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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik obyek penelitian 

a. Rosella 

Rosella yang digunakan pada penelitian ini adalah rosella kering yang 

didapatkan dari petani rosella di Denpasar yang disortir secara makroskopis 

dengan melihat warna dan terdapat atau tidaknya jamur pada bunga kering 

yang akan digunakan. Adapun rosella yang dipilih untuk digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan kombucha teh rosella ini adalah rosella kering yang 

tidak terdapat jamur, kering merata pada kelopak, tidak busuk, dan masih 

memiliki warna merah kehitaman.  Total rosella yang digunakan sebanyak 250 

gram yang dibagi menjadi lima sesuai jumlah variasi waktu sampel uji yang 

akan di buat. Pada masing – masing wadah uji di masukkan 50 gram rosella 

kering yang selanjutnya di rebus dengan 50 ml air hingga berwarna kemerahan 

lalu diberikan gula sebanyak 10% dari volume lalu di homogenkan. Setelah 

homogen teh rosella tersebut ditunggu hingga hangat kuku untuk dilakukan 

proses selanjutnya. 

b. Kombucha 

Dalam pembuatan kombucha diperlukannya bantuan SCOBY dalam 

proses fermentasi. SCOBY yang digunakan berasal dari Inidhya Kombucha 

yang berada di Sesetan, Denpasar Selatan, Bali. Dalam proses pembuatan 

kombucha ini SCOBY yang digunakan memiliki diameter 8 cm dan terdapat 
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satu buah di setiap wadah fermentasi, wadah fermentasi yang digunakan pun 

harus steril dan berbahan dasar kaca. SCOBY yang sudah disiapkan di 

celupkan ke dalam larutan teh rosella manis yang sudah hangat kuku lalu di 

ditambahkan starter kombucha yang sudah tersedia di dalam kemasan 

sebanyak 10% dari volume lalu di tutup dengan tissue yang diikat dengan karet 

gelang. Lalu di diamkan selama variasi waktu yang telah di tentukan yaitu 

selama 6 hari, 8 hari, 10 hari, 12 hari dan 14 hari. 

c. Kontrol kerja 

Dalam penelitian ini terdapat dua kontrol kerja yang digunakan yaitu 

kontrol positif dan kontrol negatif yang dimana kontrol positif yang digunakan 

pada penelitian ini adalah cakram antibiotik Ciprofloxacin dan untuk kontrol 

negatif yang digunakan pada penelitian ini adalah aquadest steril yang di uji 

dengan dua kali pengulangan, yang dimana hasil yang di dapatkan di 

bandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh Clinical And 

Laboratory Standards Institute (CLSI) yaitu sensitif, intermediet, dan resisten. 

2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri 

Hasil uji zona hambat kombucha teh rosella terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli dengan lima perlakuan yaitu fermentasi hari ke-6, ke-

8, ke-10, ke-12 dan ke-14 serta dua kontrol yakni kontrol negatif dan kontrol 

positif dengan pengulangan sebanyak 3 kali pada bahan uji dan 2 kali pada 

kontrol kerja menggunakan metode difusi cakram yang menunjukkan 

penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli yang ditandai 

dengan terbentuknya zona bening disekitar cakram yang telah diberikan zat uji 

yaitu kombucha teh rosella pada media MHA. 
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adapun hasil dari uji kontrol yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 5 

seperti berikut : 

Tabel 5 

Diameter Aktivitas Antibakteri Kombucha Teh Rosella dan Kontrol 

Waktu 

Fermentasi 

Pengulangan (mm) Rata-

rata 

(mm) 

Interpretasi 

Hasil 

Kategori 

Zona 

Hambat 

I II III    

Hari ke-6 7,60 7,70  6,50  7,27 Terdapat zona 

hambat 

Sedang 

Hari ke-8 7,90  8,40  7,60  7,97 Terdapata zona 

hambat 

Sedang 

Hari ke-10 9,00  8,50  7,80  8,43 Terdapat zona 

hambat 

Sedang  

Hari ke-12 9,50  9,90  9,30  9,57 Terdapat zona 

hambat 

Sedang 

Hari ke-14 11,60  13,10  13,50  12,73 Terdapat zona 

hambat 

Kuat 

Kontrol ositif 

Ciprofloxacin 

40,80 41,11 - 40,95 Terdapat zona 

hambat 

Sensitif 

Kontrol negatif 

aquadest steril 

0 0 - 0 Tidak terdapat 

zona hambat 

Tidak 

ada 

 

