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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman, kesadaran masyarakat pun mulai 

berubah, salah satunya terhadap menjaga kesehatan dengan menjaga pola 

konsumsi makanan dan minuman fungsional yang memiliki manfaat bagi 

kesehatan. Contohnya adalah mengkonsumsi produk herbal yang saat ini sudah 

banyak di inovasikan seperti teh kombucha. 

Teh kombucha sesungguhnya salah satu minuman tradisional yang 

dibuat dari hasil fermentasi, namun seiring waktu minuman ini mulai populer 

dan banyak dikonsumsi masyarakat sebagai minuman herbal yang memiliki 

berbagai manfaat untuk tubuh. Pada umumnya kombucha dikenal sebagai 

jamur teh yang difermentasi selama 1-14 hari atau sesuai tingkat keasaman 

yang diinginkan, fermentasi dilakukan dengan bantuan Symbiotic Culture Of 

Bacteria and Yeast (SCOBY). Dari hasil fermentasi tersebut teh kombucha ini 

menghasilkan bermacam-macam senyawa yang sangat penting bagi tubuh 

seperti polifenol, asam organik (asam asetat, asam glukonat, asam laktat), 

vitamin B kompleks, vitamin C, enzim dan antibiotik (Firdaus dkk., 2020). 

Pembuatan teh kombucha ini dapat dipadu padankan dengan berbagai 

macam teh, contohnya teh rosella. Teh rosella diyakini di beberapa negara 

sebagai minuman kesehatan karena memiliki kandungan antioksidan yang 

tinggi, protein, vitamin C, vitamin A, mineral, dan komponen bioaktif seperti 

asam organik, fitosterol, polifenol, antosianin dan flavonoid. Manfaat dari teh 
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rosella ini sebagai antihipertensi, antikanker, diuretik, peluruh batu ginjal, 

antikolesterol, antibakteri, dan sebagainya (Suryanti dkk., 2020). 

Pemilihan kombucha teh rosella sebagai antibakteri terutama bakteri 

Escherichia coli sebagai penyebab diare, diketahui memiliki keefektifan yang 

lebih baik disebabkan oleh kandungan antibakteri flavonoid dan polifenol pada 

rosella yang mampu membentuk daya tahan tubuh guna mempertahanan diri 

dari serangan buruk lingkungan yang mampu menghambat aktivitas biologis 

(Chofidah dkk., 2019). 

Bakteri Escherichia coli merupakan  flora normal dalam tubuh manusia 

yang dapat bersifat patogen sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti 

diare. Menurut Estri (2015) bakteri Escherichia coli  merupakan penyebab 

diare dengan persentase 21,5% selain Shigella dysenteriae, Salmonella spp, 

Vibrio Cholerae dan Campylobacter jejuni. Menurut Kementerian Kesehatan 

(2021) pada tahun 2020 cakupan penderita diare di seluruh Indonesia mencapai 

44,4%  pada semua umur dan 28,9% pada balita.   

Penggunaan antibiotik sebagai pengobatan terhadap Escherichia coli 

dapat menimbulkan efek samping dan resistensi. Sehingga diperlukan 

alternatif dengan menggunakan obat tradisional atau herbal untuk 

mengatasinya salah satunya dengan mengkonsumsi Kombucha Teh Rosella 

sebagai antibakteri.  

Kombucha rosella merupakan salah satu tanaman yang memiliki 

aktivitas antimikroba, antioksidan, anti-inflamasi, antidiabetes, antihipertensi 

dan antifungial. Teh kombucha sendiri memanfaatkan pertumbuhan simbiosis 

antara yeast dan bakteri sehingga menjadi antibakteri dan mampu menghambat 
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bakteri Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus 

(Chofidah dkk., 2019). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul karya tulis ilmiah  “Uji Aktivitas Antibakteri Kombucha Teh 

Rosella Terhadap Bakteri Escherichia coli”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang 

ingin diteliti adalah : 

1. Bagaimana aktivitas kombucha teh rosella sebagai antibakteri berdasarkan 

variasi waktu fermentasi terhadap zona hambat bakteri Escherichia coli? 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui aktivitas kombucha teh rosella sebagai antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli. 

2. Tujuan khusus 

a. Menganalisa hubungan antara kombucha teh rosella sebagai antibakteri 

Escherichia coli. 

b. Menganalisa zona hambat bakteri Escherichia coli terhadap variasi waktu 

fermentasi kombucha teh rosella. 

c. Menganalisa perbedaan aktivitas antibakteri terhadap waktu fermentasi  

kombucha teh rosella 

  



4 
 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai zona hambat serta keefektifan kombucha teh rosella sebagai 

antibakteri Escherichia coli, serta juga diharapkan sebagai sarana 

perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk peneliti 

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis 

dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh khususnya tentang aktivitas 

antibakteri. 

b. Untuk instansi 

Memberikan informasi tentang pengaruh kombucha teh rosella 

terhadap aktivitas antibakteri Escherichia coli. 

c. Untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang 

aktivitas antibakteri teh kombucha terhadap bakteri Escherichia coli. 

  


