelompok, yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier.
1. Antioksidan primer disebut juga antioksidan enzimatis. Suatu senyawa
dikatakan sebagai antioksidan primer apabila dapat memberikan atom
hidrogen secara cepat kepada senyawa radikal. Bellevile-Nabet (1996)
menyebutkan bahwa antioksidan primer mencegah pembentukan
senyawa radikal bebas baru, atau mengubah radikal bebas yang telah
terbentuk menjadi molekul yang kurang reaktif.
2. Antioksidan sekunder disebut juga sebagai antioksidan non-enzimatis .
antioksidan dalam kelompok ini disebut sistem pertahan preventif
dimana terbentuknya senyawa oksigen reaktif dihambat dengan cara
pengkelatan metal, atau dirusak pembetukannya. Pengkelatan metal
terjadi dalam cairan ekstraseluler (Bellevile-Nabet ,1996).
3. Antioksidan tersier meliputi enzim-enzim DNA-repair dan metionin
sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi memperbaiki
biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal bebas. Perbaikan
pada mtDNA dan DNA inti yang direduksi senyawa oksigen reaktif
terjadi melalui jalur eksisi basa (Driggers, et al, 1993 dalam Winarsih,
2007). Pada umumnya eksisi basa dilakukan dengan cara memotong
basa yang rusak dan menggantinnya dengan basa yang baru.
Flavonoid adalah salah satu senyawa antioksidan berupa polifenol
tanaman yang tersebar luas dalam berbagai makanan dan dalam berbagai
konsentrasi. Flavonoid pada tanaman pada umumnya dalam keadaan terikat
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atau terkonjugasi dengan senyawa gula. (Winarsih, 2007). Keberadaan
gugus OH- pada senyawa sangat mempengaruhi aktivitas antioksidan
senyawa fenolik. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan yang paling
potensial karena struktur kimianya terdiri dari group o-difenol dan group
hidroksil yang berpotensi mengikat radikal bebas.
Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh hidroksilasi pada gugus
hidroksil (OH-) pada cincin A, B dan C karena setiap jenis flavonoid
memiliki aktivitas antioksidan yang berbeda tergantung keberadaan gugus
hidroksil umumnya gugus hidroksil pada nomor 3, 5, 7, dan 4’. Adanya
gugus gula yang berbeda pada setiap jenis flavonoid seperti glukosa,
galaktosa, ruminosa, silosa, arabinosa, soforosa, gentibiosa, dan rutinosa
juga mempengaruhi aktivitas antioksidan senyawa flavonoid. Gula pada
senyawa flavonoid pada umumnya melekat pada cincin C posisi nomor 8
(Muchtadi, 2013) (Melati, 2013) (Santoso dkk, 2016).

Gambar 2.3 Struktur Kimia Dhasar Flavonoid (Teixera,2013)
Salah satu jenis flavonoid yang ada di dalam tanaman adalah
antosianin. Takahata et al (2011) antosianin diketahui memiliki fungsi
sebagai senyawa berpotensi antioksidan. Antosianin adalah komponen

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

bioaktif kelompok flavonoid yang dapat memberikan warna merah, biru,
dan ungu pada bunga, buah, sayur, umbi (Mahmudatussa’adah dkk, 2014).
Antosianin banyak ditemukan dalam enam bentuk yaitu pelargonidin,
sianidin, peonidin, delfinidin, petunidin, dan malvidin. Struktur kimia
antosianin dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan rantai samping penyusun
senyawa golongan antosianin pada Tabel 2.1

Gambar 2.4 Rumus Struktur Antosianin (Bqkowska-Barczak,2005)
Tabel 2.2 Rantai Samping Penyusun Senyawa Golongan Antosianin
(Bqkowska-Barczak,2005)
Substitusi

Nama

R5

R3
Pelargonidin

H

H

Sianidin

OH

H

Delpinidin

OH

OH

Peonidin

OCH3

H

Petunidin

OH

OCH3

Malvidin

OCH3

OCH3
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Gugus hidroksil (OH) pada cincin C dari antosianin yang berpotensi
mengikat radikal bebas karena mampu mengkelat ion logam seperti logam
tembaga dan besi.
D. Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian
ini antara lain:
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2009) dengan judul “
Kajian Pertumbuhan Bakteri Acetobacter sp. dalam Kombucha-Rosela
merah (Hibiscus sabdariffa) Pada Kadar Gula dan Lama Fermentasi
yang Berbeda”. Penelitian tersebut menemukan bahwa lama fermentasi
dan perbedaan kadar gula mempengaruhi kadar total asam tertitrasi
pada kombucha dimana kadar total asam tertitrasi pada penelitian
tersebut paling tinggi terdapat pada hari ke 14 dan pada kadar gula 12
%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Falahuddin, dkk (2015) dengan judul “
Pengaruh Proses Fermentasi Kombucha Daun Sirsak (Annona
Muricata L.) Terhadap Kadar Vitamin C “. Di dalam penelitian
ditemukan bahwa lama fermentasi mempengaruhi kadar vitamin C
pada kombucha daun sirsak. Lama fermentasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 4,8,12 hari yang menunjukan kadar vitamin C
yang paling tinggi terdapat pada hari ke 12 .
Pada penelitian ini substrat akan dimodifikasi menggunakan teh bunga
sepatu merah dan the bunga sepatu pink dan lama fermentasi yang
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digunakan berdasarkan Falahuddin dkk (2015) akan di ubah lama waktu
fermentasinya menjadi 6 hari, 10 hari, dan 14 hari serta dilakukan uji
aktivitas antioksidan. Kerangka penelitian yang relevan dapat di lihat pada
Gambar 2.5
Penelitian 1
Penelitian yang dilakukan oleh
Nainggolan (2009)

Penelitian 2
Penelitian yang dilakukan oleh
Falahuddin, dkk (2015)

Untuk mengetahui pengaruh
lama fermentasi dan kadar gula
terhadap kadar total asam
tertitrasi kombucha rosella.
 Penambahan gula dengan
variasi konsentrasi 8%,
10%, 12%.
 Variasi
lama
waktu
fermentasi yaitu 0, 6, 8, 10,
12, dan 14 hari

Untuk mengetahui pengaruh
proses
fermentasi terhadap
kadar vitamin C kombucha daun
sirsak
 Penambahan teh daun
sirsak dengan variasi 20 g,
40 g, dan 60 g.
 Lama waktu fermentasi
dengan variasi 4, 8, dan 12
hari.

Berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian
kadar vitamin C yang paling
tinggi terdapat pada hari ke 12

kadar total asam tertitrasi paling
tinggi terdapat pada hari ke 14
dan pada kadar gula 12 %.






Kebaruan:
Pada penelitian ini substrat akan dimodifikasi
menggunakan teh bunga sepatu merah dan the bunga
sepatu pink.
Lama waktu fermentasi yang digunakan 6 hari, 10 hari,
dan 14 hari.
Dilakukan uji aktivitas antioksidan
Gambar 2.5 Literature Map
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E. Kerangka Berpikir
Kombucha merupakan salah satu olahan teh fermentasi dengan
menggunakan

simbion

bakteri

dan

yeast

yang

dikenal

dengan

SCOBY(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Kombucha memiliki
rasa asam yang menyegarkan. Rasa asam dari kombucha salah satunya
disebabkan oleh kandungan asam askorbat (vitamin C) yang merupakan
senyawa berpotensi antioksidan. Kombucha dibuat dari bahan dasar teh dan
gula sebagai nutrient untuk mikroorganisme yang ada dalam kombucha.
Pada umumnya teh yang digunakan sebagai bahan dasar adalah teh dari
pucuk daun muda tanaman teh (Camellia sinensis L.) akan tetapi seiring
berkebangnya zaman terdapat banyak inovasi teh dari berabagai bunga
salah satunya teh bunga sepatu. Banyak varietas bunga sepatu dapat diolah
menjadi teh bunga sepatu.
Teh bunga sepatu dapat dijadikan alternatif bahan dasar untuk
membuat teh kombucha dikarenakan didalam bunga sepatu mengandung
berbagai zat yang berguna untuk tubuh seperti asam askorbat, antosianin,
kuersetin yang berpotensi sebagai antioksidan. Dalam proses pembuatan
kombucha dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lama fermentasi, cahaya,
suhu, dan aerasi udara selama fermentasi. Lamanya waktu fermentasi akan
membuat rasa kombucha semakin asam karena adanya peran Acetobacter
xylinum untuk memproduksi asam. Berdasarakan uraian latar belakang
tersebut maka dapat disusun kerangka berpikir dalam bentuk bagan seperti
berikut:
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Kombucha adalah minuman
fermentasi yang dihasilkan dari
simbion bacteri dan yeast yang
disebut SCOBY

Ketersediaan bunga sepatu
merah dan pink yang
melimpah dan belum
banyak dimanfaatkan.

Pembuatan kombucha dipengaruhi
oleh beberapa faktor salah satunya
lama fermentasi

Lama waktu fermentasi dibagi 3
yaitu 6 hari, 10 hari, dan 14 hari

Uji kualitatif berupa deskripsi
warna kombucha, warna SCOBY,
dan pembentukan SCOBY baru
selama waktu fermentasi

Uji kuantitatif kombucha berupa uji
total asam tertitrasi, uji kandungan
vitamin C, dan uji aktivitas
antioksidan

Gambar 2.6 Bagan Kerangka Berpikir
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F. Hipotesis
1. Lama fermentasi berpengaruh terhadap kadar total asam tertitrasi
kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
2. Lama fermentasi berpengaruh terhadap kandungan vitamin C kombucha
bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
3. Kombucha bunga sepatu merah memiliki kadar vitamin C lebih tinggi
dibanding kombucha bunga sepatu pink karena bunga sepatu merah
merupakan varietas utama
4. Lama fermentasi berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan kombucha
bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
5. Kombucha bunga sepatu merah memiliki aktivitas antioksidan lebih
tinggi dibanding kombucha bunga sepatu pink

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan
menggunakan rancangan metode kuasi pre and post non control dengan
2 faktor dan tanpa menggunakan kontrol. Faktor pertama adalah jenis
teh yang digunakan yaitu teh bunga sepatu merah dan bunga sepatu pink
dan faktor kedua yaitu lama fermentasi yaitu 6 hari, 10 hari dan 14 hari.
Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif.
Deskriptif digunakan untuk melihat perubahan warna yang terjadi pada
kombucha

sedangkan

uji

kuantitatif

untuk

menguji

aktivitas

antioksidan, menguji kandungan vitamin C dan total asam kombucha
bunga sepatu.
B. Variabel penelitian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas pada penelitaian ini adalah jenis teh yang digunakan
yaitu teh bunga sepatu merah dan bunga sepatu pink serta lama
fermentasi kombucha yaitu 6 hari, 10 hari, dan 14 hari
2. Variable terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah, dan uji kandungan total
asam tertitrasi, uji kandungan vitamin C, dan uji aktivitas
antioksidan kombucha bunga sepatu
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C. Batasan Penelitian
Agar masalah dalam penelitian ini terarah, maka disusun batasan
masalah sebagai berikut :
1. Bunga Sepatu
Bunga sepatu yang digunakan adalah bagian petal bunga sepatu
merah (Hibiscus rosa-sinensis L.) dan bunga sepatu pink (Hibiscus
rosa-sinensis cv natal) yang kondisinya segar yang diperoleh dari
Kebun Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma, daerah
Kasihan, jalan Kanigoro, jalan Kaliurang, komplek Candi
Sambisari, dan depan LPPT II Universitas Gadjah Mada.
2. Starter Kombucha
Starter kombucha yang digunakan adalah starter yang berasal dari
Martani Oganik yang berusia 2 bulan dengan berat scoby setiap
perlakuan 10% b/v
3. Gula
Gula yang digunakan dalam penelitian ini gula pasir yang berwarna
coklat dan berasal dari koperasi Pabrik Gula Madukismo.
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4. Parameter Penelitian
a. Uji Kuantitatif
Uji kuantatif meliputi uji keasaman, uji vitamin C, dan uji
aktifitas antioksidan.
b. Uji Kualitatif
Uji kualitatif meliputi karakteristik kombucha bunga sepatu
setelah di fermentasi yaitu warna kombucha, warna scoby
kombucha, dan proses pembentukan scoby kombucha.
D. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Univesitas
Sanata Dharma dan Laboratorium CV. Chem-Mix Pratama. Adapun
waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2017 – Maret 2018.
E. Alat dan bahan
1. Alat
Alat yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor,
panci, saringan, sendok/pengaduk, oven,tampah, kuwali, timbangan
analitik, gelas beker 500 ml, termometer, serbet, tisu, karet gelang,
toples kaca transparan, buret dan statif, pipet volum, pipet tetes,
gelas ukur 10 ml, alumunium foil, labu ukur 100 ml, gelas beker 100
ml, erlenmeyer 100 ml erlenmeyer 250 ml, dan refractometer merek
Hanna.
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2. Bahan :
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teh bunga
sepatu merah dan pink, kultur starter teh kombucha dan SCOBY
(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) Martani Organik, gula
pasir, aquades, HCl 1 N, iodium 0,1 N, amilum 1%, natrium tiosulfat
(Na2S2O3) NaOH 0,1 N, asam asetat (CH3COOH), dan indikator
phenolptalein (pp) 1%
F. Prosedur kerja
1. Preparasi sampel
Teh bunga sepatu

