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PENGARUH LAMA FERMENTASI TERHADAP TOTAL ASAM
TERTITRASI (TAT) DAN KARAKTERISTIK FISIK (UJI ORGANOLEPTIK)
PADA TEH KOMBUCHA SERAI (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.).
Yosephina Dwi Woro Cahyaningtyas
NIM : 141434034

Abstrak
Tanaman serai merupakan salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai
tambahan bumbu dapur untuk memperkuat rasa. Namun, seiring berjalannya waktu
serai dapur banyak digunakan sebagai bahan minuman dan obat-obatan yang
bermanfaat bagi tubuh, Untuk lebih meningkatkan manfaat serai dapur, maka dibuat
teh kombucha serai. Saat ini masyarakat belum banyak mengetahui mengenai teh
serai, maka dari itu dilakukan inovasi pembuatan olahan minuman fermentasi yang
memanfaatkan kultur kombucha dengan memanfaatkan stater SCOBY (Symbiotic
Culture of Bactery and Yeast). Produk kombucha serai merupakan inovasi baru
sebagai produk minuman fermentasi yang diharapkan mampu bersaing dalam industri
produk olahan minuman di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh lama fermentasi terhadap total asam tertitrasi (TAT) dan karakteristik fisik
(uji organoleptik) pada teh kombucha serai.
Penelitian ini menggunakan perlakuan lama waktu fermentasi yang berbedabeda yaitu fermentasi 4 hari, 8 hari, 12 hari dan 16 hari dengan masing-masing 4
pengulangan. Pengujian kadar asam total tertitrasi (TAT) dilakukan ketika panen
kombucha per perlakuan fermentasi dan uji organoleptik dilakukan ketika telah
selesai penelitian.
Pengujian TAT dan pH dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier yang
memiliki hubungan yang sangat kuat, semakin lama waktu fermentasi teh kombucha
serai menyebabkan penurunan nilai pH dan peningkatan jumlah total asam tertitrasi
(TAT), jumlah kadar total asam tertitrasi terbesar adalah produk dengan lama
fermentasi 16 hari yaitu 2,16%. Pengujian Organoleptik dilakukan dengan
menggunakan uji statistik yaitu Anova One Way yang dilanjutkan dengan uji Duncan,
yang menghasilkan tidak ada perbedaan pemberian apresiasi produk dari panelis.
Produk yang paling digemari adalah produk dengan lama fermentasi 4 hari dengan
skor 19,2 dari rentang nilai 1-25.
Kata Kunci: Kombucha, Serai (Cymbopogon citratus), Total Asam Tertitasi, Uji
Organoleptik
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EFFECT OF LONG FERMENTATION TO TITRATED ACID TOTAL (TAT)
AND PHYSICAL CHARACTERISTICS (ORGANOLEPTIC TEST) IN
LEMONGRASS KOMBUCHA TEA (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.).

Yosephina Dwi Woro Cahyaningtyas
NIM: 141434034

Abstract
Lemongrass is known as one of the plants found in the kitchen commonly used
as an additional spice to strengthen taste. However, over the time lemongrass is
widely made into beverages and medicines that are beneficial to the body. To further
enhance the benefits of lemongrass, lemongrass kombucha tea is invented. The
current community's knowledge about lemongrass tea is not much, hence the
innovation of processing fermented beverage using kombucha culture with SCOBY
(Symbiotic Culture of Bactery and Yeast) stater. The lemongrass kombucha product
is a new innovation in the field of fermented beverage that is expected to compete in
the beverage processing industry in Indonesia. This study aims to determine the effect
of fermentation duration on total titrated acid (TAT) and physical characteristics
(organoleptic test) on lemongrass kombucha tea.
This study used the treatment of different durations on the fermentation, in
example: 4 days, 8 days, 12 days, and 16 days fermentation with each 4 repetitions.
The test for total titrated acid (TAT) was performed on kombucha harvest on each
different durations of fermentation treatments, whereas the organoleptic test was
performed after the research was completed.
TAT and pH tests were performed using a linear regression test that had a
forceful relationship, the longer the fermentation time of lemongrass kombucha tea
caused a decrease in pH value and the increase in total titrated acids (TAT), the total
amount of the highest tirtrated acids was a product with fermentation length 16 day
at 2.16%. Organoleptic test was performed using the statistical test of Anova One
Way followed by Duncan test, which resulted in no difference of appreciation of
product from panelist. The most popular product is a product with a 4-day
fermentation length with a score of 19.2 from the range of values 1-25.
Keywords: Kombucha, Lemongrass (Cymbopogon citratus), Total Titrated Acid,
Organoleptic Test

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..................................................................... v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS ................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vii
ABSTRAK ................................................................................................................... x
ABSTRACT ................................................................................................................. xi
DAFTAR ISI .............................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL .................................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xvi
BAB 1 ........................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 6
BAB II .......................................................................................................................... 8
KAJIAN PUSTAKA ................................................................................................... 8
A. Teori yang Terkait .............................................................................................. 8
1.

Kombucha ...................................................................................................... 8

2.

Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.). .................................................. 25

3.

Total Asam Tertitrasi .................................................................................... 27

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.

Uji Organoleptik ........................................................................................... 28

B. Hasil Penelitian yang Relevan ......................................................................... 29
C. Kerangka Berfikir............................................................................................. 30
D. Hipotesis........................................................................................................... 34
BAB III ....................................................................................................................... 35
METODE PENELITIAN ......................................................................................... 35
A. Jenis Penelitian ................................................................................................. 35
B. Variabel Penelitian ........................................................................................... 36
C. Batasan Penelitian ............................................................................................ 37
D. Waktu dan Tempat ........................................................................................... 39
E. Alat dan Bahan ................................................................................................. 39
F.

Cara Kerja ........................................................................................................ 41

G. Metode Analisis Data ....................................................................................... 50
H. Rancangan Pemanfaatan Hasil dalam Pembelajaran ....................................... 53
BAB IV ....................................................................................................................... 54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................................... 54
A. Analisis pH dan Total Asam Tertitrasi (TAT) Teh Kombucha Serai .............. 54
B. Uji Organoleptik............................................................................................... 65
C. Keterbatasan dan Hambatan dalam Penelitian ................................................. 87
D. Rancangan Penerapan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran .......................... 87
BAB V......................................................................................................................... 89
PENUTUP .................................................................................................................. 89
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 89
A. Saran ................................................................................................................. 90
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 91
LAMPIRAN ............................................................................................................... 96

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Mikroorganisme dalam kultur kombucha. ................................................. 11
Tabel 2.2 Kandungan Zat Gizi Pada Kombucha Teh .................................................. 13
Tabel 3.1 Tata Letak Penyimpanan Kombucha .......................................................... 35
Tabel 3.2 Perlakuan Teh Kombucha Serai (Cymbopogon citratus) ........................... 37
Tabel 3.3 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan ................................................. 52
Tabel 4.2 Nilai simpangan baku.................................................................................. 82
Tabel 4.3 Peringkat pemberian apresiasi panelis tiap produk ..................................... 83
Tabel 4.4 Hasil Uji Duncan pada karakteristik fisik(organoleptik) kombucha serai .. 86

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teh Kombucha ......................................................................................... 8
Gambar 2.2 Jamur Dipo atau Jamur Kombucha & Simbiosis khamir dan bakteri pada
Teh Kombucha ....................................................................................... 12
Gambar 2.3. Pathway Fermentasi Alkohol ................................................................. 17
Gambar 2.4. Pathway Fermentase Asam Asetat ......................................................... 18
Gambar 2.3 Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) ............................................... 26
Gambar 4.2 Scatter plot hubungan lama fermentasi - pH teh kombucha serai ........... 60
Gambar 4.3 Rata-rata penilaian rasa akhir di mulut ................................................... 67
Gambar 4.4 Rerata pemberian apresiasi panelis terhadap tingkat kemanisan ............ 71
Gambar 4.5 Rerata penilaian ketertarikan panelis terhadap aroma............................. 73
Gambar 4.6 Rata-rata penilaian warna pada teh kombucha serai ............................... 76
Gambar 4.7 Rata-rata penilaian kejernihan pada teh kombucha serai ........................ 78
Gambar 4.8 Retata penilaian panelis per-produk teh kombucha serai ........................ 81

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi selama Penelitian .............................................................. 97
Lampiran 2. Hasil Analisis Perhitungan Statistika ................................................... 105
Lampiran 3. Tabel Nama, Jenis Kelamin, Usia dan Kebiasaan Konsumsi Panelis Uji
Organoleptik ........................................................................................ 108
Lampiran 4. Kuisioner Penilaian Karakteristik Fisik Kombucha Serai. ................... 109
Lampiran 5. Tabel perubahan karakteristik fisik, suhu dan pH Kombucha Serai .... 111
Lampiran 6. Silabus .................................................................................................. 113
Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ..................................................... 117
Lampiran 7. Lembar Kerja Peserta Didik ................................................................. 132
Lampiran 8. Instrumen Penilaian .............................................................................. 140

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.). dikenal oleh masyarakat
dengan nama sereh (Sunda) atau sering disebut lemongrass karena memiliki
aroma seperti aroma lemon. Tumbuhan ini sering ditemui di negara-negara
tropis termasuk Indonesia (Oyen dan Dung, 1999). Masyarakat Indonesia
sering memanfaatkan tanaman ini sebagai bumbu dapur, salad dan bahan
minuman. Selain sebagai produk olahan makanan dan minuman, tanaman ini
sangat kaya akan nutrisi dan sering digunakan masyarakat sebagai alternatif
penyembuhan penyakit dan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Namun
meskipun sudah banyak masyarakat yang menggunakan serai sebagai produk
olahan namun harga jual di pasaran masih terbilang rendah, berdasarkan data
dari “Sindonews” se-kilo serai dapur dijual seharga sepuluh ribu. Rendahnya
harga serai dapur ini menyebabkan masyarakat menganggap jika serai tidak
ada harganya, hal tersebut didukung dengan adanya tanaman serai ini yang
tumbuh hampir diseluruh pekarangan warga terlebih warga yang tinggal di
daerah pedesaan. Tanaman serai dapat tumbuh meskipun tanpa perawatan
(liar) sehingga cukup mudah menemukan tanaman ini di daerah-daerah
pedesaan yang masih memiliki lahan kosong yang luas. Serai sudah banyak
dimanfaatkan untuk produk olahan baik bumbu dapur, makanan maupun
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minuman. Namun keberagaman jenis olahan produk dari serai ini masih
sangat sedikit sehingga masyarakat juga tidak merasa tertarik dengan produk
olahan serai yang cenderung standar dan monoton. Hal tersebut juga
merupakan salah satu alasan yang membuat harga serai masih terbilang
rendah.
Serai memiliki kandungan yang baik bagi tubuh, kadar air batang
serai yaitu 76,78%, kadar abu 0,79% dan kadar minyak atsiri 0,25% dengan
kandungan vitamin A berkisar 0,1 IU/100g, vitamin B berkisar 0,8 mg dan
vitamin C sebanyak 4 mg. Serai juga menyediakan mineral yang penting
seperti potasium, kalsium, magnesium, tembaga, seng dan besi (Suprianto,
2008). Sehingga serai dapat dikatakan menjadi salah satu komoditi yang
mempunyai potensi untuk dikembangkan penggunaannya baik dalam bidang
produk industri makanan maupun minuman, dalam bidang makanan serai
dapat diolah menjadi bumbu dapur untuk olahan makanan dan untuk produk
minuman biasanya serai hanya diolah dengan di seduh dengan air panas atau
sering disebut teh serai.
Saat ini, masyarakat banyak sekali disuguhi dengan jenis minuman
yang bervariasi , tak luput dari perkembangan jenis minuman yang semakin
bervariasi dan menjadi trend, teh juga merupakan salah satu jenis minuman
yang dapat divariasi jenisnya sekarang masyarakat dapat menjumpai bebagai
jenis minuman olahan dari teh yang beranekarasa dan ragamnya. Meskipun
banyak masyarakat yang sudah modern dan mengikuti perkembangan trend
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jenis makanan dan minuman, namun hanya sedikit masyarakat yang tahu
mengenai variasi teh dimana teh tersebut merupakan olahan dari pemindahan
sejenis kultur simbiotik campuran antara bakteri dan kapang (ragi) atau lebih
dikenal dengan SCOBY (Symbiotic Culture of Bactery and Yeast) kedalam
teh yang tentunya dapat diminum dan berkhasiat bagi kesehatan. Teh yang
telah difermentasi dengan starter SCOBY ini merupakan salah satu minuman
fungsional yang merupakan minuman yang tidak hanya bernilai gizi dan
memiliki kenampakan menarik namun juga memiliki fungsi fisiologis bagi
tubuh. Masyarakat sering menyebut minuman teh fermentasi ini dengan
sebutan teh kombucha.
Produk kombucha serai merupakan inovasi baru sebagai produk
minuman fermentasi yang diharapkan mampu bersaing dalam industri produk
olahan minuman di Indonesia. Kombucha merupakan jenis produk fermentasi
yang terdiri atas larutan gula yang dicampur dengan symbiotic culture of
bactery and yeast (SCOBY) (Naland, 2008). Kombucha serai dibuat dari
seduhan serai yang ditambahkan gula serta diberi SCOBY dengan tujuan agar
proses fermentasi berjalan. Tanpa adanya gula sebagai sumber makanan dan
simbiosis antara khamir (yeast) dan bakteri asam asetat yang hidup pada
medium maka proses fermentasi kombucha tidak akan terjadi dan tidak ada
keistimewaan teh kombucha serai dibandingkan dengan jenis produk
minuman seduhan lainnya
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Proses fermentasi dan oksidasi berlangsung secara asimilatif (
pencampuran/terjadi perubahan senyawa) dan disimilatif (proses yang
mengakibatkan penguraian senyawa/ zat organik). Kultur kombucha dapat
berupa padatan yang berupa lapisan gelatinoid seperti nata. Stuktur tersebut
tersusun atas hasil metobolisme bakteri asam asetat (Rinihapsari, 2008).
Kultur kombucha atau pelikel selulosa ini mengapung di dalam cairan
kombucha. Apabila fermentasi dibiarkan maka kultur kombucha akan tetap
tumbuh terus, kultur yang baru tumbuh di atas permukaan kultur kombucha
yang lama dan membentuk berlapis-lapis.
Di Indonesia banyak sekali variasi atau jenis teh yang dibuat dari
berbagai macam tumbuhan. Beberapa contoh jenis teh yaitu teh daun jati, teh
daun salam, teh daun kelor, teh bunga telang, dan lain sebagainya. Penelitian
mengenai kandungan nutrisi kombucha dengan bahan dasar teh sudah banyak
diteliti. Namun, pembuatan kombucha dengan bahan baku murni serai belum
pernah digunakan atau dimanfaatkan. Tanaman serai (Cymbopogon citratus
(DC.) Stapf) adalah tanaman yang mengandung senyawa yang sebagian besar
berupa minyak astiri yang tidak larut dalam air dan luteolin yang termasuk
dalam golongan flavon yang merupakan senyawa larut dalam air.
Saat ini masyarakat belum banyak mengetahui mengenai teh serai,
maka dari itu dilakukan inovasi pembuatan olahan minuman fermentasi yang
memanfaatkan kultur kombucha agar menciptakan produk yang berkualitas
dan berkasiat. Menurut penelitian Susilowati (2013) menyatakan jika dalam
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proses fermentasi teh kombucha dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi
dan jenis teh yang digunakan begitu juga starter yang ditambahkan kedalam
media teh yang akan difermentasikan. Proses fermentasi dapat menyebabkan
perubahan sifat fisik dan sifat kimia yang meliputi pH dan total asam.
Berdasarkan

latar

belakang

di

atas,

maka

penulis

akan

melakukanpenelitaian yang berjudul “PENGARUH LAMA FERMENTASI
TERHADAP

TOTAL

ASAM

TERTITRASI

(TAT)

DAN

KARAKTERISTIK FISIK (UJI ORGANOLEPTIK) PADA TEH
KOMBUCHA SERAI (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian eksperimen ini dirumuskan
masalah yaitu sebagai berikut :
1. Apakah ada pengaruh lama fermentasi terhadap Total Asam Tertitrasi
(TAT) dan Karakteristik Fisik (uji organoleptik) dari teh kombucha serai
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) ?
2. Berapa kadar total asam tertitrasi (TAT) teh kombucha

serai

(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) pada masing-masing perlakuan lama
waktu fermentasi ?
3. Perlakuan lama waktu fermentasi manakah yang menghasilkan total asam
tertitrasi (TAT) paling banyak?
4. Produk manakah yang paling digemari diantara keempat produk teh
kombucha serai dengan masing-masing perlakuan ?
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C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap Total Asam Tertitrasi
(TAT) dan Karakteristik Fisik (uji organoleptik) dari teh kombucha serai
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
2. Mengetahui kadar total asam tertitrasi (TAT) teh kombucha serai
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) pada masing-masing perlakuan lama
waktu fermentasi
3. Mengetahui lama waktu fermentasi yang menghasilkan total asam
tertitrasi (TAT) paling banyak.
4. Mengetahui produk yang paling digemari diantara keempat produk teh
kombucha serai dengan masing-masing perlakuan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
dan praktis, yaitu :
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi
mengenai penelitian yang relevan selanjutnya. Diharapkan juga dapat
menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang biologi murni.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi :
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a. Bagi peneliti
Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap Karakteristik
Fisik (uji organoleptik) dari teh kombucha serai (Cymbopogon citratus
(DC.) Stapf.)
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan
informasi

kepada

masyarakat

terutama

mereka

yang

gemar

mengkonsumsi teh kombucha, sehingga dapat merasakan inovasi baru
jenis teh kombucha dari tanaman serai (Cymbopogon citratus (DC.)
Stapf.).
c. Bagi Dunia Pendidikan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk
memperluas
Konvensional,

pengetahuan
dimana

para
informasi

siswa

mengenai

tersebut

Bioteknologi

merupakan

materi

pembelajaran kelas XII yaitu Bioteknologi dimana dilakukan
pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang bioteknologi sebagai
pembuatan bahan minuman.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait
A. Kombucha
a. Deskripsi Kombucha
Kombucha merupakan teh yang melalui proses fermentasi
yang melibatkan agen pelaku fermentasi (Naland,2008). Kombucha
adalah salah satu minuman tradisional yang merupakan hasil dari
fermentasi larutan teh dan gula yang memiliki aroma dan rasa yang
khas, yaitu rasa asam dan manis, mengandung berbagai vitamin dan
mineral serta asam-asam organik.
Menurut Frank (1991), fermentasi kombucha dipengaruhi oleh
beberapa faktor lingkungan, seperti jumlah inokulum (bibit), suhu
inkubasi, pH, kadar sukrosa awal dan dibantu dengan kultur khamir
dan bakteri asam asetat.

