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PENGARUH PEMANFAATAN GULA AREN TERHADAP 
JUMLAH MIKROBA DAN KETEBALAN NATA PADA TEH  
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Drs. Mades Fifendy, M.Biomed, Irdawati, S.Si. M.Si, Ola Fitriana, S.Si  
 Universitas Negeri Padang  

E-mail: madesfifendy@yahoo.co.id  
 

ABSTRAK  
Teh  kombucha  merupakan  minuman  hasil  fermentasi  teh  dengan 

menggunakan campuran kultur bakteri dan khamir. Gula merupakan sumber 
karbon yang penting bagi pertumbuhan sel mikroba. Dibandingkan dengan gula 
tebu, gula aren mempunyai beberapa kelebihan diantaranya kandungan sukrosa gula 
aren jauh lebih tinggi dari gula tebu, kandungan mineral dalam gula aren lebih 
banyak dibandingkan gula tebu dan dilihat dari segi kesehatan, gula aren jauh 
lebih alami dan lebih aman digunakan sehingga gula aren dapat digunakan dalam 
meningkatkan pertumbuhan mikroba dan ketebalan nata teh kombucha. Penelitian  
ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemanfaatan  gula  aren dengan 
kadar dan lama fermentasi yang berbeda terhadap jumlah mikroba dan ketebalan 
nata pada teh kombucha serta mengetahui berapa kadar dan lama fermentasi 
yang optimum dalam meningkatkan jumlah mikroba dan ketebalan nata pada teh 
kombucha.  

Penelitian ini telah dilakukan dari   Februari - April 2011 di Laboratorium 
Mikrobiologi Jurusan Biologi dan Laboratorium Analisis Kimia Jurusan Kimia 
FMIPA UNP. Penelitian ini adalah eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap 
dalam Faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor A = kadar gula dan faktor B = lama 
fermentasi dan 3 ulangan. Data yang didapat dianalisis dengan uji ANOVA dan 
dilanjutkan dengan uji DNMRT pada taraf 5%.  

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kadar  gula  aren  dan  
lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata. Dari hasil jumlah mikroba 
terlihat perlakuan yang paling tinggi jumlahnya adalah perlakuan A0B2 (kadar gula 
pasir 50 % dan lama fermentasi 10 hari) yaitu 16,26. Namun tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan A3B2, A4B2, A2B2. Pada hasil ketebalan nata pada 
teh kombucha, nata yang paling tebal terdapat pada perlakuan A3B3 (kadar gula aren 
50 % dan lama fermentasi 15 hari).  
Kata kunci :Teh kombucha, gula aren.  
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PENDAHULUAN  
 

Teh  kombucha  merupakan  minuman  hasil  fermentasi  teh  dengan 
menggunakan campuran kultur bakteri dan khamir, sehingga diperoleh citarasa 
asam dan terbentuk lapisan nata. Teh kombucha telah lama dikenal diberbagai negara 
Eropa dan Jepang. Teh kombucha dapat digunakan untuk mengatasi masalah 
kesehatan seperti tekanan darah tinggi,  reumatik,  obesitas,  migrain, diabetes  
melitus (Hidayat dkk.,  2006). Teh kombucha juga dapat berpotensi mematikan 
beberapa bakteri patogen seperti Escherichia  coli,  Pseudomonas aeruginosa dan 
Staphylococcus aureus (Aditiwati dan Kusnadi, 2003). 

Menurut Hidayat dkk., (2006), proses fermentasi teh dimulai ketika kultur 
mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2, kemudian bereaksi dengan air 
membentuk asam karbonat, alkohol akan teroksidasi menjadi asam asetat. Kultur 
kombucha  mengandung  berbagai  macam  bakteri  dan  khamir  diantaranya 
Acetobacter xylinum, A. aceti, A. pasteurianus, Gluconobacter, Brettanamyces 
bruxellensis, B. intermedius, Candida fomata, Mycoderma, Mycotorula, Pichia, 
Sacharomyces cerevisiae dan bakteri lainnya.  