dalam pembuatannya diolah dengan

menggunakan metode teh hitam (Black tea) adapun langkahnya
sebagai berikut :
a. Pemetikan bunga sepatu, dilakukan dengan cara memotong
bunga sepatu pada bagian tangkai bunga agar bunga sepatu
tidak rusak dan layu
b. Bunga sepatu dipilih yang dalam kondisi baik dan dibersihkan
dari tangkai bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari
c. Bunga sepatu dikukus selama 7 menit pada saat air sudah
mendidih untuk melayukan bunga sepatu segar agar kadar
airnya berkurang.
d. Bungkus bunga sepatu dengan kain tutup rapat dan diamkan
selama 24 jam untuk mengoksidasi kandungan senyawa kimia
yang ada di dalam bunga sepatu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

e. Bunga sepatu diperas sampai air di dalam bunga sepatu tidak
keluar.
f. Bunga sepatu disangrai sampai tidak keluar uap putih untuk
mengeluarkan aroma dan mempercepat proses pengeringan.
g. Bunga sepatu dioven dengan suhu 70°C selama 10 menit
sampai kadar air 4% dengan cara menimbang berat teh sampat
standar deviasinya lebih kecil dari 10 % seperti pada rumus:
𝑆𝐷
𝑥 100 % < 10 %
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡
Gambar proses pembuatan teh bunga sepatu dapat dilihat pada
Gambar 3.1.
2. Pembuatan teh kombucha
a. Sebanyak 3 g teh bunga sepatu diseduh menggunakan air suhu
80o C sebanyak 200 ml selama 15 menit untuk mengeluarkan
kandungan senyawa kimia teh bunga sepatu tidak rusak.
b. Air seduhan teh disaring untuk memisahkan air teh dengan
ampas teh bunga sepatu.
c. Air seduhan teh bunga sepatu ditambahkan gula sampai
mencampai 7,5 brix sebagai pemanis dan nutrient.
d. Air seduhan teh bunga sepatu diaduk hingga gula tercampur
sempurna dan masukan kedalam toples kaca.
e. Teh bunga sepatu yang telah siap didinginkan sampai suhu ±
25 o C. Waktu pendinginan tidak boleh lebih dari 4 jam.
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f. Setelah teh dingin ditambahkan starter kombucha cair 10 %
dari total teh yang digunakan dan SCOBY) dengan berat 10%
b/v dari volume total teh yang digunakan.
g. Toples kaca ditutup dengan kain tisu dan serbet kemudian
diikat karet. Teh kombucha bunga sepatu difermentasikan
selama 6 hari, 10 hari, dan 14 hari di dalam suhu ruang ( 29
°C) dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung.
Gambar proses pembuatan teh bunga sepatu dapat dilihat pada
Gambar 3.2.
3. Uji Kadar Total Asam Tertitrasi
Pengujian Total Asam Tertitrasi (TAT) dilakukan dengan metode
titrasi asam basa. Langkah-langkah untuk mengukur total asam
asetat (%) adalah sebagai berikut :
a. Standarisasi NaOH
1) Asam asetat diambil sebanyak 0,5 ml (COOH)2 lalu
dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan
aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan
2) Asam asetat yang sudah homogen dipindahkan ke dalam
erlenmeyer 250 ml
3) Ditambahkan 3 tetes indikator phenolptalein (pp) kemudian
dititrasi dengan larutan NaOH hingga terbentuk warna
merah muda yang bertahan selama 15 detik.
4) Normalitas NaOH dihitung dengan rumus :
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N (NaOH) =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑥 𝑛 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑋 1000
V titran x Mr CH3COOH

(Yenrina,2015)
b. Mengukur kandungan total asam tertitrasi kombucha teh bunga
sepatu
1) 10 ml kombucha teh bunga sepatu diambil dan dimasukkan
ke dalam labu ukur 100 ml.
2) Akuades ditambahkan ke dalam labu ukur sampai tanda
batas kemudian dihomogenkan.
3) Teh kombucha diambil sebanyak 50 ml dan dimasukkan
kedalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 3 tetes indikator
phenolptalein (pp).
4) Sampel dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai warna
menjadi merah muda. Pembacaan skala pada saat warna
merah muda terbentuk yang pertama kali dan bertahan
selama 15 detik.
5) Kadar total asam asetat (%) diukur dengan menggunakan
rumus :
% total asam =

V titran x N titran x BE asam asetat x P
× 100%
V sampel × 1000

(Yenrina, 2015)
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Keterangan :
V titran

= jumlah larutan NaOH untuk titrasi (ml)

N titran

= normalitas NaOH (0,1 N)

BE

= berat ekuivalen asam asetat (60)

P

= faktor pengenceran

V sampel

= volume sampel yang digunakan

Gambar proses pembuatan teh bunga sepatu dapat dilihat pada
Gambar 3.3
4. Uji Vitamin C kombucha bunga sepatu
Dalam penelitian ini uji kandungan vitamin C menggunakan
metode titrasi iodiometri. Langkah –langkah untuk melakukan
pengujiannya sebagai berikut :
a. Standarisasi Iodium (I2)
1) Iodium diambil 25 ml larutan, dipindahkan dalam
erlenmeyer 250 ml dan diencerkan dengan aquades sampai
volume 100 ml.
2) Larutan iodium(I2) dititrasi dengan natrium tiosulfat
(Na2S2O3) 0.1 N sampai larutan berwarna kuning pucat.
3) Larutan iodium ditambahkan 5 tetes indikator amilum ,
homogenkan sampai larutan berwarna biru
4) Larutan iodium diitrasi kembali dengan larutan natrium
tiosulfat (Na2S2O3) 0.1 N sampai warna biru menghilang.
5) Normalitas iodium dihitung dengan rumus :
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𝑁(I2) =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 × 𝑁(Na2S2O3)
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑢𝑚

(Anonim 2, 2017)

b. Mengukur kandungan vitamin C pada kombucha teh bunga
sepatu
1) 10 ml kombucha teh bunga sepatu diambil dan dimasukkan
ke dalam labu ukur 100 ml.
2) Akuades

ditambahkan

hingga

tanda

batas

dan

dihomogenkan
3) Teh kombuca diambil 10 ml dan di tambahkan dengan 2 mL
larutan amilum 1 % , 2 mL larutan HCl 1 N
4) Sampel dititrasi dengan larutan iodium 0, 01 N sampai
muncul warna biru yang tidak hilang selama 15 detik
Untuk penetapan kadar vitamin C pada kombucha bunga sepatu
digunakan rumus :
𝑏
𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐵𝐸 𝑥 𝑃
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 (% ) =
𝑥 100 %
𝑣
𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 1000
(Yenrina, 2015)
Dengan :
V titran

: volume titran yang digunakan sampai larutan
berubah warna menjadi biru

N titran

: molaritas titran yang digunakan
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P

: faktor pengenceran

BE

: Berat ekivalen ( berat molekul / valensinya)

V sampel

: volume sampel yang di titrasi (mL)

Gambar proses pembuatan teh bunga sepatu dapat dilihat pada
Gambar 3.4
5. Uji aktivitas antioksidan
Untuk pengujian aktivitas antioksidan dilakukan di laboratorium
Chem-Mix Yogyakarta dengan metode DPPH. Langkah-langkah
untuk melakukan uji aktivitas antioksidan seperti berikut:
a. Teh kombucha diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam
tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml larutan DPPH 200 µM
b. Larutan dinkubasi pada ruang gelap selama 30 menit
c. Larutan diencerkan hingga 5ml menggunakan methanol
d. Blanko dibuat dengan cara 1ml larutan DPPH ditambahkan
4 ml methanol
e. Tera larutan pada panjang gelombang 517 Nm dan hitung
aktivitas antioksidan dengan rumus :
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 (%) =

𝑂𝐷 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑜 − 𝑂𝐷 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
𝑥 100 %
𝑂𝐷 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑜

(Khasanah, 2010)
Keterangan :
OD Blangko : hasil pembacaan spektofotometer untuk blangko
OD Sampel

: hasil pembacaan spektofotometer untuk sampel
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Pembersihan bunga sepatu dari tangkai
bunga, kelopak bunga, benang sari dan
putik

Pemeraman bunga sepatu
selama 24 jam

Penyangraian bunga sepatu
sampai tidak keluar asap putih

Proses penimbangan bunga sepatu segar

Pengukusan bunga sepatu pada suhu 100
°C selama 7 menit

Pengovenan bunga sepatu selama 7 menit
pada suhu 70°C sampai kadar air 4%

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Teh Bunga Sepatu
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Proses Perebusan Air

Pengukuran Suhu Air

Penimbangan
Bunga sepatu

Proses penambahan
gula

Penyaringan
bunga sepatu

peyeduhan teh bunga
sepatu

Proses penambahan
gula

Pengukuran
kemanisan

teh

tingkat

Proses fermentasi teh kombucha bunga
sepatu

teh

Penambahan
SCOBY

Penambahan starter
cair

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Kombucha Bunga Sepatu
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Proses pentitrasian total
asam tertitrasi

Hasil setelah di titrasi

Gambar 3.3 Proses Titrasi Total Asam Tertitrasi

Proses
pentitrasian
vitamin C

Hasil setelah di titrasi

Gambar 3.4 Proses Titrasi Vitamin C
G. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji T dan uji
regresi. Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan aktivitas
antioksidan dan kadar vitamin C kombucha bunga sepatu merah dan
kombucha bunga sepatu pink. Sedangkan uji regresi digunakan untuk
menguji pengaruh lama fermentasi terhadap kadar total asam tertitrasi,
kadar vitamin c dan aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah
dan kombucha bunga sepatu pink. Aplikasi yang digunakan untuk
melakuakan uji T dan uji regresi adalah Microsoft Excel 2013
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Preparasi Sampel Teh Bunga Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.)
Bunga sepatu dipanen secara bertahap karena dalam sekali
pengambilan bunga sepatu yang didapat hanya sedikit. Teh bunga sepatu
yang digunakan dalam penelitian ini seberat 45 gram berat kering. Berat
total bunga sepatu segar yang diolah menjadi teh bunga sepatu dengan berat
45 gram kering adalah 950 gram basah atau sekitar 480 kuntum bunga
sepatu segar. Bunga sepatu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan
teh bunga sepatu adalah bunga sepatu yang sudah mekar dan dalam kondisi
segar seperti pada Gambar 4.1. Setelah dipetik bunga sepatu harus segera
diproses menjadi teh bunga sepatu sebelum bunga sepatu yang dipetik layu
dan kandungan kimianya rusak teroksidasi.

b)

a)

Gambar 4.1 Morfologi bunga sepatu segar yang diolah menjadi teh bunga
sepatu, a) bunga sepatu merah; b) bunga sepatu pink
43
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Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa hasil olahan teh bunga sepatu
dengan varietas yang berbeda memiliki warna yang berbeda dimana teh
bunga sepatu merah memiliki warna merah cerah kehitaman, sedangkan teh
bunga sepatu pink memiliki warna merah kecoklatan. Teh bunga sepatu
yang dihasilkan memiliki aroma yang manis dan berbau asap karena dalam
proses penyangraian menggunakan tungku kayu bakar.

a)

b)

Gambar 4.2 Hasil pengolahan teh bunga sepatu a) Teh bunga sepatu merah;
b) Teh bunga sepatu pink
B. Karakteristik Fisik Kombucha Bunga Sepatu
Proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan kombucha bunga
sepatu mempengaruhi warna dari substrat yang digunakan sebagai bahan
dasar kombucha bunga sepatu. Selama proses fermentasi kombucha bunga
sepatu mengalami perubahan warna karena adanya degradasi warna oleh
mikroorganisme yang ada dalm kombucha bunga sepatu. Hal tersebut sesuai
yang dikemukakan oleh Nainggolan (2009) bahwa kemampuan konsorsium
dari mikroorganisme pada kombucha akan mendegradasi warna dari
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substrat yang digunakan sebagai bahan dasar kombucha sehingga semakin
lama waktu fermentasinya warna dari kombucha bunga sepatu akan
semakin memudar.

a)

b)