Gambar 2.1 Teh Kombucha (Indokombucha, 2012)

8
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b. Mikroorganisme Pembentuk Lapisan Kombucha
1. Khamir
Khamir adalah organisme uniseluler (bersel tunggal)
(Samson, et al., 2000). Beberapa khamir digunakan dalam
pengolahan pangan secara biologi dan digunakan untuk
memproduksi aditif pangan. Saccharomyces merupakan jenis
khamir yang mempunyai bentuk sel bervariasi, mulai dari
bulat, oval atau memanjang. Saccharomyces merupakan genus
khamir paling penting yang mempunyai kelompok hetero
genous.
Proses fermentasi kombucha terjadi karena adanya
peranan jamur. Jamur yang berperan termasuk dalam golongan
ragi (yeast) dengan nama ilmiah Saccharomyces cerevisiae.
Jenis ragi ini telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh
masyarakat, selain Saccharomyces cerevisiae yang digunakan
dalam proses pembentukan kombucha terdapat jenis ragi
lainnya

yaitu

apiculatus

Saccharomyces

varietas,

ludwigii,

Saccharomyces

Schizosaccharomycespombe

Naland.

2008).
2. Bakteri
Klasifikasi bakteri cepat berubah, pada edisi ke-9,
Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (1993), ada lebih
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dari 560 genus didaftar dalam 35 kelompok. Salah satu
kelompok bakteri penting dalam pangan yaitu Acetobacter.
Acetobacter merupakan bakteri pembentuk elipsoid sampai
batang yang berukuran 0,6-1,4 μm, membentuk rantai pendek,
motil atau non moti, aerob, mengoksidasi etanol menjadi asam
asetat, dan merupakan bakteri mesofil. Acetobacter dapat
menyebabkan keasaman pada minuman beralkohol, tetapi
sering digunakan untuk memproduksi vinegar (asam asetat)
(Sopandi dan Wardah, 2013).
Berhasil diidentifikasi paling tidak ada 5 jenis bakteri pada
kombucha, yaitu Acetobacter xylinum, xylinoides, glukonicum,
Acetobacter

ketogenum,

Pichiavermentans,

dan

Torula

varietas (Naland, 2008).
c. Kultur Khamir dan Bakteri Asam asetat
Hasil penelitian Safak (2002), menyebutkan jika ada 15
strain jamur yang diisolasi dari teh kombucha. Strain yang
teridentifikasi

pada

penelitiannya

adalah

Saccharomyces

cerevisiae, Candida krusei, kloeckera apiculata dan kluyveromyces
africanus. Hasil tersebut menunjukan bahwa kultur campuran
mikroorganise yang ada dalam kombucha terdiri atas khamir dam
bakteri asam asetast (Greenwalt et. al., 1998).
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Menurut Grennwalt et al., (2000) kultur kombucha terdiri
dari beberapa mikroorganisme seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1. Mikroorganisme dalam kultur kombucha.
Mikroorganisme
Bakteri

Spesies
Acetobacter xylinum, Acetobacter aceti,
Acetobacter pasteuruanus, Gluconobacter

Khamir

Brettanomyces, Bretanomyces bruxellensis,
Brettanomyces intermedius, Candida, Cndida
fatama, Mycoderma, Mycotorula, Phichia,
Pichia membrana efacius, Saccharomyces,
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces
cerevisiae sub. Aceti, Schizosaccharomycees,
Torula, Torulospora delbbrueckii, Torulopsis,
Zygosaccharomyces,
Zygosaccharomyces
bailii, Zigosaccharomyces rouziz.

Bakteri bersama-sama dengan ragi melakukan proses yang
signifikan dalam pembuatan teh kombucha. Dalam aktivitas
fermentasi, bakteri-bakteri ini bersimbiosis dengan ragi yang
sering disebut menjadi jamur dipo atau Symbiotic Culture of
Bacteria and Yeast (SCOBY) untuk memproduksi zat-zat yang
berguna bagi tubuh. Kedua jenis mikroorganisme ini hidup saling
bergantung dan membentuk koloni, koloni jamur dan bakteri ini
hidup bersimbiosis, maka sangat sulit bagi organisme patogen lain
mengontaminasi kerja sama kedua jenis mikroorganisme ini
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(Naland, 2008). Berikut adalah gambar simbiosis antara khamir
dan bakteri kombucha :
A

B
Sel-sel
Bakteri

Sel
Khamir

Gambar 2.2 A. Jamur dipo atau Jamur Kombucha
(Indokombucha, 2012). B. Simbiosis khamir dan bakteri pada
teh kombucha (Jayabayan et al, 2014).
Kultur kombucha dapat berupa padatan maupun cair
(Hidayat, 2006), kultur kombucha merupakan kumpulan koloni
hasil simbiosis antara bakteri dan khamir. Kultur kombucha padat
merupakan lapisan berupa gelatinoid dan liat seperti nata,
berbentuk potongan datar. Struktur ini tersusun atas selulosa hasil
metabolisme bakteri asam asetat (Rinihapsari, 2008).
d. Fermentasi Kombucha
1. Pengertian Fermentasi
Fermentasi berbagai bahan pangan, minuman dan obat
dapat melibatkan satu macam atau lebih mikroorganisme yang
bekerja secara simbiotik (Aditiwati dan Kusnadi, 2003).
Fermentasi kombucha terjadi berkat adanya organisme sejenis
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jamur (yeast) dan bakteri yang hidup pada lingkungan air teh.
Tanpa kehadiran kedua jenis organisme tersebut maka proses
fermentasi kombucha tidak akan terjadi dan tidak ada
keistimewaan teh kombucha dibandingkan dengan jenis teh
lainnya. Fermentasi merupakan perubahan kimiawi dari
senyawa-senyawa organik oleh enzim yang dihasilkan oleh
mikroba (Naland, 2008).
2. Kandungan Kimia Kombucha
Menurut Novar (1996), kandungan nutrisi kombucha
(tiap 120 ml) adalah sebagai berikut :
-

Tabel 2.2 Kandungan Zat Gizi Pada Kombucha Teh
Zat Gizi
Kalori
Total Lemak
Sodium
Total Karbohidrat
Gula
Protein
Vitamin C
Asam Folat
Riboflavin

Kandungan
40 Kal
0g
0g
8g
8g
0g
0,1152 mg
0,6420 mg
1,1594 mg
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Kandungan kombucha secara umum menurut Naland
(2004), yaitu :
1. Vitamin B, berperan dalam metabolisme karbohidrat untuk
pembentukan

energi.

Kebutuhan

vitamin

B1

yang

dianjurkan yakni 0,4 mg untuk setiap 1000 kalori.
2. Vitamin B2 (riboflavin), diperlukan oleh tubuh untuk
memproses asam amino, lemak dan karbohidrat sehingga
menghasilkan energi ATP.
3. Vitamin B3 (Niasin), berfungsi membantu metabolisme
dan menghasilkan energi. Niasin juga berperan dalam
metabolisme lemat untuk menurunkan kadar kolesterol
jahat.
4. Vitamin B6 (Piridoksin), terdapat dalam tiga bentuk.
Berasal dari tumbuhan (piridoksin), berasal dari hewan
(piridoksal) dan (piridoksamin). Ketiganya akan diubah
menhadi piridoksal fosfat yang merupakan koenzim dalam
metabolisme berbagai asam amino.
5. Vitamin B12 (Sianokobalamin), dengan bantuan asam folat
berperan penting didalam metabolisme antar sel didalam
tubuh. Kekurangan vitamin B12 membuat perkembangan
tubuh menjadi lambat dalam waktu yang cukup lama.
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6. Vitamin B15, berperan sebagai oksigenator jaringan tubuh
dan sebagai penangkap radikal bebas.
7. Vitamin C, berperan dalam pembentukan substansi antar
sel dan berbagai jaringan serta meningkatkan daya tahan
tubuh.
8. Asam Folat, berfungsi untuk membantu produksi sel-sel
darah, menyembuhkan luka, membentuk otot, serta
membantu proses pembelahan sel.
9. Asam Glukoronat, berfungsi mengkonjugasi atau mengikat
toksin (racun) dan logam-logam berat sehingga lemak
mudah larut dalam air dan mudah dikeluarkan oleh tubuh.
10. Asam Glukonat, berfungsi untuk mengawetkan makanan
dalam tubuh.
11. Asam Asetat, asam inilah yang memberikan rasa masam
ada minuman Kombucha. Peran utama asam ini adalah
mengikat toksin dan bisa menjadi bentuk ester yang mudah
larut dalam air sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh.
12. Asam Chondrotin, bagian dari tulang rawan yang melapisi
permukaan

sendi,

berperan

menjaga

keutuhan

dan

kesehatan persendian.
13. Asam Hyaluronic, berperan sebagai pelusan sehingga
fungsi sendi tetap terjaga dengan baik.
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14. Asam Laktat, dapat mencegah penyakit kanker.
15. Acetaminophen,

berfungsi

sebagai

analgetik

atau

penghilang rasa nyeri yang sangat kuat.
16. Asam Amino Esensial, berperan sebagai bahan untuk
membangun protein yang bermanfaat mengganti bagian
sel-sel tubuh yang telah rusak.
17. Enzim,

senyawa

organik

berperan

memperlancar

metabolisme zat-zat didalam tubuh.
18. Antibiotik, antibiotik yang terkandung didalam Kombucha
terutama untuk mebatasi pertumbuhan bakteri lain yang
dapat mencemari koloni jamur kombucha. Dengan adanya
antibiotik ini jamur kombucha dapat memproteksi dirinya
sendiri.
3. Proses Fermentasi Kombucha
Kombucha merupakan produk fermentasi antara khamir
dan bakteri asam asetat pada media yang mengandung gula dan
difermentasi selama 8-12 hari. Pada kombucha terjadi dua
proses fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan asam asetat.
Khamir yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae,
khamir tersebut akan merombak gula menjadi alkohol dan
Acetobacter xylinum yang merubakan bakteri asam asetat akan
mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat (Ardheniati,2008).
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Proses fermentasi kombucha meliputi dua kali proses
fermentasi, yang pertama adalah fermentasi alkohol dan
selanjutnya fermentasi Asam Asetat. Berikut adalah proses
fermentasi pada kombucha :
a. Proses Fermentasi Alkohol
Glukosa
Glikolisis
Asam Piruvat
Piruvat dekarboksilase

CO2
Asetildehid

Alkohol dehidrogenase
Etanol
Gambar 2.3. Pathway Fermentasi Alkohol (Metha, et al., 2012)
Gambar 2.3 menjelaskan mengenai fermentasi alkohol
yaitu pertama khamir (yeast) akan mendegradasi glukosa
melalui tahap glikolisis menjadi asam piruvat. Kemudian asam
piruvat akan dikarboksilasi oleh enzim piruvat dekarboksilase
menjadi asetildehid dan CO2. Selanjutnya asetildehid diubah
menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase (Metha, et
al., 2012).
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b. Proses Fermentasi Asam Asetat
Etanol
Alkohol dekarboksilase
Asetaldehid
Aldehid dehidrogenase
Asetil CoA
Fosfotransasetilase
Asetil fosfat
Asetat kinase
Asam Asetat
Gambar 2.4. Pathway Fermentase Asam Asetat (Metha, et
al., 2012)
Setelah alkohol dihasilkan, kemudian segera terjadi
proses fermentasi asam asetat, dimana bakteri asam asetat
akan mengubah alkohol menjadi asam asetat secara aerob
(Hidayat, 2006). Etanol dirubah menjadi asetaldehid oleh
enzim alkohol dehidrogenase. Asetaldehid dioksidasi
menjadi asetil-koenzim A (CoA) oleh enzim aldehid
dehidrogenase, lalu asetil-CoA diubah menjadi asetil-fosfat
oleh enzim fosfotransasetilase. Kemudian, asetil-fosfat
mengalami defosforilasi menjadi asam asetat oleh enzim
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asetat kinase (Metha, et al 2012). Asam asetat adalah
produk dari proses fermentasi kombucha karena aktivitas
utama dari bakteri genus Acetobacter.
Menurut Naland (2008) Simbiosis antara khamir
dan bakteri keduanya memiliki peranan masing-masing,
khamir berperan dakam hidrolisis sukrosa menjadi glukosa
dan fruktosa, serta perubahan dari glukosa dan fruktosa
menjadi etanol dan CO2, sedangkan bakteri asam asetat
akan mengubah glukosa menjadi asam glukonat dan
ketoglukonat, kemudian mengubah fruktosa menjadi asam
asetat. Sedangkan menurut Chen dan Liu, Loncar et al.,
2006 dalam Kustyawati dan Ramli (2008) Acetobacter
xylinum dan Saccharomyces cerevisiae mengawali proses
fermentasi dengan cara perombakan yang kemudian
memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Setelah itu
terjadi pemecahan glukosa dan fruktosa menjadi asamasam organik dan alkohol secara terus-menerus hingga gula
yang terdapat dalam larutan kombucha habis.
Sehingga

semakin

lama

waktu

fermentasi

kombucha maka jumlah asam yang dihasilkan akan
semakin meningkat (Aditiwati dan Kusnadi, 2003).
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Kultur kombucha dalam waktu yang sama akan
menghasilkan

asam-asam

organik

lainnya.

Bakteri

Acetobacter xylinum akan mengubah guka menjadi selulosa
yang nantinya akan melayang di permukaan medium
(Hidayat,2006). Proses fermentasi dapat menyebabkan
perubahan sifat kimia bahan pangan yang meliputi kadar
alkohol, total asam dan pH (Winarno,2002).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi
Kombucha.
Menurut

Frank

(1991),

fermentasi

kombucha

dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti jumlah
inokulum (bibit), suhu inkubasi, pH, kadar sukrosa awal dan
dibantu dengan kultur khamir dan bakteri asam asetat.
Menurut Gandjar dan Syamsurizal (2006), ada tiga
faktor penting dalam proses terjadinya fermentasi yaitu :
1. Inokulum, adalah bahan yang bersifat baik pada maupun
cair yang mengandung spora atau konidia, atau sel khamir
yang sengaja ditambahkan ke dalam substrat.
2. Substrat atau bahan yang akan didegradasi oleh fungi yang
ditambahkan.
3. Bioreaktor, merupakan tempat berlangsungnya prosesproses penguraian substrat oleh mikroorganisme.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan
bakteri itu sendiri adalah zat makanan, pH, air, oksigen dan
senyawa penghambat pertumbuhan (Fardiaz, 1992). Sedangkan
menurut Buckle (1997) selain zat makanan, suhu, pH dan
aktifitas air, pertumbahan bakteri juga sangat dipengaruhi oleh
waktu.
a. Zat makanan
Komponen-komponen kimiawi dan bahan makanan
juga merupakan penentu jenis mikroorganisme yang dominan
dalam bahan makanan tersebut. Komponen kimiawi tersebut
yang menentukan jumlah zat-zat gizi yang penting dalam
perkembangan mikroorganisme (Buckle, 1987).
b. Suhu pertumbuhan
Suhu

dapat

mempengaruhi

pertumbuhan

mikroorganisme dengan dua cara yang berlawanan yaitu :


Apabila suhu mengalami kenaikan sekitar suhu
optimalnya,

kecepatan

metabolisme

naik

dan

pertumbuhan di percepat sedangkan jika suhunya
menurun dari suhu optimalnya maka kecepatan
metabolismenya

juga

pertumbuhannya melambat.

menurun

sehingga
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Jika suhu naik hingga diatas maksimal atau turun
dibawah susu minimal maka pertumbuhan mungkin
akan terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif dan
mengalamin kematian (Buckle, 1987).
Winarno (1993) juga menyebutkan jika setiap
penurunan suhu 8˚C akan membuat kecepatan reaksi
berkurang menjadi setengahnya.
Suhu ideal yang digunakan pada fermentasi
kombucha adalah antara 27˚ C - 30 ˚ C, hal ini
dikarenakan aktivitas pertumbuhan dan metabolisme
dari mikroorganisme yang terdapat pada kombucha
tumbuh optimal pada suhu tersebut.
Pada suhu 25 ˚ C dibutuhkan energi aktivasi
yang lebih tinggi untuk kerja enzim, sehingga aktivitas
mikroorganisme untuk membentuk asam asetat akan
terhambat. Sebaliknya, pada suhu fermentasi lebih dari
30 ˚ C akan terjadi inaktivasi enzim, karena diduga
sebagian protein-enzim mengalami denaturasi sehingga
akan mengurangi produksi asam asetat (Adiwati dan
Kusnadi, 2003).
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c. Nilai pH
Pada umumnya, mikroorganisme dapat tumbuh
pada rentang pH 6,6 – 8,0 dan jika sudah mencapai nilai
pH 1,0 – 2,0 maka akan menghambat atau membunuh
mikroorganisme tersebut (Buckle, 1987). Mikroorganisme
memerlukan pH tertentu untuk pertumbuhannya, namun
pada umumnya bakteri tumbuh pada kisaran pH sekitar pH
6,5 -7,5 atau pada pH netral.
Semakin lama waktu fermentasi kombucha maka
jumlah asam yang dihasilkan akan semakin meningkat
(Aditiwati dan Kusnadi, 2003), oleh karena itu peningkatan
kadar asam-asam organik dan penurunan pH air seduhan
teh menurun dari 5 menjadi 2,5 pada waktu fermentasi di
hari ke-enam, dan hari selanjutnya nilai pH akan stabil
(Sreeramulu et al, 2000).
d. Waktu Fermentasi
Waktu pembelahan sel berbeda-beda pada setiap
jenis mikroorganisme, hal tersebut tergantung dari spesies
dan kondisi lingkungannya. Menurut Fardiaz (1992),
perbedaan sifat sel suatu organisme dan mekanisme
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pertumbuhannya

menyebabkan

terjadinya

perbedaan

kecepatan tumbuh pada organisme tersebut. Umumnya
semakin kompleks sifat sel dalam organisme, maka waktu
yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah semakin lama.
Bakteri membelah lebih cepat dari pada khamir, sedangkan
khamir lebih cepat dari pada kapang.
Proses pematangan kombucha terjadi antara 8-10
hari, karena pada rentang waktu tersebut rasa kombucha
sudah terasa nikmat. Jika kurang dari 8 hari, kenikmatatan
kombucha belum terasa dan jika melebihi 10 hari
kombucha

dirasa

sudah

sangat

asam.