Untuk kelangsungan hidupnya mikroba memerlukan substrat misalnya 
larutan teh dan sumber karbonnya berupa gula. Kandungan yang dimiliki gula 
aren tersebut dapat mendukung jumlah mikroba yang berperan dalam fermentasi teh 
kombucha sehingga ketebalan nata teh kombucha yang dihasilkan akan lebih tebal  
dan  kandungan  senyawa  organik  dalam  teh  kombucha  akan  semakin 
kompleks. Karena itu gula aren dapat   dijadikan alternatif   pengganti gula pasir 
dalam meningkatkan jumlah mikroba serta ketebalan nata teh kombucha.  

Nainggolan (2009) menyatakan bahwa konsentrasi gula sangat 
mempengaruhi  jumlah  mikroba  dan  pembentukan  lapisan  nata.  Berat  
ringannya atau  tebal  tipisnya  lapisan  nata  yang  terbentuk  pada  suatu  
perlakuan  tergantung pada kelengkapan nutrien. 

Dalam hal ini, belum didapatkan infomasi mengenai berapa kadar gula aren dan  
lama  fermentasi yang optimum  dalam meningkatkan pertumbuhan mikroba  dan 
ketebalan  nata  tertinggi  dari  teh  kombucha. Untuk itu dilakukan penelitian 
tentang “Pengaruh Pemanfaatan Gula Aren terhadap Jumlah Mikroba dan Ketebalan 
Nata Pada Teh Kombucha”  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan gula 
aren terhadap jumlah mikroba dan ketebalan nata pada teh kombucha serta 
mengetahui kadar gula dan lama fermentasi yang optimum dalam meningkatkan 
jumlah mikroba dan ketebalan nata pada teh kombucha.  
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TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Tanaman Aren (Arenga pinnata)  

Aren termasuk dalam suku Arecaceae dan merupakan palma yang paling 
banyak digunakan setelah kelapa (nyiur). Tumbuhan ini dikenal dengan berbagai 
nama seperti enau, hanau, peluluk atau ijuk (aneka nama lokal di Sumatera dan 
Semenanjung Malaya) (Agoes, 2010). Menurut Heyne (1987 ) klasifikasi ilmiah 
Arenga  pinnata  adalah  Kerajaan  Plantae,  Divisi  Spermatophyta, Kelas  
Monocotyledoneae, Ordo Arecales, Famili Arecaceae, Genus Arenga, Spesies 
Arenga pinnata.  

Pohon aren dapat menghasilkan gula, gula aren dapat dipakai sebagai 
bahan pembantu untuk menimbulkan warna, memperkuat ketahanan warna dari 
pewarna alami dan untuk memberi warna coklat pada makanan. Gula aren cukup 
mengandung kalori tinggi dan efek sampingnya tidak begitu besar pada tubuh. 
Selain mengandung glukosa, gula aren juga   mengandung protein, mineral dan 
vitamin serta mengandung serat makanan yang bermanfaat untuk kesehatan juga 
pencernaan (Astutik, 2010).  

Gula aren selama  prosesnya  tidak  menggunakan  bahan-bahan kimia, 
sehingga gula aren juga disebut sebagai gula organik. Beda dengan gula pasir 
atau  gula  putih  yang  dibuat  dari  tebu,  dalam  proses  pembuatannya  
banyak digunakan  bahan-bahan  kimia  untuk  proses  pengendapan  kotoran,  
proses pemutihan dan proses kristalisasi gula (Kusumanto, 2010).  
 
B. Fermentasi Teh Kombucha  

Pada proses fermentasi terjadi pemecahan karbohidrat, asam amino dan 
lemak dengan bantuan enzim dari mikroba tertentu yang dapat menghasilkan 
asam organik, karbondioksida dan  zat-zat  lainnya. Proses fermentasi dapat 
menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia bahan pangan yang meliputi kadar 
alkohol, total asam dan pH (Winarno, 2002 dalam Afifah, 2010).  

