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ABSTRAK 

 

Kombucha nanas merupakan minuman hasil fermentasi sari 

buah nanas yang ditambahkan gula dan starter. Senyawa pada 

kombucha bersifat antibakteri sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen. E. coli dan S. aureus merupakan bakteri 

patogen yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Konsentrasi gula 

yang berbeda memengaruhi mikroorganisme dan kandungan senyawa 

selama proses fermentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri kombucha nanas terhadap bakteri E. coli dan S. 

aureus dengan konsentrasi gula yang berbeda. 

Uji yang dilakukan yaitu antibakteri, fitokimia, organoleptik, 

dan pH. Desain penelitian menggunakan RAL dengan 3 perlakuan 

konsentrasi gula yang berbebeda yaitu P1 = 5% (b/v), P2 = 10% (b/v), 

dan P3 = 15% (b/v), dan kontrol positif menggunakan kloramfenikol. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan One Way ANOVA dan 

uji lanjut Duncan. 

 Hasil uji antibakteri kombucha nanas tiap sampel memiliki 

aktivitas antibakteri. Dengan rerata DZH bakteri E. coli EP1 = 15,16, 

EP2 = 16,23, dan EP3 = 13,96 dan rerata DZH bakteri S. aureus SP1 

= 17,83, SP2 = 19,7, dan SP3 = 16,16. Hasil positif skrining fitokimia 

pada kombucha nanas yaitu fenolik. Nilai rerata organoleptik 

parameter warna yaitu P1 = 4,3, P2 = 4,66, dan P3 = 4,36, parameter 

aroma yaitu P1 = 3,1, P2 = 3,46, dan P3 = 3,46, parameter rasa yaitu 

P1 = 4,13, P2 = 4,3, dan P3 = 4,2. Hasil pengukuran pH tiap sampel 

memiliki nilai P1 = 3,2, P2 = 2,5, dan P3 = 3,5.  

 

Kata kunci: Escherichia coli, kombucha, Nanas (Ananas comosus), 

Staphylococcus aureus. 
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ABSTRACT 

 

Pineapple kombucha is a drink made from fermented 

pineapple juice with added sugar and starter. Compounds in 

kombucha are antibacterial so they can inhibit the growth of 

pathogenic bacteria. E. coli and S. aureus are pathogenic bacteria that 

can infect the digestive tract. Different sugar concentrations affect 

microorganisms and compound content during the fermentation 

process. This study aims to determine the antibacterial activity of 

pineapple kombucha against E. coli and S. aureus bacteria with 

different sugar concentrations. 

The tests carried out were antibacterial, phytochemical, 

organoleptic, and pH. The research design used RAL with 3 different 

sugar concentration treatments, namely P1 = 5% (w/v), P2 = 10% 

(w/v), and P3 = 15% (w/v), and positive control used 

chloramphenicol. The data obtained were analyzed using One Way 

ANOVA and Duncan follow-up test. 

The results of the pineapple kombucha antibacterial test for 

each sample had antibacterial activity. With the mean DZH of E. coli 

bacteria EP1 = 15.16, EP2 = 16.23, and EP3 = 13.96 and the mean 

DZH of S. aureus bacteria SP1 = 17.83, SP2 = 19.7, and SP3 = 16.16 . 

The positive result of phytochemical screening on pineapple 

kombucha is phenolic. The organoleptic mean value of the color 

parameter is P1 = 4.3, P2 = 4.66, and P3 = 4.36, the aroma parameter 

is P1 = 3.1, P2 = 3.46, and P3 = 3.46, the taste parameter is P1 = 4.13, 

P2 = 4.3, and P3 = 4.2. The results of pH measurements for each 

sample have a value of P1 = 3.2, P2 = 2.5, and P3 = 3.5. 

 

Keywords: Escherichia coli, kombucha, Pineapple (Ananas 

comosus), Staphylococcus aureus. 
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MOTTO 

 

ۗ ْ لََها َما َكَسَبتْْ َوَعلَْيَها َما ِاَّلْ   ْ َنْفًسا ْسَعَهاوْ 
ٰ
 َّلْ ي َكلِّفْ  للّا

  اْكَتَسَبتْْ
 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya”  

 

(Q.S Al-Baqarah : 286)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, 

penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul 

proposal ini. Judul yang dimaksud yaitu, “Aktivitas Antibakteri 

Kombucha Buah Nanas (Ananas comosus) Terhadap Bakteri 

Escherichia coli Dan Staphyloccocus aureus Dengan Konsentrasi 

Gula Yang Berbeda”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu sebagai berikut. 

1. Aktivitas dalam KBBI artinya keaktifan atau suatu kegiatan 

kerja yang dilaksanakan.
1
 Aktivitas yang dimaksud dalam 

peneltian ini adalah aktivitas antibakteri dari senyawa yang 

terdapat pada larutan kombucha buah nanas dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen. 

2. Antibakteri diartikan sebagai bahan yang mengganggu 

pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga bahan 

tersebut dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan 

membunuh bakteri. 

3. Kombucha merupakan minuman produk hasil fermentasi 

larutan teh dan gula dengan menggunakan starter dari bakteri 

Acetobacter dan beberapa jenis khamir. Teh kombucha 

adalah minuman fungsional yang dapat melancarkan 

pencernaan, sebagai probiotik, antioksidan, dan antibakteri.
2
 

Kombucha yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

kombucha dengan bahan baku buah nanas yang diolah 

menjadi sari buah lalu difermentasi layaknya pengolahan 

kombucha dengan bahan dasar teh manis. 

                                                             
1Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2016, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/. 
2 Prasis Nursyam Suhardini dan Elok Zubaidah, “Studi Aktivitas 

Antioksidan Kombucha Dari Berbagai Jenis Daun Selama Fermentasi” 4, no. 1 

(2016): 221  
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4. Konsentrasi ialah persentase kandungan bahan dalam satu 

larutan.
3
 

5. Bakteri ialah makhluk hidup bersel tunggal yang memiliki 

kemampuan berkembang biak dengan sangat cepat, ada yang 

merugikan dan ada yang menguntungkan.
4
 Bakteri uji yang 

digunakandalam penelitian ini yaitu Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. 

6. Escherichia coli dan Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri alami yang terdapat di dalam tubuh manusia. 

Keduanya dapat bersifat merugikan apabila melampaui batas 

jumlah normal.
5
 

7. Gula ialah bahan pemanis alami (biasanya berbentuk kristal) 

yang terbuat dari air tebu, aren atau nyiur.
6

 Gula yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu gula pasir yang terbuat 

dari air tebu. 

Berdasarkan beberapa pengertian kata di atas, maka judul 

penelitian yang dimaksud adalah aktivitas antibakteri kombucha 

berbahan baku larutan sari buah nanas (Ananas comosus) untuk diuji 

aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus dengan perlakuan konsentrasi gula yang 

berbeda. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya beriklim tropis dan 

termasuk negara yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia terkenal 

dengan tanahnya yang subur, sehingga memungkinkan berbagai 

macam tanaman dapat tumbuh seperti tanaman buah-buahan. Salah 

satu tanaman buah yang banyak tumbuh di Indonesia yaitu tanaman 

                                                             
3Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 
4Ibid. 
5Adinda Ismu Chofidah, Iif H. Rosyidah, dan M. Dwi Danu, “Uji Aktivitas 

Antibakteri Kombucha Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap Bakteri Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus,” Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika 2, 
no. 2 (29 Desember 2019), https://doi.org/10.36932/j-pham.v2i2.27. 

6Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 
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nanas. Di Indonesia, nanas termasuk buah yang banyak digemari oleh 

masyarakat.
7
 

Nanas termasuk tanaman yang tersebar luas di Indonesia, karena 

tanaman ini mudah tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim.
8
 Buah 

nanas tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena banyak 

dikonsumsi sebagai buah segar. Dalam bidang industri pun nanas 

banyak digunakan sebagai bahan baku berbagai macam olahan 

makanan seperti keripik, selai, makanan kaleng, sari buah, dan sirup.
9
 

Selain banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang 

manis dan menyegarkan, buah nanas juga mengandung zat-zat yang 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam buah nanas terdapat 

kandungan mineral yang kompleks, dari makro sampai mikro, seperti 

zat organik, vitamin, air, kandungan senyawa seperti iodium, senyawa 

fenolik, dan klor.
10

 Buah ini pun memiliki kandungan senyawa seperti 

karotenoid, kalsium, magnesium, fosfor, natrium, besi, magnesium, 

vitamin C, vitamin A, dan enzim bromelain. Enzim bromelain 

merupakan enzim proteolitik yang kandungannya tidak hanya terdapat 

di daging buahnya saja, namun terdapat pada bagian batang, tangkai, 

daun, serta kulit buah dalam jumlah yang berbeda.
11

 Buah nanas 

dipercaya oleh masyarakat dapat menggantikan obat antibiotik.
12

 

                                                             
7 Mardiana Prasetyani Putri dan Yunita Herwidani Setiawati, “Analisis 

Kadar Vitamin C pada Buah Nanas Segar (Ananas comosus (L.) Merr) dan Buah 

Nanas Kaleng dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS,” Jurnal Wiyata 2, no. 1 

(2015): 35. 
8Endang Kwartiningsih dan Nuning Sri Mulyati, “Fermentasi Sari Buah 

Nanas Menjadi Vinegar,” Ekuilibrium 4, no. 1 (2005): 8. 
9 Alfrida Monica Salasa, “Aktivitas Ekstrak Kulit Buah Nanas (Ananas 

comosus L.) Terhadap Pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa,” Media Farmasi 13, 
no. 2 (25 Mei 2019): 1, https://doi.org/10.32382/mf.v13i2.786. 