Kombucha

merupakan agen senyawa biokimia karena mikroorganisme
yang terdapat dalam kultur kombucha dapat mengubah
kandungan gula menjadi berbagai jenis asam dan vitamin
yang berkhasiat (Naland, 2004). Sedangkan menurut
Ardheniati kombucha merupakan produk fermentasi oleh
jamur dan bakteri asam asetat pada media yang
mengandung gula dan difermentasi selama 8-12 hari. Pada
proses fermentasi terjadi dua proses yaitu fermentasi
alkohol dan fermentasi asam asetat. Khamir akan
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merombak gula menjadi alkohol dan bakteri asam asetat
akan mengoksidari alkohol menjadi asam asetat.
B. Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.).
a. Deskripsi Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.).
Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) merupakan
tanaman yang termasuk dalam famili rumput-rumputan atau
Poaceae. Serai juga dikenal dengan nama serai (Indonesia),
sereh (Sunda) juga dikenal dengan nama lain yaitu Lemongrass
karena memiliki aroma yang cukup kuat seperti aroma lemon,
serai ini sering ditemui tumbuh di negara-negara tropis (Oyen
dan Dung, 1999).
Tanaman serai mampu tumbuh sampai 1 – 1,5 meter,
panjang daun 70-80 cm sedangkan lebarnya 2 – 5 cm, memiliki
warna hijau muda, permukaan daun kasar dan memiliki aroma
khas yang kuat (Wijayakusuma, 2005). Tanaman serai
memiliki habitus berupa tanaman tahunan yang hidup liar.
Memiliki batang semu yang membentuk rumpun tebal serta
memiliki aroma sedap dan wangi, akarnya berimpang pendek
dengan warna coklat muda (Sastrapradja, 1978).
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b. Klasifikasi Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.).
Menurut Muhlisah (1999), serai memiliki klasifikasi
sebagai berikut :

Gambar 2.3 Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf)
(Plantamor.com)
Kingdom

: Plantae

Phylum

: Magnoliophyta

Class

: Liliopsida

Ordo

: Poales

Family

: Poaceae

Genus

: Cymbopogon

Species

: Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

c. Kandungan Kimia Serai
Menurut Suprianto (2008) kadar air batang serai yaitu
76,78%, kadar abu 0,79% dan kadar minyak atsiri 0,25%.
Vitamin A berkisar 0,1 IU/100 g, vitamin B berkisar 0,8 mg
dan vitamin C sebanyak 4 mg. Serai juga menyediakan mineral
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penting seperti potasium, kalsium, magnesium, tembaga, seng
dan besi yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh yang sehat.
C. Total Asam Tertitrasi
-

Standarisasi NaOH (Puspitasari,2014)
Sebanyak 0,1 gram asam oksalat ((COOH)2.2H2O) (BM =
126) ditimbang lalu dimasukan ke dalam erlenmeyer 250 ml,
kemudian dilarutkan dengan 2-3 tetes indikator fenolftalein (pp)
lalu dititrasi dengan larutan NaOH hingga terbentuk warna
merah muda yang bertahan selama 15 detik. Normalitas NaOH
dihitung dengan rumus:
Normalitas NaOH =

-

(

)

Persiapan sampel (Apriyantono,1989)
Sampel kombucha diambil sebanyak 10 ml dilarutkan
dalam 250 ml dalam labu takar kemudian diambil 50 ml lalu
ditetesi dengan indikator fenolftalein sebanyak 2-3 tetes. Larutan
dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warna berubah
menjadi merah muda. Total asam tertitrasi dihitung dengan
rumus :
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Asam total (%) =

(

)

x 100%

Keterangan :
V
N
P
BM
m

= Jumlah larutan NaOH untuk titrasi (ml)
= Normalitas NaOH
= Jumlah pengenceran
= Berat molekul asam asetat (60)
= Volume sampel kombucha (ml)

D. Uji Organoleptik
Menurut Ayustaningwarno (2014) uji organoleptik adalah
salah satu cara yang digunakan untuk mengamati tekstur, warna,
bentuk, aroma dan rasa suatu produk makanan, minuman maupun
obat, sedangkan menurut Winarno (2004), Organoleptik adalah salah
satu pengujian secara subyektif dengan melakukan uji penerimaan
suatu produk makanan maupun minuman yang berdasarkan pada uji
kegemaran dan analisa pembeda. Suatu mutu organoleptik tergantung
dengan kegiatan para penguji atau panelis yang tugasnya mengamati
dan menilai suatu produk secara organoleptik,

Mutu organoleptik

yang diamati antara lain aroma, warna, rasa dan tekstur.
Penilaian aroma suatu produk berkaitan dengan kesedapan
bahan dari produk yang dibuat, dalam pengujian aroma kepekaan indra
pembau sangat menentukan, penilaian warna produk dapat dilakukan
dengan indra penglihatan yaitu mata, penilaian rasa bergantung pada
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indra perasa yaitu lidah terutama pada bagian papilla lidah dan
penilaian tekstur mengandalkan indra lidah dan kulit (Winarno, 2004).
Uji organoleptik disebut juga penilaian indra atau penilaian
sensorik. Suatu produk makana, minuman dan obat dapat diuji
menggunakan pengujian organoleptik, cita rasa suatu produk dapat
muncul karena adanya rangsangan terhadap indera pengecap dalam
tubuh manusia. Makanan yang memiliki nilai produk tinggi adalah
makanan yang disajikan menarik, memiliki aroma menarik dan
memiliki cita rasa yang lezat dan sedap. Uji organoleptik berperan
penting dalam pengembangan produk, karena nantinya hasil evaluasi
organoleptik dapat digunakan untuk mempertimbangkan adanya
perubahan fomula(resep) produk (Nasiru,2011).
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ningtyas (2015) dengan judul
“Pengaruh Lama Fermentasi dan Jumlah Inokulum terhadap Karakteristik
Kimia dan Potensi Antibakteri Teh Kombucha dari Air Rebusan Jagung
Manis (Zea mays saccharata Sturt)” menggunakan bahan dari air rebusan
jagung manis, didapati kadar total asam meningkat hingga 6,4%. Penurunan
pH mencapai 2,15. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lama
fermentasi teh kombucha dari air rebusan jagung manis berpengaruh
meningkatkan total asam dan serta menurunkan pH medium dan total gula.
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Penelitian Napitulu et al (2015) berjudul “Pengaruh Variasi
Konsentrasi Gula sukrosa dan Lama Fermentasi terhadap Pembuatan Kopi
Kombucha” berbahan dasar kopi, didapat hasil jika lama fermentasi
memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada kadar tanin(%), pH, total
padatan terlarut (˚brix), total mikroba (x 108 CFU/G) dan uji organoleptik rasa
berpengaruh nyata (P<0,05) pada total asam (%) dan uji organoleptik aroma.
Penelitian yang dilakukan Widyasari (2016) dengan judul “Aktivitas
Antioksidan dan Organoleptik Kombucha Daun Kelor dengan Lama
Fermentasi dan Konsentrasi Daun Kelor yang Berbeda.” Hasil yang diperoleh
yaitu aktivitas antioksidan kombucha dan daun kelor tertinggi adalah
perlakuan R3F2 (daun kelor 30 g dan lama fermentasi 8 hari). Kualitas
organoleptik kombucha daun kelor dengan daya terima tertinggi adalah
perlakuan R2F1 (daun kelor 20 gram dan lama fermentasi 4 hari) yang
memiliki warna cokelat, aroma agak khas kombucha dan rasa agak asam.
C. Kerangka Berfikir
Kombucha merupakan olahan produk minuman hasil fermentasi yang
pada akhir-akhir periode ini sangat digandrungi oleh masyarakat yang perduli
dengan kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Kombucha terbentuk karena
diadanya aktivitas khamir dan bakteri asam asetat pada medium teh atau
medium lainnya yang mengandung sumber makanan dan nutrisi. Proses
pembuatan kombucha pada umumnya menggunakan teh,

tetapi seiring
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dengan perkembangan waktu variasi dalam pembuatan suatu produk semakin
bertambah tidak hanya menggunakan daun teh saja.
Saat ini kombucha dapat dibuat dengan berbagai jenis bahan
contohnya kombucha daun jati, kombucha bunga telang, kombucha kopi dan
kombucha kelor dan jenis kombucha lainnya. Pada penelitian ini
menggunakan serai dapur dalam pembuatan kombucha, serai dapur
merupakan bahan makanan dan minuman yang sangat dikenal di Indonesia,
hampir seluruh makanan Indonesia menggunakan serai sebagai bumbu dan
penyedap. Selain digunakan sebagai bumbu dapur serai juga sering digunakan
untuk membuat minuman seduhan. Meskipun sudah banyak digunakan
sebagai bahan makanan, bumbu dapur serta minuman, namun ketertarikan dan
harga jual serai dapur dipasaran masih rendah membuat tanaman ini seolah
tidak ada harganya, hal itu juga didukung karena hampir di seluruh
pekarangan rumah warga terlebih penduduk yang masih tinggal di pedesaan
selalu memiliki tanaman ini dalam jumlah sedikit hingga banyak. Sehingga
diperlukan inovasi baru untuk menciptakan jenis produk makanan dan
minuman yang baru untuk semakin mengenalkan produk olahan serai dapur
supaya harga jual serai dapur semakin naik dan semakin disukai oleh
masyarakat, upaya ini juga di lakukan agar serai dapat menjadi salah suatu
produk alternatif olahan baru yang berpengaruh penting dalam diversifikasi
pangan. Disisi lain serai dapur juga memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh
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kandungan vitamin dan zat-zat kimia lain yang baik bagi tubuh sehingga
sangat baik jika serai dapur dikonsumsi bagi masyarakat.
Penelitian ini akan melihat dan menguji apakah perlakuan lama waktu
fermentasi memberikan pengaruh terhadap total asam tertitrasi, pH dan
karakteristik fisik kombucha yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan
waktu 4 hari, 8 hari, 12 hari dan 16 hari sebagai perlakuan pada proses
fermentasi. Pada umumnya kombucha mengalami proses fermentasi selama 812 hari, oleh karena itu waktu 4 hari digunakan untuk melihat hasil fermentasi
selama 4 hari dimana waktu ini belum masuk ke waktu optimal proses
fermentasi kombucha dan 16 hari setelah fermentasi dimana waktu ini sudah
melewati waktu optimal proses fermentasi.
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat disusun
kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2.6. Bagan Kerangka Berpikir
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D. Hipotesis
Hipotesa dalam penelitian ini adalah:
1. Perlakuan lama waktu fermentasi mempengaruhi jumlah total asam
tertitrasi (TAT) teh kombucha serai pada masing-masing perlakuan
semakin lama waktu fermentasi maka jumlah total asam tertitrasi (TAT)
semakin meningkat.
2. Perlakuan lama waktu fermentasi 16 hari memiliki jumlah kadar total
asam tertitrasi (TAT) yang paling banyak.
3. Produk yang paling digemari oleh para panelis adalah produk dengan lama
waktu fermentasi selama 4 hari yang memiliki daya tarik paling tinggi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini dilakukan metode berupa penelitian eksperimental
laboratorium dengan menggunakan percobaan lama waktu fermentasi terhadap
total asam tertitrasi (TAT) dan karakteristik fisik (Uji Organoleptik) teh
kombucha yang berasal dari tanaman Serai (Cymbopogon citratus) tanpa
menggunakan kontrol. Penelitian ini, menggunakan desain penelitian Rancangan
Acak Lengkap (RAL) yakni rancangan yang sama (homogen) untuk memberikan
pengaruh pada hal yang diamati.
Rancangan penelitian eksperimen ini menggunakan satu faktorial yaitu
lama waktu fermentasi dengan 4 kelompok perlakuan yang masing-masing
dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan.
A1

D1

-

D3

D4

B3

A3

-

-

A2

C3

-

B2

D2

D4

-

C1

B1

-

-

C2
A4
B4
Tabel 3.1 Tata Letak Penyimpanan Kombucha
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Keterangan :
A

: Lama waktu fermentasi 4 hari

B

: Lama waktu fermentasi 8 hari

C

: Lama waktu fermentasi 12 hari

D

: Lama waktu fermentasi 16 hari

1, 2, 3, dan 4

: Pengulangan

Penelitian ini menguji 4 jenis lama waktu fermentasi terhadap teh
kombucha serai (Cymbopogon citratus) melalui uji total asam tertitrasi dan uji
organoleptik yang terdapat pada teh kombucha serai (Cymbopogon citratus). Uji
organoleptik yang dilakukan berupa warna, aroma dan rasa dari teh kombucha
serai (Cymbopogon citratus).
B. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini , digunakan beberapa variabel diantaranya variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol.
1. Variabel bebas
Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah lama waktu
fermentasi teh kombucha serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) dengan
lama waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 hari, 8 hari, 12 hari
dan 16 hari.
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Rincian perlakuan pada penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2 Perlakuan Teh Kombucha Serai (Cymbopogon citratus)
No
1
2
3
4

Kelompok Uji
Perlakuan 1 (kode A)
Perlakuan 2 (kode B)
Perlakuan 3 (kode C)
Perlakuan 4 (kode D)

Variasi waktu fermentasi
4 hari
8 hari
12 hari
16 hari

2. Variabel terikat
a. Jumlah total asam tertitrasi yang terdapat di dalam teh kombucha serai
(Cymbopogon citratus)
b. Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah karakteristik
fisik (Uji Organoleptik) yang terdiri atas rasa akhir di mulut, aroma,
warna, kejernihan dan tingkat kemanisan.
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol pada penelitian ini adalah konsentrasi gula 30 gram
untuk setiap gelas, konsentrasi tanaman serai (Cymbopogon citratus) , volume
air 5 liter, starter SCOBY berdiaeter 8 cm, dan suhu ruangan yang sama(±
29°C), serta wadah fermentasi berupa gelas kaca dengan volume maksimal
400 ml.
C. Batasan Penelitian
Agar masalah dalam penelitian ini terarah, maka disusun batasan masalah
sebagai berikut :
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1. Tanaman Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
Bagian tanaman serai yang digunakan adalah pangkal batang dari
tanaman serai (Cymbopogon citratus) pangkal batang yang digunakan yaitu
bagian yang berwarna putih. Tanaman serai diperoleh dari Dusun Jragung,
RT1 RW1 Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.
2. Starter Teh Kombucha
Kultur starter yang digunakan adalah starter teh kombucha dan
SCOBY (Symbiotic culture of bacteria and yeast) berumur satu bulan dengan
diameter 8 cm yang diperoleh dari Martani Organic, Lembaga Koalisi Rakyat
Kedaulatan Pangan (KRKP) Kalasan, Yogyakarta.
3. Parameter yang diukur
-

Uji total asam tertitrasi (TAT) selama waktu fermentasi.
Uji TAT ini dilakukan dengan cara titrasi dengan banyaknya
pengulangan yaitu tiga kali dengan maksud agar data yang didapat valid.
Sebelum melakukan uji TAT sebelumnya dilakukan standarisasi NaOH
untuk mengetahui nilai normalitas dari larutan NaOH yang digunakan.

-

Karakteristik fisik (Uji Organoleptik)
Uji organoleptik dilakukan oleh 20 panelis tidak terlatih yang
memiliki rentang usia antara 18 – 22 tahun. Panelis akan melakukan uji
organoleptik Teh kombucha Serai (Cymbopogon citratus) yang kemudian
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akan melakukan penilaian terhadap rasa akhir di mulut, tingkat kemanisan,
aroma, kejernihan dan warna dari teh kombucha serai (Cymbopogon
citratus) melalui angket yang sudah di sediakan.
4. Variasi waktu fermentasi
Variasi waktu yang digunakan dalam lama fermentasi teh kombucha
serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) yaitu 4 hari, 8 hari, 12 hari dan 16
hari.
D. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan tanggal 9 Maret 2018 hingga 26 Maret 2018.
Penelitian pengujian Total Asam Tertitrasi dan Karakteristik Fisik (organoleptik)
dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Kampus III Universitas Sanata
Dharma.
E. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat yang
digunakan untuk pembuatan teh serai, pembuatan kombucha, pengukuran
total asam tertitrasi (TAT) dan pengujian

karakteristik fisik (Uji

Organoleptik). Dalam pembuatan teh kombucha alat-alat yang digunakan
adalah oven, kompor, Loyang, sendok/pengaduk, tampah, pisau.
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Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kombucha serai adalah
kompor, panci, sendok, pengaduk, saringan, timbangan analitik, termometer,
tisu, serbet, karet gelang dan gelas kaca 400 ml (transparan).
Alat yang digunakan dalam pengujian total asam tertitrasi (TAT)
adalah timbangan analitik, gelas arloji, labu ukur 1000 ml, labu ukur 100 ml,
erlenmeyer 100 ml, erlenmeyer 250, pipet tetes, pipet volume 25 ml, propipet,
gelas ukur 100 ml, corong gelas, botol semprot, buret serta klem dan statis.
Alat-alat yang digunakan dalam pengujian organoleptik adalah gelas
plastik dan botol plastik.
2. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
yang digunakan untuk pembuatan teh serai, pembuatan kombucha serai,
pengukuran total asam tertitrasi (TAT), dan pengujian karakteristik fisik (Uji
Organoleptik).
Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh serai dan kombucha serai
adalah Serai (Cymbopogon citratus), air, starter cair kombucha dan Kultur
starter teh kombucha dan SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast),
gula pasir dan kertas label.
Bahan yang digunakan dalam pengujian Total Asam Tertitrasi (TAT)
adalah akuades, asam asetat glasial, indikator phenolptalein (pp) 1 % dan
larutan NaOH 0,1 N.
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Bahan yang digunakan dalam pengujian karakteristik fisik (uji
organoleptik) adalah Teh Kombucha serai.
F. Cara Kerja
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan , yaitu tahap persiapan dan
tahap pelaksanaan.
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan terdiri dari sterilisasi alat, perbanyakan kultur starter teh
kombucha dan SCOBY, serta pengolahan serai (Cymbopogon citratus).
a. Sterilisasi Alat
Alat yang disterilisasi dalam pembuatan teh kombucha serai
(Cymbopogon citratus) adalah gelas kaca yang dilakukan dengan cara
sterilisasi menggunakan air panas. Gelas kaca direndam di dalam air
mendidih selama 10 menit.
b. Persiapan Media Kultur Starter Teh Kombucha dan SCOBY
1) Air sebanyak 2000 ml diseduh dalam air panas, kemudian ditambah
gula sebanyak 10% b/v dari jumlah air yang digunakan 200 gram
(Christensen, 2013).
2) Air gula dituang ke dalam gelas kaca dan ditunggu sampai suhunya
mencapai suhu ± 25°C.
3) SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) yang telah terbagi
rata dimasukan kedalam gelas kaca yang berisi air gula bersama 10 ml
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kultur cair kombucha dan 1 sdm cuka apel. Penambahan cuka apel
dilakukan agar mempercepat aktivitas bakteri asam asetat dan khamir
dalam proses fermentasi kombucha, mikroorganisme tersebut akan
semakin cepat beraktivitas karena mampu hidup dan aktif pada
suasana lingkungan yang asam, aktivitas mikroorganisme tersebut
kemudian menyebabkan tejadinya penurunan pH dan terbentuk
senyawa penghambat seperti alkohol dan bakteriosin yang dapat
menekan dan menghambat adanya mikrooragnisme pembusuk yang
menyebabkan kontaminasi (Waites et al, 2001).
4) Gelas ditutup dengan serbet dan diikat menggunakan karet gelang.
5) Gelas disimpan selama 7 hari dalam ruangan yang terhindar dari
cahaya matahari langsung.
6) SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) yang terbentuk
dan larutan kombucha yang teh difermentasi selama 7 hari digunakan
sebagai starter untuk membuat kombucha.
c. Pengolahan serai
Serai (Cymbopogon citratus) yang digunakan adalah pangkal
batang yang dikupas hingga didapatkan bagian putih kehijauan dan
bersih. Serai yang digunakan diperoleh dari Dusun Jragung, RT1 RW1
Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Proses pengeringan serai
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)

dilakukan dengan metode
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pengolahan teh yang terdiri dari proses pengambilan , pensortiran , dan
pengeringan. Berikut proses pengolahan serai :
1) Pangkal batang serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) dipilih
pangkal batang yang dikupas hingga didapatkan bagian putih
kehijauan dan bersih. Pemilihan serai berdasarkan pangkal batang
semu yang keras dan tidak lunak. Serai yang diambil berdasarkan
hasil pensortiran, serai yang batang semunya keras yang digunakan.

2) Pangkal batang serai dipotong-potong kemudian dilakukan proses
pengeringan dengan cara dijemur selama satu hari. Kemudian di oven
selama 6 menit dan didinginkan. Pengolahan serai menjadi teh serai
kering dimaksudkan untuk memperpanjang waktu simpan teh.
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2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan terdiri dari pembuatan teh kombucha serai,
fermentasi teh kombucha serai, Uji Organoleptik, dan uji kadar total asam.
a. Pembuatan Teh Kombucha serai.
Langkah kerja dalam pembuatan teh kombucha serai yaitu :
1) Air mineral sebanyak 1 liter direbus di dalam panci stainless.

