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IV. Hasil dan Pembahasan 

 

4.1. Keasaman Total, pH.  Ketebalan Koloni 

Jamur dan Berat Kering Sel pada Beberapa 

Perlakuan. 

  Pada beberapa perlakuan seri pengenceran kopi yang 

digunakan, diperoleh data pH dan keasamanan total larutan hasil 

fermentasi, ketebalan koloni jamur dan berat kering  yang disajikan 

dalam bentuk diagram dan tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1. Hasil Pengukuran pH, Keasaman Total, Ketebalan Jamur 

dan Berat Kering 

No Perlakuan 
pH 

Awal 

Keasaman 

Total (%) 

Ketebalan 

Jamur (cm) 

Berat 

Kering 

(gram) 

1 A 5.26 55.16 0.33 2.76 

2 B 5.24 115.94 0.28 2.20 

3 C 5.23 145.27 0.28 2.15 

4 D 5.22 158.01 0.26 1.97 

5 E 5.21 145.84 0.22 1.83 

Keterangan : 

A : Pengenceran 2.5g/250ml 

B : Pengenceran 4.5g/250ml 

C : Pengenceran 6.5g/250ml (Kontrol) 

D : Pengenceran 8.5g/250ml 

E : Pengenceran 10.5g/250ml 

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa pengenceran kopi 

tidak memberikan perbedaan pH yang signifikan, rata-rata pH adalah 

5.23. Keasaman total pada perlakuan A adalah 55.16% merupakan 

total asam paling rendah, perlakuan B 11.954%, perlakuan C 

145.27%, perlakuan D 158.01%  merupakan total asam paling tinggi, 

dan perlakuan E 145.84%. Ketebalan jamur paling besar adalah pada 

perlakuan A dengan ketebalan 0.33 cm, perlakuan B dan C 0.28cm, 

perlakuan D 0.26cm, dan perlakuan E yang paling kecil setebal 

0.22cm. Berat kering jamur berbanding lurus dengan ketebalan jamur 
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yaitu perlakuan A 2.76g, perlakuan B 2.20g, perlakuan C 2.15g, 

perlakuan D 1.97g dan perlakuan E 1.83g. 

Menurut Sreeramulu  (2000) dalam proses fermentasi oleh 

jamur kombu, glukosa diubah menjadi berbagai jenis asam, vitamin 

dan alkohol oleh  bakteri Acetobacter xylinum. Selain glukosa juga 

dihasilkan fruktosa yang berasal dari inversi sukrosa (gula tebu yang 

ditambahkan ke dalam media) oleh khamir. Pembentukan etanol 

dilakukan oleh khamir dan pembentukan selulosa oleh Acetobacter 

xylinum. Glukosa dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur 

fosfat pentosa oleh bakteri asam asetat, sebagian besar fruktosa 

diubah menjadi asam asam organik. Sel kapang akan menghidrolisis 

sukrosa membentuk glukosa dan fruktosa untuk produksi ethanol, 

sedangkan bakteri akan mengkonversi glukosa membentuk asam 

glukonat dan fruktosa dikonversi membentuk asam asetat. 

Acetobacter sp dalam kultur kombu mengoksidasi etanol menjadi 

asetaldehid selanjutnya menjadi asam asetat. Akumulasi dari masing-

masing metabolit selain membentuk asam glukuronat, asam laktat, 

vitamin juga akan menghasilkan  asam-asam amino, antibiotik, serta 

zat-zat lain. Asam klorogenetik atau asam klorogenat yang dihasilkan 

akan mengurangi efek kafein yang terdapat di dalam kopi. Selain itu 

asam klorogenetik juga berperan sebagai antioksidan yang dapat 

melawan molekul-molekul radikal bebas dan perusak sel kanker 

(Allen, 1998).  