10Pieter Julius Daely dkk., “Uji Daya Hambat Anti Bakteri Air Perasan 

Daging Buah Nanas (Ananas Comosus (L) Merr Var. Queen) terhadap Bakteri 

Eschericia coli,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19, no. 2 (9 Juli 2019): 
239, https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i2.610. 

11 Salasa, “Aktivitas Ekstrak Kulit Buah Nanas (Ananas comosus L.) 

Terhadap Pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa.”, 1 
12Dea Prita Caesarita, “Pengaruh Ekstrak Buah Nanas (Ananas comosus) 

100% Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dari Pioderma” (Artikel Karya Tulis 

Ilmiah, Universitas Diponegoro, 2011), 5 



4 

Kandungan iodium, klor, dan fenol pada buah nanas memiliki efek 

sebagai antibakteri.
13

 

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an tentang 

melimpahnya manfaat tumbuhan yang diciptakan di bumi pada surah 

Asy-Syu’ara’ ayat 7-9 yang berbunyi: 

 

َبْتَنا فِْيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرْيٍم  ِانَّ فِْي ٰذلَِك  ٧-اََوَلْم َيَرْوا ِاَلى اْْلَْرِض َكْم اَْنْۢ

ْؤِمِنْيَن   َوَما َكاَن اَْكَثُرُهْم مُّ
َية ًۗ ِحْيموَ  ٨-َْلٰ َك َلُهَو اْلَعِزْيُز الرَّ ٩ -ِانَّ َربَّ  

“Dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, berapa banyak 

Kami telah tumbuhkandi sana dari setiap pasang yang tumbuh 

subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat suatu ayat dan tidaklah kebanyakan mereka 

termasuk orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya Tuhanmu 

benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Penyayang”(Q.S. Asy-Syu’ara’ [26] : 7-9) 

 

Tafsir dari ayat Al-Qur’an surah Asy-Syu’ara’ ayat 7-9 di atas 

adalah, kaum musyrikin enggan percaya, bahkan memperolok-

olokkan ayat-ayat Allah, sebagaimana diuraikan ayat-ayat yang lalu. 

Mereka enggan percaya karena bersikap keras kepala. Di sini keadaan 

mereka dipertanyakan, yakni adakah mereka akan terus 

mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti 

dipaparkan dan terhampar? Apakah mereka enggan mengarahkan 

pandangan sepanjang, seluas dan seantero bumi berapa banyak pasang 

tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh 

subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat suatu tanda yang membuktikan adanya Pencipta Yang 

Maha Esa, serta membuktikan pula kuasa-Nya menghidupkan dan 

membangkitkan siapa yang telah mati. Namun, mereka enggan 

memperhatikan sehingga mereka tidak menemukan tanda itu. 

Sungguh Dialah Yang Maha Perkasa yang tidak terkalahkan 

kehendak-Nya lagi Maha Penyayang, sehingga menghidangkan bukti 

                                                             
13  Sendi Marsela, Niken Probosari, dan Dyah Setyorini, “Pengaruh 

Mengonsumsi Buah Nanas (Ananas comosus L. Merr) dan Buah Pir (Pyrus 
bretschneidferi) Terhadap Jumlah Koloni Streptococcus sp. Dalam Saliva Anak Usia 

10-12 Tahun,” Stomatognatic 12, no. 1 (2015): 11–15. 
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itu dan melimpahkan aneka rahmat-Nya. Dengan demikian, ayat ini 

mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas 

kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan 

aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar 

pada tumbuh-tumbuhannya.
14

 

Salah satu cara mensyukuri nikmat-Nya yaitu dengan cara 

memanfaatkan apa yang telah dihidangkan oleh-Nya di bumi termasuk 

tumbuh-tumbuhan. Salah satu olahan pangan berbahan dasar 

tumbuhan yang kaya akan kandungan dan manfaatnya yaitu 

kombucha. Kombucha adalah minuman tradisional yang sudah 

dikenal khasiatnya sejak zaman dahulu diberbagai negara seperti 

Tiongkok, Jerman, dan Rusia.
15

Kombucha merupakan minuman 

berbahan dasar larutan teh manis yang difermentasi oleh kultur 

kombucha atau yang biasa disebut scoby. Scoby merupakan akronim 

dari Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, adalah masa sel yang 

memiliki tekstur seperti nata hasil simbiosis antara bakteri selulosa 

dan beberapa jenis khamir. Khamir dan bakteri melakukan proses 

biokimia yang menghasilkan selulosa, asam organik, dan alkohol 

dengan merombak gula. Produk utama yang dihasilkan saat fermentasi 

antara lain etanol, asam glukoronat, asam asetat, sedangkan produk 

sampingan yang dihasilkan yaitu asam fenolat, asam laktat, enzim, 

dan vitamin.
16

 Kombucha termasuk minuman probiotik dikarenakan 

memiliki kandungan bakteri yang menguntungkan bagi sistem 

pencernaan. Mikroorganisme yang umum ditemukan dalam 

kandungan kombucha antara lain dari kelompok bakteri Acetobacter 

dan Gluconobacter serta kelompok khamir yaitu Saccharomyces dan 

Zigosaccharomyces.
17

Kandungan senyawa pada kombucha dapat 

bermanfaat bagi kesehatan antara lain sebagai antibiotik, antioksidan, 

dan melancarkan pencernaan. 

                                                             
14M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-

Qur’an, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 7 
15Suhardini dan Zubaidah, “Studi Aktivitas Antioksidan Kombucha dari 

Berbagai Jenis Daun selama Fermentasi.”, 221 
16Ibid., 222 
17Puji Subakti, “Kombucha Minuman Probiotik dari Larutan Teh,” Oktober 

2017, https://sith.itb.ac.id/kombucha-minuman-probiotik-dari-larutan-teh/. 
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Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri utama penyebab gangguan saluran pencernaan. E. coli dan S. 

aureus merupakan flora normal dalam tubuh manusia, akan tetapi 

dapat bersifat patogen, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai 

penyakit infeksi.
18

 E. coli merupakan bakteri gram negatif yang dapat 

menyebabkan gangguan pada tubuh apabila E. coli yang masuk ke 

tubuh berkisar 10
6 

sel/mL. Demikian pula, keracunan makanan dapat 

disebabkan oleh kontaminasi dari Staphylococcus aureus yang 

merupakan bakteri gram positif. Jumlah toksin yang dapat 

menyebabkan keracunan adalah 1µg/gr makanan.
19

 Gangguan saluran 

pencernaan seperti tipes, diare, dan disentri yang merupakan infeksi 

saluran pencernaan dapat dicegah dengan mengonsumsi kombucha.
20

 

Dalam proses pembuatan kombucha, gula merupakan bahan yang 

sangat penting sebagai sumber energi bagi bakteri dalam menjalankan 

proses metabolisme. Jumlah gula yang digunakan dalam proses 

fermentasi memengaruhi aktivitas mikroorganisme yang terdapat pada 

medium sehingga kandungan senyawa kimia seperti asam organik 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme pun bergantung pada gula yang 

diberikan. 

Penelitian tentang aktivitas antibakteri kombucha terhadap bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureusdengan konsentrasi gula 

yang berbeda, sampai saat inibelum ada yang menggunakan medium 

larutan sari buah nanas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti 

aktivitas antibakteri kombucha buah nanas (Ananas comosus) 

terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan 

konsentrasi gula yang berbeda. 

 

 

                                                             
18Adinda Ismu Chofidah, Iif H. Rosyidah, dan M. Dwi Danu, “Uji Aktivitas 

Antibakteri Kombucha Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap Bakteri Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus,” Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika 2, 

no. 2 (29 Desember 2019): 2 https://doi.org/10.36932/j-pham.v2i2.27. 
19 Ferry Effendi, Anna P. Roswiem, dan Ernie Stefani, “Uji Aktivitas 

Antibakeri Teh Kombucha Probiotik Terhadap Bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus,” Fitofarmaka: Jurnal Ilmiah Farmasi 4, no. 2 (1 Juni 2014): 

34–43, https://doi.org/10.33751/jf.v4i2.185., 35 
20Samsul Rizal dkk., “Karakteristik Probiotik Minuman Fermentasi Laktat 

Sari Buah Nanas dengan Variasi Jenis Bakteri Asam Laktat,” Jurnal Kimia Terapan 

Indonesia 18, no. 01 (10 Juni 2016): 64, https://doi.org/10.14203/jkti.v18i01.41. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang 

dapat menyebabkan gangguan pencernaan. 

b. Konsentrasi gula yang dapat memengaruhi aktivitas 

mikroorganisme dan kandungan senyawa pada kombucha. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi 

masalah penelitian sebagai berikut yaitu: Aktivitas antibakteri 

kombucha buah nanas (Ananas comosus) terhadap bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus berdasarkan 

konsentrasi gula yang berbeda menggunakan metode difusi 

cakram dengan parameter diameter zona hambat”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kombucha buah nanas dapat menghambat aktivitas 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus? 

2. Apakah konsentrasi gula yang berbeda berpengaruh dalam 

menghambat aktivitas bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri kombucha 

buah nanas terhadap aktivitas bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh konsentrasi gula yang 

berbeda dalam menghambat aktivitas bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu: 
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1. Menambah wawasan peneliti tentang zat anti mikroba 

terhadap bakteri patogen. 

2. Menambah wawasan masyarakat dengan mengetahui cara 

pembuatan kombucha dan manfaatnya sebagai minuman 

yang dapat mencegah infeksi bakteri patogen pada manusia. 

3. Menjadi referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan 

lebih lanjut terkait penelitian zat anti mikroba. 