2) Setelah air mendidih, lalu dimasukkan serai yang sudah diolah
sebanyak 25 gram ke dalam panci kemudian ditutup dan dibiarkan
selama 3 menit.
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3) Gula pasir sebanyak 600 gram ditambahkan ke dalam air rebusan.

4) Tambahkan 3,5 liter air mineral kedalam panci (agar air rebusan teh
cepat dingin)
5) Seduhan teh serai disaring sehingga diperoleh teh yang sudah tidak
terdapat potongan-potongan serai dan kotoran-kotoran yang berasal
dari gula.
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6) Kultur starter teh kombucha sebanyak 500 ml (1 gelas kaca sebanyak
kurang lebih 20 ml) ditambahkan dalam larutan teh serai.

7) Teh serai yang telah tercampur dengan kultur starter/biang kemudian
dimasukan ke dalam gelas kaca sebanyak 200 ml

8) SCOBY yang terpilih (dengan diameter ± 8 cm) dimasukan kedalam
gelas kaca yang terdapat teh serai (posisi SCOBY boleh
tenggelam/berada diatas permukaan air, namun seluruh SCOBY harus
terendam air teh serai).
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9) Gelas kaca ditutup dengan menggunakan serbet kemudian diikat
menggunakan karet gelang dan disimpan di tempat gelap.

10) Teh daun serai difermentasi selama 4-16 hari sampai masa panen.
Selama masa fermentasi, gelas kaca tidak boleh dibuka, dipindahkan
atau terkena guncangan.
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3. Uji Jumlah Total Asam Tertitrasi (TAT)
Pengujian Total Asam Tertitrasi (TAT) dilakukan dengan metode titrasi
asam basa. Langkah-langkah untuk mengukur total asam tertitrasi (%)
adalah sebagai berikut :
1) Standarisasi NaOH
a) Larutan standar asam asetat 0,1 M disiapkan dengan mengambil
larutan asam asetat glasial sebanyak 0,5 ml ke dalam labu ukur
100 ml, kemudian ditambahkan dengan akuades sampai tanda bata
pada labu ukur.
b) 100 ml asam asetat yang dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250
ml, kemudian ditetesi indikator phenolptalein (pp) 1%
c) Larutan dititrasi dengan larutan NaOH hingga terbentuk warna
merah muda yang bertahan selama 15 detik.
d) Normalitas NaOH dihitung dengan rumus :
Normalitas NaOH =

(

)

2) Mengukur kandungan total asam tertitrasi kombucha teh serai
a) 10 ml kombucha teh serai diambil dan dimasukkan ke dalam labu
ukur 100 ml.
b) Ditambah akuades sampai tanda batas kemudian dihomogenkan.
c) Diambil sebanyak 50 ml dan dimasukkan kedalam Erlenmeyer,
kemudian tambahkan 3 tetes indikator phenolptalein (pp).
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d) Dititrasi 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 :

Asam total (%) =

(

)

x 100%

Keterangan :
V

= Jumlah larutan NaOH untuk titrasi (ml)

N

= Normalitas NaOH

P

= Jumlah pengenceran

BM

= Berat molekul asam asetat (60)

V sampel

= Volume sampel kombucha (ml)

4. Analisis Karakteristik Fisik Teh kombucha serai (Cymbopogon
citratus (DC.) Stapf.).
Analisis karekteristik fisik teh kombucha serai (Cymbopogon
citratus (DC.) Stapf.) dilakukan dengan uji Organoleptik. Uji organolepik
yang dilakukan meliputi uji rasa , uji aroma dan uji warna terhadap Teh
kombucha serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.). Dalam pengambilan
data pada uji organoleptik teh kombucha serai ini dipilih 20 panelis yang
merupakan mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Pengambilan data dilakukan dengan mengisi kuisioner meliputi uji warna,
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uji rasa, dan tingkat kesukaan panelis terhadap produk kombucha.
Langkah-langkah untuk pengujian organoleptik adalah sebagai berikut :
1. Masing-masing sampel teh kombucha serai dituang kedalam
tempat yang di beri label (kode a, b c dan d) untuk menandai
identitas teh kombucha serai.
2. Kombucha serai diberi kode sesuai dengan lama waktu
fermentasinya :
Kode A
Kode B
Kode C
Kode D

: Lama fermentasi 4 hari
: Lama fermentasi 8 hari
: Lama fermentasi 12 hari
: Lama fermentasi 16 hari

3. Penguji / panelis diminta untuk melakukan uji organoleptik yang
meliputi rasa akhir di mulut, tingkat kemanisan, aroma, kejernihan
dan warna dari keempat sampel yang disajikan secara acak
sehingga penguji tidak mengetahui identitas produk. Sebelum uji
rasa panelis diminta untuk berkumur terlebih dahulu.
4. Penilaian dilakukan dengan mengisi sebuah angket yang sudah
disiapkan oleh peneliti / pembuat produk.
G. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan setelah data
dari sampel terkumpul. Data kuantitatif (pH, total asam tertitrasi dan
Organoleptik) dianalisis dengan analisis kuantitatif, untuk pH dan Total Asam
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Tertitrasi (TAT) uji yang dilakukan adalah Uji Regresi dan Korelasi serta Uji F
(Anova), kemudian Organoleptik diuji menggunakan uji F (Anova). Analisis data
dengan menggunakan Uji Regresi dilakukan melalui software program Microsoft
Excel 2010. Uji regresi dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh dan hubungan
sebab akibat antar variable bebas terhadap variable terikat. Analisis korelasi
dilakukan dengan IBM SPSS Statistics 20 yang berfungsi untuk mengetahui
kekuatan dan arah hubungan antara dua variable atau lebih, selanjutnya dilakukan
uji F (ANOVA) untuk mengetahui beda nyata antar produk.
Sebelum dianalisis menggunakan regresi dan korelasi serta anova maka
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov melalui
IMB SPSS Statistics 20. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang
diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Interprestasi data untuk uji normalitas
adalah “Jika signifikansi yang diperoleh < 0.05 maka data berasal dari populasi
yang berdistribusi normal”. Jika data berdistribusi normal maka dilakukan uji
regresi dan korelasi dengan derajat kepercayaan yaitu 95% (p < 0.05).
interprestasi hasil uji regresi adalah sebagai berikut :
1. Jika nilai sig < 5% (0.05) maka pengaruh yang diberikan signifikan
antar populasi (Ho ditolak).
2. Jika nilai sig > 5% (0.05) maka pengaruh yang diberikan tidak
signifikan antar populasi (Ho diterima).
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Menurut Siregar (2015), teknik statistik yang digunakan dalam
menganalisis korelasi adalah koefisien korelasi, dimana koefisien korelasi
adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel
atau lebih serta menentukan arah hubungan keduanya. Nilai koefisien
korelasi berada di antara nilai -1 dan 1, sedangkan untuk arah dapat
dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).
-

Apabila koefisien korelasi (r) = -1 maka korelasi negatif
sempurna, terjadi hubungan bertolak belakang antara kedua
variabel.

-

Apabila koefisien korelasi (r) = 1 maka korelasi positif sempurna,
terjadi hubungan searah antara kedua variabel.
Tabel 3.3 menyajikan tabel mengenai interval nilai korelasi

untuk menentukan tingkat hubungan dan kekuatan hubungan antara
kedua variabel dari nilai korelasi yang dapat dilihat dari hasil
perhitungan.
Tabel 3.3 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan
Nilai Koefisien Korelasi (r)
0,00 – 0,09
0,10 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,59
0,60 – 0,79
0,80 – 1,00

Tingkat Hubungan
Tidak ada hubungan
Sangat lemah
Lemah
Cukup
Kuat
Sangat kuat
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Data yang telah diuji dengan regresi dan korelasi kemudian dilihat nilai F (Anova).
Interprestasi hasil uji F adalah sebagai berikut :
1. Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel maka tidak terdapat beda nyata antar populasi (Ho
diterima).
2. Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel maka terdapat beda nyata antar populasi (Ho ditolak).
H. Rancangan Pemanfaatan Hasil dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk
proses pembelajaran Biologi kelas XII semester II pada materi Bioteknologi subbab materi Bioteknologi Konvensional.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teh kombucha serai merupakan produk minuman yang dihasilkan dari proses
fermentasi air rebusan serai (teh serai) dengan memanfaatkan simbiosis antara bakteri
asam asetat dan khamir. Adapun jenis bakteri yang ada di dalamnya yaitu bakteri
Acetobacter xylinum, Acetobacter aceti Acetobacter pasteurianus, Lactobacillus sp. ,
Pediococcus sp. Gluconacetobacter dan Gluconobacter. Selain bakteri terdapat juga
beberapa khamir yaitu Saccharomyces cerevisiae, Torula, Torulaspora delbruekii,
Torulopsis, Brettanamyces bruxellensis, Candida fomata, Mycoderma, Mycotorula,
Schippzosaccharomyces, Zygosaccharomyces, Zygosaccharomyces rouxii (Crum dan
Alex, 2016). Serai yang digunakan berasal dari pekarangan rumah milik warga yang
terletak di Desa Jragung, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Untuk dapat melihat produk
teh kombucha serai yang dihasilkan, maka diperlukan suatu data seperti yang ada di
bawah ini:
A. Analisis pH dan Total Asam Tertitrasi (TAT) Teh Kombucha Serai
Pada saat proses fermentasi akan terjadi perombakan kimiawi yang
nantinya akan mengakibatkan perubahan nilai pH dan total asam tertitrasi
(TAT). Perlakuan lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap pH dan TAT
teh kombucha serai. Semakin lama waktu fermentasi makan TAT semakin
meningkat dan nilai pH teh kombucha serai akan semakin menurun.

54
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a. pH
Menurut Buckle (1987), bahan makanan yang sesuai dengan jenis
mikroorganisme akan sangat menentukan perkembangan mikroorganisme
sedangkan Hardi et al (2013) menambahkan jika Acetobacter membutuhkan
sukrosa sebagai penyedia energi untuk tumbuh dan berkembangbiak, maka
dalam perkembangannya mikroorganise sangat membutuhkan nutrisi dan
sumber energi yang berasal dari sumber pangan.
Secara umum, bahan pangan yang sering digunakan untuk sumber
energi mikroorganisme adalah glukosa. Pada penelitian ini saat melakukan
penyeduhan teh serai, larutan teh serai ditambahkan gula. Gula yang
digunakan berfungsi sebagai sumber rasa manis, selain itu gula juga
digunakan

sebagai

sumber

energi

serta

nutrisi

yang

baik

untuk

mikroorganisme. Semakin besar jumlah gula yang ditambahkan maka substrat
yang tersedia bagi mikroorganisme semakin banyak dan pertumbuhannya
semakin tinggi, sehingga kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi
sukrosa dan bahan organik lainnya menjadi asam organik dan alkohol
semakin meningkat sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik dan
optimal, hal ini sesuai dengan pendapat Chen dan Liu, Loncar et al (2006)
dalam Kustyawati dan Ramli (2008) yang menyatakan jika Acetobacter
xylinum dan Saccharomyces cerevisiae mengawali proses fermentasi dengan
cara perombakan yang kemudian memecah glukosa dan fruktosa menjadi
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asam-asam organik dan alkohol secara terus-menerus hingga gula yang
terdapat dalam larutan kombucha habis.
Dalam pembuatan teh kombucha serai, salah satu faktor yang perlu
diperhatikan yaitu derajat keasaman (pH). Nilai pH teh kombucha awal dan
akhir dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini :

Hubungan Lama Fermentasi
dengan pH
6

5

5

5

5

2

2

2

5

pH

4

3

3
2

y = -0,075x + 3
R² = 0,6

1
0
0

4

8

12

16

20

Lama Waktu Fermentasi (Hari)

Gambar 4.1 Nilai pH Awal dan Nilai pH Akhir dan Scatter plot hubungan
lama fermentasi dengan pH teh kombucha serai
Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat jika pH awal (sebelum fermentasi)
dan pH akhir (setelah fermentasi) mengalami penurunan pada saat proses
fermentasi berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses
fermentasi teh kombucha serai menghasilkan zat-zat asam yang terakumulasi,
asam-asam yang terbentuk adalah hasil metabolisme bakteri asam asetat,
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sehingga terakumulasinya asam-asam yang terbentuk nantinya akan
menurunkan pH media (Ardheniati, 2008).
Dari gambar 4.1 dapat dilihat penurunan pH yang ada semakin
menurun dimana pada hari ke-0 (kontrol) pH menunjukan nilai 5 kemudian
pada produk A dengan lama fermentasi 4 hari nilai pH menunjukan nilai 3,
pada lama waktu fermentasi 8 hari nilai pH ada dinilai 2 , namun pada lama
fermentasi di hari ke-8 hingga hari ke-16 yang meliputi produk C dan produk
D nilai pH sudah tidak menunjukan perubahan yaitu tetap menunjukan nilai 2.
Hal ini dimungkinkan karena kadar sukrosa dalam teh kombucha serai
sudah habis, sesuai dengan pendapat Kustyawati dan Ramli (2008), dimana
proses pemecahan glukosa dan fruktosa menjadi asam-asam organik dan
alkohol akan terus terjadi hingga gula yang terdapat dalam larutan kombucha
habis. Sehingga peningkatan asam-asam organik akan semakin tinggi jika
waktu yang digunakan untuk proses fermentasi semakin lama, dengan syarat
masih terdapat sukrosa dalam larutan teh kombucha serai. Penurunan pH akan
terus menurun jika jumlah asam-asam organik semakin meningkat. Menurut
Nainggolan (2009) selama awal proses fermentasi penurunan pH disebabkan
oleh bakteri dan khamir yang memetabolisme sukrosa menjadi asam organik,
Ardheniati

(2008)

menyatakan

penurunan

pH

selama

fermentasi

dimungkinkan karena substrat gula yang diubah menjadi produk alkohol dan
asam asetat.
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Hasil perhitungan statistika regresi linier menunjukan jika lama waktu
fermentasi memberikan penurunan pada nilai pH, dari persamaan garis Y = 0,3x + 3 didapat hasil dimana semakin lama waktu yang digunakan untuk
fermentasi maka terjadi penurunan nilai pH sebanyak 0,3 kali lipat atau
menurun sebanyak 3% dengan nilai pH sebelumnya adalah 3. Hasil estimasi
koefisien korelasi (r) yang diperoleh yaitu sebesar r = - 0,775 dan bernilai
negatif (-) hal ini menunjukan jika lama waktu fermentasi memiliki hubungan
yang menurunkan nilai pH, dimana jika waktu fermentasi betambah maka
nilai pH akan semakin menurun. Nilai koefisien korelasi yang muncul yaitu r
= - 0,775 berada pada interval 0,600 – 0,799 yang mengartikan kedua variabel
tersebut memiliki tingkat hubungan yang kuat (Siregar,2015). Sehingga hasil
analisis korelasi dari kedua variabel tersebut yaitu terdapat hubungan negatif
antara lama waktu fermentasi dengan nilai pH.
Koefisien determinasi (R2) pada gambar 4.1 nilai R2 = 0,600 yang
menunjukan jika nilai pH dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi. Nilai pH
dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi sebesar 60 % dan sisanya sebesar
40% ditentukan oleh variabel lain, jika dilihat dari taraf signifika 5% (α =
0,05) dapat ditarik kesimpulan jika Ho diterima karena Sig. > α dengan hasil
0,775 > 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara lama
waktu fermentasi dengan nilai pH.
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Pengujian anova (uji F) yang dilakukan dengan menggunakan uji
regresi linier menunjukan jika Fhitung ≤ Ftabel dengan nilai 3 ≤ 3,49 maka dapat
ditarik kesimpulan tidak terdapat beda nyata antara lama waktu fermentasi
dengan nilai pH, sehingga tidak cukup bukti untuk menolak Ho.
Menurut Marwati,dkk (2013) dalam penelitiannya, pH kombucha
memiliki kisaran antara 2,62– 3,27. Maka pada penelitian ini nilai pH yang
terdapat pada teh kombucha serai termasuk dalam kategori rendah pada nilai
pH 2 dan kategori sesuai pada nilai pH 3, nilai pH rendah terdapat pada
produk B (lama fermentasi 8 hari), C (lama fermentasi 12 hari) dan D (lama
fermentasi 16 hari) yaitu 2. Penelitian Suhartatik et al., (2009) memiliki nilai
pH 2,34-2,43. Tingkat keasaman yang rendah akan berdampak buruk kepada
dinding saluran pencernaan konsumen, khususnya penderita maag. Naland
(2004) berpendapat jika pH kombucha yang dapat diterima dan aman
dikonsumsi adalah nilai pH 3.
b. Total Asam Tertitrasi (TAT)
Pada penelitian ini dilakukan uji asam total tertitrasi (TAT) untuk
mengetahui jumlah TAT yang terbentuk selama proses fermentasi teh
kombucha serai. Metode atau cara kerja yang digunakan dalam menghitung
total asam tertitrasi (TAT) adalah metode titrasi, dimana dalam uji TAT yang
dihitung adalah seluruh asam organik yang terkandung di dalam teh
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kombucha serai. Jumlah TAT merupakan indikator yang menunjukan jika
terjadi proses pembentukan asam-asam organik selama fermentasi.
Semakin lama waktu fermentasi maka jumlah TAT pada teh
kombucha akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan semakin lama waktu
fermentasi maka asam asetat yang terbentuk semakin banyak. Hasil
perhitungan TAT dapat dilihat pada gambar berikut :

Hubungan Lama Waktu Fermentasi dengan Kadar
Total Asam Tertitrasi (TAT)

Kadar TAT (%)

2,5
2,16

2
y = 0,1178x + 0,0138
R² = 0,825
0,9425 1,0425

1,5
1

Perlakuan Lama
Fermentasi

Linear (Perlakuan
Lama Fermentasi)

0,6225

0,5
0
0

4

8

12

16

20

Lama Waktu fermentasi (Hari)