 

 
Diagram 1. Histogram Kadar Keasaman Total pada Fermentasi Kopi 
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Dari tabel 1 dan diagram 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

keasaman total paling tinggi dihasilkan pada pengenceran 

8,5g/250ml, dan yang paling rendah berada pada pengenceran 

2,5g/250ml. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh dari media 

kopi dalam proses metabolisme jamur kombu, karena konsentrasi 

gula yang digunakan dalam setiap perlakuan sama. Dari penelitian 

yang telah dilakukan oleh Suryono (2012) dapat diketahui bahwa 

kafein bersifat asam dengan pH 6.9 dan bersifat sebagai inhibitor 

pertumbuhan mikroba. Dari penelitian yang dilakukan dengan 

menumbuhkan Acetobacter xylinum dan Sacharomyces cerevisiae, 

Sacharomyces ludwigii, pada medium kopi yang telah dihilangkan 

kafeinnya (decaffeinated) didapatkan pengukurun kadar alkohol, 

kadar gula pereduksi dan total asam tertitrasi yang lebih tinggi 

daripada seduhan dari kopi robusta dan arabika yang mengandung 

kadar kafein lebih tinggi. Rendahnya nilai pengenceran menyebabkan 

total kafein dalam larutan kopi juga lebih kecil jika dibandingkan 

dengan pengenceran 10.5g/250ml, sehingga pada pengenceran 

2.5g/250ml jamur kombu lebih efektif dalam memulai proses 

fermentasi. Keefektifan dalam proses fermentasi juga ditandai dengan 

berat kering jamur pada pengenceran 2.5g/250ml adalah yang paling 

besar yaitu rata-rata sebesar 2.75g dibandingkan dengan pengenceran 

10.5g/250ml yang hanya rata-rata sebesar 1.86 g. Meskipun total 

asam yang dihasilkan pada pengenceran 2.5g/250ml berbanding 

terbalik dengan ketebalan dan berat kering jamur, hal tersebut dapat 

dipahami karena dalam jamur kombu juga terdapat bakteri Actobacter 

xylinum. Asam asetat yang dihasilkan selama proses fermentasi akan 

kembali dioksidasi lebih lanjut oleh Acetobacter xylinum ketika 

jumlah gula dalam media kopi mulai habis.  Menurut Mandel (2004) 

bakteri Acetobacter xylinum bersifat “overoxidizer” yaitu dapat 

mengubah asam asetat dalam medium fermentasi menjadi CO2 dan 

H2O, apabila gula dalam medium fermentasi telah habis 

dimetabolisir, sehingga konsentrasi asam asetat dalam kombucha 

hanya meningkat sampai batas tertentu lalu mengalami penurunan, 

tetapi selaput selulosa akan terus tumbuh. Kopi yang merupakan 

media serta gula yang menjadi substrat pertumbuhan jamur kombu, 

digunakan lebih cepat pada pengenceran 2.5g/250ml. Asam asetat 
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dimanfaatkan oleh Acetobacter xylinum sebagai substrat agar tercipta 

kondisi yang optimum untuk pertumbuhannya dan untuk membentuk 

CO2 dan H2O.  

Total asam pada pengenceran 8.5g/250ml lebih tinggi selain 

dikarenakan adanya konsentrasi asam karboksilat yang terlarut, 

kandungan kafein, juga adanya pembentukan asam laktat dari proses 

fermentasi sehingga meningkatkan nilai total asam meskipun akan 

kembali turun jika nilai kepekatannya terlalu tinggi, karena kehadiran 

kafein juga akan menghambat proses fermentasi oleh jamur kombu 

terutama bakteri Acetobacter xylinum, dalam proses awal 

pertumbuhannya. Asam asetat yang tadinya telah terbentuk pada 

pengenceran 2.5g/250ml kembali difermentasi oleh bakteri 

Acetobacter xylinum, sehingga pada saat pengukuran keasaman total, 

nilai asam pada pengenceran 2.5g/250ml menjadi kecil. Pada 

pengamatan diketahui, bahwa lapisan jamur kombu sudah terbentuk 

agak tebal pada pengenceran 2.5g/250ml dihari ke 3 setelah 

perlakuan, sedangkan pada pengenceran 10.5g/250ml, masih terlihat 

seperti selaput tipis.  Adanya perbedaan antara total asam dan 

ketebelan jamur diduga dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya 

adalah laju fermentasi dari jamur kombu itu sendiri. 