 

 

G. Kajian Penelitian Relevan 

Beberapa hasil penelitian telah banyak menunjukkan bahwa 

kombucha memiliki aktivitas antibakteri. Kombucha sendiri 

merupakan minuman hasil fermentasi larutan teh manis dengan 

memanfaatkan simbiosis antara bakteri dan ragi yang mampu 

bertindak sebagai antibakteri. Kandungan senyawa pada teh 

kombucha yang berperan sebagai antibakteri yaitu asam organik, 

khususnya asam asetat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2020) aktivitas 

antibakteri kombucha daun sirsak dengan konsentrasi gula berbeda 

yaitu10%, 20%, 30%, dan 40% (b/v). Kombucha daun sirsak dengan 

konsentrasi gula 20% memiliki daya hambat tertinggi terhadap 

medium agar yang telah diinokulasi bakteri E. coli dan S. aureus.
21

 

Penelitian lainnya oleh Yuly, dkk (2015) menyatakan bahwa teh 

kombucha sari belimbing wuluh dengan variasi konsentrasi 25%, 

27,5%, 30%, 32,5%, dan 35%. Hasil statistik menunjukkan bahwa 

kombucha sari belimbing wuluh dengan konsentrasi 35% memiliki 

daya hambat paling efektif berbeda nyata signifikan terhadap 

pertumbuhan bakteri E. coli.22
 Penelitian lainnya oleh Adinda, dkk 

(2020) tentang aktivitas antibakteri kombucha rosella terhadap bakteri 

E. coli berdasarkan perbedaan waktu fermentasi yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

                                                             
21Nur Arfa Yanti, Sri Ambardini, Ardiansyah Ardiansyah, dkk., “Aktivitas 

Antibakteri Kombucha Daun Sirsak (Annona muricata L.) Dengan Konsentrasi Gula 

Berbeda,” Berkala Sainstek 8, no. 2 (1 Juli 2020): 35, 

https://doi.org/10.19184/bst.v8i2.15968. 
22Yuly Diyan Nur Fajriyah, Dwi Wahyuni, dan Siti Murdiyah, “Pengaruh 

Kombucha Sari Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) Terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Escherichia coli” 8, no. 2 (Oktober 2015): 5. 
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13, dan 15 hari, menunjukkan waktu fermentasi hari ke-15 memiliki 

aktivitas antibakteri paling kuat diantara perlakuan lainnya.
23

 

Sejauh ini belum ada penelitian kombucha yang menggunakan 

medium larutan sari buah nanas untuk diteliti daya hambatnya sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus dengan perlakuan konsentrasi gula yang berbeda. 

Pengembangan ini diharapkan dapat membuktikan bahwa kombucha 

buah nanas memiliki aktivitas antibakteri dan konsentrasi gula yang 

berbeda berpengaruh dalam aktivitas antibakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23Adinda Ismu Cholidah, Dwi Danu, dan Iif Hanifa Nurrosyidah, “Pengaruh 

Lama Waktu Fermentasi Kombucha Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap 
Aktivitas Antibakteri Escherichia coli,” Jurnal Riset Kefarmasian 2, no. 3 (2020): 

186–210. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Tanaman Nanas 

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki 

nama ilmiah Ananas comosus. Memiliki nama daerah Sumatera 

seperti Ekahauku (bahasa Enggano), anes (bahasa Aceh), nas (bahasa 

Gayo), henas, kenas, honas, anas (bahasa Batak), gona (bahasa Nias), 

asit, nasit (bahasa Mentawai), enas, kanas, dan nanas (bahasa 

Melayu). Dalam bahasa Inggris disebut Pineapple dan orang-orang 

Spanyol menyebut Pina.
24

 Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai 

tanaman pekarangan, dan meluas dikebunkan di lahan kering di 

seluruh wilayah Nusantara. Tanaman ini kini dipelihara di daerah 

tropik dan sub tropik. 

Nanas (Ananas comosus L.) merupakan tanaman buah berupa 

semak. Buah nanas mengandung vitamin A dan C, kalsium, fosfor, 

magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa (gula tebu), dan 

enzim bromelain. Adapun kandungan yang terdapat kulit nanas antara 

lain air, serat kasar, karbohidrat, protein, enzim bromelain, gula 

reduksi, flavonoid dan tanin.
25

 

 

1. Klasifikasi Nanas 

Sistematika nanas diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo  : Farinosae 

Famili  : Bromeliaceae 

Genus  : Ananas 

                                                             
24 Putri, Hermayanti, dan S, “Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Nanas 

(Ananas comosus L. Merr) Peroral Terhadap Perbaikan Profil Lipid pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) Jantan Strain Winstar Dislipidemia.”, 26 
25 Viondy Damogalad, Hosea Jaya Edy, dan Hamidah Sri Supriati, 

“Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Kulit Nanas (Ananas comosus L Merr) dan Uji 
In Vitro Nilai Sun Protecting Factor (SPF),” Pharmacon: Jurnal Ilmiah Farmasi 2, 

no. 02 (2013), 40 
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Spesies  : Ananas comosus L.
26

 

 

2. Deskripsi Tanaman Nanas 

Tanaman nanas berbentuk semak dan hidupnya bersifat 

tahunan. Struktur tanaman nanas terdiri dari akar, batang, daun, 

buah, bunga, dan tunas. Seluruh bagian pada tanaman nanas 

terdapat tunas yaitu tunas akar (anakan), tunas batang, tunas 

tangkai, tunas dasar buah, dan tunas pucuk buah atau mahkota. 

Tunas inilah yang dapat digunakan sebagai alat perbanyakan 

tanaman secara vegetatif. 

a. Akar 

Akar nanas memiliki sistem perakaran serabut. Panjang 

akar ke dalam tanah tidak lebih dari 30cm. Akar berwarna 

hitam dan terdapat sedikit warna putih.
27

 Akar akan tumbuh 

dari buku batang, lalu masuk ke ruang antara batang dan daun. 

Akar-akar ini nantinya akan tumbuh setelah akar adventif 

keluar dari ruang antara batang dan daun.
28

 

b. Batang 

Batang nanas pendek (hampir tidak terlihat) dan tertutup 

oleh daun-daunnya. Bentuk gada, dan beruas-ruas pendek 

berukuran ± 5-10mm. Pada bagian bawah sering tumbuh tunas 

yang nanti akan menjadi tanaman baru. 

Batang akan dikelilingi oleh daun yang telah tersusun 

spiral dengan filoktasis 3/15. Posisi daun sejajar vertikal. Jadi, 

3 spiral terdiri dari 15 daun. Batang tanaman nanas termasuk 

tebal dan beruas-ruas pendek. Pada ruas tumbuh cabang yang 

disebut tunas yang dapat dikembangkan sebagai stek. Tunas 

yang keluar dari pangkal batang yang terletak di bawah 

permukaan tanah sering disebut anakan. Batang terakhir di 

tempat tumbuh rangkaian bunga yang kemudian menjadi buah 

                                                             
26Fauziyah Harahap dkk., Kultur Jaringan Nanas (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia, 2019), 90 
27 Putri, Hermayanti, dan S, “Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Nanas 

(Ananas comosus L. Merr) Peroral Terhadap Perbaikan Profil Lipid pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) Jantan Strain Winstar Dislipidemia.”, 26 
28Eva Riyanty Lubis, Hujan Rezeki Budidaya Nanas (Jakarta: Bhuana Ilmu 

Populer, 2020), 13 
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pada ujung batang. Ujung batang ini juga tumbuh tunas yang 

kemudian dapat dikembangkan secara vegetatif. 

c. Daun 

Permukaan daun bagian atas mengkilap berwarna hijau 

tua atau coklat kemerah-merahan, sedangkan bagian bawah 

berwarna. Daun nanas tidak memiliki tangkai dan tulang daun 

dan berkumpul dalam roset. Helaian daun berbentuk pedang, 

tebal, liat, dan panjang 80-120 cm dan lebar 2-6 cm, ujung 

lancip menyerupai duri, tepi berduri tempel yang 

membengkok ke atas, sisi bawah daun bersisik putih. Daun 

yang panjang berbentuk talang berfungsi menampung embun 

di pagi hari. Oleh sebab itu, nanas dapat hidup dalam waktu 

yang relatif lama meskipun dalam keadaan kering.
29

 Pada 

daun permukaan daun tampak warna putih disebabkan adanya 

rambut-rambut bersel yang disebut trikoma. Bentuk trikoma 

ini seperti cakram atau payung yang terdiri atas sel-sel mati 

berisi udara, sehingga warnanya berubah menjadi putih. 

Fungsi dari trikoma ini antara lain: 

1) Mengurangi perubahan suhu yang sangat tinggi; 

2) Mengurangi penguapan air sebagai transpirasi pada 

waktu udara tengah panas; 

3) Melindungi kebasahan air pada mulut daun alias 

stomata; 

4) Pada pangkal daun berfungsi sebagai penahan air, lalu 

mengabsorpsi air dan unsur hara yang larut di 

dalamnya.
30

 

d. Buah  

Nanas termasuk buah majemuk karena buah yang terdiri 

dari 100-200 kuntum buah yang terkumpul. Buah-buah 

tersebut disatukan oleh batang di tengah yang disebut hati. 

Buah berbentuk bulat, panjang, berdaging, berwarna kuning 

saat masak. Pada umumnya buah nanas tidak berbiji. Biji 

nanas berguguran saat bunga bermekaran dan biji pada buah 

                                                             
29Harahap dkk., Kultur Jaringan Nanas, 91 
30Lubis, Hujan Rezeki Budidaya Nanas, 12 
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yang sudah masak sangat sedikit. Biji nanas memiliki panjang 

3-5 mm, berwarna coklat, dan keras.
31

 

e. Bunga  

Bunga nanas berbentuk majemuk yang terdiri lebih dari 

200 bulir bunga tiap tangkainya yang kemudian berkembang 

menjadi bunga majemuk. Tiap bulir tersusun sangat rapat dan 

letaknya terminal. Sifat pembungaan nanas termasuk 

penyerbukan silang. Pembentukan bunga membutuhkan 

waktu 12-20 hari.
32,33 

 

 
Gambar 2.1. Tanaman nanas.