Gambar 4.2 Scatter plot hubungan lama fermentasi dengan TAT teh
kombucha serai
Pada Gambar 4.2 menunjukan bahwa semakin lama waktu fermentasi
maka TAT yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan
dengan melihat peningkatan jumlah TAT yang terjadi pada setiap perlakuan.
Pada perlakuan lama fermentasi 4 hari jumlah TAT yang terdapat pada larutan
teh kombucha serai sebanyak 0,6225%, waktu fermentasi 8 hari sebanyak
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0,9425%, waktu fermentasi 12 hari sebanyak 1,0425% dan pada lama
fermentasi 16 hari berjumlah 2,1600%. Peningkatan TAT pada teh kombucha
serai ini sangat berkaitan dengan semakin meningkatkannya aktivitas bakteri
asam asetat dalam mendegradasi sukrosa dan bahan organik lainnya menjadi
asam-asam organik.
Peningkatan total asam ini sebanding dengan lama waktu fermentasi,
peningkatan total asam juga berkaitan dengan mikroorganisme dalam
kombucha yang pertumbuhannya sedang dalam fase logaritmik, dimana juga
sering disebut fase log dimana fase ini terjadi setelah 2-10 jam lama
fermentasi, pertumbuhan mikroorganisme ini meningkat dengan cepat dengan
waktu generasi pendek dan konstan, metabolisme paling aktif, sintesis bahan
sel sangat cepat dengan jumlah konstan hingga nutrisi yang terkandung dalam
larutan teh kombucha habis atau terjadi penimbunan hasil metabolisme yang
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan (Sumarsih,2003). Peningkatan
pertumbuhan mikroorganisme juga didukung oleh pendapat Aditiwati (2003)
yang menyatakan bahawa setelah dua hari, laju pertumbuhan sel-sel khamir
meningkat. Terjadinya peningkatan laju pertumbuhan sel-sel khamir
disebabkan karena adanya ketersediaan substrat serta pH teh kombucha yang
cocok untuk pertumbuhan sel khamir dalam mengubah glukosa menjadi
alkohol dan asam-asam organik. Begitu pula dengan aktivitas bakteri asam
asetat, dimana setelah hari ke-2 maka kondisi substrat sudah cocok untuk
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pertumbuhan sel-sel bakteri asam asetat. Aktivitas bakteri asam asetat sudah
mulai terjadi dikarenakan teh kombucha sudah terdapat hasil metabolisme sel
khamir yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan
enzim intervase, hasil tersebut didukung oleh pendapat

Greenwalt et al,

(1998) selama proses fermentasi , khamir memecah gula (sukrosa) menjadi
glukosa, selanjutnya glukosa akan dimetabolisme sehingga menghasilkan
etanol dan karbondioksida. Etanol akan dioksidasi oleh bakteri asam asetat
menjadi asetaldehid yang kemudian diubah menjadi asam asetat (seperti
gambar 2.4).
TAT yang dihitung pada larutan teh kombucha serai ini dianggap
sebagai asam asetat yang merupakan hasil metabolisme mikroorgansme dalam
kombucha. Hal ini dikarenakan asam asetat merupakan jenis asam terbesar
yang dihasilkan dari proses metabolisme mikroorganisme dalam kombucha
hal ini didukung oleh Rinihapsari (2008) yang mengatakan jika asama asetat
merupakan bagian terbesar dari asam yang dihasilkan selama proses
fermentasi.
Menurut Hidayat et al, (2006) jika substrat sudah berkurang nutrisinya
maka bakteri akan berhenti tumbuh tetapi tidak mati. Konsentrasi asam dalam
kombucha hanya meningkat hingga batas tertentu, lalu mengalami penurunan.
Hal ini dapat terjadi disebabkan karena gula yang digunakan oleh bakteri
asam asetat dalam medium kombucha telah habis. Namun pada penelitian teh
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kombucha serai ini belum menunjukan adanya penurunan jumlah TAT, bisa
saja atau dimungkinkan hal tersebut terjadi karena gula (Sumber nutrisi)
dalam media belum sepenuhnya habis.
Kadar tertinggi TAT (asam asetat) dalam penelitian ini yaitu sebesar
2,16%, dimana kadar tersebut belum mencapai syarat mutu kadar asetat dalam
cuka makanan yaitu minimum 4% (Zubaidah,2011). Penelitian ini
menggunakan waktu terlama dalam fermentasi yaitu 16 hari, dimungkinkan
jika waktu fermentasi dilanjutkan kembali hingga pada waktu yang diinginkan
maka kadar TAT juga akan meningkat, hal ini sesuai dengan pendapat
Rinihapsari (2008) dimana semakin lama waktu fermentasi maka asam asetat
yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Namun jika fermentasi tidak
segera dihentikan dan kandungan nutrisi dalam kombucha masih tersedia
maka kombucha akan semakin berbahaya jika dikonsumsi, karena kadar asam
asam asetat yang tinggi akan menyebabkan iritasi pada lambung.
Gambar 4.2 hasil perhitungan statistika regresi linier menunjukan jika
lama waktu fermentasi memberikan kenaikan pada kadar TAT, dari
persamaan garis Y = 0,473x + 0,0138 didapat hasil dimana semakin lama
waktu yang digunakan untuk fermentasi maka akan terjadi peningkatan kadar
TAT sebanyak 0,473 kali lipat atau naik sebanyak 47,3% dengan kadar total
asam awal 0,0138%. Hasil estimasi koefisien korelasi (r) yang diperoleh yaitu
sebesar r = 0,914 dan bernilai positif (+) hal ini menunjukan jika lama waktu
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fermentasi memiliki hubungan yang menaikkan nilai kadar TAT, dimana jika
waktu fermentasi betambah maka kadar TAT akan semakin meningkat. Nilai
koefisien korelasi yang muncul yaitu r = 0,914 berada pada interval 0,800 –
1,000 yang mengartikan kedua variabel tersebut memiliki tingkat hubungan
yang sangat kuat (Siregar,2015). Sehingga hasil analisis korelasi dari kedua
variabel tersebut yaitu terdapat hubungan positif antara lama waktu fermentasi
dengan kadar TAT.
Koefisien determinasi (R2) pada gambar 4.2 nilai R2 = 0,835 yang
menunjukan jika kadar TAT dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi. Kadar
TAT dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi sebesar 83,5 % dan sisanya
sebesar 16,5% ditentukan oleh variabel lain, jika dilihat dari taraf signifikan
5% (α = 0,05) dapat ditarik kesimpulan jika Ho diterima karena Sig. > α
dengan hasil 0,086 > 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang tidak
signifikan antara lama waktu fermentasi dengan kadar TAT.
Pengujian anova (uji F) yang dilakukan dengan menggunakan uji
regresi linier menunjukan jika Fhitung ≥ Ftabel dengan nilai 10,133 ≥ 3,49 maka
dapat ditarik kesimpulan terdapat beda nyata antara lama waktu fermentasi
dengan kadar TAT, sehingga cukup bukti untuk menolak Ho.
Menurut Ardheniati (2008) kombucha merupakan produk fermentasi
yang memakan waktu selama 8-12 hari dimana pada waktu fermentasi
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tersebut terjadi proses fermentasi alkohol dan asam asetat. Hidayat, et al
(2006) dimana fermentasi kombucha terjadi berkisar 4-14 hari. Lama
fermentasi yang disarankan adalah lebih dari 14 hari, hal tersebut dikarekan
gula telah benar-benar habis terfermentasi. Semakin lama proses fermentasi
terjadi maka akan semakin asam dan meningkatkan jumlah total asam
tertitrasi, perlakuan dengan lama fermentasi 16 hari merupakan waktu terlama
yang digunakan dalam penelitian ini dan hasil rerata TAT yang dihasilkan
juga mendapat jumlah terbanyak yaitu 2,1600%. Dari pendapat tersebut
membuktikan jika pada perlakuan lama fermentasi 4 hari sudah memasuki
waktu fermentasi, namun karena waktu yang digunakan lebih singkat
dibanding perlakuan 8 hari, 12 hari dan 16 hari maka jumlah rerata TAT yang
diperoleh paling sedikit yaitu sebesar 0,6225% dan semakin bertambah seiring
bertambahnya waktu fermentasi. Jika dilihat dari jumlah rerata dari setiap
produknya, maka membuktikan jika semakin lama waktu fermentasi
dilakukan maka jumlah TAT meningkat, dimana pada perlakuan 4 hari
menghasilkan rerata 0,6225%, pelakuan 8 hari menghasilkan rerata jumlah
TAT sebesar 0,9425%, perlakuan 12 hari menghasilkan rerata jumlah TAT
sebesar 1,0475% dan perlakuan 16 hari menghasilkan rerata 2,1600%
B. Uji Organoleptik
Data kualitatif pada penelitian ini dapat di peroleh dengan
menggunakan uji organoleptik, uji yang dilakukan berdasarkan pada penilaian
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panelis terhadap produk teh kombucha serai, terdapat lima aspek yang akan
dinlihat melalui pengujian yang dilakukan langsung oleh penguji(panelis), kelima aspek yang dimulai meliputi rasa akhir di mulut, aroma, kejernihan,
warna dan tingkat kemanisan. Penilaian organoleptik produk kombucha serai
melalui pengisian kuisioner, kuisioner yang digunakan untuk melihat
penilaian panelis dapat dilihat pada lampiran (4). Selain diuji dengan cara uji
kualitatif, uji organoleptik ini kemudian di uji statistik menggunakan software
anova one-way hal tersebut dilakukan guna semakin terpercayanya datal hasil
uji kualitatif yang dilakukan.
Secara fisik, teh kombucha serai merupakan produk minuman yang
bersifat cair, berwarna kuning keemasan, memiliki rasa asam, dan memiliki
aroma yang kuat yang disebabkan oleh asam-asam organik yang terbentuk
pada saat proses fermentasi. Hasil perhitungan rata-rata menggunakan
ketentuan pembulatan, dimana angka dibelakang koma yang menunjukan nilai

 0,5 dibulatkan kebawah, sedangkan angka diatas > 0,5 maka dibulatkan ke
atas.
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1. Rasa Akhir di mulut dan Tingkat Kemanisan
Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, rata-rata
tanggapan panelis terhadap rasa akhir di mulut dan tingkat kemanisan
teh kombucha serai adalah sebagai berikut :
-

Rasa Akhir di Mulut

Gambar 4.3 rata-rata penilaian rasa akhir di mulut
Keterangan : Produk dengan lama fermentasi, A = 4 hari; B = 8 hari; C
= 12 hari; D = 16 hari
Pada gambar 4.3 dapat dilihat jika apresiasi tertinggi diperoleh
produk A yang merupakan perlakuan dengan lama fermentasi 4 hari,
nilai yang didapat sebesar 4,2 dimana nilai tersebut dibulatkan menjadi
nilai 4, nilai 4 mewakili rasa asam alkoholik, kemudian diikuti dengan
produk B (8 hari) dan produk C (12 hari) yang memiliki nilai 3,85,
dimana dibulatkan menjadi 4, nilai 4 mewakili rasa asam beralkohol.
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Penilaian paling kecil diperoleh produk D (16 hari) yaitu 3,05 yang
dibulatkan menjadi 3, nilai 3 mewakili rasa asam menyengat. Dari
keempat nilai yang ada yaitu produk A dengan nilai 4,2; produk B
bernilai 3,85; produk C dengan nilai 3,85 dan produk D memiliki nilai
3,05 maka para panelis menilai produk kombucha serai memiliki rasa
akhir di mulut yaitu antara asam alkoholik hingga asam menyengat.
Hal ini sesuai dengan rasa kombucha yang asam, rasa asam muncul
karena bakteri asam asetat yang merubah sukrosa dan zat-zat organik
lainnya menjadi asam-asam organik. Pendapat ini didukung oleh
Greenwalt et al, (1998) selama proses fermentasi , khamir memecah
gula

(sukrosa)

menjadi

glukosa

selanjutnya

glukosa

akan

dimetabolisme sehingga menghasilkan etanol dan karbondioksida.
Etanol akan dioksidasi oleh bakteri asam asetat menjadi asetaldehid
yang kemudian diubah menjadi asam asetat.
Asam asetat inilah yang menyebakan rasa asam pada teh
kombucha serai, rasa asam alkoholik dimungkinkan karena alkohol
yang dibentuk pada saat fermentasi alkohol belum sepenuhnya dirubah
menjadi asam-asam organik oleh bakteri asam asetat dan rasa asam
menyengat dimungkinkan terbentuk karena terakumulasinya asamasam organik seiring dengan waktu fermentasi yang lebih lama
mengingat rasa asam menyengat dimiliki oleh produk D yang melalui
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proses fermentasi selama 16 hari. Hal ini mendukung pendapat
Rinihapsari (2008) dimana semakin lama waktu fermentasi maka asam
asetat yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Namun jika
fermentasi tidak segera dihentikan dan kandungan nutrisi dalam
kombucha masih tersedia maka kombucha akan semakin berbahaya
jika dikonsumsi, karena kadar asam asetat yang tinggi sehingga rasa
yang muncul menjadi asam menyengat.
Rasa asam yang dirasakan oleh lidah, disebabkan oleh asam
organik teh kombucha serai yang terlarut di dalam air liur yang
kemudian diterima oleh reseptor sensorik sebagai impuls saraf.
Reseptor sensorik lalu meneruskan kode tersebut ke pusat pengecap
yang ada di otak untuk dibaca dan diterjemahkan sehingga terbaca rasa
asam pada indra pengecap. Pada lidah terdapat bagian berbintil-bintil
yang disebut ujung saraf pengecap (papilla), bagian tersebut dapat
merasakan rangsangan kimia. Setiap ujung pengecap memiliki
sensitivitas yang berbeda-beda, khususnya rasa asam yaitu terletak
pada bagian tepi depan lidah sebelah kiri dan kanan (Widia, 2015).
Kesensitivan papilla lidah dalam mengecap rasa dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, kebiasaan makan
pedas dan suhu

makanan yang terlampau dingin maupun panas

(Guyton,2001) kebiasaan merokok dan mengkonsumsi kopi (Melina,
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2016). Rokok memiliki kandungan nikotin yang mampu mengurangi
kepekaan lidah dalam mengecap rasa, hal tersebut terjadi karena
interaksi antara zat-zat makanan dengan papilla terhambat. Meminum
kopi yang masih panas (lebih dari suhu 30˚C) dan mengkonsumsi
makanan yang terlalu pedas membuat temperatur lidah menjadi
meningkat dan suhu yang terlalu panas akan merusak sel-sel papilla
demikian juga suhu yang terlalu rendah misalkan mengkonsumsi es
maka akan menyebabkan cedera atau lebih ironisnya akan
menyebabkan kematian sel. Selain itu saat seseorang sudah mencapai
usia tua maka kemampuan dalam mengecap akan berkurang maka
pada penelitian ini digunakan rentang usia yaitu 18-22 tahun dimana
usia tersebut masih dikategorikan dalam usia yang memiliki
kemampuan mengecap dengan baik. Daftar tabel panelis berdasarkan
usia, kebiasaan makan pedas, merokok dan meminum kopi terdapat
dalam lampiran 3.
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-

Tingkat kemanisan

Tingkat Kemanisan
Produk A

Produk B

3,35

Produk C

Produk D

3,35
3
2,65

lama fermentasi

Gambar 4.4 rerata pemberian apresiasi panelis terhadap tingkat
kemanisan
Keterangan : Produk dengan lama fermentasi, A = 4 hari; B = 8 hari; C
= 12 hari; D = 16 hari
Pada gambar 4.4 diperoleh hasil dimana produk A (4 hari) mendapat
apresiasi terbesar yaitu 3,35 yang diikuti dengan produk B (8 hari) dengan
nilai yang sama, kemudian produk C (12 hari) berada di tingkat kedua dengan
nilai 3 dan yang terakhir produk D (16 hari) memiliki nilai 2,65. Meskipun
berbeda, perbedaan yang muncul hanya sedikit dan jika dimasukan dalam
aturan pembulatan semua produk memperoleh nilai 3 dimana memiliki tingkat
kemanisan yang sedang.
Rasa manis pada teh kombucha serai muncul karena adanya
penambahan gula pasir atau sukrosa. Sukrosa sangat labil dalam medium
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asam, hidrolisis asam akan lebih cepat dibandingkan dengan oligosakarida
lainnya. Hidrolisis sukrosa akan menghasilkan glukosa dan fruktosa dalam
jumlah yang sama (De Mann,1999).
Sukrosa merupakan substrat yang berperan sebagai sumber karbon dan
energi. Selain itu sukrosa juga merupakan sumber rasa manis yang muncul
pada teh kombucha serai. Maka hubungan antara rasa dan tingkat kemanisan
sangat erat, hal ini dibuktikan dengan hasil pada penelitian ini dimana pada
parameter rasa secara umum panelis mengapresiasi jika kombucha serai
memiliki rasa asam dan pada parameter tingkat kemanisan panelis
mengapresiasi kombucha serai memiliki tingkat kemanisan yang sedang
sesuai dengan porsinya yang berpadu dengan rasa asam yang muncul akibat
aktivitas bakteri asam asetat yang menghasilkan rasa asam pada kombucha
serai ini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugianto (1972) dimana
kombucha memiliki rasa manis dan keasam-asaman.
2. Aroma
Teh kombucha serai memiliki aroma yang kuat karena
terbentuk dari proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat.
Sehingga pada umumnya kombucha memiliki aroma yang kuat dan
menyengat.
Aroma merupakan salah satu aspek dari uji organoleptik.
Pengujian aroma dilakukan dengan cara panelis mencium/membau
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tiap sampel yang sudah disediakan. Uji organoleptik mengenai aroma
ini dilakukan untuk mengetahui penilaian panelis mengenai aroma teh
kombucha serai. Kuisioner dan penilaian yang digunakan untuk
melihat ketertarikan panelis mengenai aroma teh kombucha serai dapat
dilihat pada lampiran 4. Hasil uji aroma yang telah dilakukan dapat
dilihat pada gambar di bawah ini :

Aroma
Produk A

Produk B

Produk C

Produk D

3,4
3,3
3,2

3,2

lama fermentasi

Gambar 4.5 rerata penilaian ketertarikan panelis terhadap
aroma
Keterangan : Produk dengan lama fermentasi, A = 4 hari; B = 8 hari; C
= 12 hari; D = 16 hari
Berdasarkan gambar 4.5 menunjukan jika produk A yang
melalui lama proses fermentasi selama 4 hari memiliki pengapresiasi
produk paling tinggi yaitu 3,4; kemudian produk B dengan lama
fermentasi 8 hari menempati tingkat kedua dalam pemberian apresiasi
panelis dimana bernilai 3,3 dan nilai terendah diperoleh produk C (12
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hari) dan D (16 hari) dimana bernilai 3,2. Namun meskipun memiliki
besar apresiasi yang berbeda-beda,

jika diterapkan dalam aturan

pembulatan maka ke-4 jenis produk tersebut memiliki nilai sama yaitu
3 dimana aroma yang terpilih yaitu aroma standar bau kombucha,
melihat bahan baku yang digunakan adalah serai dapur atau sering
disebut juga lemongrass maka aroma yang muncul dari teh kombucha
serai ini yaitu bau seperti air lemon bercampur dengan aroma asam
dan sedikit alkohol yang menjadi alasan mengapa kombucha serai
memiliki aroma khas dan kuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Oyen
dan Dung (1999), jika Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) juga
dikenal dengan nama lain yaitu Lemongrass karena memiliki aroma
yang cukup kuat seperti aroma lemon (Oyen dan Dung, 1999). Selain
itu aroma asam dan alkohol timbul karena mengandung asam asetat
dan juga alkolhol, hal ini didukung oleh pendapat

Mahadi et al.