Gambar 4.3 Warna kombucha pada fermentasi hari ke-0 dan hari ke -14
a) kombucha bunga sepatu merah; b) kombucha bunga
sepatu pink
Pada Gambar 4.3 dapat dilihat adanya perubahan warna yang
terjadi pada kombucha bunga sepatu dimana pada waktu awal fermentasi
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kombucha bunga sepatu merah memiliki warna merah pekat sedangkan
kombucha bunga sepatu pink memiliki warna merah kecoklatan. Seiring
dengan bertambahnya waktu fermentasi warna merah pada kombucha
bunga sepatu semakin memudar. Gambar 4.3 a) Pada hari ke 0 kombucha
bunga sepatu memiliki warna merah pekat sedangkan berdasarkan Gambar
4.3 b) kombucha bunga sepatu pink pada hari ke 0 memiliki warna merah
kecoklatan yang lebih cerah dibandingkan kombucha bunga sepatu merah.
Seiring berjalannya waktu fermentasi pada hari ke 14 warna kombucha
bunga sepatu memudar dan menjadi lebih cerah.
Selama proses fermentasi berlangsung terjadi juga pembentukan
SCOBY baru yang terletak di permukaan kombucha bunga sepatu terpisah
dari SCOBY yang digunakan sebagai starter. Pada waktu fermentasi 6 hari
SCOBY yang terbentuk sangat tipis berwarna putih

tetapi seiring

bertambahnya waktu ferementasi SCOBY yang terbentuk akan semakin
tebal seperti pada hari ke 14 dimana SCOBY yang terbentuk sudah tebal
dan berwarna coklat kemerahan. Pembentukan SCOBY yang baru
merupakan akibat dari aktivitas Acetobacter xylinum untuk mengubah
glukosa menjadi selulosa seperti yang dikemukakan oleh Aditiwati &
Kusnadi (2003) Acetobacter xylinum dapat mensintesis glukosa menjadi
polisakarida atau selulosa yang berupa serat-serat putih. Selulosa
membentuk lapisan nata secara bertahap hingga mencapai ketebalan 12 mm
pada akhir fermentasi yang dapat digunakan sebagai inokulum pada proses
fermentasi selanjutnya. SCOBY setelah digunakan disimpan dalam toples
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berisi larutan gula yang disebut hotel kombucha. Sifat khas dari Acetobacter
xylinum adalah membentuk lapisan tebal pada permukaan substrat
teroksidasi yang tersusun atas komponen selulosa (Skillman, et al., 1997)
Selama proses fermentasi selain terbentuk SCOBY baru yang
warnanya sama dengan larutan teh bunga sepatu SCOBY yang digunakan
sebagai starter juga mengalami perubahan warna. Dapat dilihat pada
Gambar 4.4 pada awal fermentasi kombucha bunga sepatu, SCOBY yang
digunakan berwarna putih kekuningan sedangkan pada waktu fermentasi
hari ke 14 warna SCOBY berubah menjadi berwarna merah kecoklatan.

a)

b)

Gambar 4.4 Perubahan warna SCOBY kombucha bunga sepatu a) warna
SCOBY pada hari ke-0; b) warna SCOBY pada hari ke-14
Perubahan warna pada SCOBY dikarenakan adanya kemampuan
SCOBY untuk menyerap warna dari media tumbuh seperti yang
dikemukakan oleh Adi(2017) bahwa warna SCOBY dipengaruhi jenis teh
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yang digunakan dan warna media dimana SCOBY tumbuh, sehingga warna
merah kecoklatan SCOBY kombucha bunga sepatu disebabkan oleh larutan
teh bunga sepatu berwarna merah kecoklatan. Semakin lama SCOBY
terendam maka warna SCOBY akan semakin gelap karena menyerap warna
dari media semakin banyak.
C. Kadar Total Asam Terlarut (TAT) Kombucha Bunga Sepatu
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui
bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan total asam yang
terlarut di dalam kombucha bunga sepatu setelah difermentasi dengan
waktu 6 hari , 10 hari, dan 14 hari. Hasil pengujian kadar total asam tertitrasi
dapat dilihat pada Tabel 4.1
Tabel 4.1 Total asam tertitrasi kombucha bunga sepatu selama waktu
fermentasi
Kadar Total Asam Tertitrasi (% mg/ml)
Waktu Fermentasi
Bunga sepatu merah

Bunga sepatu Pink

6

0,67

0,69

10

1,22

1,82

14

2,04

2,23

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bagaimana kadar total asam
tertitrasi mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan lama waktu
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fermentasi. Kadar total asam tertitrasi yang paling tinggi terdapat pada hari
ke 14 untuk kedua jenis bunga. Fermentasi kombucha meningkatkan total
asam selama waktu fermentasi berturut-turut sebesar 0,67 %, 1,22%, 2,04
% untuk kombucha-bunga sepatu merah sedangkan untuk keombuchabunga sepatu pink berturut-turut sebesar 0,69 %, 1,82%, dan 2,23%.
Peningkatan kadar total asam terlarut dapat dilihat pada Gambar 4.5
Hubungan Lama Waktu Fermentasi dengan Kadar Total
Asam Tertitrasi (TAT)
Kadar Asam(% mg/ml)

2.5
2

2.2275
y = 0.77x + 0.0392
R² = 0.9303

1.8225
2.04

1.5
1
0.5

1.2175

0.6875

y = 0.6863x - 0.0642
R² = 0.987

0.6675

0
6

10

14

Waktu Fermentasi(hari)
Kombucha Bunga Sepatu Merah

Kombucha Bunga Sepatu Pink

Gambar 4.5 Grafik hubungan lama waktu fermentasi terhadap kadar total
asam tertitrasi (TAT) kombucha bunga sepatu
Dari Gambar 4.5 dapat dilihat adanya peningkatan total asam
tertitrasi dari kombucha bunga sepatu merah dan bunga sepatu pink sejalan
dengan bertambahnya waktu fermentasi. Peningkatan total asam diperkuat
dengan menggunakan uji regresi terdapat memang benar adanya
peningkatan kadar total asam sebesar 0,77 kali lipat atau meningkat
sebanyak 77 % dengan kadar total asam awal 0,0392 mg/ml untuk
kombucha-bunga sepatu pink sedangkan untuk bunga sepatu merah terjadi
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peningkatan sebesar 0,686 kali lipat dengan total asam awal 0.0642 mg/ml.
Jika dilihat dari koefisien determinasi (R2) pada grafik 4.1 nilai R2 = 0,9303
untuk kombucha bunga sepatu pink. Hal ini berarti kadar total asam tertitrasi
dipengaruhi oleh variabel lama waktu fermentasi sebesar 93,03% dan
sisanya sebesar 6,97 % ditentukan oleh variabel lain antara lain suhu, aerasi
udara, cahaya, dan guncangan. Pada kombucha-bunga sepatu merah nilai R2
= 0,987 Hal ini berarti kadar total asam tertitrasi dipengaruhi oleh variabel
lama waktu fermentasi sebesar 98,7% dan sisanya sebesar 1,7 % ditentukan
oleh variabel lain antara lain suhu, aerasi udara, cahaya, dan guncangan.
Dapat disimpulkan bahwa lama waktu fermentasi sangat mempangaruhi
kadar total asam tertitrasi.
Peningkatan kadar asam tertitrasi disebabkan oleh SCOBY yang di
dalamnya terdapat berbagai jenis bakteri asam dan khamir yang mensintesis
gula menjadi alkohol dan asam-asam organik. Sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Avenue (2013) yakni bahwa didalam SCOBY terdapat
bakteri dan khamir seperti Acetobacter xylinum, Acetobacter ketogenum,
Saccharomycodes

ludwigii,

Schizosaccharomyces

pombe,

Saccharomycodes
Zygosaccharo-myes,

apiculatus,
Saccharomyces

cerevisiae, Brettanomyces sp., Lactobacillus sp., Pediococcus sp.,
Gluconacetobacter kombuchae, Zygosaccharomyces kombuchaensis.
Glukosa dalam teh bunga sepatu yang berasal dari gula akan disintesis
menjadi alkohol oleh jenis khamir yang terdapat dalam SCOBY salah satu
yang dominan adalah S. cerevisiae. S. Cerevisiae sendiri merupakan salah
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satu jenis khamir yang memiliki daya konversi gula menjadi alkohol yang
sangat tinggi dan tumbuh baik pada suhu 30°C (Oura di dalam Khodijah,
2015). Alkohol yang dihasilkan oleh S. cerevisiae akan diubah menjadi
berbagai macam asam organik oleh bakteri Acetobacter sp. melalui dua
tahap oksidasi. Crueger (1989) di dalam Ardheniati (2008) menyebutkan
bahwa oksidasi tahap pertama mengubah alkohol menjadi asetaldehid oleh
enzim NADP-alkohol dehydrogenase. Asetaldehid dan air dapat
membentuk keseimbangan reaksi dengan senyawa asetaldehid terhidrasi.
Selanjutnya, oksidasi tahap kedua mengubah senyawa asetaldehid terhidrasi
menjadi

asam

asetat

dengan

menggunakan

anzim

asetaldehid

dehydrogenase. Adanya proses ini akan membuat nilai pH akan menurun
seiring dengan penambahan waktu fermentasi dan menaikkan kadar total
asam tertitrasi (Nainggolan, 2009).
Semakin lama proses fermentasi akan semakin habis sumber karbon
dalam hal ini glukosa dan sebagai akibatnya tingkat keasaman kombucha
akan semakin tinggi sampai proses fermentasi berhenti. Adapun asam
organik yang dihasilkan oleh Acetobacter sp. antara lain asam asetat, asam
malat, asam oksalat, asam glukonat, asam askorbat (Naland, 2008)
D. Kadar Vitamin C Kombucha Bunga Sepatu
Bunga sepatu memiliki kandungan yang bemacam-macam zat salah
satunya asam askorbat atau vitamin C. Hal ini seperti yang dikemukakan
oleh Puckhaber, et al. (2002) bahwa bunga sepatu mangandung asam
askorbat, diglukosida, fosfor, kalsium , besi, lemak, serat, niasin, aglikon
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flavonoid yaitu kuersetin. Disamping bunga sepatu mengandung vitamin C
bakteri A. xylinum juga menghasilkan vitamin C seperti yang dikemukakan
oleh (West, 1996). Kadar vitamin C selama waktu fermentasi dapat dilihat
pada Tabel 4.2
Tabel 4.2 Kadar vitamin C kombucha bunga sepatu selama waktu
fermentasi
Kadar Vitamin C (% mg/ml)
Waktu Fermentasi
Bunga sepatu merah

Bunga sepatu Pink

6

0.021

0,017

10

0,029

0,024

14

0,045

0,036

Berdasarkan Tabel 4.2 kadar vitamin C pada kombucha bunga
sepatu mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi
dan yang paling tinggi terdapat pada kombucha-bunga sepatu dengan
fermentasi 14 hari. Pada kombucha bunga sepatu merah berturut-turut kadar
vitamin C pada fermentasi 6 hari adalah 0,021 % mg/ml , 0,029 % mg/ml
dan 0,045 % mg/ml pada hari ke 14. Sedangkan pada kombucha bunga
sepatu pink berturut-turut kadar vitamin C pada fermentasi 6 hari adalah
0,017 % mg/ml , 0,024 % mg/ml dan 0,036 % mg/ml pada hari ke 14.
Lama fermentasi mempengaruhi kadar vitamin C pada kombuchabunga sepatu pada Grafik 4.1 dapat dilihat adanya hubungan antara lama
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waktu fermentasi dengan kadar total asam terlarut pada kombucha. Semakin
lama proses fermentasi maka total asam terlaut dalam kombucha akan
semakin tinggi secara tidak langsung kadar vitamin C akan semakin
meningkat karena Naland (2008) menyatakan bahwa salah satu asam
organik yang dihasilkan dalam proses fermentasi kombucha adalah asam
askorbat atau lebih dikenal dengan vitamin C. Peningkatan kadar vitamin C
dalam kombucha-bunga sepatu selama waktu fermentasi dapat dilihat dalam
Gambar 4.6
Kadar Vitamin C Kombucha Bunga Sepatu
0.05

y = 0.0119x + 0.0079
R² = 0.9643

Vitamin C

0.04

0.04491

0.02906
0.03
0.02
0.01

0.03566

0.02113
0.02378
0.01717

y = 0.0092x + 0.007
R² = 0.9736

0
6

10

14

Waktu Fermentasi
Bunga Sepatu Merah

Bunga Sepatu Pink

Gambar 4.6 Grafik hubungan lama waktu fermentasi terhadap kadar total
vitamin C kombucha bunga sepatu
Gambar 4.6 menunjukkan peningkatan kadar vitamin C dari
kombucha-bunga sepatu mulai dari hari ke 6 sampai hari ke 14. Berdasarkan
uji regresi terjadi peningkatan kadar vitamin C sebesar 0,0911 kali lipat atau
sebesar 9,11 % dengan kadar vitamin C pada awalnya 0,0079 % mg/ml
untuk bunga sepatu merah, sedangkan untuk kombcha bunga sepatu pink
terjadi peningkatan sebesar 0,0092 kali lipat dari kadar vitamin C awalnya
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0,007 % mg/ml. Jika dilihat dari faktor determinasi (R2) nilai R2 sebesar
0,9643 untuk kombucha bunga sepatu merah dan R2 = 0,9736 untuk
kombucha bunga sepatu pink. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar
vitamin C kombucha bunga sepatu merah dipengaruhi oleh lama fermentasi
sebesar 96,43 % oleh lama waktu fermentasi dan sisanya sebesar 3,57 %
dipengaruhi oleh variabel lainnya antara lain suhu, aerasi udara, cahaya, dan
guncangan, sedangkan untuk kombucha bunga sepatu pink kadar vitamin C
dipengaruhi oleh lama waktu fermntasi sebesar 97,36% dan sisanya sebesar
2,64 % dipengaruhi oleh variabel lainnya antara lain suhu, aerasi udara,
cahaya, dan guncangan.
Peningkatan kadar vitamin C disebabkan oleh adanya pengubahan
glukosa dalam teh bunga sepatu menjadi vitamin C oleh bakteri Acetobacter
xylinum dimana D-glukosa direduksi menjadi D-sorbitol selanjutnya Dsorbitol di ubah menjadi L-sorbosa melalui proses dehidrogenasi oleh enzim
yang dihasilkan oleh Acetobacter xylinum. L-sorbosa mengalami oksidasi
kimiawi menjadi Asam 2-Ketol-L- Gulomat