34
 

 

Berdasarkan habitat, bentuk daun, dan buah, nanas dapat 

dibedakan menjadi 4 varietas, yaitu:  

1) Cayenne, memiliki ciri-ciri daun halus tidak berduri, buah 

berukuran besar, berwarna hijau kekuningan, rasa agak 

masam. Contoh varietasnya adalah Smooth Cayenne; 

2) Queen, memiliki ciri-ciri daun pendek dan berduri, buah 

berbentuk lonjong mirip kerucut, berwarna merah 

kekuningan, rasanya manis. Contoh varietasnya adalah 

Nanas Bogor, Palembang, dan Blitar (Kediri); 

3) Spanyol (Spanish), memiliki daun panjang kecil, berduri 

halus sampai kasar, buah berbentuk bulat, berwarna 

                                                             
31Ibid. 
32Ibid., 12 
33 Putri, Hermayanti, dan S, “Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Nanas 

(Ananas comosus L. Merr) Peroral Terhadap Perbaikan Profil Lipid pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) Jantan Strain Winstar Dislipidemia.”, 26 
34Tumiur Gultom dkk., Buku Pedoman Pengeringan Buah Nenas Sipahutar 

(Yayasan Kita Menulis, 2020), 3 



15 

 

 

kuning dan rasanya asam. Contoh varietas ini adalah Red 

Spanish dan Singapore Spanish;  

4) Abacaxi, memiliki daun yang panjang dan berduri kasar, 

buah berbentuk silindris, daging buah berwarna putih 

kekuningan atau pucat kekuningan, daging mengandung 

banyak air dan rasanya manis. Contoh varietas ini adalah 

Pernambuco, Sugar Loaf, dan Eleuthera.
35

 

 

3. Kandungan Buah Nanas 

Nanas memiliki rasa manis yang unik dan segar, sehingga 

banyak dikonsumsi dalam bentuk buah segar, jus buah, dan buah-

buahan kaleng. Komponen aroma utama nanas adalah terpen, 

keton, aldehid, dan ester. 100g buah nanas mengandung 52kkal; 

13,7g karbohidrat; 0,54g protein; 130IU vitamin A; 24mg vitamin 

C; dan 150mg kalium. 100g buah nanas dapat mencukupi 16,2% 

kebutuhan vitamin C.
36

 

Adapun kandungan nanas menurut Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.1. Kandungan nanas menurut Direktorat Gizi Depkes.
37

 

Bahan Kandungan 

Kalori 52kkal 

Protein 0,4% 

Lemak 0,2% 

Karbohidrat 13,7% 

Kalsium 16mg/100g 

Fosfor 11mg/100g 

Besi 0,3mg/100g 

Vitamin A 130IU/100g 

Vitamin B1 0,08mg/100g 

Vitamin C 24mg/100g 

Air 85,3% 

                                                             
35Ibid., 6 
36Af Idah Nur Chauliyah dan Etisa Adi Murbawani, “Analisis Kandungan 

Gizi dan Aktivitas Antioksidan Es Krim Nanas Madu,” Journal of Nutrition College 

4, no. 4 (1 Oktober 2015): 629, https://doi.org/10.14710/jnc.v4i4.10172. 
37 Kwartiningsih dan Mulyati, “Fermentasi Sari Buah Nanas Menjadi 

Vinegar.”, 9 



16 

Buah nanas merupakan sumber potensial untuk pemanfaatan 

dari senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Buah nanas 

mengandung berbagai macam kandungan senyawa bioaktif yang 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. 

a. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder, 

kemungkinan keberadaannya dalam daun dipengaruhi oleh 

adanya proses fotosintesis, sehingga daun muda belum terlalu 

banyak mengandung flavonoid. Flavonoid adalah salah satu 

jenis senyawa yang bersifat racun/alelopati terdapat pada 

kulit jeruk manis, merupakan persenyawaan glukosida yang 

terdiri dari gula yang terikat dengan flavon. Flavonoid yang 

tidak ada rasanya disebut hesperidin, sedangkan limonin 

menyebabkan rasa pahit dan mempunyai sifat yang khas yaitu 

bau yang sangat tajam. Sebagian besar merupakan pigmen 

warna kuning, dapat larut dalam air dan pelarut organik, 

mudah terurai pada temperatur tinggi.
38

 

Senyawa flavonoid adalah senyawa yang mempunyai 

struktur C6-C3-C6. Tiap bagian C6 merupakan cincin benzena 

yang terdistribusi dan dihubungkan oleh atom C3 yang 

merupakan rantai alifatik. Flavonoid merupakan salah satu 

kelompok senyawa fenolik yang banyak terdapat pada 

jaringan tanaman. Flavonoid dapat berperan sebagai 

antioksidan. Aktivitas antioksidan flavonoid bersumber pada 

kemampuan mendonasikan atom hidrogennya atau melalui 

kemampuannya mengkelat logam. Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan bahwa senyawa flavonoid mempunyai aktivitas 

antioksidan yang beragam pada berbagai jenis sereal, 

sayuran, dan buah-buahan. Penambahan serbuk magnesium 

dan asam klorida pada pengujian senyawa flavonoid 

menimbulkan reaksi warna jingga pada ekstrak 

tumbuhan.Tujuan penambahan serbuk magnesium dan asam 

klorida adalah untuk mereduksi senyawa flavonoid yang 

terdapat dalam sampel tersebut sehingga menimbulkan reaksi 

                                                             
38 Erlidawati, Safrida, dan Mukhlis, Potensi Antioksidan Sebagai 

Antidiabetes (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 40 
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warna kuning, jingga, merah yang merupakan ciri adanya 

flavonoid pada sampel. Berikut adalah salah satu golongan 

senyawa flavonoid yang memiliki keaktivan sebagai 

antioksidan. 

 
Gambar 2.2. Golongan senyawa flavonoid.

39
 

 

b. Saponin  

Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan 

dalam tumbuhan. Saponin merupakan golongan senyawa 

alam yang rumit dan mempunyai masa molekul besar terdiri 

dari aglikon baik steroid atau triterpenoid dengan satu atau 

lebih rantai gula/glikosida dan berdasarkan atas sifat 

kimiawinya, saponin dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu 

steroid dengan 27 atom C dan triterpenoid dengan 30 atom C. 

Saponin steroid terutama ditemukan pada tanaman monokotil 

(seperti dalam keluarga Agavaceae, Dioscore aceaedan 

Liliaceae), sedangkan saponin triterpenoid sebagian besar 

terdapat pada tanaman dikotil (seperti dalam keluarga 

Fabaceae, Araliaceae dan Caryophyllaceae). Nwaoguikpe, 

dkk (2010) mengemukakan bahwa saponin umumnya hadir 

dalam akar tanaman, tetapi beberapa penelitian telah 

melaporkan saponin juga ditemukan pada bagian daun 

tanaman dan saponin yang terdapat pada tanaman berkisar 

antara 1,5- 23%.
40

 

Menurut Guclu dan Mazza, saponin memiliki efek positif 

yang berguna bagi tubuh. Efek positif saponin jika ditinjau 

dari segi kesehatan dapat berfungsi sebagai antioksidan, 

                                                             
39Ibid., 41 
40Desdy Hendra Gunawan, “Penurunan Senyawa Saponin pada Gel Lidah 

Buaya dengan Perebusan dan Pengukusan,” Jurnal Teknologi Pangan 9, no. 1 (2018): 

42  
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aktifitas menghambat karies gigi dan agregasi trombosit, 

selain itu saponin merupakan senyawa yang mempunyai efek 

anti inflamasi, analgesik, anti fungsi dan sitotoksik. Banyak 

penelitian yang mengungkap tentang sisi positif saponin 

namun kenyataannya penggunaan saponin harus dalam 

batasan-batasan yang telah ditentukan karena penggunaan 

yang tidak sesuai dapat menimbulkan efek yang merugikan.
41

 

 

Gambar 2.3. Struktur kimia saponin solanin.
42

 

 

c. Fenolik 

Fenolik merupakan senyawa yang banyak ditemukan 

pada tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik dengan 

satu atau lebih gugus hidroksil (OH) dan gugus-gugus lain 

penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama 

senyawa induknya, yakni fenol. Sebagian besar senyawa 

fenol memiliki gugus hidroksil lebih dari satu sehingga 

disebut polifenol.  

Komponen fenolik merupakan kelompok molekul yang 

besar dan beragam, terdiri dari golongan aromatik pada 

metabolit sekunder tumbuh-tumbuhan. Fenolik dapat 

diklasifikasikan ke dalam komponen yang tidak larut seperti 

lignin dan komponen yang larut seperti asam fenolik, 

phenylpropanoids, flavonoid, dan kuinon. 

                                                             
41Ibid. 
42 Science Daily, “Saponin,” Wikipedia, September 2003, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Saponin. 
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Setiap tumbuh-tumbuhan memiliki struktur komponen 

fenolik yang berbeda. Ada komponen fenolik yang memiliki 

gugus OH banyak dan ada juga komponen fenolik yang 

memiliki gugus OH dalam jumlah sedikit. Gugus OH 

berperan dalam proses transfer elektron, untuk menstabilkan 

dan meredam radikal bebas. Beberapa penelitian mengatakan 

bahwa senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai 

efek biologis, seperti memiliki aktivitas antioksidan melalui 

mekanisme mereduksi, menangkap radikal bebas, mengkelat 

logam, meredam terbentuknya singlet oksigen, serta 

mendonor elektron.
43

 

 

 
Gambar 2.4. Struktur kimia senyawa Fenolik. 