Menurut Nainggolan (2009) konsentrasi asam asetat dalam kombucha hanya 
meningkat sampai batas tertentu lalu mengalami penurunan. Penurunan pH medium 
ini salah satunya disebabkan karena terurainya gula menjadi etanol oleh 
Saccharomyces  cereviceae  dan  oleh  Acetobacter  xylinum  kemudian  diubah 
menjadi asam asetat seperti pada persamaan reaksi berikut  
Glukosa Etanol + CO2   Asam asetat 
C6 H1206 C2H5OH CH3COOH 
 

Beberapa jenis gula dapat digunakan dalam pembuatan teh kombucha 
misalnya gula aren, gula  batu dan jenis  gula  lainnya. Gula aren mempunyai 
kandungan sukrosa dan mineral yang lebih tinggi daripada gula pasir sehingga 
dapat mendukung pertumbuhan mikroba yang berperan dalam fermentasi teh 
kombucha. Jika kandungan dalam teh kombucha lebih banyak dan lebih kompleks, 
maka kualitas teh kombucha yang dihasilkan akan lebih baik  
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(Karyantina, 2008). Hal ini dipertegas oleh Hidayat dkk., (2006) bahwa faktor-    
faktor yang harus diperhatikan dalam proses fermentasi adalah:  
1. Ketersediaan nutrisi, meliputi unsur C, N, P, dan K.  
2. pH medium sekitar 5,5.  
3. Suhu fermentasi 23-27˚C .  
4. Ketersediaan udara namun tidak dalam bentuk aerasi aktif.  
5. Tidak boleh ada goncangan atau getaran  
6. Tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung.  

Teh kombucha adalah larutan hasil fermentasi atau hasil peragian larutan teh, 
gula dan jamur kombu. Kombucha telah digunakan berabad-abad oleh bangsa di 
Asia karena kemampuannya menyembuhkan  berbagai gangguan penyakit, antara 
lain: mencegah dan menyembuhkan kelelahan kronis, penuaan kulit, masalah 
buang air dan penyakit lainnya (Naland, 2004 dalam Karyantina, 2008). Kandungan 
asam glukonat yang ada pada minuman kombucha mampu memperkuat daya 
kekebalan tubuh terhadap infeksi dari luar serta mempunyai kemampuan mengikat 
racun dan mengeluarkannya dari tubuh lewat urin (Hidayat dkk., 2006).  

Arauner (1929) dalam Frank (2008) menyatakan bahwa kultur kombucha telah  
digunakan oleh penduduk Asia selama ratusan tahun di tanah asalnya karena 
hasilnya yang sangat bagus sebagai obat mengatasi kelelahan, kejenuhan, 
ketegangan  syaraf,  penunda  ketuaan,  pengerasan  pembuluh  nadi,  
masalah pencernaan, reumatik, dan pembengkakan pembuluh sekitar dubur atau anus 
atau wasir, serta diabetes melitus.  

Komponen-komponen yang terbentuk selama,proses fermentasi teh 
kombucha adalah Asam asetat, Asam laktat, Asam malat, Asam oksalat, Asam 
glukonat, Asam butirat, Asam nukleat dan Asam amino.  
 
C. Pertumbuhan mikroba dan ketebalan nata teh kombucha  

Pertumbuhan  merupakan  peningkatan  komponen-komponen  sel  yang 
selanjutnya menyebabkan peningkatan ukuran sel, peningkatan jumlah sel, atau 
peningkatan kedua-duanya. Para ahli ekologi mikroba telah mengidentifikasi 
berbagai  jenis   mikroba  yang  berupa  konsorsium  bakteri  dan 
khamir. Pertumbuhan mikroba maupun golongan jamur pada kombucha ini 
tentunya sangat dipengaruhi oleh adanya sumber karbon yang cukup, suhu yang 
optimal dan kondisi pH yang cocok serta kondisi lain yang mendukung (Frank, 2008).  

Menurut Aditiwati dan Kusnadi (2003) pertumbuhan bakteri Acetobacter 
xylinum meningkat setelah hari ke 2, seiring dengan terbentuknya “nata” dengan 
ketebalan lebih kurang 1 mm (hari ke 2) sampai 12 mm (hari ke 14). Setelah hari ke 
2, kondisi substrat (medium fermentasi) sudah cocok bagi pertumbuhan sel-sel bakteri 
Acetobacter  xylinum,  karena  dihasilkannya  metabolit   oleh   aktivitas   sel-sel  
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khamir yang mengubah sukrosa dengan bantuan enzim invertase menjadi glukosa dan 
fruktosa.  