 

 
Diagram 2. Berat Kering Jamur Kombu 
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Diagram 3. Ketebalan Jamur 
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konsumsi sumber karbon tersebut oleh galur yang satu tapi sebaliknya 

dapat merangsang konsumsi sumber karbon oleh galur yang lain. Hal 

ini menjelaskan tetap terbentuknya lapisan selulosa pada pengenceran 

10.5g/250ml walaupun tidak setebal pada pengenceran yang lebih 

kecil.  Pada fermentasi teh atau kopi terdapat nutrisi-nutrisi yang 

dapat membuat Acetobacter xylinum tumbuh dan membentuk 

selulosa. Acetobacter xylinum menghasilkan selulosa sebagai produk 

metabolit sekunder, sedangkan produk metabolit primernya adalah 

asam asetat. Semakin banyak kadar nutrisi, semakin besar 

kemampuan menumbuhkan bakteri tersebut maka semakin banyak 

Acetobacter xylinum dan semakin banyak selulosa yang terbentuk. 

Faktor-faktor pertumbuhan yang mempengaruhi kemampuan 

Acetobacter xylinum menghasilkan selulosa selain ketersediaan 

nutrien pada medium, juga pH medium antara 3-6, suhu lingkungan 

antara 20 - 28° C. Menurut Multazam (2009), ada beberapa tahap 

dalam biosintesis selulosa yaitu aktivasi monomer, transfer monomer 

teraktivasi dari dalam sel ke luar sel dan penyusunan polimer. Enzim 

yang terlibat dalam sintesis selulosa tertambat dan terikat pada 

membran sel sehingga laju sintesis tidak turun dengan adanya 

pencucian. Nutrisi dan ion-ion tertentu yang dapat mengkatalisasi 

aktivitas bakteri sangat depengaruhi oleh sintesis polisakarida oleh 

bakteri. Peningkatan konsentrasi nitrogen dalam subtrat dapat 

meningkatkan jumlah polisakarida yang terbentuk, sedangkan ion-ion 

bivalen seperti Mg
2+

 dan Ca
2+

 diperlukan untuk mengontrol kerja 

enzim ektraseluler dan membentuk ikatan dengan polisakarida 

tersebut. Aktivitas pembuatan nata hanya terjadi pada kisaran pH 

antara 3,5-7,5, sedangkan pH optimum untuk pembentukan nata 

adalah 4. Suhu yang memungkinkan untuk pembentukan nata adalah 

pada suhu kamar antara 28-32 
0
C (Multazam, 2009). 
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4.2. Hasil Uji Organoleptik pada Beberapa 

Sampel 

Dari hasil uji organoleptik dengan 30 responden yang diambil 

secara acak, baik dari wanita maupun laki-laki didapatkan presentasi 

nilai per indikator  yang dimuat dalam bentuk tabel dan diagram 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik per Indikator 

No Perlakuan 
Rasa 

(%) 
Warna(%) Bau(%) 

1 A 47.33 43.33 50.67 

2 B 49.33 54.67 55.33 

3 C 51.33 58.67 57.33 

4 D 56.67 74 64.67 

5 E 62 81.33 59.33 

Keterangan : 
A : Pengenceran 2.5g/250ml 

B : Pengenceran 4.5g/250ml 

C : Pengenceran 6.5g/250ml (Kontrol) 

D : Pengenceran 8.5g/250ml 

 E : Pengenceran 10.5g/250ml 

 

Tabel 3. Hasil Total Uji Organoleptik  

No Perlakuan Nilai Total (%) 

1 A 47.11 

2 B 51.78 

3 C 54.44 

4 D 64.67 

5 E 67.78 

Keterangan : 

A : Pengenceran 2.5g/250ml 

B : Pengenceran 4.5g/250ml 

C : Pengenceran 6.5g/250ml (Kontrol) 

D : Pengenceran 8.5g/250ml 

 E : Pengenceran 10.5g/250ml 
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Diagram 4. Skor Uji Organoleptik per Indikator 
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khas aromanya, karena L-theanine telah bereaksi dengan komponen-

komponen teh lainnya sehingga mengurangi aroma khas pada teh. Hal 

ini juga diduga terjadi dalam media yang menggunakan kopi, di mana 

semakin pekat pengencerannya maka semakin hilang khas kopinya 

(Dufresne dan Farnworth, 2000). Ditinjau dari hasil penghitungan 

nilai total uji organoleptik semua indikator yang diujikan, maka 

diketahui bahwa 10.5g/250ml mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu 

sebesar 67.78%. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa dalam 

merasakan indikator-indikator yang diujikan, perbedaan antara wanita 

dan pria tidak terlalu menonjol, walaupun sebagian besar peserta 

perempuan sangat tidak menyukai rasa asam pada kopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