 

d. Alkaloid 

Alkaloid merupakan metabolit sekunder dengan populasi 

terbesar, terutama dalam tumbuh-tumbuhan. Senyawa 

alkaloid merupakan sebuah golongan senyawa bersifat basa 

bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik, asal tumbuhan 

yang bersifat fisiologis aktif, dan berasa pahit. Senyawa 

alkaloid mengandung sedikitnya satu unsur nitrogen. 

Umumnya terdapat sebagai heterosiklik, karena memiliki 

atom nitrogen, sehingga kelompok senyawa ini bersifat basa. 

Atas dasar tersebut, kemudian diberi nama alkaloid katalis 

atau bersifat basa. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa semua 

yang mengandung nitrogen adalah alkaloid, karena ada 

                                                             
43 Ni Luh Indrawati dan Razimin, Bawang Dayak: Si Umbi Ajaib Penaklut 

Aneka Penyakit (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2013), 37 
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beberapa kelompok senyawa organik yang mengandung 

nitrogen, namun bukan alkaloid.
44

 

Alkaloid tersebar merata dalam beberapa jaringan 

tumbuhan, terutama pada bagian tumbuhan yang sedang 

tumbuh, daun, biji, lateks, dan kulit kayu. Alkaloid umumnya 

merupakan senyawa yang larut dalam pelarut non polar, 

sedangkan beberapa kelompok pseudoalkaloid dan 

protoalkaloid larut dalam air (polar). Alkaloid 

dikelompokkan berdasarkan jenis kerangka atau inti dasar 

penyusun alkaloid yaitu: piridin, piperidin, kuinolin, 

isokuinolin, pirol, indol, purin, dan pirimidin. Kerangka atau 

inti dasar penyusun senyawa golongan alkaloid yang banyak 

dijumpai dalam semua jenis tumbuhan yang memiliki rasa 

yang pahit, dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.5. Kerangka pengelompokkan senyawa alkaloid.
45

 

 

4. Manfaat Buah Nanas 

Buah nanas termasuk salah satu jenis buah yang bernilai 

ekonomis tinggi. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, nanas 

juga bisa diolah menjadi berbagai bentuk olahan makanan dan 

minuman. Rasa manis dan asam yang dihasilkan oleh nanas 

sangat disukai oleh masyarakat. Apalagi nanas memiliki 

kandungan gizi yang sangat tinggi dan lengkap, sehingga baik 

untuk tubuh dan kesehatan. 

                                                             
44 Erlidawati, Safrida, dan Mukhlis, Potensi Antioksidan Sebagai 

Antidiabetes., 42 
45Ibid., 43 
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Kandungan yang ada di dalam nanas terdiri atas enzim 

bromelain, enzim protease yang dapat menghidrolisa protein, 

protease atau peptide. Nanas juga biasa dijadikan sebagai alat 

bantu melunakkan daging. Selain itu, enzim ini juga baik sebagai 

alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB). Selain enzim yang 

terdapat di dalam nanas, ada juga vitamin A, C, fosfor, 

magnesium, natrium, besi, kalium, betakaroten, dan enzim 

bromelain. Enzim bromelain ini berfungsi membantu 

memperlancar pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, 

mengobati luka bakar, mengobati gatal dan bisul, sekaligus 

sebagai pencegah tumor. Kandungan serat di dalamnya juga 

mampu mempermudah buang air besar bagi penderita sembelit.
46

 

Nanas terkenal dengan kandungannya yang kaya enzim 

bromelain. Nanas sering dijadikan sebagai sumber antioksidan. 

Kemampuannya sebagai antioksidan semakin lengkap sebab 

banyaknya kandungan vitamin C dan betakaroten di dalamnya. 

Vitamin C juga dijadikan sebagai antioksidan penangkal radikal 

bebas.
47

 

 

B. Kombucha 

Kombucha merupakan produk minuman tradisional hasil 

fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter mikroba 

kombucha (simbiosis bakteri dengan khamir) dan difermentasi selama 

7-10 hari. Jenis mikroba utama yang berperan adalah Acetobacter 

xylinum dan dua khamir yaitu Saccharomyces cerevisiae dan 

Saccharomyces ludwigii. Zat-zat yang dihasilkan dari fermentasi 

kombucha menjadi benteng dari serangan bakteri patogen. Beberapa 

diantaranya berbagai macam vitamin (vitamin B kompleks, vitamin 

C), asam organik (asam asetat, asam folat, asam glukoronat, asam 

laktat) dan beberapa senyawa lainnya. Khasiat dari teh kombucha ini 

dapat memengaruhi tubuh secara menyeluruh dengan menstabilkan 

metabolisme tubuh dan menawarkan racun.
48

 

                                                             
46Lubis, Hujan Rezeki Budidaya Nanas. 
47Ibid. 
48Effendi, Roswiem, dan Stefani, “Uji Aktivitas Antibakeri Teh Kombucha 

Probiotik Terhadap Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.”, 35 
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Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa, melalui 

glikolisis akan dihasilkan etanol dan gliserol. Sebagian glukosa akan 

digunakan oleh Acetobacter xylinum untuk memproduksi asam 

organik, seperti asam glukonat melalui jalur pentosa fosfat dan 

biosintesis selulosa. Asam glukoronat dalam kombucha dilaporkan 

memiliki potensi sebagai agen detoksifikasi. Asam asetat, etanol dan 

asam glukonat merupakan komponen utama dalam cairan kombucha 

teh. Dalam kombucha teh, asam asetat menghasilkan rasa asam dan 

astringent, sedangkan asam glukonat menghasilkan flavor mild. 

Kombucha teh dengan lama fermentasi 6 sampai 10 hari 

menghasilkan flavor menyerupai buah segar, sedangkan pada proses 

fermentasi yang lebih lama mengakibatkan flavor yang menyerupai 

cuka.
49

 

Dr. R. Sklenar MD mengatakan, seorang ilmuwan berkebangsaan 

Jerman, kombucha telah digunakan sebagai agen terapi untuk penyakit 

saluran pencernaan, rematik, arteriosklerosis, arthritis, disbakteria, 

konstipasi, impotensi, kegemukan, batu ginjal hiperkolesterol, dan 

kanker. Karena kemampuan penyembuhan dan efek menguntungkan 

bagi kesehatan inilah, maka kombucha menjadi sangat populer saat itu 

di Jerman dan sempat diangkat dalam penelitian disertasi. Penelitian 

yang berkenaan dengan kombucha banyak dikembangkan di Negara 

Rusia dan Jerman.
50

 

 

1. Kultur Kombucha (Starter) 

Kultur kombucha merupakan lapisan bersifat gelatinoid dan 

liat seperti nata, berbentuk piringan datar. Struktur ini tersusun 

atas selulosa hasil metabolisme bakteri asam asetat. Kultur 

kombucha ini terbentuk mula-mula berupa lapisan tipis seperti 

film di permukaan cairan teh, dan semakin lama tumbuh meluas 

dan menebal secara berlapis. Kultur kombucha dapat terletak 

                                                             
49 Mukhani Dwi Hidayati, Sussi Astuti, dan Maria Erna Kustyawati, 

“Pengaruh Pemberian Kombucha Teh Rosella Terhadap Profil Darah Mencit (Mus 

musculus L.),” Agritech 34, no. 4 (November 2014): 383 
50 Merkuria Karyantina dan Sumarmi, “Kombucha Rosella (Hibiscus 

sabdariffa Lin) Sebagai Agensia Probiotik,” Riset Fair, 2017: 2 
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mengapung di permukaan cairan atau kadang tenggelam dalam 

medium teh.
51

 

Kultur kombucha merupakan kumpulan koloni yang 

merupakan hubungan simbiosis antara bakteri dan khamir. 

Berbagai penelitian yang dilakukan di banyak negara 

menunjukkan bahwa kultur kombucha terdiri dari koloni 

mikroorganisme yang jenisnya bervariasi antara kultur yang 

dijumpai di satu negara dengan yang tumbuh di negara lain. Hal 

ini bisa dipahami karena proses fermentasi kombucha 

memerlukan aerasi yang cukup, sehingga tidak dilakukan dalam 

kondisi tertutup rapat, maka masuknya mikroorganisme dari udara 

dan lingkungan sekitar sangat mungkin terjadi. Bakteri dan 

khamir yang berhasil diisolasi dari berbagai kultur kombucha 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.2. Bakteri dan khamir dalam kultur kombucha.
52

 

Jenis Bakteri Jenis Khamir 

Acetobacter xylinum Pichia 

Acetobacter aceti Zygosaccharomyces bailii 

Acetobacter pasteurianus Zygosaccharomyces rouxii 

Acetobacter sp Saccharomyces cerevisiae 

Gluconobacter Schizosaccharomyces pombe 

 Brettanomyces bruxellensis 

 Brettanomyces intermedius 

 Candida stellate 

 Candida formata 

 Mycoderma 

 Mycotorula 

 Torula 

 Torulaspora delbrueckii 

 

Rendahnya laju kontaminasi oleh mikroorganisme patogen 

dan pembusuk pada kombucha menunjukkan bahwa di dalam 

kombucha terdapat senyawa yang bersifat sebagai antibiotik, 

                                                             
51Elisa Rinihapsari dan Catur Ariani Richter, “Fermentasi Kombucha dan 

Potensinya Sebagai Minuman Kesehatan,” Media Farmasi Indonesia 3, no. 2 (t.t.): 
243 

52Ibid., 244 
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selain itu keasaman yang relatif tinggi menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme selain yang terdapat 

dalam kultur kombucha. 

 
Gambar 2.6. Kultur kombucha yang sudah dipanen.