Bakteri  Acetobacter  xylinum  akan  mensintesis  glukosa  menjadi 
polisakarida atau selulosa berupa serat-serat putih atau yang sering disebut nata. 
Nata yang  terbentuk  merupakan  indikator  adanya  pertumbuhan  bakteri 
Acetobacter  sp.  Kadar  gula  dan  lama  fermentasi  sangat mempengaruhi 
pembentukan  nata,  berat  ringannya  nata  yang  terbentuk  tergantung pada 
kelengkapan nutrien (Nainggolan, 2009).  

Menurut Cahyadi (2004) dalam Elinda (2008), kualitas teh kombucha 
sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: jenis teh yang digunakan, jumlah 
starter yang ditambahkan, lama fermentasi dan jumlah nutrisi yang digunakan 
mikroba dalam proses fermentasi.  

 
METODE PENELITIAN  

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimen.  Penelitian  ini  telah 
dilaksanakan dari Februari sampai April 2011 di Laboratorium Mikrobiologi, 
Jurusan Biologi FMIPA UNP dan di Laboratorium Analisis Kimia, Jurusan 
Kimia FMIPA UNP. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau stainless steel, 
panci, kompor listrik, toples kaca, saringan, kain, erlemeyer, timbangan elektrik,  
gelas  ukur,  gelas kimia,  pH meter,  petridish,  tabung reaksi, rak lumpang, alu, kertas 
tisu, plastik warp, aluminium foil, inkubator, autoklaf, korek api,  pipet  gondok,  
piknometer, thermometer, tissu,  water  bath,  buret, magnetic stirer, pipet tetes, 
spatula, kertas koran, label, pipet mikrolit 0,1 ml, alat destilasi dan kamera.  

Bahan  yang  digunakan adalah teh bubuk bendera, gula aren dari 
Payakumbuh, air, starter kombucha, alkohol 70%, aquades, indikator 
fenolphtalein 1%, NaOH 0,1 N dan 3 N, medium NA (Natrium Agar).  

 
1. Rancangan Penelitian  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Lengkap dalam Faktorial dengan 2  faktor dan 3 ulangan, dengan kombinasi 
perlakuan sebagai berikut :  
Faktor A :Kadar Gula Faktor B : Lama Fermentasi 
A0. Gula pasir 50 % sebagai control B0. 0 hari 
A1. Gula aren 30 % B1. 5 hari 
A2. Gula aren 40 % B2.   10 hari 
A3. Gula aren 50 % B3.   15 hari 
A4. Gula aren 60 %  
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2. Pengamatan  
– Menghitung jumlah sel mikroba yang terdapat dalam larutan teh kombucha 
– Mengukur Ketebalan Nata Teh Kombucha  
– Pengukuran pH Teh Kombucha, Kadar Asam Asetat, Kadar Alkohol 
– Uji Organoleptik  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil mengenai jumlah sel 
mikroba, ketebalan nata yang dihasilkan, nilai pH, kadar asam asetat, kadar 
alkohol dan uji organoleptik terhadap warna, rasa dan aroma teh kombucha.  
 

 
1. Jumlah Sel Mikroba  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ket:  Angka-angka pada jalur yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 
signifikan 5% pada uji DNMRT.  
 

Dari  hasil  analisis  statistik  rata-  rata  jumlah  sel  mikroba  pada  
tiap perlakuan diperoleh hasil pada faktor AB F hitung= 2,535 dan F tabel = 2,00 
pada taraf signifikan 5%. Nilai F hitung > F tabel pada taraf 5% pada faktor AB. 
Dari analisis sidik ragam tersebut dapat diketahui bahwa faktor interaksi kadar gula 
dan lama fermentasi menunjukkan hasil yang berbeda.  