(2015) dimana asam asetat merupakan hasil metabolit utama dari
oksidasi alkohol oleh Acetobacter xylinum pada proses fermentasi
pembentukan lapisan nata pada kombucha serai. Acetobacter xylinum
akan mensintesis sebagian gula menjadi lapisan selulosa(lapisan Nata)
yang kemudian sisanya akan diubah menjadi asam-asam organik yang
menurunkan pH media. Mutu suatu produk dipengaruhi oleh aroma
yang ditimbulkan oleh produk tersebut, hal tersebut dikarenakan
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aroma dapat merangsang sensasi sehingga timbul kemauan untuk
mencoba dan merasakan produk tersebut (Ernawati,2012).
3. Warna dan Kejernihan
Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan pada warna
dan kejernihan teh kombucha serai. Kedua aspek tersebut merupakan
hal yang saling berkaitan dimana kejernihan juga merupakan bagian
dari warna namun kejernihan lebih mengarah pada keruh atau tidaknya
larutan tersebut sedangkan warna lebih mengarah pada apa warna yang
dihasilkan pada teh kombucha pada setiap produknya, rata-rata
tanggapan panelis terhadap warna dan kejernihan teh kombucha serai
adalah sebagai berikut :
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-

Warna

Warna
Produk A

Produk B

Produk C

Produk D

4,8
4,75
4,5

4,45

lama fermentasi

Gambar 4.6 rata-rata penilaian warna pada teh kombucha serai
Keterangan : Produk dengan lama fermentasi, A = 4 hari; B = 8 hari; C
= 12 hari; D = 16 hari
Warna

merupakan

aspek

penting

dalam

pengujian

organoleptik. Hal ini dikarenakan warna juga menjadi penentu
konsumen dalam memberi apresiasi terhadap suatu produk.
Skala uji analisis pada warna yaitu kuning keemasan, oren,
oren kecoklatan, coklat dan kemerahan. Umumnya teh kombucha
memiliki warna yang sesuai dengan warna bahan dasarnya, dimana
pada penelitian kali ini bahan yang digunakan adalah serai dapur. Serai
dapur jika diseduh memiliki warna kuning kehijauan. Proses
fermentasi membutuhkan waktu, waktu fermentasi yang semakin lama
akan membuat teh kombucha serai ini berwarna semakin kuningkeorenan hal tersebut terjadi akibat adanya reaksi oksidasi.
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Nilai rata-rata yang diperoleh terhadap uji warna pada gambar
4.6 yaitu pada lama fermentasi 4 hari (produk A) memiliki nilai
apresiasi rerata sebesar 4,8 dan jika dibulatkan yaitu 5 (kuning
keemasan), lama fermentasi 8 hari (produk B) 4,5 jika dibulatkan
menjadi 4 (kuning keorenan) nilai 4 juga diperoleh produk C dengan
lama fermentasi 12 hari dimana rerata yang di peroleh adalah 4,45 dan
yang terakhir produk D dengan lama fermentasi 16 memiliki rerata
sebesar 4,75 dan dibulatkan menjadi 5(kuning keemasan). Dari hasil
tersebut yang mendapat apresiasi tertinggi oleh panelis adalah produk
A dengan lama fermentasi 4 hari dan nilai 4,8 yang mempunyai warna
kuning keemasan . Kemudian tingkat kedua diduduki oleh produk D
bernilai 4,75 dengan lama fermentasi 16 hari yang memiliki warna
kuning keemasan, ketiga adalah produk B (8 hari) dengan nilai 4,5
yang memiliki warna kuning keorenan, dan paling akhir adalah produk
C (12 hari) yang memiliki warna kuning keorenan dengan nilai 4,45.
Sebelum membahas mengenai warna maka sebelumnya ditampilkan
gambar 4.7 dimana merupakan gambar rerata penilaian apresiasi
kejernihan teh kombucha serai, hal itu dilakukan karena warna dan
kejernihan memiliki keterkaitan yang erat.
Berikut gambar yang disajikan:
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-

Kejernihan

Gambar 4.7 rata-rata penilaian kejernihan pada teh kombucha serai
Keterangan : Produk dengan lama fermentasi, A = 4 hari; B = 8 hari; C
= 12 hari; D = 16 hari
Pengujian kejernihan dilakukan melalui pengamatan langsung
terhadap larutan dari kemungkinan adanya partikel-partikel dan
kekeruhan yang disebabkan karena endapan. Jernih yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah larutan tidak terdapat endapan atau
partikel-partikel lain yang lolos pada saat proses penyaringan teh
kombucha serai. Dari gambar

4.7 dapat dilihat jika produk A

mendapat apresiasi terbesar yaitu 4,2 kemudian produk produk B
dengan nilai 3,65 yang mendapat apresiasi terendah , produk C dengan
nilai 4 teletak diposisi ke dua tingkat pemberian apresiasi dan yang
terakhir produk D dengan posisi ketiga yang bernilai 3,9. Namun
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meskipun keempat produk memiliki timgkat nilai berbeda, jika di
masukan dalam aturan pembulatan maka semua produk menmiliki
nilai 4 dimana kejernihan berkabut, berkabut memiliki pengertian
larutan dalam kondisi jernih namun terdapat sedikit partikel yang lolos
saat proses penyaringan dan ikut terlarut dalam larutan teh kombucha
serai.
Warna teh kombucha serai pada lama fermentasi hari ke-0 atau
sebelum masuk ke proses fermentasi pada penelitian ini adalah kuning
kehijauan, namun kemudian semakin memudar pada hari ke-2. Hal ini
dimungkinkan karena proses fermentasi mulai berlangsung sehingga
terjadi proses-proses kimia yang menyebabkan warna dari teh
kombucha serai yang sebelumnya kuning kehijauan semakin
memudar.
Perubahan

semakin

terlihat

seiring

berjalannya

waktu

fermentasi, semakin lama waktu fermentasi yang dilalui maka warna
teh kombucha serai semakin kehilangan warna aslinya (memudar), hal
ini didukung dengan pendapat Pratiwi dkk (2012) dimana seiring
dengan bertambahnya waktu fermentasi maka warna kombucha dari
keruh (warna sebenarnya) berubah menjadi terang, itu dikarenakan
adanya kemampuan konsorsium mikroba melakukan pendegradasian
warna. Dari pendapat tersebut ternyata sesuai dengan hasil penelitian
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ini yang dilakukan pengamatan secara langsung pada setiap harinya
selama teh kombucha serai melalui proses fermentasi. Setelah
mengalami perubahan warna pertama kali pada waktu fermentasi hari
ke-2 perubahan selanjutnya terjadi pada hari ke-9 dimana warna hijau
yang

terdapat

pada

teh

kombucha

memudar

secara

penuh

(menghilang) menjadi warna kuning cerah (keemasan), kemudian
perubahan kembali terjadi pada hari ke-13 warna menjadi semakin
cerah dari sebelumnya. Tabel perubahan warna pada teh kombucha
serai dapat dilihat pada lampiran 5.
Warna yang mendapat apresiasi oleh para panelis secara
keseluruhan adalah warna kuning keemasan dan kuning keorenan,
warna kuning keemasan ditimbulkan akibat aktivitas mikroba yang
melakukan pendegradasian warna pada kombucha yang menyebabkan
warna kombucha serai yang sebelumnya berwarna kuning kehijuan
memudar menjadi kuning cerah (keemasan). Warna kuning keorenan
ditimbulkan akibat pada saat proses penyaringan masih ada partikelpartikel yang lolos bersama larutan teh kombucha. Partikel-partikel
tersebut yang menyebabkan warna keorenan sedikit muncul pada
warna kombucha serai. Warna kuning keorenan yang muncul sangat
berkaitan dengan kejernihan teh kombucha serai, keterkaitan antara
warna kuning keorenan dengan kejernihan adalah pada penilaian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

apresiasi kejernihan para panelis lebih banyak memilih opsi berkabut
untuk mengapresiasi keseluruhan produk. Kejernihan teh kombucha
serai yang berkabut adalah faktor yang membuat warna kombucha
serai ini menjadi kuning keorenan, maka hal ini yang menyebabkan
warna dan kejernihan memiliki hubungan keterkaitan.
Parameter pada uji organoleptik seluruhnya telah dianalisis
secara deskriptif (kualitatif), selanjutnya untuk semakin mendukung
hasil analisis pada uji organleptik diatas dilakukan uji statistik dengan
menggunakan software anova one-way. Hasil analisis data kuantitatif
mengenai uji organoleptik dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Skor Rerata total Uji organoleptik
a

19,2 19,05

b

c

18,8

d

19,25

rata-rata penilaian apresiasi panelis

Gambar 4.8 retata penilaian panelis per-produk teh kombucha serai
Keterangan : a = lama fermentasi 4 hari; b = lama fermentasi 8 hari; c =
lama fermentasi 12 hari dan d = lama fermentasi 16 hari.
Pada gambar 4.8 menunjukan hasil rerata dari penilaian panelis perproduk teh kombucha serai dalam memberi apresiasi atau penghargaan
produk yang mereka suka atau gemari. Dari hasil yang terdapat pada
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gambar 4.8 produk yang paling digemari para panelis adalah produk D
(lama fermentasi 16 hari) dengan nilai rerata 19,25 dari rentang 1 hingga
25.
Namun jika ditinjau kembali pada nilai simpangannya ternyata
produk D memiliki simpangan yang terlalu besar antar panelis.
Produk

A

B

C

D

Jumlah total

384

381

376

385

stdev

1,880649

2,038446

2,2618111

2,3367769

rerata

19,2

19,05

18,8

19,25

simpangan baku

9.8%

10,7%

12,0%

12,1%

Tabel 4.2 Nilai simpangan baku
Nilai simpangan yang diperoleh yaitu sebesar 12,1%. Dimana
syarat yang dipergunakan untuk suatu simpangan yaitu

 10%. Sehingga

yang awalnya produk D-lah yang menjadi produk yang paling digemari
kemudian beralih menjadi produk A dimana nilai rerata sebesar 19,20 dari
rentang 1 – 25, yang hanya berselisih 0,05 dengan produk D. Produk A
dengan simpangan baku 9,8% menjadi produk yang paling digemari.
Hasil yang didapat ternyata sesuai dengan analisis deskriptif yang
dilakukan pada setiap parameter uji organoleptik yang ada, penjabaran
analisis per-produk dapat dilihat pada Tabel 4.3 :
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Produk A

Produk B

Produk C

Produk D

4,2

3,85

3,85

3,05

3,35

3,35

3

2,65

3,4

3,3

3,2

3,2

Warna

4,8

4,5

4,45

4,75

Kejernihan

4,2

3,65

4

3,8

Jumlah
Peringkat

19,95
1

18,65
2

18,5
3

17,45
4

Rasa Akhir
di mulut
Tingkat
Kemanisan
Aroma

Tabel 4.3 Peringkat pemberian apresiasi panelis tiap produk
Pada tabel 4.3 dapat dilihat jika produk yang paling digemari adalah
produk A dengan jumlah tertinggi yaitu 19,95 dari rentang nilai 1 - 25.
Hasil tersebut sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara
keseluruhan panelis pada tiap produk teh kombucha serai. Dimana produk
A dengan lama fermentasi 4 hari mendapat nilai apresiasi terbesar sehingga
benar jika produk A menjadi produk yang digemari. Melihat dari segi nilai
perparameter yang dimasukan dalam aturan pembulatan, maka :
Produk A memiliki rasa akhir dimulut asam alkoholik dengan nilai
4, tingkat kemanisan yang sedang dengan nilai 3, memiliki aroma khas bau
kombucha dengan nilai 3, berwarna kuning keemasan dengan nilai 5 dan
kejernihan berkabut dengan nilai 4.
Produk B dengan perlakuan lama fermentasi 8 hari berada pada
peringkat kedua dengan rasa akhir di mulut yaitu asam alkoholik dengan
nilai 4, tingkat kemanisan sedang dengan nilai 3, aroma khas bau
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kombucha dengan nilai 3, berwarna kuning keorenan dengan nilai 4 dan
memiliki kejernihan berkabut yang bernilai 4.
Produk C dengan lama fermentasi 12 hari mendapat apresiasi
panelis pada peringkat 3 dimana rasa akhir di mulut bernilai 4 dengan rasa
asam alkoholik, memiliki tingkat kemanisan sedang yang benilai 3,
beraroma khas bau kombucha dengan nilai 3, memiliki warna kuning
keorenan dengan nilai 4 denga kejernihan berkabut yang bernilai 4.
Produk D dengan nilai apresiasi panelis terendah menduduki
peringkat ke-4 dengan rasa akhir di mulut asam menyengat dengan nilai 3,
tingkat kemanisan sedang dengan nilai 3, memiliki aroma khas bau
kombucha dengan nilai 3, berwarna kuning keemasan dengan nilai 5 dan
kejernihan berkabut dengan nilai 4.
Hasil tersebut menyatakan hampir keseluruhan produk memiliki
kemiripan karakteristik fisik baik dari segi rasa akhir di mulut , tingkat
kemanisan, aroma, warna dan kejernihan meskipun ada perbedaan namun
perbedaan yang muncul sangat sedikit, untuk lebih mengetahui adanya
perbedaan apresiasi antar produk maka dilakukan pengujian statistik
dengan software anova one-way.
Pada uji organoleptik untuk melihat apakah ada beda apresiasi yang
diberikan panelis antar produk teh kombucha serai dilakukan uji
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homogenitas, anova dan uji Duncan yang dapat dilihat pada lampiran (2).
Uji statistik menggunakan anova menunjukan bahwa nilai Fhitung (0,179) <
Ftabel (2,72) dengan alfa (ɑ) sebesar 5% atau tingkat signifikan 0,05. Hasil
tersebut menunjukan jika tidak terdapat beda apresiasi yang diberikan
panelis pada setiap produk, yang berarti perlakuan lama waktu fermentasi
tidak mempengaruhi panelis dalam mengapresiasi tiap produk teh
kombucha serai. Sehingga hasil perhitungan statistik tersebut sesuai dengan
analisis data perparameter maupun perproduk dimana hasil yang diperoleh
tidak menunjukan perbedaan nyata para panalis dalam mengapresiasi
produk-produk teh kombucha serai. Selanjutnya dilakukan uji Duncan
untuk semakin meyakinkan jika hasil analisis deskriptif dan uji anova oneway memiliki hasil yang benar, dimana tidak terdapat perbedaan nyata para
panelis dalam mengapresiasi produk teh kombucha serai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

Hasil uji Duncan pada uji organoleptik dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
No

Lama Fermentasi

Uji Organoleptik

1

4 Hari (produk A)

19,20001

2

8 Hari (produk B)

19,05001

3

12 Hari (produk C)

18,80001

4

16 Hari (produk D)

19,25001

Tabel 4.4 hasil Uji Duncan pada karakteristik fisik(organoleptik) kombucha serai
Keterangan : Angka yang diikuti pangkat angka yang sama menunjukan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan ɑ = 5%

Tabel 4.4 menunjukan hasil uji Duncan terhadap karakteristik fisik
(organoleptik) teh kombucha serai, yang bertujuan untuk melihat perlakuan
mana yang memiliki perbedaan nyata, dari hasil yang diperoleh baik
produk A, produk B, produk C dan produk D terdapat pada satu baris yaitu
dengan pangkat angka satu, hal tersebut membuktikan jika ke-4 produk teh
kombucha serai tidak memiliki beda nyata antar produk.
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C. Keterbatasan dan Hambatan dalam Penelitian
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini masih terdapat hambatan dan
keterbatasan yang dialami, diantaranya yaitu :
1. Pada penelitian ini pengukuran Kadar Total Asam Tertitrasi menggunakan
metode titrasi. Titrasi yang dilakukan masih secara mandiri dan batas yang
digunakan untuk berhenti dalam proses titrasi belum bisa seragam
sehingga hasil masih belum bisa valid.
2. Tidak dilakukan uji kandungan kimia seperti kandungan vitamin yang
bermanfaat bagi tubuh yag dihasilkan oleh the kombucha serai.
3. Pengujian organoleptik yang dilakukan seharusnya diberikan kepada
panelis

yang

benar-benar

sudah

mengetahui

produk

kombucha

sebelumnya.
D. Rancangan Penerapan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Penerapan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Lama Fermentasi
terhadap Total Asam Tertitrasi (TAT) dan Karakteristik Fisik (Organoleptik)
Teh Kombucha Serai dalam pembelajaran akan digunakan untuk mengadakan
praktikum pada Materi Bioteknologi sub-bab Bioteknologi Konvensional
kelas XII Sekolah Menengah Atas.
Aplikasi pada produk bioteknologi Konvensional adalah dengan
mempelajari tentang prinsip dasar bioteknologi dan pemanfaatan produk
bioteknologi konvensional, masyarakat biasanya hanya mengetahui produk
akhir yang sudah jadi dari produk bioteknologi tanpa mengetahui proses-
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proses yang harus dilalui, sehingga perlu adanya penjelasan-penjelasan
mengenai prinsip dasar dari bioteknologi. Pembelajaran dirancang bertujuan
agar peserta didik dapat melakukan percobaan pembuatan kombucha.
Rancangan Pembelajaran ini merupakan pengembangan dari Kompetensi
Dasar (KD) :
3.10

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

4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan.
Alokasi jumlah jam perteman materi bioteknologi di dalam
silabus adalah 12 jam pertemuan dalam waktu 3 minggu. 12 jam
pelajaran ini dibagi dalam 4 jam pertemuan yang kemudian dibagi
menjadi

2

JP

dan

2

JP

dalam

satu

minggu.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :
1. Produk kombucha serai memiliki perbedaan nyata antar masing-masing
produk, semakin lama waktu fermentasi maka jumlah TAT semakin
meningkat.
2. Jumlah total asam tertitrasi (TAT) pada perlakuan lama waktu fementasi 4
hari sebanyak 0.6225 %, lama waktu fermentasi 8 hari sebanyak 0.9425
%, lama waktu fermentasi 12 hari sebanyak 1.06 %, lama waktu
fermentasi 16 hari sebanyak 2.16 %. Dan jumlah terbesar diperoleh pada
produk dengan lama fermentasi 16 hari yaitu sebanyak 2.16 %
3. Tidak terdapat perbedaan para panelis dalam mengapresiasi masingmasing produk kombucha serai.
4. Produk A dengan perlakuan lama fermentasi 4 hari merupakan produk
yang paling digemari dengan nilai apresiasi terbesar dengan total skor
19,2 dari rentang nilai 1 - 25.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran
penulis untuk penelitian yang relevan selanjutnya, saran yang dikemukakan
yaitu sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan penenlitian mengenai standarisasi total asam tertitrasi
(TAT) pada produk kombucha. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga
saluran pencernaan konsumen daru tukak lambung.
2. Perlu dilakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi mengenai
produk Serai dan khasiatnya bagi tubuh kepada masyarakat agar
masyarakat dapat memanfaatkan serai dengan baik.
3. Perlu adanya ajakan dan sosialisasi mengenai produk teh kombucha serai,
agar masyarakat tertarik dengan produk teh kombucha serai dan kemudian
mau mengembangkan produk kombucha serai.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Dokumentasi selama Penelitian
a. Serai

Lokasi Pengambilan Serai

Serai yang telah dipotong

Tanaman Serai

b. Proses Pembuatan Teh Serai dan Penambahan Starter

Serai yang telah di sortasi

Pemotongan serai

Penjemuran Serai di
bawah Sinar Matahari

Proses peng-oven-an serai

Serai setelah di oven

Proses pembuatan teh
serai
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Penambahan gula

Penyaringan teh serai

Teh serai di tuang dalam
wadah fermentasi

Penambahan starter cair
dan SCOBY

Penuangan teh serai hingga
batas 200 ml

Penyimpanan teh
kombucha serai

c. Fermentasi

Pengamatan hari ke 1

Pengamatan hari ke 2

Pengamatan hari ke 3
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Pengamatan hari ke 4

Pengamatan hari ke 5

Pengamatan hari ke 6

Pengamatan hari ke 7

Pengamatan hari ke 8

Pengamatan hari ke 9

Pengamatan hari ke 10

Pengamatan hari ke 11

Pengamatan hari ke 12
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Pengamatan hari ke 13

Pengamatan hari ke 16

Pengamatan hari ke 14

Pengamatan hari ke 15
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d. Pengukuran pH

Pengambilan sampel dengan pipet tetes

Pengukuran pH dengan indikator
universal

Pengukuran pH hari ke 3

Pengukuran pH hari ke 7
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Pengukuran pH hari ke 11

Pengukuran pH hari ke 15
e. Pengukuran TAT

Bahan yang digunakan untuk
TAT

Alat yang digunakan untuk
TAT

Menghomogenkan
dengan cara digoyang
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Pengukuran hari ke 4

Pengukuran hari ke 8

Pengukuran hari ke 12
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Pengamatan hari ke-16
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Lampiran 2. Hasil Analisis Perhitungan Statistika
a. Perhitungan Statistika Total Asam Tertitrasi
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Unstandardized Residual

df

.289

Shapiro-Wilk

Sig.
4

Statistic
.

df

.911

Sig.
4

.489

a. Lilliefors Significance Correction
Regression = Model Summary
Model

R

R

Adjusted R

Std. Error of the

(coefisien

Square

Square

Estimate

2

correlation)
1

(R )

.914

.835

.753

.64194

a. Predictors: (Constant), kadar tat
b. Dependent Variable: hari
ANOVA
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual
Total

a. Dependent Variable: hari
b. Predictors: (Constant), kadar tat

df

Mean Square

4.176

1

4.176

.824

2

.412

5.000

3

F
10.133

Sig.
.086
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b. Perhitungan Statistika pH
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Unstandardized Residual

df

Shapiro-Wilk

Sig.