53
 

 

2. Fermentasi Kombucha 

Proses fermentasi diawali oleh pemecahan sukrosa menjadi 

glukosa dan fruktosa oleh aktivitas khamir. Glukosa selanjutnya 

diubah menjadi alkohol dan CO2 yang bereaksi dengan air 

membentuk asam karbonat. Alkohol yang terbentuk dioksidasi 

oleh Acetobacter sebagai bakteri utama dalam kultur menjadi 

asetaldehid lalu menjadi asam asetat. Aktivitas biokimia yang 

kedua dari Acetobacter adalah pembentukan asam glukonat dari 

glukosa. Aktivitas lain dari Acetobacter khususnya Acetobacter 

xylinum adalah mengubah glukosa menjadi selulosa yang 

selanjutnya akan menjadi masa sel yang bisa dipindahkan ke 

media baru sebagai starter.
54

 

Fruktosa yang ada dalam media fermentasi akan diubah 

menjadi asam asetat dan sejumlah kecil asam glukonat. Kultur 

dalam waktu bersamaan juga akan menghasilkan asam-asam 

organik lainnya. Jika gula dalam media telah habis dikonsumsi, 

kultur akan berhenti tumbuh tetapi tidak mati. Bakteri asam asetat 

memanfaatkan etanol yang ada untuk membentuk asam asetat. 

Adanya asam asetat menstimulasi khamir untuk memproduksi 

etanol kembali. Interaksi simbiosis ini ditemukan antara 

Gluconobacter dan Saccharomyces cerevisiae.
55

 

                                                             
53Dokumen pribadi. 
54Rinihapsari dan Richter, “Fermentasi Kombucha dan Potensinya Sebagai 

Minuman Kesehatan.”, 244 
55Ibid. 
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Konsentrasi asam asetat dalam kombucha hanya meningkat 

sampai batas tertentu lalu mengalami penurunan. Hal ini terjadi 

karena pemanfaatan asam asetat lebih lanjut oleh Acetobacter 

xylinum ketika gula dalam media telah habis. Penurunan kadar 

asam ini juga dikarenakan fermentasi etanol oleh khamir juga 

mengalami penurunan karena pH yang sangat rendah. 

Selama proses fermentasi terjadi aktivitas mikroorganisme 

yang berlangsung secara simultan dan sekuensial. Semakin 

banyak asam yang dihasilkan, sehingga apabila fermentasi tidak 

segera dihentikan kombucha menjadi berbahaya untuk dikonsumsi 

karena dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Biasanya hal ini 

terjadi jika kombucha di fermentasi lebih dari 14 hari. Fermentasi 

bisa dihentikan dengan cara mengambil kultur kombucha dari 

media, kemudian memindahkan kombucha yang sudah jadi ke 

dalam botol tertutup dan menyimpan dalam lemari es.
56

 

 

 
Gambar 2.7. Proses fermentasi kombucha.

57
 

 

3. Kandungan Kombucha 

Teh mengandung flavonoid berupa katekin, epikatekin yang 

tidak berubah selama proses fermentasi. Penelitian menunjukkan 

bahwa kultur kombucha dapat menghasilkan 3,3% total asam, 

0,7% asam asetat, 4,8% glukosa, dan 0,6% etanol setelah 9 hari 

fermentasi. Rata-rata pH yang dihasilkan adalah 2,5. Asam-asam 

yang terbentuk selama proses fermentasi adalah asam asetat, asam 

laktat, asam malat, asam oksalat, asam karbonat, asam glukonat, 

asam butirat, asam folat, asam glukoronat, kondroitin sulfat, asam 

                                                             
56Ibid., 245 
57Dokumen pribadi. 
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hialuronat, asam usnat. Selain itu juga dihasilkan senyawa mirip 

asetaminofen, antibiotik, asam nukleat, asam amino, enzim, serta 

vitamin B kompleks dan, vitamin C.
58

 

a. Asam Asetat 

Asam asetat adalah bagian terbesar dari asam yang 

dihasilkan selama proses fermentasi. Peran utamanya dalam 

mengikat toksin dan bisa menjadi bentuk ester yang mudah 

larut dalam air, sehingga mudah dikeluarkan dari dalam 

tubuh. 

b. Asam Glukoronat 

Asam glukoronat berfungsi mengkonjugasi atau mengikat 

oksigen dan logam-logam berat, menurut Kohler (1961), asam 

glukoronat dapat mengobati kanker. Efek jangka panjang dari 

asam glukoronat adalah membangkitkan sistem pertahanan 

tubuh.
59

 

c. Asam Glukonat 

Kandungan asam glukonat mampu menurunkan kadar 

glukosa darah, memperkuat daya kekebalan tubuh terhadap 

infeksi, serta mempunyai kemampuan untuk mengikat racun 

dan mengeluarkannya dari tubuh lewat urin. 

d. Asam Laktat 

Asam laktat dikenal sebagai asam susu yang berada dalam 

tubuh manusia sehat. Pada penderita kanker, kadar asam laktat 

dalam tubuh biasanya rendah. Kondisi asam laktat yang 

rendah inilah yang memicu ganasnya serangan kanker. Hal 

inilah yang menjadi dasar bahwa kombucha yang 

mengandung asam laktat dalam konsentrasi tinggi bisa dipakai 

untuk mengobati kanker. Asam laktat dan asam karbonat 

membantu mencegah kanker dengan cara mengatur kestabilan 

pH darah.
60

 

e. Asam Amino 

Asam amino yang dihasilkan berperan sebagai bahan 

untuk membangun protein yang bermanfaat mengganti sel-sel 

                                                             
58Rinihapsari dan Richter, “Fermentasi Kombucha dan Potensinya Sebagai 

Minuman Kesehatan.”, 245 
59Ibid. 
60Ibid. 
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tubuh yang rusak, membantu tubuh membentuk hormon-

hormon pertumbuhan.
61

 

f. Asam Folat 

Asam folat mengurangi produksi homosistein penyebab 

penyakit hati dan berperan penting dalam metabolisme antar 

sel di dalam tubuh. Asam folat sendiri berfungsi membantu 

produksi sel-sel darah merah, menyembuhkan luka, 

membentuk otot, serta membantu proses pembelahan sel. 

Kekurangan asam folat bisa menyebabkan kerusakan DNA 

yang dapat mengarah ke penyakit kanker. Asam folat juga 

bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke, asam 

urat, dan osteoporosis. Asam folat dapat mencegah dan 

memperbaiki keadaan depresi, menghambat pertumbuhan sel 

kanker usus besar, serviks, paru-paru dan esofagus.
62

 

g. Asam Kondroitin dan Asam Hialuronat 

Asam kondroitin sulfat merupakan bagian dari tulang 

rawan yang melapisi permukaan sendi, sehingga menjaga 

keutuhan dan kesehatan persendian. Sedangkan asam 

hialuronat berada dalam cairan sendi dan berperan sebagai 

pelumas, sehingga fungsi sendi tetap terjaga dengan baik.
63

 

h. Vitamin 

Vitamin-vitamin yang terdapat dalam kombucha juga 

memiliki peran yang besar dalam menjaga kesehatan. Vitamin 

B1 (tiamin) berperan dalam metabolisme karbohidrat atau 

pembentukan energi, juga dapat untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, mencegah rematik, kanker, arteriosklerosis 

dan stroke. Vitamin B2 (riboflavin) dan B3 (niasin) 

diperlukan tubuh untuk memproses asam amino, lemak dan 

karbohidrat dalam tubuh untuk menghasilkan tenaga. Vitamin 

B3 juga berperan dalam metabolisme lemak untuk 

menurunkan kadar LDL (Low Density Lipoprotein) dan 

trigliserida, serta meningkatkan kadar HDL (High Density 

Lipoprotein) hingga bisa mengurangi resiko penyakit 
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pembuluh darah dan jantung koroner. Vitamin B6 (piridoksin) 

dalam tubuh diubah menjadi piridoksal fosfat yang merupakan 

koenzim dalam metabolisme berbagai asam amino. 

Kekurangan vitamin B6 akan menyebabkan dermatitis 

seboroik, peradangan selaput lendir mulut, kelainan susunan 

saraf pusat, gangguan sistem eritropoetik, dan menurunkan 

sistem kekebalan tubuh. Vitamin C berperan dalam 

pembentukan substansi antar sel dalam berbagai jaringan, 

serta meningkatkan daya tahan tubuh.
64

 

 

4. Khasiat Kombucha 

Dari beberapa penelitian, ditemukan bahwa kombucha sangat 

baik untuk mengobati sembelit, memperbaiki kondisi tubuh, 

bermanfaat melawan arteriosklerosis, memulihkan fungsi alat 

pencernaan, bermanfaat bagi penderita stres mental, menurunkan 

tekanan darah menyembuhkan arthritis, meningkatkan sistem 

imun, menawarkan racun, dan membunuh sel kanker. Berbagai 

penelitian juga menunjukkan bahwa kombucha bersifat antibakteri 

melawan bakteri patogen seperti: Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus cereus, 

Agrobacterium tumefaciens, Salmonella chorelasuis, Helicobacter 

pylori. Khasiat kombucha tidaklah khusus membidik organ tubuh 

tertentu, namun memengaruhi tubuh secara menyeluruh.
65

 

 

C. Bakteri  

Bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Disebelah luar 

dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di dalam sel bakteri tidak 

terdapat membran dalam (endomembran) dan organel bermembran 

seperti kloroplas dan mitokondria. Struktur tubuh bakteri dari lapisan 

luar hingga bagian dalam sel yaitu flagela, dinding sel, membran sel, 

mesosom, lembaran fotosintetik, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, 

dan endospora.
66
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1. Struktur Bakteri 