Hasil uji lanjut untuk interaksi antara kadar gula dan lama fermentasi 
menunjukan bahwa faktor interaksi AB pada taraf signifikan 5% pada perlakuan 
A1B3 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, perlakuan yang memiliki rata-rata 
paling tinggi adalah pada faktor A0B2 dengan rata-rata jumlah sel mikroba = 
16,26, sedangkan rata-rata yang paling rendah adalah pada faktor   A1B3 dengan 
rata-rata jumlah sel mikroba = 9,06 pada log x.  
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2.  Ketebalan Nata Teh Kombucha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dari hasil analisis statistik rata- rata ketebalan nata teh kombucha pada tiap 

perlakuan diperoleh hasil pada faktor AB F hitung= 5,121 dan F tabel =   2,27 pada 
taraf signifikan 5%. Nilai F hitung > F tabel pada taraf 5% pada faktor AB. Dari 
analisis sidik ragam tersebut dapat diketahui bahwa faktor interaksi kadar gula dan 
lama fermentasi menunjukan hasil yang berbeda nyata. 

Hasil uji lanjut untuk interaksi antara kadar gula dan lama fermentasi 
menunjukan bahwa faktor interaksi AB pada taraf signifikan 5% pada perlakuan 
A1B1 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, perlakuan yang memiliki rata-rata 
paling tinggi adalah pada faktor A3B3 dan A0B3 dengan rata-rata ketebalan  nata 5 
mm, sedangkan rata-rata yang paling rendah adalah pada faktor   A1B3 dengan 
ketebalan nata 1 mm.  

 
Derajat Keasaman pH Teh Kombucha  

Untuk interaksi antara kadar gula dan lama fermentasi menunjukan bahwa 
perlakuan yang memiliki rata-rata pH paling tinggi adalah pada perlakuan lama 
fermentasi 0 hari untuk semua perlakuan kadar gula yaitu 4,00, sedangkan ratarata 
pH paling rendah terdapat pada perlakuan dengan lama fermentasi 15 hari untuk 
semua perlakuan kadar gula yang berbeda.  
 

Kadar Asam Asetat Teh Kombucha  
Kadar asam asetat  yang paling tinggi pada  lama  fermentasi  10  hari 

terdapat pada perlakuan A3B2 yaitu 2,80 % dan yang paling rendah terdapat  
pada perlakuan A1B2 yaitu 1,80%. Untuk perlakuan A0B2 yaitu 2,70%, A4B2 
yaitu  2,50% dan A2B2 yaitu 2,10%. Sedangkan pada lama fermentasi 0 hari 
untuk semua perlakuan kadar asam asetatnya adalah 0,00%, karena belum terjadi 
fermentasi.  
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Kadar Alkohol Teh Kombucha  

Kadar alkohol yang paling tinggi pada lama fermentasi 10 hari terdapat pada 
perlakuan A1B2 yaitu 2,20 % dan yang paling rendah terdapat pada perlakuan 
A3B2 yaitu 1,61%. Untuk perlakuan A2B2 yaitu 2,00%, A4B2 yaitu 1,75% dan 
A0B2 yaitu 1,68%. Sedangkan pada lama fermentasi 0 hari untuk semua 
perlakuan kadar alkoholnya adalah 0,00%, karena belum terjadi fermentasi.  

Uji organoleptik terhadap warna, rasa dan aroma teh kombucha  

Uji organoleptik terhadap warna terlihat bahwa warna teh kombucha yang 
paling disukai panelis adalah pada perlakuan A0 dan yang kurang disukai panelis 
adalah pada perlakuan A2 dan A1. Untuk penilaian terhadap rasa teh kombucha 
yang paling disukai panelis adalah pada perlakuan dan yang kurang disukai 
panelis adalah pada perlakuan A1 dan A2 dan A4. Sedangkan untuk penilaian 
terhadap aroma teh kombucha yang paling disukai panelis adalah pada perlakuan A3 
dan yang kurang disukai panelis adalah pada perlakuan A4.  

KESIMPULAN  

Pemanfaatan gula aren dengan kadar dan lama fermentasi yang berbeda 
berpengaruh terhadap jumlah sel mikroba dan ketebalan nata teh kombucha yang 
dihasilkan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh 
pemanfaatan gula aren terhadap kualitas teh kombucha dengan melakukan uji 
kandungan asam-asam organik lainnya seperti kandungan asam glukonat pada teh 
kombucha.  
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