selanjutnya difermentasi

menjadi Asam L-Askorbat (Munawir, 2010). Adanya proses tersebut
membuat kadar asam askorbat (vitamin C) pada kombucha-bunga sepatu
semakin meningkat seiring bertambahnya waktu fermentasi karena semakin
lama proses fermentasi berlangsung glukosa yang akan diubah menjadi
vitamin C akan semakin banyak sehingga kandungan vitamin C yang
terlarut akan semakin meningkat.
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Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai t stat < t tabel (1,584 < 1,72)
dan p value > α (0,06 >0,05) dengan begitu dapat disimpulkan bahwa H0
diterima dan H1 ditolak atau tidak ada perbedaan yang nyata antara kadar
vitamin C pada kombucha bunga sepatu pink dan kombucha bunga sepatu
merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan varietas bunga tidak
mempengaruhi kadar vitamin C kombucha karena bunga sepatu merah dan
bunga sepatu pink merupakan satu spesies yang sama dan menurut Dukes
(2018) bagian petal semua varietas bunga sepatu mengandung vitamin C
yang berpotensi sebagai antioksidan sebesar 100 ppm. Selain itu tingkat
kemanisan teh bunga sepatu pada awal sebelum difermentasi sama sehingga
secara tidak langsung vitamin C yang dihasilkan oleh Acetobacter xylinum
relatif sama dan berdampak pada kadar vitamin C kombucha bunga sepatu
merah dan kombucha bunga sepatu pink.
E. Aktivitas Antioksidan Kombucha Bunga Sepatu
Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal radikal
bebas. Velicanski (2007) mengemukakan bahwa minuman kombucha
memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
sebelum diolah menjadi kombucha. Dalam penelitian ini dilakukan
pengujian terdap aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah dan
kombucha bunga sepatu pink pengujian aktivitas antioksidan menggunakan
metode DPPH dan diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.3
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Tabel 4.3 Aktivitas Antioksidan selama waktu fermentasi
Aktivitas Antioksidan (% )
Waktu Fermentasi
Bunga sepatu merah

Bunga sepatu Pink

6

81,11

74,63

10

84,88

78,27

14

88,33

81,051

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas
antioksidan seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi dan aktivitas
antioksidan yang paling tinggi terdapat pada hari ke 14. Pada kombucha
bunga sepatu merah berturut-turut aktivitas antioksidan sebesar 81,11 % ,
84,88 % ,dan 88,33 %, sedangkan untuk kombucha bunga sepatu pink
aktivitas antioksidan berturut-turut sebesar 74,63% , 78,27 % ,dan 81,05 %.
Terlihat bahwa aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah lebih
tinggi jika dibandingkan dengan kombucha bunga sepatu pink. Dari hasil
uji T diperoleh nilai t stat > t tabel (4,86 > 1,76) dan p value < α (0,00012 <
0,05) yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan
bahwa kombucha bunga sepatu merah memiliki aktivitas antioksidan yang
lebih besar dibandingkan dengan kombucha bunga sepatu pink.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya asam-asam organik
salah satunya vitamin C yang terdapat didalam kombucha bunga sepatu.
Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kombucha bunga sepatu merah memiliki
kadar vitamin C yang lebih tinggi dibanding kombucha bunga sepatu pink
sejalan dengan aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah lebih
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tinggi dibandingkan dengan kombucha bunga sepatu pink. Akan tetapi
berdasarkan hasil uji T kadar vitamin C kombucha bunga sepatu merah
dengan kombucha bunga sepatu pink tidak ada perbedaan yang nyata
antara kombucha bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink.
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat senyawa antioksidan lain yang
mempengaruhi aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu. Salah satu
faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan adalah bahan dasar yang
digunakan yaitu varietas bunga sepatu yang memiliki warna berbeda. Bunga
sepatu menurut Agus (2010) mengandung berbagai jenis flavonoid.
Salah satu jenis flavonoid yang terdapat pada bunga sepatu adalah
antosianin. Menurut Takahata et al (2011) antosianin diketahui memiliki
fungsi sebagai antioksidan. Warna merah dan pink pada bunga sepatu
disebabkan oleh senyawa antosianin jenis pelargodin yang ada di dalam
petal bunga sepatu. Antosianin sendiri adalah komponen bioaktif kelompok
flavonoid yang dapat memberikan warna merah , biru, dan ungu pada
bunga, buah, sayur , umbi (Mahmudatussa’adah, 2014). Oleh sebab itu
dapat disimpulkan bahwa teh bunga sepatu merah memiliki antosianin yang
lebih banyak dibandingkan dengan teh bunga sepatu pink karena secara
visual petal bunga sepatu merah memiliki warna lebih merah dibandingkan
dengan petal bunga sepatu pink di samping itu setelah diseduh hasil
seduhan teh bunga sepatu merah memiliki warna merah yang lebih pekat
dibandingkan dengan hasil seduhan teh bunga sepatu pink, sehingga
aktivitas antioksidan pada kombucha bunga sepatu merah lebih tinggi
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dibanding dengan kombucha bunga sepatu pink. Selain itu lama waktu
fermentasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dimana
semakin lama waktu fermentasi maka aktivitas antioksidannya akan
semakin tinggi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.7
Hubungan Lama Waktu Fermentasi Terhadap Aktivitas
Antioksidan kombucha bunga sepatu
Aktivitas Antioksidan (%)

85

88.3333

y = 3.6111x + 77.551
R² = 0.9994
84.8765

90

81.1111

81.05247
78.27157

80

y = 3.2114x + 71.562
R² = 0.994

74.6296
75
70
65
6

10

14

Lama Fermentasi(hari)
Bunga Sepatu Merah

Bunga Sepatu Pink

Gambar 4.7 Grafik hubungan lama waktu fermentasi terhadap antivitas
antioksidan kombucha bunga sepatu
Pada Gambar 4.7 dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas
antioksidan kombucha bunga sepatu sejalan dengan bertambahnya waktu
fermentasi. Berdasarkan uji regresi terjadi peningkatan kadar aktivitas
antioksidan sebesar 3,611 kali dengan aktivitas antioksidan pada awalnya
sebesar 77,55 % untuk bunga sepatu merah, sedangkan untuk kombucha
bunga sepatu pink terjadi peningkatan sebesar 3,211 kali lipat dari aktivitas
antioksidan awalnya sebesar 71,56%. Jika dilihat dari faktor determinasi
(R2) nilai R2 sebesar 0,9994 untuk kombucha bunga sepatu merah dan R2 =
0,994 untuk kombucha bunga sepatu pink. Hal tersebut menunjukkan
bahwa aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah dipengaruhi
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oleh lama fermentasi sebesar 99,94% oleh lama waktu fermentasi dan
sisanya sebesar 0,006 % dipengaruhi oleh variabel lainnya, sedangkan
untuk kombucha bunga sepatu pink aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh
lama waktu fermntasi sebesar 99,4 % dan sisanya sebesar 0,6 % dipengaruhi
oleh variabel lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama waktu
fermentasi sangat mempengaruhi aktivitas antioksidan pada kombucha
bunga sepatu.
Peningkatan aktivitas antioksidan terjadi karena adanya senyawa
fenolik dan asam organik yang terhidrolisa seperti yang dikemukakan oleh
Trilaksani (2003) bahwa selama proses fermentasi senyawa fenolik dan
asam-asam organik mudah terhidrolisa sehingga kelarutan senyawa fenol
dan asam-asam organik akan meningkat. Disamping itu etanol yang
dihasilkan selama proses fermentasi dapt meningkatkan kelarutan senyawasenyawa fenolik di dalam air (Ojokoh, 2007) sehinga dengan meningkatnya
senyawa fenolik maka aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu akan
meningkat karna peningkatan senyawa fenolik dan asam-asam organik
selama proses fermentasi.
Semakin lama waktu fermentasi akan terjadi peningkatan
konsentrasi asam-asam organik pada kombucha bunga sepatu dimana secara
tidak langsung dapat meningkatkan kadar senyawa fenolik seperti yang
disampaikan oleh Jayabalan (2008) bahwa suasana asam di dalam
kombucha akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar senyawa
fenolik sehingga akan meningkatkan aktivitas antioksidannya.
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F. Keterbatasan Penelitian
Ada beberapa kendala dan keterbatasan pada penelitian ini, antara laian :
1. Dalam penelitian ini tidak dilakukan variansi konsentrasi gula yang
digunakan sehingga tidak diketahui konsentrasi gula yang efektif untuk
meningkatkan kada vitamin C kombucha bunga sepatu.
2. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji organoleptik kombucha bunga
sepatu karena tidak ada standar yang baku uji organoleptik kombucha
sehingga tidak dapat diketahui rasa, aroma dan warna kombucha bunga
sepatu dengan lama fermentasi berapa hari yang disukai konsumen.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PROSES
PEMBELAJARAN
Hasil penelitan mengenai pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan
vitamin C dan perbandingan aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu merah
(hibiscus rosa-sinensis l.) dengan teh bunga sepatu merah muda(hibiscus rosasinensis cv natal), dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada bab Bioteknologi untuk
kelas XII SMA semester 2. Bioteknologi berisikan materi mengenai ilmu biologi
pada bidang teknologi dan produk bioteknologi konvensional maupun modern. Apa
bila sekolah menggunakan kurikulum 2013 , maka Kompetensi Dasar (KD) dan
indikator yang digunakan adalah :
A. Kompetensi Dasar (KD)
KD 3.10

: Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan
penerapannya

sebagai

upaya

peningkatan

kesejahteraan manusia
KD 4.10

: Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan
prinsip-prinsip

Bioteknologi

konvensional

berdasarkan scientific method
B. Indikator
3.10.1

Menjelaskan pengertian bioteknologi

3.10.2

Menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi

3.10.3

Mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi konvensional
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3.10.4

Menganalisis bioproses pada berbagai produk bioteknologi
konvensional

3.10.5

Mengidentifikasi dampak positif dan negatif produk bioteknologi
konvensional

4.10.1

Membuat kombucha bunga sepatu sebagai salah satu produk
bioteknologi konvensional

4.10.2

Menyajikan hasil praktikum pembuatan kombucha bunga sepatu
dalam bentuk laporan

Aplikasi dalam materi bioteknologi konvensional dilakukan dengan
praktikum membuat minuman fermentasi sebagai salah satu produk bioteknologi
konvensional. Siswa diajak terlibat dalam kegiatan praktikum dengan tujuan agar
siswa mendapat pengalaman langsung untuk membuat produk bioteknologi
konvensional. Praktikum pembuatan kombucha bunga sepatu dilakukan pada saat
jam pelajaran sekolah sedangkan untuk pengamatan dan uji kadar total asam
tertitrasi dilakukan diluar jam pelajaran sekolah, tetapi tidak lepas dari
pendampingan guru biologi.
Kegiatan praktikum ini menerapkan scientific method. Siswa dibimbing
untuk menemukan permasalahan, menganalisis permasalahan yang sudah
ditemukan, dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Silabus dan
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Semakin lama waktu fermentasi total asam tertitrasi kombucha bunga
sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink semakin tinggi
2. Semakin lama waktu fermentasi kandungan vitamin C pada kombucha
bunga sepatu merah dan kombucha bunga sepatu pink semakin tinggi
3. Penggunaan varietas bunga sepatu yang berbeda tidak memberikan
perbedaan yang nyata terhdap kadar vitamin c kombucha bunga sepatu
4. Aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu semakin meningkat
seiring bertambahnya waktu fermentasi
5. Antivitas antioksidan

kombucha bunga sepatu merah lebih tinggi

dibandingkan kombucha bunga sepatu pink.
B. Saran
Bagi penelitian selanjutnya :
1. Perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai variasi konsentrasi gula
yang digunakan untuk mengetahui berapa konsentrasi gula yang efektif
untuk meningkatkan kadar vitamin C karena isomerasinya dipengaruhi
pemecahan gula.
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2. Perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai uji organoleptik kombucha
bunga sepatu untuk mengetahui rasa, aroma dan warna kombucha bunga
sepatu dengan lama fermentasi berapa hari yang disukai konsumen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