Struktur tubuh bakteri dari lapisan luar hingga bagian dalam 

sel yaitu flagela, dinding sel, membran sel, mesosom, lembaran 

fotosintetik, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, dan endospora. 

a. Flagella  

Flagella terdapat salah satu ujung, atau kedua ujung pada 

permukaan sel. Fungsinya untuk bergerak. Berdasarkan letak 

dan jumlahnya, tipe flagella dapat dibedakan menjadi 

monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Flagella terbuat dari 

protein yang disebut flagelin. Flagella berbentuk seperti 

pembuka sumbat botol. Fungsinya adalah untuk 

menggerakkan sel bakteri.
67

 Flagella melekat pada membran 

sel. 

b. Dinding Sel 

Dinding sel tersusun atas peptidoglikan yakni polisakarida 

yang berikatan dengan protein. Dengan adanya dinding sel ini, 

tubuh bakteri memiliki bentuk yang tetap. Fungsi dinding sel 

adalah untuk melindungi sel. Berdasarkan struktur protein dan 

polisakarida yang terkandung di dalam dinding sel, bakteri 

dibedakan menjadi bakteri gram positif dan gram negatif. Jika 

bakteri diwarnai dengan tinta Cina, kemudian timbul warna 

pada dinding selnya, maka bakteri itu tergolong bakteri gram 

positif. Sebaliknya, jika diberi warna dengan tinta Cina, 

namun tidak menunjukkan perubahan warna pada dinding 

selnya, maka bakteri itu digolongkan ke dalam bakteri gram 

negatif. Bakteri gram positif mempunyai peptidoglikan di luar 

membran plasma. Pada bakteri gram negatif, peptidoglikan 

terletak di antara membran plasma dan membran luar dan 

jumlahnya lebih sedikit.
68

 Umumnya bakteri gram negatif 

lebih patogen. 

Bakteri gram positif dinding selnya terdiri atas 60-100% 

peptidoglikan dan semua bakteri gram positif memiliki 

polimer lurus asam N-asetil muramat dan N-asetil 

glukosamin, dinding sel beberapa bakteri gram positif 
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mengandung substansi asam teikoat yang dikaitkan pada asam 

muramat dari lapisan peptidoglikan. Fungsi dari asam teikoat 

adalah mengatur pembelahan sel normal. Apabila diberi 

pewarna gram menghasilkan warna ungu. Bakteri gram 

negatif dinding sel gram negatif mengandung 10-20% 

peptidoglikan, diluar lapisan peptidoglikan ada struktur 

membran yang tersusun dari protein fostolipida dan 

lipopolisakarida. Apabila diberi pewarna gram menghasilkan 

warna merah. Di sebelah luar dinding sel terdapat kapsul. 

Tidak semua sel bakteri memiliki kapsul. Hanya bakteri 

patogen yang berkapsul.
69

Kapsul berfungsi untuk 

mempertahankan diri dari antibodi yang dihasilkan sel inang. 

Kapsul juga berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan. 

Kapsul bakteri tersusun atas persenyawaan antara protein dan 

glikogen yaitu glikoprotein. 

c. Membran Sel 

Membran sel tersusun atas molekul lemak dan protein, 

seperti halnya membran sel organisme lain.
70

 Membran sel 

bersifat semipermeabel dan berfungsi mengatur keluar 

masuknya zat ke dalam sel. 

d. Mesosom  

Pada tempat tertentu terjadi penonjolan membran sel ke 

arah dalam atau ke arah sitoplasma. Tonjolan membran ini 

disebut mesosom yang memiliki fungsi untuk menyediakan 

energi atau pabrik energi bakteri. Selain itu, mesosom 

berfungsi juga sebagai pusat pembentukan dinding sel baru di 

antara kedua sel anak pada proses pembelahan.
71

 

e. Lembar Fotosintetik 

Khusus pada bakteri fotosintesis, terdapat pelipatan 

membran sel ke arah sitoplasma. Membran yang berlipat-lipat 

tersebut berisi klorofil, dikenal sebagai lembar fotosintetik 

(tilakoid). Lembar fotosintetik berfungsi untuk fotosintesis 
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contohnya pada bakteri ungu. Bakteri lain yang tidak 

berfotosintesis tidak memiliki lipatan demikian.
72

 

f. Sitoplasma  

Berasal dari kata cytos = sel, dan plasma = cairan, 

sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel. Sitoplasma 

tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul 

organik seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, ribosom, 

DNA, dan enzim-enzim. Sitoplasma merupakan tempat 

berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme. 

 

g. Asam Deoksiribonukleat (DNA) 

Asam deoksiribonukleat (deoxyribonucleic acid, disingkat 

DNA) atau asam inti, merupakan materi genetik bakteri yang 

terdapat di dalam sitoplasma. Bentuk DNA bakteri seperti 

kalung yang tidak berujung pangkal. Bentuk demikian dikenal 

sebagai DNA sirkuler. DNA tersusun atas dua utas 

polinukleotida berpilin. DNA merupakan zat pengontrol 

sintesis protein bakteri, merupakan zat pembawa sifat atau 

gen. DNA dikenal sebagai kromosom bakteri.
73

 DNA bakteri 

tidak tersebar di dalam sitoplasma, melainkan terdapat pada 

daerah tertentu yang disebut daerah inti. Materi genetik inilah 

yang dikenal sebagai inti bakteri. 

h. Plasmid  

Selain memiliki DNA kromosom, bakteri juga memiliki 

DNA nonkromosom.
74

 DNA nonkromosom ini dikenal 

sebagai plasmid. Ukuran plasmid sekitar 1/1000 kali DNA 

kromosom. Plasmid mengandung gen-gen tertentu, misalnya 

gen kebal antibiotik, gen patogen. Seperti halnya DNA yang 

lain, plasmid mampu melakukan replikasi dan membentuk 

copy dirinya dalam jumlah banyak. Dalam sel bakteri dapat 

terbentuk 10-20 plasmid. 

i. Ribosom  
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Ribosom merupakan organel yang berfungsi dalam sintesis 

protein atau sebagai pabrik protein. Bentuknya berupa butir-

butir kecil dan tidak diselubungi membran. Ribosom tersusun 

atas protein RNA. Di dalam sel bakteri Escherichia coli 

terkandung 15.000 ribosom, atau kira-kira ¼ masa sel bakteri 

tersebut.
75

 Hal ini menunjukkan bahwa ribosom memiliki 

fungsi yang penting bagi bakteri. 

j. Endospora  

Bakteri ada yang dapat membentuk endospora, 

pembentukan endospora merupakan cara bakteri mengatasi 

kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora 

tahan terhadap panas, sehingga tidak mati oleh proses 

memasak biasa.
76

 Spora mati di atas suhu 120℃, jika kondisi 

telah membaik, endospora dapat tumbuh menjadi bakteri 

seperti sedia kala. 

 

2. Morfologi Bakteri 

Bakteri memiliki bermacam-macam bentuk morfologi. 

Berdasarkan bentuk morfologinya bakteri dikelompokkan atas 3 

golongan yaitu bulat batang (basil), bola (coccus), dan spiral. 

a. Batang (basil) 

Bakteri berbentuk batang dikenal sebagai basil. Kata basil 

berasal dari bacillus yang berarti batang. Bentuk basil dapat 

pula dibedakan atas: 

1) Monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu 

batang tunggal, misalnya Salmonella typhi (penyebab 

penyakit tipus); 

2) Diplobasil, yaitu bakteri berbentuk dua batang yang 

bergandengan; 

3) Streptobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang 

bergandengan memanjang membentuk rantai, misalnya 

Bacillus anthracis (penyebab penyakit antraks). 
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Gambar 2.8. Bentuk-bentuk bakteri basil.

77
 

 

b. Bola (coccus) 

Bakteri berbentuk bola dikenal sebagai coccus, bakteri ini 

juga dapat dibedakan atas: 

1) Monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, 

misalnya Neisseria gonorrhoeae (penyebab kencing 

nanah); 

2) Diplokokus, yaitu bakteri berbentuk dua bola yang 

bergandengan, misalnya Diplococcus pneumonia 

(penyebab penyakit radang paru-paru); 

3) Sarkina, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok 

empat-empat sehingga bentuknya mirip kubus; 

4) Streptokokus, yaitu bakteri berbentuk bola yang 

berkelompok memanjang membentuk rantai; 

5) Stafilokokus, yaitu bakteri berbentuk bola yang 

berkoloni membentuk sekelompok tidak teratur, 

sehingga bentuknya mirip kumpulan buah anggur. 

 

 
Gambar 2.9. Bentuk-bentuk bakteri kokus.
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c. Spiral 

Ada tiga macam bentuk spiral: 

1) Spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti 

spiral, misalnya Spirillum; 

2) Vibrio, ini dianggap sebagai bentuk spiral tak 

sempurna, misalnya Vibrio cholera (penyebab penyakit 

kolera); 

3) Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang 

bersifat lentur. Pada saat bergerak, tubuhnya dapat 

memanjang dan mengerut. 

 

 
Gambar 2.10. Bentuk-bentuk bakteri spiral.
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D. Bakteri Escherichia coli 

Pada kondisi normal saluran pencernaan Escherichia coli ialah 

bagian dari mikrobiota saluran tersebut. E.coli dapat bergerak secara 

horizontal seperti dari tangan menuju mulut atau berpindah secara 

pasif melalui makanan dan minuman. E. coli dalam usus besar 

manusia akan bersifat patogen jika jumlahnya melebihi normal. 