.250

4

Statistic
.

df

.945

Sig.
4

.683

a. Lilliefors Significance Correction

Regression = Model Summary
Model

R

R

Adjusted R

Std. Error of the

(coefisien

Square

Square

Estimate

2

correlation)
1

.775

(R )
a

.600

.400

1.00000

a. Predictors: (Constant), ph
b. Dependent Variable: produk

a

ANOVA
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

3.000

1

3.000

Residual

2.000

2

1.000

Total

5.000

3

a. Dependent Variable: produk
b. Predictors: (Constant), ph

F
3.000

Sig.
.225
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c. Perhitungan Statistika Karakteristik Fisika
Tests of Normality
a

label

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

a

.215

20

.016

.902

20

.044

b

.179

20

.091

.919

20

.095

c

.285

20

.000

.881

20

.018

d

.226

20

.009

.860

20

.008

data

a. Lilliefors Significance Correction
Test of Homogeneity of Variances
data
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.119

3

76

.949

ANOVA
data
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

2.450

3

.817

Within Groups

347.100

76

4.567

Total

349.550

79

F

Sig.
.179

data
Duncan
label

N

Subset for alpha
= 0.05
1

c

20

18.8000

b

20

19.0500

a

20

19.2000

d

20

19.2500

Sig.

.551

Means for groups in homogeneous
subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size
= 20.000.

.910
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Lampiran 3. Tabel Nama, Jenis Kelamin, Usia dan Kebiasaan Konsumsi Panelis Uji
Organoleptik
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nama (P/L)
M (P)
R (P)
N (P)
N (P)
S (L)
O (P)
K (L)
M (P)
S (P)
C (L)
T (P)
D (L)
R (P)
M (P)
R (P)
K (P)
Y (P)
A (P)
W (P)

USIA
21
19
19
19
22
22
21
22
21
22
21
22
21
22
20
20
21
21
22

Jenis Konsumsi
Kopi dan Pedas
Pedas
Pedas
Pedas
Kopi dan Rokok
Kopi, Pedas dan Rokok
Pedas
Pedas
Pedas
Pedas
Kopi
Pedas
Pedas
Kopi dan Pedas
Pedas
Kopi dan Pedas
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Lampiran 4. Kuisioner Penilaian Karakteristik Fisik Kombucha Serai.
KUISIONER UJI ORGANOLEPTIK TEH KOMBUCHA SERAI

Nama
Umur

:
:

Jenis Kelamin
:
Konsumsi kopi/pedas/merokok :

Petunjuk pengisian!
Saudara diminta untuk memberikan penilaian dengan mencoba langsung mengenai
rasa, warna dan aroma terhadap 4 sampel teh kombucha serai. Nilai yang diberikan
diantara 1-5. Pengisian dilakukan dengan melingkari (O) angka yang tertera pada
keterangan yang mewakili penilaian anda.
Langkah Uji Organoleptik:
1. Ambilah kombucha pada setiap botol yang mewakili kelompok uji dalam
penelitian ini
2. Saat pengamatan warna dilakukan ditempat yang terang atau tidak gelap
3. Panelis harus berkumur dengan air sebelum uji organoleptik mengenai rasa.
Keterangan :
1) Rasa Akhir di Mulut
1. Rasa seperti cat
2. Pahit
3. Asam menyengat
4. Asam beralkohol
5. Asam
2) Aroma
1. Buruk
2. Tidak menarik
3. Standar bau kombucha
4. Menarik
5. Sangat menarik
3) Kejernihan
1. Terdapat endapan teraduk
2. Koloidal (sangat keruh)
3. Keruh
4. Berkabut
5. Jernih
4) Warna
1. Kemerahan
2. Oren kecoklatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

3. Oren
4. Kuning keorenan
5. Kuning keemasan
5) Tingkat Kemanisan
1. Terlalu banyak gula
2. Terlalu sedikit gula
3. Kemanisan sedang
4. Kemanisan baik
5. Kemanisan tepat
Tabel penilaian Karakteristik Fisik Kombucha Serai
Parameter Uji
PRODUK
Aroma

Kejernihan

Warna

A

Rasa Akhir
di Mulut
12345

12345

12345

12345

Tingkat
Kemanisan
12345

B

12345

12345

12345

12345

12345

C

12345

12345

12345

12345

12345

D

12345

12345

12345

12345

12345

*) Acuan pembuatan kuisioner
-

Application of Sensory Analyses in The Development of A New
Apple Cider.
http://www.researchgate.net
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Lampiran 5. Tabel perubahan karakteristik fisik, suhu dan pH Kombucha Serai

Hari
0

Tanggal
9 Maret 2018

1

10 Maret
2018

2

11 Maret
2018

3

12 Maret
2018

4

13 Maret
2018

5

14 Maret
2018

6

15 Maret
2018

7

16 Maret
2018

8

17 Maret
2018

9

18 Maret
2018

-

Keterangan
Pembuatan teh kombucha serai
Air berwarna hijau jernih
Suhu ruangan yang dipakai 28,6˚C
Saat teh dibuat, aroma khas serai
Air berwarna hijau jernih
Suhu ruangan yang dipakai 29,4˚C
Saat teh dibuat, aroma khas serai
Warna memudar menjadi agak kekuningan
Sudah terbentuk lapisan scoby yang tipis
Aroma asam sudah tercium
suhu 29,8˚C
warna kuning kehijauan
scoby semakin tebal
suhu ruangan 29,6˚C
pH ± 3
aroma asam
panen pertama
warna kuning kehijauan agak keruh
standarisasi NaOh
titrasi asam total
suhu 28,4˚C
warna kuning kehijauan agak keruh
aroma asam
suhu 29,6˚C
warna kuning kehijauan agak keruh
aroma asam
suhu 28,9˚C
warna kuning kehijauan agak keruh
pH ± 2
aroma asam kuat
suhu 28,2˚C
warna kuning kehijauan agak keruh
titrasi asam total
aroma asam kuat
suhu 29,1˚C
warna memudar
scoby semakin tebal
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10

19 Maret
2018

11

20 Maret
2018

12

21 Maret
2018

13

22 Maret
2018

14

23 Maret
2018

15

24 Maret
2018

16

25 Maret
2018

-

aroma asam kuat
suhu 29,9˚C
warna kuning kehijauan memudar
aroma asam kuat
suhu 30,1˚C
warna kuning kehijauan memudar
pH ± 2
aroma asam semakin kuat
warna kuning kehijauan memudar
titrasi asam total
aroma asam menyengat
suhu 29,7˚C
warna kuning kehijauan semakin menghilang
aroma asam sangat menyengat
suhu 28,3˚C
warna kuning kehijauan semakin menghilang
aroma asam sangat menyengat
suhu 29,4˚C
warna kuning kehijauan semakin menghilang
aroma asam sangat menyengat
suhu 31˚C
pH 2
warna keemasan
aroma asam sangat menyengat
suhu 28˚C
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Lampiran 6. Silabus
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas / Semester : XII / 2

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
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.
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4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar
1.1

2.1

Mengagumi dan
memahami keteraturan
dan kompleksitas
ciptaan Tuhan tentang
proses-proses yang
terjadi pada tubuh
makhluk hidup di
tingkat seluler dan
menjaga keteraturan
tersebut sebagai
tindakan pengalaman
menurut agama yang
dianutnya.
Berperilaku ilmiah:
teliti, tekun, jujur,
sesuai data dan fakta,
disiplin, tanggung
jawab, dan peduli
dalam observasi dan
eksperimen, berani
dan santun dalam

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Bioteknologi

Mengamati
 Mengkaji referensi
melalui gambar
tentang produk
bioteknologi.
Menanya
 Apa bioteknologi?
 Bagaimana
menghasilkan produk
bioteknologi?
 Apa perbedaan antara
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi modern?
Mengumpulkan Data
(Eksperimen)
 Mengkaji referensi
tentang arti, prinsip
dasar dan jenis-jenis
bioteknologi.

Tugas
 Membuat
Mading
mengenai
bioteknologi
Observasi
 Observasi
Guru
Portofolio
 Laporan
kegiatan
praktikum
pembuatan
teh
kombucha
serai.
Tes
 Pemahaman
tentang
pemanfaatan

 Konsep
dasar
Bioteknologi
 Jenis
bioteknologi
 Bioteknologi
Konvension
al
(Fermentasi)
 Bioteknologi
Modern
(Rekayasa
Genetika)

Alokasi
Waktu
3 minggu
x 4 JP

Sumber
belajar
 Buku Paket
Biologi
kelas XII
 Referensi
jurnal
bioteknolog
i dari
internet
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mengajukan
 Produk
 Mengidentifikasi dan
pertanyaan dan
Bioteknologi
mengklasifikasikan
berargumentasi, peduli
Konvension
produk bioteknologi
lingkungan gotong
al
yang beredar di
royong, bekerja sama,
masyarakat
cinta damai,
berdasarkan prinsip
berpendapat secara
dasar proses
 Produk
ilmiah dan kritis,
bioteknologi.
Bioteknologi
responsif dan proaktif
Modern
 Membuat rencana dan
dalam setiap tindakan
melaksanakan
dan dalam melakukan  Dampak
pembuatan teh
pengamatan dan
kombucha serai.
Pemanfaatan
percobaan di dalam
produk
 Melakukan uji
kelas/laboratorium
bioteknologi
organoleptik
maupun di luar
di
menghitung total
kelas/laboratorium.
masyarakat
asam yang dihasilkan.
3.10 Memahami tentang
Mengasosiasi
prinsip-prinsip
 Membuat kesimpulan
bioteknologi yang
tentang prinsip dasar
menerapkan bioproses
bioteknologi.
dalam menghasilkan
 Menyusun laporan
produk baru untuk
hasil praktikum
meningkatkan
pembuatan teh
kesejahteraan manusia
kombucha serai.
dalam berbagai aspek
 Membuat kesimpulan
kehidupan.
hasil diskusi tentang
4.10 Merencanakan dan
dampak penggunaan
melakukan percobaan
prinsip bioteknologi
dalam penerapan
di masyarakat.

ilmu biologi
pada
teknologi
untuk
menghasilkan
barang dan
jasa
 Pemahaman
tentang
prinsip
bioteknologi
dalam
berbagai
produk di
masyarakat.
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prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional untuk
menghasilkan produk
dan mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan.

Mengkomunikasikan
 Memaparkan hasil
diskusi tentang
praktikum pembuatan
teh kombucha serai.
 Memaparkan hasil
diskusi tentang
dampak penggunaan
prinsip bioteknologi
di masyarakat
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: SMA X

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII IPA/ 2

Materi

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 3 Minggu x 4 JP (1 JP x 45 menit)

B. KOMPETENSI INTI :
KI 1

: Menghayati 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 menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar 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, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
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secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan
C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar

Indikator

KD 3.10. Memahami tentang prinsip- 3.10.1

Menjelaskan

prinsip

dasar

prinsip bioteknologi yang menerapkan bioteknologi.
bioproses dalam menghasilkan produk 3.10.2
baru

untuk

Membedakan

bioteknologi

meningkatkan konvensional dan bioteknologi modern.

kesejahteraan manusia dalam berbagai 3.10.3 Mengidentifikasi contoh dalam
aspek kehidupan.

kehidupan sehari-hari mengenai produk
bioteknologi

konvensional

dan

bioteknologi modern.
3.10.4 Menjelaskan dampak positif dan
negatif

dari

biotkenologi

pemanfaatan
bagi

masyarakat

prisip
dan

lingkungan
KD

4.10.

melakukan

Merencanakan
percobaan

dan 4.10.1 Merancang metode pembuatan
dalam produk

bioteknologi

konvensional

penerapan prinsip-prinsip bioteknologi yaitu teh kombucha serai.
konvensional

untuk

menghasilkan 4.10.2 Membuat produk bioteknologi

produk yang dihasilkan serta prosedur konvensional berupa teh kombucha
yang dilaksanakan.

serai.
4.10.3

Menyajikan hasil praktikum

dalam bentuk laporan portofolio.
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik , model
pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran diskusi dan praktikum siswa dapat
menjelaskan pengertian bioteknologi, membedakan bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern, menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari
produk bioteknologi konvensional, menganalisis bioproses dalam berbagai produk
bioteknologi konvensional, merancang metode percobaan pembuatan produk
bioteknologi konvensional yaitu teh kombucha serai, menganalisis kegunaan
produk bioteknologi konvensional dalam kehidupan manusia, serta menunjukkan
sikap teliti , jujur dan kerjasama selama pembelajaran.
E. MATERI PEMBELAJARAN :
Materi
: Bioteknologi
Faktual
:
1. Peran mikroorganisme dalam bioteknologi.
2. Penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang.
3. Manfaat dan bahaya biotektologi bagi kehidupan.
Konseptual :
1. Ilmu-ilmu dalam bioteknologi.
2. Sejarah perkembangan bioteknologi.
3. Pengertian dan prinsip bioteknologi.
4. Jenis-jenis bioteknologi konvensional.
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN:
Pendekatan

: Saintifik

Model

: Kooperatif

Metode

: Studi Literatur, Diskusi dan Praktikum

G. MEDIA PEMBELAJARAN
Media : Gambar/ Foto, contoh bioteknologi konvensional (teh kombucha serai) ,
LKPD.
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H. SUMBER BELAJAR :
Buku Paket Siswa kelas XII semester Genap, Buku Pegangan Guru dan Internet.
I. LANGKAH PEMBELAJARAN :
1. Pertemuan I (2 JP x 45 menit)
Proses
Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Saintifik

Pendahuluan
( 10 menit)

a. Apersepsi

- Salam pembuka, mengecek kehadiran dan
kesiapan siswa.
Mengamati

b. Motivasi

- Ditayangkan gambar/ foto produk-produk
bioteknologi konvensional seperti yoghurt
- Diajukan pertanyaan :
 Apa yang dapat kalian identifikasi dari
gambar tersebut ?
 Bagaimana produk tersebut dapat
dihasilkan?
Guru memberikan masalah : apa yang
membuat rasa yoghurt menjadi asam ?
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c. Orientasi

- Mengingatkan tugas membaca buku terkait
materi yang akan dibahas yaitu tentang
konsep dasar bioteknologi dan bioteknologi
konvensional.

- Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas

d. Mengorganisasi

- Siswa diminta membentuk kelompok yang
terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti
(70 menit)

- Siswa mencermati beberapa produk

Mengamati

bioteknologi konvensional dengan
menggunakan bahan-bahan dasar sama
namun jenis produk berbeda (kecap dan
tempe)
- Siswa dipandu untuk memunculkan
pertanyaan terkait gambar yang diamati
- Diajukan pertanyaan :
 Apakah kalian pernah makan produk dari
bioteknologi konvensional tersebut ?
 Apakah bahan dasar yang digunakan
dalam pembuatan produk bioteknologi

Menanya
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konvensional tersebut ?
 Mengapa bahan dasar yang sama dapat
menghasilkan produk bioteknologi yang
berbeda?

- Siswa berdiskusi bersama kelompok
merumuskan dugaan untuk menjawab kasus
diatas, berdasarkan mikroorganisme yang

Menalar

berperan dan bioproses yang terjadi.

- Siswa mengkaji produk bioteknologi
konvensional yang dapat ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari yang dibagikan setiap
kelompok (sesuai LKPD)

- Siswa menyimpulkan hasil diskusi mengenai
kajian beberapa produk bioteknologi
konvensional dalam setiap kelompok.

Mencoba
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- Perwakilan kelompok diminta
mempresentasikan hasil praktiknya,
kelompok lain menanggapi.
- Guru memberi klarifikasi bila ada yang

Mengomunik

belum tepat dan memberi penguatan pada

asikan

hasil presentasi yang sudah benar

- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas

Tahap Penutup
( 10 menit)
a. Merangkum

- Siswa diminta menyimpulkan apa yang
telah dipelajari

b. Evaluasi

- Siswa mengerjakan kuis terkait materi yang
telah dibahas

c. Refleksi

- Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi

d. Arahan/ Tindak - Siswa diminta membawa artikel / jurnal
lanjut

mengenai pembuatan kombucha
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2. Pertemuan II (2 JP x 45 menit)
Proses
Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Saintifik

Pendahuluan
( 7 menit)
- Salam pembuka, mengecek kehadiran dan
c. Apersepsi

kesiapan siswa.

Mengamati
d. Motivasi

- Diajukan pertanyaan :
 Apa bahan dasar yang digunakan dalam
pembuatan kombucha di dalam artikel atau
jurnal yang kalian bawa ?
- Diperihatkan produk hasil bioteknologi
konvensional teh kombucha
 Apa ciri-ciri dari teh kombucha ?
 Bagaimana produk tersebut dapat
dihasilkan?
- Mengingatkan tugas membaca buku terkait

c. Orientasi

materi yang akan dibahas yaitu tentang
bioteknologi konvensional.

d.
Mengorganisasi

- Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi yang
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akan dibahas
- Siswa diminta membentuk kelompok yang
terdiri dari 4 orang
Kegiatan Inti

- Siswa mencermati video proses pembuatan teh

(75 menit)

kombucha

Mengamati

- Siswa dipandu untuk memunculkan pertanyaan
terkait video yang diamati
- Diajukan pertanyaan :


Siapa yang dapat menjelaskan ulang
prosedur pembuatan teh kombucha

Menanya

yang terdapat di video ?


Mengapa bisa timbul rasa asam pada
olahan produk bioteknologi
konvensional tersebut ?

- Siswa berdiskusi merumuskan dugaan untuk
menjawab kasus terkait berdasarkan
mikroorganisme yang berperan dan bioproses

Menalar

yang terjadi
- Siswa diminta untuk membuat rancangan kerja
berupa prosedur kerja pembuatan teh kombucha
serai.
- Siswa diminta mengaitkan cara kerja tersebut
dengan artikel atau jurnal yang sudah dibawa

Mencoba
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dan video yang sudah ditayangkan.