DAFTAR PUSTAKA
Aditiwati P. dan Kusnadi,2003, Kultur Campuran dan Faktor Lingkungan
Mikroorganisme yang Berperan Dalam Fermentasi Tea-Cider,
PROC, ITB Sains dan Teknologi,35(2), pp. 147-162.
Adi, P.,2017, Cara Membuat Jamur Kombucha Tebal dan Putih,
http://wikikombucha.com/cara-membuata-jamur-kombuchatebal-putih/, diakses pada 4 April 2018.
Agoes, Answar, 2010, Tanaman Obat Indonesia,Salemba Medika, Jakarta
Anonim 1, 2018, Hibiscus rosa-sinensis,
http://plantamor.com/species/info/hibiscus/rosa-sinensis,
diakses pada tanggal 24 Maret 2018.
Anonim 2, 2017, Standarisasi Iodium(I2) dengan Natrium Tiosulfat
(Na2S2O3), http://www.jagadkimia.com/2017/12/standarisasiiodium-i2-dengan-natrium.html?m=1 diakses pada tanggal 4
Juni 2018
Ardheniati, Minang, 2008, Kinetika Fermentasi pada Teh Kombucha
dengan
Variasi
Jenis
Teh
Berdasarkan
Pengolahannya,Skipsi,Universitas Sebelas Maret.
Avenue, H.N., 2013, Kombucha from Culture for Health, Sioux Falls, USA.
Bellevile-Nabet, F., 1996, Zat Gizi Antioksidan Penangkal Senyawa
Radikal Pangan Dalam Sistem Biologis Dalam : Prosiding
Seminar Senyawa Radikal dan Sistem Pangan: Reaksi
Biomolekuler, Dampak Terhadap Kesehatan Dan Penangkalan.
CFNS-IPB dan Kedutaan Besar Perancis-Jakarta.
Bqkowska-Barczak, A., 2005, Acilated Anthocyanins Stable, Natural Food
Colorants-a Review, Pol, Journal Food Science 2005,(14), 107116.
Cresna, Napitupulu, M., Ratman, 2014. Analisisn Vitamin C pada Buah
Pepaya Sirsak, Srikaya dan Langsat yang Tumbuh di Kabupaten
Donggala, Jurnal Akademika Kimia, 3(3), pp. 121-128.
Direktorat Jendral Perkebunan,2017,Padoman Penangan Pascapanen
Tanaman Teh, Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta
Dufreshne, C. dan Farnworth, E., 2000, Tea Kombucha and health : a
review, Food Research International,33, pp. 409-421, Elsevier.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

Dukes, 2018, Hibiscus rosa-sinensis,
https://phytochem.nal.usda.gov/phytochem/plants/show/1023?ql
ookup=Hibiscus+rosa-sinensis&offset=0&max=20&et=#act60339-close, diakses pada tanggal 21 April 2018.
Falahuddin, I., Aprianti I., dan Nurfadilah,2017, Pengaruh Proses
Fermentasi Kombucha Daun Sirsak (Annona muricata L.)
Terhadap Kadar Vitamin C, Jurnal Biota, 3(2), Pp. 90-95.
Frank, G.W., 1999, Kombucha Healthy Beverage and Natural Remedy from
the far east its correct preparations and use, Publishing House
Ennsthaler Great Britain, pp. 38-43.
Handoko, H.B.,2008, Meredakan Batuk dengan Memanfaatkan Bunga
Kembang
Sepatu,http://www.haryobagushandokonews.com,
diakses pada 5 April 2018.
Jayabalan R, Subathradevi P, Marimuthu S, Sathishkumar M, dan
Swaminathan K., 2008, Changes in Free-radical Scavenging
Ability of Kombucha tea during fermentation. Food Chemistry,
109, pp. 227-234.
Kadir, S.2003. Karakteristik Nata De Coco dari Starter Ampas Nenas
Melalui Penambahan Sukrosa dan Keasaman Medium . Journal
agroland, 10(2), pp.145-150.
Khodijah, S., 2015, Analisis Pengaruh Variasi Persentasi Ragi
(Saccharomyces cerevisiae) dan Waktu pada Proses Fermentasi
Dalam Pemanfaatan Duckweed (Lemna Minor) Sebagai
Bioetanol, Jurnal Neutrino, 7(2), pp. 71-76.
Kubena, K.S., dan D.N. McMurray, 1996, Nutrition and the immune System
: a reviewof nutrient-nutrient interactions, Journal of American
Diet Association, 96, pp. 1156-1164.
Kustyawati, M.E., dan S. Ramli, 2008, Pemanfaatan Hasil Tanaman Hias
Rosela Sebagai Minuman. Prosiding Seminar Sains dan
Teknologi II Universitas Lampung, 17-18 November 2008.
Levine, M., Dharawial K.R., Welch R.W., Wang Y., and Park J.B., 1995,
Determination of optial vitamin C Requirements in Humans,The
American Journal of Clinical Nutrition,62,1347S- 1356S.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

Mahmudatussa’adah, Ai, Dedi Fardiaz, Nuri Andarwulan, dan Feri
Kusnandar, 2014, Karakteristik dan Aktivitas Antosianin Ubi
Jalar Ungu, Jurnal Teknologi dan Industri Pangan,25(2),176-177
Melati,Kinasty Arum,2013, Flavonoid,
http:/www.academia.edu/25642949/BAB_VIII_FLAVONOID,
diaskses pada 13 April 2018.
Muchtadi, Deddy, 2013, Antioksidan dan Kiat Sehat di Usia Produktif,
Alfabeta, Bandung.
Munawir, Ihsan Rizki, 2010, Pembuatan Sorbitol Dari Sirup Glukosa
Dengan Proses Dehidrogenasi Katalistik Kapasitas 60 Ton/Hari,
Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan.
Murrukmihadi, M., Wahyuono S.,Marchaban, dan Martono S., 2013,
Penetapan Kadar Alkaloid dari Ekstrak Etanolik Bunga Sepatu
(Hibiscus rosa-sinensis L.), Traditional Medicine Journal,18(2),
pp 118-120.
Nainggolan, Jusman, 2009, Kajian Pertumbuhan Bakteri Acetobacter Sp.
dalam Kombucha-Rosella Merah (Hibiscus Sabdariffa) pada
Kadar Gula dan Lama Fermentasi yang Berbeda, Tesis,
Universitas Sumatra Utara, Medan.
Naland, H., 2003, Kombucha Teh Ajaib Pencegah dan Penyembuh Aneka
Penyakit,Agromedia Pustaka, Jakarta.
Naland, H., 2004, Kombucha Teh Pencegah dan Penyembuh Aneka
Penyakit,Agromedia Pustaka, Jakarta.
Naland H., 2008, Kombucha Teh Dengan Seribu Khasiat,PT. Agromedia
Pustaka, Jakarta
Nimse, S.B., and Dilipkumar P., 2015, Free Radicals, Natural Antioxidant,
And Their Reaction Mechanisms, Journal Royal Society Of
Chemistry Adv.,5, pp. 27986.
Ojokoh, A.O., 2007, Effect of Fermentation on the Chemical Composition
of Manggo (Mangifera indica R.) Peels. African Journal of
Biotechnology, 6(16), pp. 1979-1981.
Plotto, A., 2004, Hibiscus Post-harvest Operations. Food and Agriculture
Organizations of the United Nations,USA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

Puckhaber, L.S., Stipanovic R.D., and Bost, G.A., 2002, Analyses for
Flavonoid Aglycones in Fresh and Preserved Hibiscus Flowers,
http://newcrop.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02
/v5-556.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
Punchard,N.A., and Kelly F.J., 1996, Free Radicals : A practical Approach,
Oxford University Press, New York.
Raoufou, R.,Kouami, K., and Koffi, A.,2011. Woody Plant Species Used in
Urban Forestry in West Afrika : Case Study in Lome , Capital
Town of Togo, Journal of Hoticulture and Forestry, 3(1), pp.2131.
Risnayanti, Sabang S.M., dan Ratman, 2015, Analisis Perbedaan Kadar
Vitamin C Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) dan Buah
Naga Putih (Hylocreus undatus) yang Tumbuh di Desa Kolono
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi tengah, Jurnal
Akademika Kimia, 4(2), pp. 91-96.
Santosa,B.R.,Satrio U., dan Muhammad D.W., 2016, Analisis Hubungan
Senyawa Golongan Flavonoid dari 24 Famili Tanaman Terhadap
Aktivitas Penangkap Radikalnya di Hotel Grand Tjokro Bandung
Periode 3-4 Agustus 2016, Prosiding Seminar Nasional
Kimia,UNJANI, Bandung.
Santoso, U., 2017, Antioksidan Pangan, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.
Saxena,I.M., F.C. Lin, and R.M. Brown, Jr.,1990,Plant Molecular Biology,
Wiley, New York.
Skillman, I.W. Sutherland, and M.V. Jones, 1997, Biofilms Community
Interactions and Control, Biolines Publications, New York.
Suprapti, M.L., 2003, The Jamsi dan Manisan Nata,Kanisius,Yogyakarta
Takahata Y, Kai Y, Tanaka M, Nakayama H, and Yoshinaga M., 2011,
Enlargement of The Variances In Amount and Composition of
Anthocyanin Pigments in Sweet Potato Storage Roots and Their
Effect on Differences in DPPH Radical-Scavenging Activity.
Journal Hortic-Amsterdam, 127, 469-474
Teixeira, A., Eiras-Dias, J.E., and Castellarin, S.D., 2013, Berry Phenolics
of Grapevine underChallenging Environments. International
Journal of Molecular Sciences, 14, pp. 18711-18739.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Trilaksani W.,2003, Antioksidan : Jenis , Sumber, Mekanisme Kerja dan
Peran Terhadap Kesehatan, http://www.tripod.com.sem02023/wini_trilaksani/, diakses pada 25 maret 2018.
Velicanski, A.S., D.D. Cvetkovic, S.L. Markov, V.T. Tumbas, and S.M.
Savatovic, 2007, Antimicrobial and Antioxidant Activity of
Lemon Balm Kombucha, APTEFF, 38, pp. 1-190
West, E.S., 1996, Biokimia, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
Winarsih, H., 2007, Antioksidan Alami dan Radikal Bebas, PT
Kanisius,Yogyakarta.
Yenrina, R., 2015, Metode Analisis Bahan Pangan dan Komponen Bioaktif,
Andalas University Press, Padang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

Lampiran 1
Data mentah TAT dan vitamin C
1. Data mentah total asam tertitrasi (TAT) kombucha bunga sepatu

Hari ke

6

10

14

Pengulangan
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4

TOTAL ASAM
Jenis Bunga Sepatu
Merah Rata-rata Pink Rata-rata
0.64
0.68
0.63
0.67
0.6675
0.6875
0.7
0.74
0.7
0.66
1.27
1.74
1.26
1.9
1.2175
1.8225
1.14
1.82
1.2
1.83
2.07
2.28
2.01
2.19
2.045
2.2275
2.1
2.19
2
2.25

2. Data mentah vitamin C kombucha bunga sepatu
Hari
ke

6

10

14

KADAR VITAMIN C (%b/v)
Jenis Bunga Sepatu
Pengulangan
Merah
Rata-rata Pink
T1
0.021134
0.015851
T2
0.021134
0.015851
T3
0.021134
0.021134
T4
0.021134 0.021134 0.015851
T1
0.026418
0.021134
T2
0.031702
0.021134
T3
0.026418
0.026418
T4
0.031702 0.02906 0.026418
T1
0.047552
0.036985
T2
0.047552
0.036985
T3
0.042269
0.036985
T4
0.042269 0.044911 0.031702

Rata-rata

0.017172

0.023776

0.035664
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Lampiran 2
Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Laoratorium CV, Chemix Pratama
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Lampiran 3
Anilis statistic data pengamatan
1. Uji T kadar vitamin C kombucha bunga sepatu
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Mean
Variance
Observations
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

Variable 1
0.031702
0.000112
12
9.09E-05
0
22
1.583344
0.063807
1.717144
0.127614
2.073873

Variable 2
0.025537
7.02E-05
12

2. Uji T aktivitas antioksidan kombucha bunga sepatu
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Mean
Variance
Observations
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

80.9259
85.2546
8.847056
8
7.889274
0
14
4.861826
0.000126
1.76131
0.000252
2.144787

74.4444
78.42669
6.931493
8
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Lampiran 4
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Kelas / Pelajaran

: XII / IPA

Total JP

: 8 JP

Kompetensi Inti
KI 1

Menghayatai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dana lam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia
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KI 3

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOK
ASI
WAKT
U

SUMBER
BELAJAR

Bioteknologi
1.1

1.2

Menyadari dan
mengagumi pola pikir
ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses
Peka dan peduli
terhadap permasalahan
lingkungan hidup,
menjaga dan
menyayangi lingkungan
sebagai manifestasi
agam yang dianutnya

Bioteknologi
 Konsep dasar
Bioteknologi
 Jenis Bioteknologi
 Bioteknologi
Konvensional
(Fermentasi)
 Produk
Bioteknologi
Konvensional

Mengamati
 Mengamati gambar produk
bioteknologi konvensional
 Mengkaji referensi tentang produk
Bioteknologi
Menanya
 Apa yang dimaksud dengan
bioteknologi ?
 Bagaiamana proses pembuatan
produk bioteknologi tersebut

Tugas
 Membuat
laporan hasil
praktikum
Observasi
 Portofolio
 Laporan
kegiatan

2
minggu
x 6 JP

 Buku
Biologi
kelas XII
 LKS
 PPT
 Internet
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KOMPETENSI DASAR

2.1

Berperilaku ilmiah:
teliti tekun jujur, sesuai
data dan fakta , disiplin,
tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi
dan eksperimen, berani,
dan santun dalam
mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama, cinta
damai, berpendapat
secraa ilmiah dan kritis,
responsif, dan proaktif
dalam setiap tindakan
dan dalam melakuakan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium,
maupun diluar
kelas/laboratorium.