Beberapa tipe bakteri E. coli bisa mengakibatkan peradangan pada 

selaput perut dan juga pada usus (gastroenteritis). Bakteri E. coli 

menjadi bakteri patogen yang berbahaya apabila bakteri hidup di luar 

usus seperti jika E. coli terdapat pada saluran kemih yang dapat 

mengakibatkan peradangan selaput lender (sistitis).
80

 

Escherichia coli merupakan bakteri penghuni utama di dalam 

usus besar, hidupnya bersifat komensalisme dalam usus manusia dan 

memiliki hubungan pada proses pembekuan darah. Telaah literatur 
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memperlihatkan bahwa E. coli juga mampu mengakibatkan penyakit 

diare terutama menyerang pada fase anak-anak. Semua makanan dan 

minuman yang termakan oleh makhluk hidup tidak lepas dari 

keberadaan bakteri di dalamnya. 

Bakteri ini memiliki 2 jenis toksin (enterotoksin) yaitu yang 

termolabil (LT) dan termostabil (ST). Toksin LT (termolabil) dapat 

menyebabkan penderita mengalami diare, akibat cara kerjanya dapat 

merangsang enzim adenilat siklase pada mukosa usus halus. Toksin 

ST (termostabil) berperan dalam merangsang aktifnya enzim gunilat 

siklase yang berperan dalam pembentukan guanosin monofosfat siklik 

yang berakibat terjadinya gangguan klorida (Cl-) dan natrium (Na+) 

serta dapat menurunkan motilitas usus halus.
81

 Bakteri E. coli dapat 

menyebabkan infeksi pada manusia seperti infeksi saluran kemih, 

meningitis pada neonatus dan infeksi diare. 

 

1. Klasifikasi Escherichia coli 

Bakteri E. coli diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Protophyta 

Kelas  : Schilomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli82
 

 

2. Morfologi Escherichia coli 

Escherichia coli adalah salah satu bakteri gram negatif yang 

mempunyai bentuk tubuh basil, bakteri ini hidup secara individu 

atau monobasil, ada yang hidup saling berpasangan atau 

diplobasil, dan juga ada yang hidup berkoloni mempunyai bentuk 

rantai pendek (streptobasil). Bakteri E. coli tidak membuat spora 

ataupun kapsula, memiliki diameter ± 1,1-1,5µm dan panjang ± 
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2,0-6,0µm, bakteri E. coli dapat bertahan hidup di media 

sederhana dan dapat memfermentasi laktosa yang dapat 

menghasilkan gas dan asam, kandungan G+C DNA ialah 50 

hingga 51 mol %.
83

 Bakteri E. coli bergerak secara motil, juga 

tidak motil, dan peritrikus. Bakteri E. coli ada yang bersifat 

aerobik dan anaerobik fakultatif. E. coli ialah bakteri yang 

terdapat pada usus, dan sering menyebabkan infeksi pada 

organisme. 

Jika faktor-faktor petumbuhan seperti suhu, derajat keasaman, 

dan media sesuai dengan kecepatan berkembang bakteri biasanya 

berkisar pada interval 20 menit. Bakteri E. coli ini juga tahan 

terhadap perubahan suhu, bahkan pada perubahan suhu yang 

sangat ekstrim sekalipun. Oleh karena itu, E. coli ini tersebar di 

berbagai tempat dan kondisi. Suhu yang optimal yang dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri ini berkisar 8-46℃. Oleh sebab 

itu, E.coli mampu bertahan hidup di dalam tubuh manusia dan 

vertebrata lainnya dikarenakan toleransi terhadap suhu yang 

sangat luas. 

 

Gambar 2.11. Bakteri Escherichia coli.84
 

 

E. Bakteri Staphyolococcus aureus 

Salah satu bakteri yaitu Staphylococcus aureus, merupakan 

bakteri jenis gram positif yang diperkirakan 20-75% ditemukan pada 

saluran pernapasan atas, muka, tangan, rambut dan vagina. Infeksi 

bakteri ini dapat menimbulkan penyakit dengan tanda-tanda yang 
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khas, yaitu peradangan, nekrosis, tampak sebagai jerawat, infeksi 

folikel rambut, dan pembentukan abses.
85

 Diantara organ yang sering 

diserang oleh bakteri S. aureus adalah kulit yang mengalami luka dan 

dapat menyebar ke orang lain yang juga mengalami luka. 

Bentuk keracunan makanan yang lazim disebabkan oleh 

multiplikasi S. aureus pembentuk toksin dalam makanan sebelum 

disantap. Pencemaran makanan oleh jasad renik ini sering terjadi 

karena bakteri ini dapat tumbuh 50% di tangan orang. Pertumbuhan 

yang pesat kerap berlangsung pada celah-celah dan luka kecil pada 

kulit yang tampak tidak terinfeksi. S. aureus yang berasal dari 

manusia yang mencemari daging bertindak sebagai sumber kejadian 

luar biasa (KLB), tetapi hanya 10% ditularkan melalui air susu, 

umumnya ditularkan melalui sapi. Kondisi yang mendukung 

keracunan jenis ini adalah kontaminasi makanan yang cocok (banyak 

sekali makanan yang dapat menunjang pertumbuhan Staphylococcus 

aureus) dan rentang waktu beberapa jam setelah makanan disiapkan 

(selama waktu tersebut jasad renik mampu memperbanyak diri). 

Suasana seperti itu dapat terbentuk selama pendinginan lambat 

sesudah proses memasak, atau bila makanan dibiarkan terletak di 

dalam suhu ruang dengan iklim sekitar yang panas. Pemanasan ulang, 

atau bahkan mendidihkan, tidak akan dapat mencegah penyakit karena 

penyebab langsungnya adalah toksin yang tahan panas dan bukan S. 

aureus hidup yang terdapat di dalamnya.
86

 

Rentang waktu antara makan dan timbulnya penyakit cukup 

pendek, yaitu sekitar satu sampai 6 jam (kadang-kadang lebih singkat) 

dan ditandai dengan adanya nyeri perut (dengan kram) yang disertai 

muntah hebat berulang. Diare bervariasi, yaitu dapat sangat berat, 

sedang, atau ringan. Meskipun seringkali ganas, keracunan makanan 

oleh S. aureus berlangsung sementara, biasanya segera dalam waktu 6 

jam atau 8 jam, jarang sekali sampai melebihi 24 jam.
87

 

Keracunan makanan ini terkadang mengancam jiwa bila 

menimpa penderita yang berusia lanjut atau mereka yang (meskipun 
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tidak tua) sedang menderita sakit berat.
88

 Pasien mulai tampak sembuh 

saat bertemu dengan dokter untuk pertama kalinya, tetapi memerlukan 

suntikan 12½mg proklorperazin atau 10mg metoklopramid sebagai 

pengendali muntah. Pasien yang menunjukkan tanda kekurangan 

cairan membutuhkan pengobatan cairan intravena yang menggunakan 

NaCl isotonik yang ditambah kalium. 

 

1. Klasifikasi Staphylococcus aureus 

Klasifikasi Staphylococcus aures adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Protophyta  

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus89 

2. Morfologi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus berasal dari kata staphyle berarti untaian buah 

anggur dan coccus berarti bakteri yang memiliki morfologi 

berbentuk bulat seperti untaian anggur dengan diameter 0,75 – 

1,25µm. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif, 

bersifat aerob atau anaerob fakultatif, bersifat patogen dengan sel 

berbentuk peluru serta tahan dalam lingkungan yang mengandung 

garam dengan konsentrasi tinggi, misalnya NaCl 10%. Hasil 

pewarnaan yang berasal dari perbenihan cair bisa terlihat 

bentukan kuman yang lepas sendiri-sendiri, berpasangan atau 

rantai pendek yang pada umumnya lebih dari empat sel. Untuk 

membiakkan S. aureus dalam keadaan anaerobik diperlukan suhu 

optimal antara 28-38℃. Apabila bakteri tersebut diisolasi dari 

seorang penderita, suhu optimal yang diperlukan adalah 37℃. pH 

optimal untuk pertumbuhan S. aureus adalah 7,0-7,5. Pada 

umumnya Staphylococcus aureus dapat tumbuh pada medium 

yang biasa dipakai di laboratorium bakteriologi. Pada keadaan 

mati bakteri ini masih dapat menghasilkan enterotoksin misal 
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pada makanan yang telah membusuk. Staphylococcus aureus 

menyebabkan penyakit melalui kerja toksin tanpa memperhatikan 

infeksi invasif. Keracunan makanan karena enterotoksin ditandai 

mual muntah dan diare. Bakteri ini bisa dijumpai pada kulit yang 

terluka atau jerawat dan dapat berkembang secara cepat, sehingga 

akan menimbulkan infeksi atau penyakit bagi manusia.
90

 Selain 

kemampuan berkembang biak yang cepat bakteri ini juga mampu 

untuk menyebar secara luas ke dalam jaringan. 

 

Gambar 2.12. Bakteri Staphylococcus aureus.
91

 

 

F. Hipotesis 

Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya 

dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan 

penelitian di lapangan baik secara objek pengujian maupun dalam 

pengumpulan data. Selain sebagai penunjuk proses penelitian, 

sesungguhnya eksistensi penelitian kuantitatif itu sendiri yang 

terpenting adalah menguji hipotesis. Sebagai penunjuk proses 

penelitian, hipotesis juga didesain berdasarkan kepentingan suatu 

penelitian. Karena itu dalam penelitian kuantitatif, sejak awal peneliti 

harus sudah mengetahui untuk apa hipotesis dirancang. Peneliti juga 
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harus tahu apakah suatu penelitian harus menggunakan hipotesis 

ataukah tidak.
92

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Kombucha buah nanas tidak berpengaruh dalam 

menghambat aktivitas bakteri Eschericia coli dan 

Staphylococcus aureus, dan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap konsentrasi gula yang berbeda. 

H1 : Kombucha buah nanas berpengaruh dalam menghambat 

aktivitas bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus, dan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

konsentrasi gula yang berbeda. 
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