- Siswa menyimpulkan hasil diskusi mengenai
cara kerja pembuatan teh kombucha dalam setiap
kelompok
- Perwakilan kelompok diminta

Mengomunik

mempresentasikan diskusi, kelompok lain

asikan

menanggapi
- Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar
- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas
Tahap Penutup
(8 menit)
a. Merangkum

- Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari secara lisan.

b. Evaluasi

- Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait
materi yang telah dibahas

c. Refleksi

- Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi
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d.

Arahan/ - Siswa diminta menyiapkan alat dan bahan

Tindak lanjut

tentang praktikum yang akan dilaksanakan pada
pertemuan selanjutnya yaitu pembuatan teh
kombucha serai dengan perlakuan beda lama
fermentasi.

3. Pembelajaran III (2 JP x 45 menit)
Proses
Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Saintifik

Pendahuluan
( 7 menit)

a. Apersepsi

- Salam pembuka, mengecek kehadiran dan
kesiapan siswa.
- Guru menanyakan kepada siswa apakah telah
membawa alat dan bahan yang akan digunakan
dalam pembuatan teh kombucha serai

b. Motivasi

- Guru membawa produk teh kombucha serai
- Guru bertanya “coba kalian ingat-ingat kembali

c. Orientasi

mengenai proses pembuatan teh kombucha yang
ada di video pada pertemuan kemarin, menurut
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kalian apa yang membedakan teh kombucha itu
dengan produk yang akan kalian buat hari ini ?”

d.

- Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup materi yang

Mengorganisasi

akan dibahas

- Siswa diminta membentuk kelompok yang
terdiri dari 4 orang
- Guru mengarahkan siswa untuk menyiapkan
alat dan bahan yang dibutuhkan di atas meja dan
memakai jas praktikum
Kegiatan Inti

- Siswa mencermati LKPD dan terkait cara kerja

(75 menit)

yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya

Mengamati

dalam pembuatan teh kombucha serai

- Siswa dipandu untuk bertanya terkait
pembuatan teh kombucha serai yang belum jelas

Menanya

- Siswa membuat teh kombucha serai dengan

Mencoba

perlakuan beda lama waktu fermentasi

- Siswa diminta mengaitkan langkah-langkah

Menalar
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dalam pembuatan teh kombucha serai dengan
materi tentang proses fermentasi teh kombucha
serai.
- Perwakilan kelompok diminta
mempresentasikan hasil praktikumnya,
kelompok lain menanggapi.

Mengomunik

- Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum

asikan

tepat dan memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar

- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
hal hal yang dirasa belum jelas
Menanya
Tahap Penutup
(8 menit)
a. Merangkum

- Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari

b. Evaluasi

- Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait
materi yang telah dibahas

c. Refleksi

- Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat

d. Arahan/

yang diperoleh setelah mempelajari materi

Tindak lanjut

- Siswa diminta membaca buku/ sumber lain
tentang pertemuan selanjutnya
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J. PENILAIAN :
Aspek
Sikap

Pengetahuan

Ketrampilan

Teknik

Instrumen

Penilaian sesama teman Daftar Cek
Observasi

Lembar observasi

Non Tes

Portofolio : Laporan Praktikum

Tes

Post Test

Observasi

Lembar Observasi

K. Lampiran
1. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
2. Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian

Yogyakarta, ...............2018
Guru Biologi

Yosephina Dwi Woro Cahyaningtyas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

Lampiran 8. Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Nama Kelompok:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................

Judul Kegiatan : Produk Bioteknologi Konvensional
Tujuan :
1. Menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional.
2. Menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari produk bioteknologi
konvensional. .
Kegiatan Pertemuan 1:
1. Buatlah kelompok sesuai instruksi guru
2. Amatilah ciri-ciri berbagaiacam produkbioteknologi konvensional tersebut
3. Dalam proses pengamatan boleh dimakan sedikit untuk mengetahui rasa
dan tekstur produk tersebut
4. Cariah dalam bahan ajar mikrobia yang berperan dalam fermentasi
masing-masing produk tersebut beserta proses pembentukannya
5. Tuliskan hasil pengamatan di LKPD
6. Presentasikan di depan kelas
Alat dan Bahan
1. Tempe
2. Kecap
3. Yoghurt
4. Keju
5. Tape
Cara Kerja
1. Amatilah ciri-ciri berbagai macam produk bioteknologi konvensional
tersebut.
2. Dalam proses pengamatan boleh dimakan sedikit untuk mengetahui rasa
dan tekstur produk tersebut.
3. Carilah dalam literatur mikrobia yang berperan dalam fermentasi masingmasing produk tersebut beserta proses pembentukannya.
4. Tuliskan hasil pengamatan dalam LKPD secara lengkap.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132

Hasil Pengamatan

Nama Produk

Bahan Dasar

Mikrobia yang
Berperan

Rasa

Tekstur
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Nama Kelompok:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................

Judul Kegiatan : Rancangan Pembuatan Teh Kombucha Serai
Tujuan :
1. Merancang metode pembuatan produk bioteknologi konvensional yaitu teh
kombucha serai.
Kegiatan Pertemuan 2:
1. Buatlah kelompok sesuai instruksi guru
2. Tuliskan rancangan langkah kerja dan tujuan dari masing-masing langkah
pembuatan teh kombucha serai pada LKPD
3. Presentasikan di depan kelas

Alat dan Bahan
Artikel atau Jurnal dan Internet
Situs : http://indokombucha.com/cara-membuat-teh-kombucha/
Hasil Pengamatan

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Nama Kelompok:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
Judul Kegiatan : Pembuatan Teh Kombucha Serai
Tujuan :
1. Siswa mampu membuat produk bioteknologi konvensional berupa teh
kombucha serai
2. Siswa mampu menjelaskan proses pembuatan teh kombucha serai
3. Siswa mampu menjelaskan bioproses dalam pembuatan teh kombucha
serai
Kegiatan Pertemuan 3:
1. Berkumpul ke dalam kelompok yang sudah dibentuk sesuai instruksi guru
pada pertemuan sebelumnya.
2. Siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan teh kombucha
serai
3. Membuat produk bioteknologi teh kombucha serai berdasarkan langkah
kerja pembuatan teh kombucha serai pada LKPD
Alat dan Bahan
-

Alat
1. Serbet
2. Karet Gelang
3. Gelas kaca 400 ml

-

Bahan:
1. Seduhan Teh Serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
2. Cuka apel
3. Gula pasir kuning
4. Kultur starter teh kombucha dan SCOBY (Symbiotic Culture of
Bacteria and Yeast)
5. Kertas label.
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Cara Kerja
Pembuatan Teh Kombucha serai.
-

-

Seduhan serai sebanyak 540 ml di tuang dalam gelas masing-masing per
gelas sebanyak 180ml
Gula pasir sebanyak 6 gram ditambahkan ke dalam gelas yang berisi
seduhan teh serai.
Seduhan teh serai disaring sehingga diperoleh teh yang sudah tidak
terdapat kotoran-kotoran yang berasal dari gula.
Kultur starter cair teh kombucha sebanyak 20 ml ditambahkan dalam
larutan teh serai.
SCOBY yang terpilih dimasukan kedalam gelas kaca yang terdapat teh
serai (posisi SCOBY boleh tenggelam/berada diatas permukaan air, namun
seluruh SCOBY harus terendam air teh serai).
Gelas kaca ditutup dengan menggunakan serbet kemudian diikat
menggunakan karet gelang dan disimpan di tempat gelap.
Teh serai difermentasi selama 1, 2, 3 dan 4 hari sampai masa panen.
Selama masa fermentasi, gelas kaca tidak boleh dibuka, dipindahkan atau
terkena guncangan.

Hasil Pengamatan
Tabel 1. Hasil Uji Organoleptik Teh Kombucha Serai

Parameter uji
Kode

Rasa Akhir
di Mulut

Aroma

Kejernihan

Warna

Tingkat
Kemanisan

A

12345

12345

12345

12345

12345

B

12345

12345

12345

12345

12345

C

12345

12345

12345

12345

12345

D

12345

12345

12345

12345

12345

Keterangan:
1) Rasa Akhir di Mulut
1 = rasa seperti cat
2 = pahit
3 = Asam
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6)

7)

8)

9)

4 = Asam beralkohol
5 = Asam Menyengat
Aroma
1 = buruk
2 = tidak menarik
3 = standar bau kombucha
4 = menarik
5 = sangat menyenangkan
Kejernihan
1 = terdapat endapan teraduk
2 = koloidal (sangat keruh)
3 = keruh
4 = berkabut
5 = jernih
Warna
1 = keemasan
2 = oren
3 = oren kecoklatan
4 = coklat
5 = kemerahan
Tingkat Kemanisan
1 = terlalu banyak gula
2 = terlalu sedikit gula
3 = kemanisan sedang
4 = kemanisan yang baik
5 = kemanisan sempurna
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Pertanyaan:
1. Apakah perbedaan bioteknologi modern dengan bioteknologi
konvensional?
2. Bagaimana proses pembuatan teh kombucha serai?
3. Mikroorganisme apa yang berperan dalam pembentukan teh kombucha
serai?
4. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan teh
kombucha serai ?
Jawaban

Kesimpulan
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Lampiran 9. Instrumen Penilaian

INSTRUMEN PENILAIAN
A. Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
a) Instrumen Penilaian Afektif 1
Teknik Penilaian : Penilaian sesama teman
Instrumen Penilaian : daftar cek
-

Lembar Daftar Cek Afektif
Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk sikap kerjasama
Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai untuk menilai
kerjasama masing- masing teman dalam kelompokmu dengan
panduan seperti rubrik di bawahnya :
Nama Teman dalam
Kerjasama
Kelompok
Baik (3)
Cukup (2)
Kurang
(2)
1.
2.
3.
4..

-

Rubrik Penilaian
Sikap
Kerjasama :
1. Berbagi tugas
2. Memberi
kesempatan pada
teman lainnya.
3. Mau membantu
teman yang
membutuhkan.

Pedoman Penilaian :
Nilai :

Baik (3)
Memenuhi ke
3 aspek yang
ditentukan
(skor 30)

Cukup (2)
Memenuhi 2
aspek dari 3
aspek yang
ditentukan
(skor 20)

Kurang (2)
Memenuhi 1
aspek dari 3
aspek yang
ditentukan (skor
10)
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b) Instrumen Penilaian Afektif 2
Teknik Penilaian
: Obsevasi
Instrumen Penilaian : Lembar Observasi
- Lembar Observasi Afektif
Nama siswa :
No. Presensi :
Kelas
:
No Kriteria Penilaian
Penilaian
1
Siswa melakukan praktikum sesuai
dengan standar tata tertib yang ada di
laboratorium.
2
Siswa tidak mengganggu keselamatan
siswa lainnya saat melakukan
praktikum.
3
Siswa bertanggungjawab atas alat dan
bahan yang digunakan saat berada di
laboratorium.
4
Siswa mampu bekerja sama dengan
teman sekelompok saat melakukan
kegiatan praktikum
-

Rubrik Penilaian
Aspek yang
No
diamati

1

2

Teliti

Teliti

Kriteria penilaian
Siswa melakukan
praktikum sesuai
dengan standar tata
tertib yang ada di
laboratorium berupa
jas laboratorium.
Siswa melakukan
praktikum tidak sesuai
dengan standar tata
tertib yang ada di
laboratorium berupa
tidak mengenakan jas
laboratorium.
Siswa tidak
mengganggu
keselamatan siswa
lainnya saat melakukan
praktikum.

Penilaian

10

0

10
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3

4

Siswa mengganggu
keselamatan siswa
lainnya saat melakukan
praktikum.
Siswa membersihkan /
mengembalikan
peralatan laboratorium
setelah selesai
digunakan
Tanggungjawab
Siswa membersihkan /
mengembalikan
peralatan laboratorium
setelah selesai
digunakan
Siswa mau ikut andil
bertugas dalam
melaksanakan
praktikum di dalam
kelompok
Kerjasama
Siswa tidak mau ikut
andil bertugas dalam
melaksanakan
praktikum di dalam
kelompok

0

10

0

10

0

Pedoman Penilaian :
Nilai :
Kriteria Penilaian Afektif
Rentang Nilai
≥75
65-74
56-64
51-55
≤50

Kriteria
A
B
C
D
E
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B. Penilaian Pengetahuan
Tehnik Penilaian : Non Tes : Portofolio berupa Laporan Praktikum
Tes : Pos Test
Instrumen Penilaian :
a. Portofolio : Laporan Percobaan
No

1

2

3

4

Aspek
Penilaian

Acara
praktikum

Tujuan

Dasar Teori

Alat dan
bahan

Kriteria Penilaian

penilaian

Judul, Waktu dan Tempat Pelaksanaan
diisi semua dengan benar

5

Hanya dua aspek yang benar

3

Hanya satu aspek benar
Aspek-aspek yang ditentukan tidak
diisi
Siswa mampu menyebutkan 3 tujuan
praktikum yang sudah ditentukan
Siswa hanya menyebutkan 2 tujuan
praktikum
Siswa hanya menyebutkan 1 tujuan
praktikum
Siswa tidak dapat menyebutkan tujuan
praktikum yang ditentukan
Jika siswa menggunakan
- Pengertian bioteknologi
konvensional
- Mikroorganisme yang digunakan
dalam pembuatan teh kombucha
- Faktor-faktor yang mempengaruhi
proses fermentasi sehingga
kombucha berhasil dibuat.
Siswa hanya menggunakan 2 aspek
dasar teori yang sudah ditentukan
Siswa hanya menggunakan 1 aspek
dasar teori yang sudah ditentukan
Siswa tidak menggunakan aspek dasar
teori yang sudah ditentukan
Menyebutkan seluruh (18 buah) alat
dan bahan yang sesuai dengan LKS

1
0
5
3
1
0

5

3
1
0
5
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5

6

7

8

praktikum
Menyebutkan 12-17 alat dan bahan
yang sesuai dengan LKS praktikum
Menyebutkan 6-11 alat dan bahan
yang sesuai dengan LKS praktikum
Menyebutkan 1-5 alat dan bahan yang
sesuai dengan LKS praktikum
Tidak Menyebutkan alat dan bahan
yang sesuai dengan LKS praktikum
Menyebutkan dengan kalimat pasif
sesuai dengan LKS
Menyebutkan dengan kalimat aktif
Cara Kerja
sesuai dengan LKS
Tidak mampu menyebutkan sesuai
dengan LKS
Mengisi data pengamatan sesuai
dengan hasil organoleptik
Hasil
Mengisi data pengamatan tidak sesuai
Pengamatan dengan hasil organoleptik
Tidak mengisi data pengamatan hasil
organoleptik
Membahas mengenai : proses
pembentukan kombucha, uji
organoleptik yang sudah dilakukan
dan faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam proses fermentasi dengan benar
Hanya membahas 2 aspek yang
Pembahasan
ditentukan
Hanya membahas 1 aspek yang
ditentukan
Pembahasan diluar aspek yang
ditentukan
Tidak membahas apapun
Kesimpulan sesuai dengan tujuan
praktikum dan hasil praktikum
Kesimpulan hanya sesuai dengan hasil
kesimpulan
praktikum
Kesimpulan sesuai dengan tujuan
praktikum

3
2
1
0
5
3
0
10
5
0

30

20
10
5
0
10
7
3
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9

Dafta
Pustaka

10

Lampiran

Tidak membuat kesimpulan
0
Mencantumkan 3 daftar pustaka sesuai
5
dengan landasan teori
Mencantumkan kurang dari 3 daftar
3
pustaka sesuai dengan landasan teori
Mencantumkan daftar pustaka tidak
0
sesuai dengan landasan teori
Ada 3 foto dan keterangan
5
Ada 3 foto tanpa keterangan
3
Foro kurang dari 3
1
Tidak ada foto
0
SKOR MAKSIMAL 100

b. Pos Test
-

Kisi-Kisi Penilaian
Indikator

Soal

Jumlah soal

C1 C2 C3 C4 C5 C6
3.10.2
Membedakan
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi
modern
4.10.1 Merancang
metode
pembuatan
produk
bioteknologi
konvensional
yaitu teh
kombucha serai.

1

1

2

1

3.10.1
Menjelaskan
prinsip dasar
bioteknologi.

3

1

4.10.2 Membuat
produk
bioteknologi
konvensional

4

1
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berupa teh
kombucha serai.

total

-

4

Rubrik Penilaian
No
1

Pertanyaan dan Jawaban
Skor penilaian
Apa perbedaan dari bioteknologi 40
konvensional dan bioteknologi modern ?
Jawab : bioteknologi konvensional
adalah
bioteknologi
yang
dikembangkan secara turun menurun
oleh
masyarakat
yang
belum
menggunakan teknologi yang rumit.
Bioteknologi
modern
adalah
bioteknologi
yang
sudah
menggunakan teknologi rekayasa
genetika dan membutuhkan biaya
yang besar.

2

Bagaimana proses pembuatan kombucha
?
Jawab : S.cerevisiae merubah gula
menjadi alkohol dan A.xylinum
mengoksidasi alkohol menjadi asamasam organik dan lapisan selulosa.
Sebutkan 2 mikroorganisme yang
berperan dalam proses pembuatan
kombucha?
Jawab : Saccharomyces cerevisiae dan
Acetobacter xylinum
Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi
proses pembuatan kombucha?
Jawab : sumber makanan, suhu, dan
pH
SKOR MAKSIMAL

3

4

20

10

30

100
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C. Penilaian Ketrampilan
Teknik Penilaian

: Obsevasi

Intrumen Penilaian : Lembar Observasi
a. Lembar Observasi
Nama
:
No. Presensi
:
Kelas
:
No
Kriteria Penilaian
Skor
1
Ketepatan
waktu
mengikuti
praktikum
2
Menggunakan alat keselamatan kerja
3
Keterampilan dalam menggunakan
timbangan
4
Keterampilan
menginokulasikan
starter kedalam media
Jumlah skor
b. Rubrik Penilaian
Aspek yang
No
diamati

1

2

3

Ketepatan waktu
dalam mengikuti
praktikum

Menggunakan
alat keselamatan
kerja

Keerampilan
dalam
mengunakan
timbangan
analitik

Kriteria Penilaian
Tepat waktu
Terlambat kurang dari 10
menit
Telambat lebih dari 10
menit
Tidak mengikuti praktikum
Menggunakan jas
laboratorium, masker dan
sarung tangan
Hanya menggunakan 2
aspek
Hanya menggunakan 1
aspek
Tidak menggunakan aspek
yang ditentukan
Menggunakan timbangan
analitik dengan benar dan
mampu membaca hasil
timbangan dengan tepat
Menggunakan timbangan
analitik dengan benar
namun tidak membaca hasil
dengan tepat

skor
15
10
5
0
20
10
5
0

10

5
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4

Tidak bisa menggunakan
timbangan
Melakukan secara aseptis,
rapi dan teliti
Keterampilan
menginokulasikan Hanya melakukan 2 aspek
starter kedalam
Hanya melakukan 1 aspek
media
Tidak bisa melakukan
apapun
SKOR MAKSIMAL
PEDOMAN PENILAIAN
Nilai =

0
15
10
5
0
60