MATERI POKOK

 Bioteknologi
modern
 Produk
bioteknologi
modern
 Dampak
pemanfaatan
produk
Bioteknologi di
masyarakat

PEMBELAJARAN

 Apa fungsi setiap alat dan bahan yang
digunakan dalam praktikum
pembuatan produk bioteknologi ?

PENILAIAN

praktikum
dan
presentasi
kelas
.
Mengumpulkan Data
Tes
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Pemahaman
 Mengkaji referensi tentang arti,
tentang
prinsip dasar dan jenis-jenis
pemanfaatan
Bioteknologi
ilmu biologi
 Mengindentifikasi dan
pada
mengklasifikasikan produk
teknologi
Bioteknologi yang beredar di
untuk
masyarakat berdasarkan prinsip dasar
menghasilka
proses bioteknologi
n barang dan
 Membuat rencana dan melaksanakan
jasa
pembuatan produk bioteknologi
 Pemahaman
konvensional dan menyusun laporan
tentang
secara rinci.
bioteknologi
 Melakukan uji total asam tertitrasi
konvensional
pada kombucha
.

ALOK
ASI
WAKT
U

SUMBER
BELAJAR
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KOMPETENSI DASAR

3.10.

Memahami tentang
prinsip-prinsip
bioteknologi yang
menerapkan bioproses
dalam menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan manusia
dalam berbagai aspek
kehidupan.

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

Mengasosiasikan
 Membuat kesimpulan tentang prinsip
dasar bioteknologi konvensional dan
modern
 Menyusun laporan perencaan dan
pelaksanaan pembuatan kombucha
bunga sepatu secara rinci
 Membuat laporan hasil pengumpulan
informasi tentang proses dan produk

PENILAIAN

ALOK
ASI
WAKT
U

SUMBER
BELAJAR
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KOMPETENSI DASAR

4.10.

Merencanakan dan
melakukan percobaan
dalam penerapan
prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional untuk
menghasilkan produk
dan mengevaluasi
produk yang dihasilkan
serta prosedur yang
dilaksanakan

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

bioteknologi konvensional dan
modern
 Membuat kesimpulan hasil diskusi
tentang dampak bioteknologi.
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan hasil diskusi
praktikum pembuatan kombucha
bunga sepatu
 Memaparkan hasil pengumpulan
informasi tentang pemanfaatan
bioteknologi dalam lingkungan
masyarakat

PENILAIAN

ALOK
ASI
WAKT
U

SUMBER
BELAJAR
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Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

:XII / 2

Materi

: Bioteknologi

Sub Materi

: Bioteknologi Konvensional

Alokasi Waktu

: 8 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayatai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsive dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secraa efektif
dengan lingkungan social dana lam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
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pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
1.1 Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati bioproses
1.2 Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan hidup,
menjaga dan menyayangi
lingkungan sebagai manifestasi
agam yang dianutnya
2.1 Berperilaku ilmiah: teliti tekun
jujur, sesuai data dan fakta ,
disiplin, tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani, dan santun
dalam mengajukan pertanyaan dan
berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secraa ilmiah dan
kritis, responsif, dan proaktif
dalam setiap tindakan dan dalam
melakuakan pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium, maupun diluar
kelas/laboratorium
3.10 Memahami tentang prinsipprinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses dalam
menghasilkan produk baru untuk

Indikator
1.1.1 Menunjukkan rasa syukur
kepada Tuhan atas kemmapuan
berpikir ilmiah dalam mengamati
bioproses
1.2.1 Menunjukan sikap peduli
terhadap permasalahan yang
terjadi di lingkungan sekitar ,
menjaga dan menyayangi
lingkungan sebagai manifestasi
agam yang dianutnya
2.1.1 Menunjukan sikap berani
dan santun dalam mengajukan
pertanyaan dan berargumentasi
saat berdiskusi
2.1.2 Menunjukkan perilaku
kerjasama dalam satu kelompok
saat berdiskusi dan praktikum.
2.1.3 Menunjukan sikap tanggung
jawab dalam melaksanakan
kegiatan praktikum

3.10.1 Menjelaskan pengertian
bioteknologi
3.10.2 Menjelaskan prinsip-prinsip
bioteknologi
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Indikator

Kompetensi Dasar
meningkatkan kesejahteraan
manusia dalam berbagai aspek
kehidupan.

3.10.3 Mengidentifikasi berbagai
produk bioteknologi konvensional
3.10.4 Menganalisis bioproses
pada berbagai produk bioteknologi
konvensional
3.10.5 Megidentifikasi dampak
positif dan negatif produk
bioteknologi konvensional

4.10 Merencanakan dan
melakukan percobaan dalam
penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk
menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang
dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan

4.10.1 Membuat kombucha bunga
sepatu sebagai salah satu produk
bioteknologi konvensional
4.10.2 Menyajikan hasil praktikum
pembuatan kombucha bunga
sepatu dalam bentuk laporan

C. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Siswa mampu menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas
kemampuan berpikir ilmiah dalam mengamati bioproses dalam
mempelajari materi bioteknologi.
1.2.1.1 Siswa mampu menunjukan sikap peduli terhadap permaslahan yang
terjadi dilingkungan sekitar, menjaga dan menyayangi lingkungan
sebagai manifestasi agama yang dianutnya.
2.1.1.1 Siswa diharapkan mampu menunjukan sikap berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan berargumentasi melalui kegiatan diskusi.
2.1.2.1 Siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku kerjasama dalam satu
kelompok melalui kegitatan diskusi dan praktikum.
2.1.3.1 Siswa diharapkan mempu menunjukan sikap tanggung jawab melalui
kegiatan praktikum
3.10.1.1 Siswa mampu menjelaskan pengertian bioteknologi melalui kajian
literatur dengan baik dan benar
3.10.2.1 Siswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi dengan baik
melalui kegiatan diskusi kelompok dengan baik dan benar
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3.10.3.1 Siswa mampu mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi
konvensional melalui kegiatan diskusi kelompok dengan baik dan benar
3.10.4.1 Siswa mampu menganalisis bioproses pada berbagai produk
bioteknologi konvensional melalui kegiatan diskusi kelompok
3.10.5.1 Siswa mampu megidentifikasi dampak positif dan negatif produk
bioteknologi konvensional melalui kajian literatur dengan baik dan
benar
4.10.1.1 Setelah melakukan kegiatan praktikum siswa mampu membuat
kombucha bunga sepatu sebagai salah satu produk bioteknologi
konvensional dengan baik dan benar
4.10.2.1 Setelah melakukan kegiatan praktikum siswa mampu menyajikan hasil
praktikum pembuatan kombucha bunga sepatu dalam bentuk laporan
dengan baik dan benar
D. Materi pembelajaran
1. Pertemuan Pertama


Prinsip-prinsip bioteknologi



Bioteknologi konvensional



Produk bioteknologi konvensional

2. Pertemuan Kedua


Membuat rancangan praktikum pembuatan teh kombucha bunga sepatu

3. Pertemuan Ketiga


Bioteknologi Konvensional : praktikum pembuatan teh kombucha
bunga sepatu

E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Metode

: Studi literatur, diskusi kelompok, dan praktikum

F. Media dan Sumber Belajar
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Media
Sumber belajar

: LKS dan Gambar
: Buku Biologi SMA kelas XII (penerbit : Erlangga), Buku
Pegangan Guru dan Internet

G. Langkah Pembelajaran
Pertemuan I (3 x 45 menit)
Kegiatan
(waktu)
Pendahuluan
(30 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
Menyiapkan
kondisi belajar



Mengucapkan salam, berdoa, dan
mengecek kehadiran siswa

Apersepsi



Guru membawa produk tauco,
kecap, yogurt, dan keju dan
menampilkannya di depan kelas
sambil mengajukan pertanyaan :
- Apa bahan dasar yang
digunakan dalam membuat
tauco dan kecap?
- Apa bahan dasar yang
digunakan dalam membuat
yogurt dan keju?

Motivasi



Guru meminta salah seorang siswa
untuk mencicipi tempe dan kecap
yang telah dibawa sambil
mengajukan pertanyaan :
- Bagaimana rasa dari tauco,
kecap, yogurt dan keju yang
telah kamu cicipi ? Bentuknya
bagaimana ?
- Apakah tempe dan kecap
memiliki bentuk dan rasa yang
sama ? Bagaimana dengan
yogurt dan keju apakah rasa
dan bentuknya sama ?
- Jika tempe dan kecap berbahan
dasar sama, yogurt dan keju
berbahan dasar sama mengapa
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Kegiatan
(waktu)

Kegiatan Pembelajaran

Fase

memiliki bentuk dan rasa yang
berbeda ?

Inti (75 menit )

Orientasi



Guru menyampaikan materi dan
tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai

Mengamati



Guru menampilkan gambar
beberapa olahan produk
bioteknologi pada power point.
Siswa diajak mengkaji literatur
mengenai pengertian bioteknologi
dan mengkaitkannya dengan
gambar yang ditampilkan di power
point



Menanya



Siswa dimotivasi untuk
memunculkan pertanyaan
- Apa bahan dasar yang
digunakan untuk membuat
produk tersebut ?
- Mikroorganisme apa yang
berperan dalam pembuatan
produk bioteknologi tersebut ?
- Apa prinsipnya sebuah produk
dapat dikatakan produk
bioteknologi ?

Mencoba



Siswa diminta untuk membentuk
kelompok yang terdiri dari 3-4
orang.
Guru membagikan LKS dan
meminta sisiswa berdiskusi di
dalam kelompok untuk
mengidentifikasi dan menganalisis
berbagai produk bioteknologi
konvensional yang terdapat pada
LKS.
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Kegiatan
(waktu)

Penutup
(30 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
Menalar



Siswa diminta mengakaitkan proses
pembuatan produk bioteknologi
konvensional tersebut dengan
prinsip-prinsip yang ada dalam
bioteknologi.

Mengkomunik
asikan



Setiap kelompok diminta
mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas.

Evaluasi



Siswa diberikan pertanyaan secara
lisan terkait materi yang telah
dipelajari.

Rangkuman



Siswa dibimbing untuk merangkum
materi pembelajaran yang telah
dipelajari.

Refleksi



Guru mengajak siswa melakukan
refleksi untuk mensyukuri karunia
Tuhan Yang Maha Esa di dalam
bioteknologi konvensional.

Tindak lanjut



Guru memberi tugas kepada siswa
untuk mencari artikel yang
berkaitan dengan teh kombucha dan
dibawa pada pertemuan selanjutnya.

Pertemuan II (2 x 45 menit)
Kegiatan
(waktu)
Pendahuluan
(10 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
Menyiapkan
kondisi belajar



Mengucapkan salam, berdoa, dan
mengecek kehadiran siswa

Apersepsi



Guru mengingatkan siswa tentang
tugas membawa artikel tentang teh
kombucha pada pertemuan
sebelumnya dan mengajukan
pertanyaan :
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Kegiatan
(waktu)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
-

-

Inti (70 menit )

Apa bahan dasar yang
digunakan dalam membuat teh
kombucha berdasarkan artikel
yang kalian bawa ?
Bagaimana cara untuk
membuat teh kombucha ?

Motivasi



Guru membawa produk teh
kombucha yang dijual dipasaran
dan meminta salah seorang siswa
untuk mencicipi teh kombucha
yang telah dibawa sambil
mengajukan pertanyaan :
- Bagaimana rasa dan aroma
dari teh kombucha yang telah
kamu cicipi

Orientasi



Guru menyampaikan materi dan
tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai

Mengamati



Guru menampilkan video mengenai
cara pembuatan teh kombucha dan
siswa diminta untuk mengamati
proses pembuatan teh kombucha
tersebut.

Menanya



Siswa dimotivasi untuk
memunculkan pertanyaan
- Apa bahan dasar yang
digunakan untuk membuat teh
kombucha ?
- Mikroorganisme apa yang
digunakan dalam proses
pembuatan teh kombucha ?
- Apa fungsi dari setiap alat
bahan yang digunakan dalam
proses pembuatan kombucha ?
- Adakah bahan yang dapat
diganti dengan alterntif bahan
yang lain ?
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Kegiatan
(waktu)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
Mencoba





Penutup
(10 menit)

Siswa diminta untuk membentuk
kelompok yang terdiri dari 3-4
orang.
Guru membagikan LKS 2 dan
meminta sisiswa berdiskusi di
dalam kelompok untuk membuat
rancangan percobaan pembuatan
teh kombucha bunga sepatu dengan
lama fermentasi yang berbeda
antara kelompok satu dengan
kelompok yang lain

Menalar



Siswa diminta menguraikan secara
rinci fungsi setiap langkah dalam
pembuatan teh kombucha bunga
sepatu yang telah di buat di dalam
kelompok

Mengkomunik
asikan



Setiap kelompok diminta
menyampaikan hasil diskusi
rancangannya di depan kelas.

Evaluasi



Siswa diberikan pertanyaan secara
lisan terkait urutan dan fungsi setiap
langkah dalam pembuatan teh
kombucha bunga sepatu

Rangkuman



Siswa dibimbing untuk merangkum
materi pembelajaran yang telah
dipelajari.

Refleksi



Guru mengajak siswa melakukan
refleksi untuk mensyukuri karunia
Tuhan di dalam proses pembuatan
teh kombucha bunga sepatu

Tindak lanjut



Guru memberi tugas kepada siswa
untuk menyiapkan alat dan bahan
yang dibutuhkan untuk membuat
kombucha bunga sepatu dan dibawa
di pertemuan selanjutnya.
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Pertemuan III ( 3x45 menit)
Kegiatan
(waktu)
Pendahuluan
(30 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
Menyiapkan
kondisi belajar



Mengucapkan salam, berdoa, dan
mengecek kehadiran siswa

Apersepsi



Guru mengingatkan siswa tentang
alat dan bahan yang harus dibawa
untuk praktikum pembuatan
kombucha bunga sepatu
Guru mengingatkan siswa tentang
materi yang telah dipelajari di
pertemuan sebelumnya dengan
mengajukan pertanyaan :
- Apa alat dan bahan yang
diperlukan dalam membuat
kombucha bunga sepatu ?



Inti (80 menit )

Motivasi



Guru menampilkan gambar produk
kombucha bunga sepatu sambil
mengajukan pertanyaan :
- Apa fungsi setiap bahan yang
digunakan dalam membuat
kombucha bunga sepatu yang
telah kalian bawa ?

Orientasi



Guru mengarahkan siswa untuk
menyiapkan alat dan bahan yang
telah dibawa di atas meja praktikum
sesuai kelompok.

Mengamati



Guru menampilkan video mengenai
cara pembuatan teh kombucha
bunga sepatu dan siswa diminta
untuk mengamati proses pembuatan
teh kombucha tersebut
Siswa diminta mengamati LKS 3
yang telah dibagikan oleh guru.


Menanya



Siswa dimotivasi untuk
memunculkan pertanyaan
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Kegiatan
(waktu)

Kegiatan Pembelajaran

Fase
-

Penutup
(25 menit)

Apa saja tahapan dalam
pembuatan teh kombucha
bunga sepatu ?

Mencoba



Siswa secara berkelompok
melakukan praktikum pembuatan
teh kombucha bunga sepatu dengan
lama fermentasi yang berbeda

Menalar



Siswa diminta mengaitkan setiap
langkah dalam pembuatan teh
kombucha bunga sepatu dengan
proses fermentasi yang dilakukan
Acetobacter xylinum dalam
pembuatan teh kombucha bunga
sepatu.

Mengkomunik
asikan



Siswa secara berkelompok diminta
menyampaikan hasil praktikum
yang telah dilakukan di depan
kelas.

Evaluasi



Siswa diberikan pertanyaan secara
lisan terkait urutan langkah dalam
pembuatan teh kombucha bunga
sepatu

Rangkuman



Siswa dibimbing untuk merangkum
materi pembelajaran yang telah
dipelajari.

Refleksi



Guru mengajak siswa melakukan
refleksi untuk mensyukuri karunia
Tuhan di dalam proses pembuatan
teh kombucha bunga sepatu

Tindak lanjut



Guru memberi tugas kepada siswa
untuk mencari tahu kualitas teh
kombucha bunga sepatu yang baik
dan meminta siswa untuk
mempelajari materi terkait
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Kegiatan
(waktu)

Kegiatan Pembelajaran

Fase

bioteknologi modern untuk
pertemuan selanjutnya

H. Penilaian
Aspek

Teknik

Instrumen

Afektif

Observasi

Lembar observasi sikap

Kognitif

Non tes
Tes

Laporan Praktikum
Post test

Psikomotor

Observasi

Lembar observasi kinerja

I. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa
2. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

Lampiran 6
Kelompok

:

Nama Anggota :

Lembar Kerja Siswa I
Judul : Bioteknologi Konvensional
A. Tujuan
1. Siswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi melui kegiatan
diskusi kelompok
2. Siswa

mampu

mengidentifikasi

berbagai

produk

bioteknologi

konvensional melalui kegiatan diskusi kelompok
3. Siswa mampu menganalisis bioproses yang terjadi pada berbagai
produk bioteknologi konvensional.
B. Alat dan Bahan
1. Gambar berbagai produk makanan dan minuman
2. Alat tulis
C. Cara kerja
1. Amatilah gambar makanan dan minuman yang ada pada layar !
2. Identifikasilah mana makanan dan minuman yang termasuk produk
bioteknologi dan mana yang bukan termasuk produk bioteknologi !
3. Analisislah gambar yang tekah ditampilkan berdasarkan aspek nama
produk, termasuk produk bioteknologi atau tidak, bahan dasar,
mikroorganisme yang berperan, proses pembentukan produk !
4. Tulislah hasil diskusi kelompok kedalam tabel hasil pengamatan !
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D. Hasil pengamatan
N
o
1

2

3

4

Gambar dan Produk
Bahan Mikroorga Mekanisme
nama produk bioteknologi dasar nisme yang fermentasi
(Ya/Tidak)
berperan
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E. Pertanyaan
1. Jelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi ?
2. Adakah gambar yang bukan merupakan produk bioteknologi
konvensional ? Jika ada, gambar no berapa yang bukan termasuk produk
bioteknologi konvensional ?
3. Mengapa produk tersebut tidak termasuk produk bioteknologi
konvensional ? Jelaskan !
4. Bagaimana mekanisme fermentasi yang terjadi pada pembuatan yogurt
dan keju ? Jelaskan perbedaannya ?
F. Jawaban
1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kelompok

:

Nama Anggota :

Lembar Kerja Siswa II
Judul : Rancangan Percobaan Kombucha
A. Tujuan
1. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu merancang cara kerja
pembuatan kombucha
2. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memahami langkah-langkah
dalam pembuatan kombucha
B. Alat dan Bahan
1. Video pembuatan teh kombucha
2. Artikel mengenai teh kombucha
C. Instruksi
1. Teh berbahan dasar bunga dapat dijadikan pengganti teh dalam
pembuatan kombucha, bagaimana langkah kerjanya jika teh dalam
pembuatan kombucha diganti dengan bunga ?
2. Agar lebih paham buatlah rancangan pembuatan teh kombucha
berbahan dasar bunga berdasarkan video pembuatan kombucha dan
artikel yang telah kalian bawa mulai dari membuat teh dari bunga
sampai proses membuat teh kombucha berbahan dasar bunga yang siap
di kosumsi dalam bentuk diagram alir !
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D. Hasil rancangan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kelompok

:

Nama Anggota :

Lembar Kerja Siswa III
Judul : Praktikum Pembuatan Kombucha Bunga Spetu

A. Tujuan
1. Siswa mampu menjelaskan proses pembuatan teh kombucha bunga
sepatu.
2.

Siswa mampu membuat teh kombucha bunga sepatu

3. Siswa mampu menjelaskan bioproses dalam pembuatan teh kombucha
bunga sepatu
4. Siswa mampu menjelaskan pengaruh lama fermentasi terhadap hasil
total asam tertitrasi teh kombucha bunga sepatu.
B. Alat dan Bahan
1. Alat
a. Kompor

g. Toples kaca

b. Panci

h. Buret dan statif

c. Saringan

i. Pipet ukur

d. Termometer

j. Labu ukur 100 ml

e. Timbangan Analitik

k. Erlenmeyer 250 ml

f. Gelas beker 500 ml

l. Pipet tetes

2. Bahan
a. Teh bunga sepatu

e. Tisu

b. Starter

f. Serbet

SCOBY

kombucha

g. Karet gelang

c. Gula pasir

h. Indicator pp 1%

d. Air

i. NaOH 0,1 N
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C. Cara kerja
1. Pembuatan teh kombucha
a. Timbang teh bunga sepatu seberat 3 g dan masukan kedalam toples
kaca
b. Seduh dengan menggunakan air dengan suhu 80o C sebanyak 200
ml selama 15 menit
c. Saring air seduhan teh untuk memisahkan air teh dengan ampas teh
bunga sepatu.
d. Timbang gula sebanyak 20 g dan tambahkan ke dalam larutan teh
e. Aduk seduhan teh bunga sepatu hingga gula tercampur sempurna
dan masukan ke dalam toples kaca.
f. Dinginkan teh bunga sepatu sampai suhu ± 25 o C dengan cara toples
direndam dalam baskom berisi air. Waktu pendinginan tidak boleh
lebih dari 4 jam.
g. Setelah teh dingin tambahkan starter kombucha cair 10 % dari total
teh yang digunakan dan nata (SCOBY) dengan berat 10% b/v dari
volume total teh yang digunakan.
h. Tutup toples kaca dengan kain tisu dan serbet kemudian diikat karet.
Teh kombucha bunga sepatu difermentasikan dalam suhu ruang dan
tidak terkena cahaya matahari secara langsung.
i. Lamanya waktu fermentasi setiap kelompok berbeda-beda sesuai
urutan, kelompok 1 (2 hari), kelompok 2 (4 hari), dan seterusnya
selisih 2 hari sampai kelompok terakhir
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2. Titrasi total asam
a. 10 ml kombucha teh bunga sepatu diambil dan dimasukkan ke dalam
labu ukur 100 ml.
b. Tambahkan akuades sampai tanda batas kemudian dihomogenkan.
c. Ambil sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer,
kemudian tambahkan 3 tetes indikator phenolptalein (pp).
d. Titrasikan teh kombucha dengan larutan NaOH 0,1 N sampai
terbentuk warna menjadi merah muda. Pembacaan skala pada saat
warna merah muda terbentuk yang pertama kali dan bertahan selama
15 detik.
e. Kadar total asam asetat (%) diukur dengan menggunakan rumus :
% total asam =

V titran x N titran x BE asam asetat x P
× 100%
V sampel × 1000

Keterangan :
V titran

= jumlah larutan NaOH untuk titrasi (ml)

N titran

= normalitas NaOH (0,1 N)

BE

= berat ekuivalen asam asetat (60)

P

= faktor pengenceran

V sampel

= volume sampel yang digunakan

f. Proses titrasi dilakukan secara mandiri sesuai kelompok dan lama
fermentasi yang telah ditentukan untuk setiap kelompok.
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D. Hasil Pengamatan
Tabel hasil titrasi total asam kombucha bunga sepatu
No

Nama

Lama

Kadar

kelompok

fermentasi

asam

total Warna

Aroma

tertitrasi (%)

E. Pertanyaan
1. Bagimana mekanisme fermentasi yang terjadi dalam pembuatan teh
kombucha ? Jelaskan !
2. Bagaiamana pengaruh lama fermentasi terhadap kadar total asam
tertitrasi ? Jelaskan !
3. Jelaskan proses pembuatan kombucha bunga sepatu ? Apa fungsi dari
setiap proses dalam pembuatan kombucha bunga sepatu
4. Bagaimana warna kombucha bunga sepatu dengan lama fermentasi
yang berbeda ? Jelaskan !
5. Bagiamana aroma kombucha bunga sepatu dengan lama fermentasi
yang berbeda ? Jelaskan !
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F. Jawaban
1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kesimpulan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lampiran 7
A. Isnstrumen penilaian kognitif berupa test
1. Kisi-kisi Post test
Aspek
Indikator
C1
Menjelaskan

C2

C4

C3

perbedaan 1

bioteknologi

konvensional

dengan bioteknologi modern
Menjelaskan

prinsip-prinsip

3

bioteknologi
Mengidentifikasi
produk

berbagai 4

2

bioteknologi

konvensional
Menganalisis bioproses pada
produk

5

bioteknologi

konvensional
2. Soal Post test
1) Jelaskan 3 perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern ? (15 poin )
2) Sebutkan 2 nama mikroorganisme yang berperan dalam proses
fermentasi kombucha bunga sepatu ? Jelaskan peran dari setiap
mikroorganisme ! (20 poin)
3) Apakah syarat suatu produk

dapat dikatakan sebagai produk

bioteknologi konvensional ? Jelaskan ! (15)
4) Sebutkan 3 bahan yang digunakan dalam pembuatan teh kombucha
bunga sepatu beserta fungsinya ? (20)
5) Bagaimana proses fermentasi yang terjadi pada kombucha bunga sepatu
? Jelaskan ! (30 poin)
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3. Kunci Jawaban Post test
1) Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern antara
lain :
-

Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan
mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk menghasilkan
produk yang diinginkan sedangkan bioteknologi modern adalah
bioteknologi yang telah menggunakan rekayasa genetika untuk
menghasilkan produk yang diinginkan,

-

Bioteknologi konvensional menggunakan biaya yang relatif murah
karena alat dan bahan yang digunakan tersedia banyak dipasaran dan
murah sedangkan bioteknologi modern menggunakan biaya mahal
karena alat dan bahan yang digunakan sulit dicari dan harganya
mahal

-

Boteknologi konvensional alat yang digunakan sederhana dan mudah
karena dapat dilakukan dirumah sedangkan bioteknologi modern
menggunakan alat khusus dan sangat rumit karena harus dilakukan
pada ruangan khusus.

2) Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan teh kombucha bunga
sepatu adalah :
-

Saccharomyces cerevisiae yang berperan untuk mengubah substrat
gula menjadi alkohol

-

Acetobacter xylinum

yang berperan mengubah alkohol yang

dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi asam asetat
3) Suatu produk dapat dikatakan suatu produk bioteknologi konvensional
jika dalam pembuatan produknya memanfaatkan mikroorganisme seperti
bakteri atau jamur untuk mengubah substrat menjadi produk yang
diinginkan
4) Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh kombucha bunga sepatu
antara lain :
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-

Gula pasir sebagai pemanis sekaligus nutrient bagi Saccharomyces
cerevisiae dan Acetobacter xylinum.

-

Starter kombucha atau SCOBY berfungsi sebagai biakan awal yang
berisi bakteri dan yeast untuk melakukan fermentasi pertama kalinya
terhadap substrat yang digunakan

-

Teh bunga sepatu sebagai substrat dan bahan baku dalam pembuatan
teh kombucha bunga sepatu yang akan difermentasi.

5) Proses dimulai dengan proses konversi glukosa menjadi alkohol oleh
Saccharomyces cerevisiae secara anaerob dan selanjutnya alkohol yang
dihasilkan akan diubah menjadi asama asetat oleh bakteri Acetobacter
xylinum.
4. Rubrik Penilaian Post test
No soal

1

2

3

Kriteria Penilaian

Skor

a. Menyebutkan 3 perbedaan dan menjelaskan
dengan tepat
b. Menyebutkan 2 bahan dan menjelaskan
dengan tepat
c. Menyebutkan 1 bahan dan menjelaskan
dengan tepat
d. Hanya menyebutkan saja atau menjelaskan
saja
a. Menyebutkan 2 mikroorganisme dan
menjelaskan fungsinya dengan tepat
b. Menyebutkan 2 mikroorganisme dan salah
menjelaskan fungsinya
c. Menyebutkan 1 mikroorganisme dan
menjelaskan fungsinya dengan tepat
d. Menyebutkan 1 mikroorganisme dan salah
menjelaskan fungsinya
a. Menjelaskan menggunakan kata-kata sendiri
dan lengkap
b. Menjelaskan menggunakan kata-kata sendiri
dan tidak lengkap
c. Menjelaskan tidak menggunakan kata-kata
sendiri lengkap
d. Menjelaskan tidak menggunakan kata-kata
sendiri dan tidak lengkap

15
10,5
7
3,5
20
15
10
5
15
10,5
7
3,5
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Kriteria Penilaian

Skor

e. Menyebutkan 3 bahan dan menuliskan
fungsinya dengan tepat
f. Menyebutkan 2 bahan dan menuliskan
fungsinya dengan tepat
g. Menyebutkan 1 bahan dan menuliskan
fungsinya dengan tepat
h. Hanya menyebutkan nama bahan saja atau
menuliskan fungsinya saja dengan tepat
a. Mampu menjelaskan proses fermentasi pada
teh kombucha meliputi 3 poin yaitu:
- Mikroorganisme yang berperan dan
substrat yang diubah
- Proses konversi gula menjadi alkohol
oleh Saccharomyces cereviseae
- Proses konversi alkohol menjadi asam
asetat oleh Acetobacter xylinum
b. Hanya mampu menjawab 2 dari 3 poin yang
ditentukan
c. Hanya mampu menjawab 1 dari 3 poin yang
ditentukan
d. Tidak ada point yang dijawab dengan tepat

20

No soal

4

5

SKOR MAKSIMAL

15
10
5
30

20
10
0
100

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
B. Penilaian aspek kognitif non test
1. Panduan penilaian laporan praktikum pembuatan kombucha bunga sepatu
Nama

:

No absen

:

Kelas

:

Aspek
Penilaian
Acara
praktikum

Kriteria Penilaian

Skor

Menuliskan secara lengkap judul
praktikum, waktu pelaksanaan, tempat
praktikum , dan nama anggota kelompok
Jika menuliskan 3 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat

5

4
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Aspek
Penilaian

Tujuan

Tinjauan
pustaka

Kriteria Penilaian

Skor

Jika menuliskan 2 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Menuliskan tujuan praktikum secara
lengkap yaitu:
- Siswa mampu menjelaskan proses
pembuatan teh kombucha bunga
sepatu.
- Siswa mampu membuat teh
kombucha bunga sepatu
- Siswa
mampu
menjelaskan
bioproses dalam pembuatan teh
kombucha bunga sepatu
- Siswa
mampu
menjelaskan
pengaruh lama fermentasi terhadap
hasil total asam tertitrasi
teh
kombucha bunga sepatu.
Jika menuliskan 3 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 2 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Menuliskan 4 aspek tinjauan pustaka yaitu
:
- Pengertian bioteknologi
konvensional
- Penjalasan mengenai teh kombucha
- Faktor-faktor yang mempengaruhi
proses pembuatan teh kombucha
- Penjelasan
mengenai
mikroorganisme yang berperan
dalam pembuatan teh kombucha
Jika menuliskan 3 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 2 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat

3
2
5

4
3
2
20

15
10
5
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Aspek
Penilaian
Alat dan bahan

Cara kerja

Hasil
pengamatan

Kriteria Penilaian

Skor

Tidak menuliskan tinjauan pustaka

0

Siswa menuliskan alat bahan memenuhi 3
aspek sebagai berikut
- Menuliskan alat dan bahan sesuai
dengan cara kerja pada LKS
- Menuliskan semua alat yang
digunakan berserta
jumlahnya
dengan tepat
- Menuliskan semua bahan yang
digunakan
beserta
jumlahnya
dengan tepat
Jika menuliskan 2 dari 3 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 3 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Tidak menyebutkan alat dan bahan yang
digunakan
Menuliskan cara kerja memenuhi 4 aspek
yaitu :
- Menuliskan cara kerja pembuatan
teh kombucha bunga sepatu dengan
urutan yang tepat
- Menuliskan cara kerja pengujian
kadar total asam teh kombucha
bunga sepatu dengan urutan yang
tepat
- Menuliskan
cara
kerja
menggunakan kalimat pasif
- Menuliskan cara kerja dalam bentuk
diagram alir
Jika menuliskan 3 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 2 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 4 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Tidak menuliskan cara kerja

10

Siswa menuliskan hasil pengamatan dan
pembahasan sesuia 5 aspek yaitu :

30

7
4
0
10

8
6
4
0
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Aspek
Penilaian
dan
Pembahasan

Kesimpulan

Daftar
pusataka

Lampiran

Kriteria Penilaian
Menuliskan hasil pengamatan sesuai
yang didapatkan saat praktikum
- Menganalisis hasil pengamatan
yang telah diperoleh
- Menjelaskan proses fermentasi yang
terjadi pada pembuatan kombucha
bunga sepatu
- Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi
pembuatan
kombucha bunga sepatu
- Menjelaskan
pengaruh
lama
fermentasi terhadap total asam
tertitrasi
Jika menuliskan 4 dari 5 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 3 dari 5 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 2 dari 5 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Jika menuliskan 1 dari 5 aspek yang
ditentukan dengan tepat
Hasil dan pembahasan tidak memenuhi 5
aspek yang telah ditentukan
Siswa menyimpulkan sesuai dengan hasil
pengamatan dan tujuan praktikum
Siswa menyimpulkan berdasarkan hasil
praktikum namun tidak sesuai dengan
tujuan praktikum
Tidak menuliskan kesimpulan

Skor

-

24
18
12
6
0
10
5

0

Menuliskan daftar pustaka sesuai dengan
tinjauan pusatak minimal 3
Menuliskan 2 daftar pustaka yang sesuai
dengan tinjauan pustaka
Menuliskan 1 daftar pustaka yang sesuai
dengan tinjauan pustaka
Tidak menuliskan daftar pustaka

5

Melampirkan foto cara kerja dan hasil
praktikum beserta dengan keterangannya
minimal 3

5

3
1
0
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Aspek
Penilaian

Kriteria Penilaian

Skor

Melampirkan 2 foto cara kerja saja atau
hasil
praktikum
saja
beserta
keteranggannya
Melampirkan 1 foto cara kerja saja atau
hasil
praktikum
saja
beserta
keteranggannya
Hanya melampirkan foto cara kerja dan
hasil
praktikum
tanpa
dituliskan
keterangannya
Skor Maksimal

4

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

3

1

100
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C. Penilaian Afektif
1. Lembar observasi penilaian sikap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
.

Nilai =

Skor yang diperoleh
6

Bekerja
sama

Berani

Tanggung
Jawab

Nama

Jujur

No

Disiplin

Aspek yang dinilai
Nilai

Keteran
gan
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2. Rubrik penilaian
No.

Skor

Keterangan

1.

1

Menunjukkan sikap sesuai aspek sikap dan sering tidak
sesuai aspek sikap yang dinilai

2.

2

Menunjukkan sikap sesuai aspek sikap dan kadangkadang tidak sesuai aspek sikap yang dinilai

3.

3

Selalu konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap
yang dinilai

Keterangan :
Kriteria penilaian
Sangat Baik
Baik
Kurang

Predikat
A
B
C

Nilai Akhir
2,5 – 3,00
2,00 – 2,49
1,00 – 1,99
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D. Penilaian Psikomotorik
1. Instrumen penilaian psikomotorik

Bertanggungjawab
terhadap alat yang
digunakan

Ketrampilan
menggunakan alat

Menggunakan alat
keselamatan kerja

Nama

Ketrampilan
menyiapkan alat dan
bahan

No

Ketepatan waktu
mengikuti praktikum

Aspek yang dinilai

Skor

Nilai

2. Rubrik penilaian
No
1

Aspek yang diamati

Kriteria penilaian

Skor

Ketepatan waktu mengikuti Siswa mengikuti kegitan praktikum 10
praktikum

tepat waktu
Siswa terlambat mengikuti kegiatan 7,5
praktikum 5 menit
Siswa terlambat mengikuti kegiatan 5
praktikum 10 menit
Siswa terlambat mengikuti kegiatan 2,5
praktikum lebih dari 10 menit
Siswa tidak mengikuti kegiatan 0
praktikum
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No
2

Aspek yang diamati

Kriteria penilaian

Skor

Ketrampilan menyiapkan alat Siswa menyiapkan semua alat dan 10
dan bahan

bahan yang dibutuhkan selama
praktikum dengan lengkap
Siswa menyiapkan alat dan bahan 5
yang dibutuhkan selama praktikum
tidak lengkap
Siswa tidak menyiapkan alat dan 0
bahan

3

Menggunakan

alat Siswa

keselamatan kerja

menggunakan

keselematan

kerja

alat 15

berupa,

jas

laboratorium, masker, dan sarung
tangan
Siswa hanya memakai 2 dari 3 alat 10
keselamatan yang harus dipakai
Siswa hanya memakai 1 dari 3 alat 5
keselamatan yang harus dipakai
Siswa

tidak

menggunakan

alat 0

keselamatan kerja apapun
4

Ketrampilan
alat

menggunakan Menggunakan alat sesuai prosedur 10
dan fungsinya
Menggunakan alat dengan fungsi 5
yang tepat tapi tidak sesuai dengan
prosedur pengunaan
Menggunakan alat tidak sesuai 0
dengan

fungsi

penggunaan

dan

prosedur
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No
5

Aspek yang diamati
Bertanggungjawab

Kriteria penilaian

Skor

terhadap Siswa mennggunakan alat sesuai 15

alat yang digunakan

kriteria :
-

Tidak merusakkan alat yang
digunakan

-

Membersihkan

alat

setelah

digunakan
-

Mengembalikan alat setelah
selesai digunakan

Siswa hanya memenuhi 2 dari 3 10
kriteria yang ditentukan
Siswa hanya memenuhi 1 dari 3 5
kriteria yang ditentukan
Tidak ada kriteria yang dipenuhi

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑥 100
70

0