Berdasarkan tabel 5, terdapat perbedaan hasil diameter dari 

pengulangan pertama hingga ketiga. Kategori diameter zona hambat kombucha 

teh rosella terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli paling besar 

dihasilkan pada fermentasi hari ke- 14 yaitu sebesar 13,50 mm dengan kategori 

kuat sedangkan diameter paling kecil dihasilkan pada waktu fermentasi hari 

ke-6 yaitu sebesar 6,50 mm dengan kategori sedang. Sedangkan untuk hasil 

yang didapatkan dari dua kali pengulangan pada kelompok kontrol di dapatkan 

hasil rerata sebesar 40,95 dengan kategori sensitif dan pada kelompok negatif 

tidak terdapat zona hambat yang dihasilkan.  
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3. Uji Statistik 

Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk. Pada uji ini data dikatakan berdistribusi normal (simetris) karena 

seluruh data mendapatkan nilai Sig. > 0,05. 

Dilanjutkan dengan uji One Way ANOVA dan LSD. Adapun hasil uji 

berikut ditampilkan pada tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6  

Hasil Uji Statistik One Way ANOVA dan LSD 

LSD ANOVA 

Waktu Fermentasi Waktu Signifikan Sig.  

Hari ke-6 Hari ke-12 .001  

 Hari ke-14 .000  

Hari ke-8 Hari ke-12 .012  

 Hari ke-14 .000  

Hari ke-10 Hari ke-14 .000  

Hari ke -12 Hari ke-6 .001 .000 

 Hari ke-8 .012  

 Hari ke-14 .000  

Hari ke - 14 Hari ke-6 .000  

 Hari ke-8 .000  

 Hari ke-10 .000  

 Hari ke-12 .000  

 

Berdasarkan tabel 6 setelah dilakukan uji One Way ANOVA diperoleh 

sig sebesar (0,000) < 0,05, yang artinya signifikan, ada perbedaan zona hambat 

pertumbuhan Escherichia coli pada berbagai waktu fermentasi kombucha teh 

rosella. Lalu untuk hasil LSD dari lima variasi waktu fermentasi, waktu 

fermentasi hari ke-14 dikatakan signifikan terhadap ke lima variasi waktu 

karena seluruh hasil yang didapatkan < 0,05 sehingga dapat diartikan terdapat 

perbedaan zona hambat yang bermakna.  
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik obyek penelitian  

a. Rosella 

Pada penelitian ini rosella yang digunakan merupaka rosella kering, 

penggunaan rosella kering memiliki tujuan agar bunga yang di gunakan tidak 

cepat membusuk yang diakibatkan oleh kadar air yang dimiliki cukup banyak 

sehingga kemungkinan dapat mempengaruhi hasil uji yang dilakukan 

(Ayuningtyastuty, 2009). Selain itu menurut Puspitasari (2013) seduhan 

kelopak rosella kering memiliki keefektifan lebih baik dari pada seduhan 

kelopak rosella segar. Rosella yang sudah di rebus menghasilkan cairan 

berwarna merah yang dihasilkan dari kandungan antosianin yang memberikan 

pigmen warna merah alamai dan bersifat antioksidan. Rosella di percaya 

memiliki komponen nutrisi yang penting seperti vitamin, mineral dan asam 

amino essensial. Selain itu kandungan rosella memiliki kandungan lainnya 

seperti flavonoid dan vitamin C dalam jumlah tinggi yang memiliki antibakteri.  

b. Kombucha  

Pada penelitian ini sampel uji yang digunakan adalah kombucha teh 

rosella yang telah dilakukan fermentasi sesuai dengan waktu yang sudah 

ditentukan yaitu selama 6 hari, 8 hari, 10 hari, 12 hari dan 14 hari. Selain rosella 

penggunaan SCOBY juga memiliki pengaruh dalam proses fermentasi yang 

dimana sebelum dilihat kembali apakah SCOBY masih layak digunakan untuk 

pembuatan kombucha. Dikarenakan jika SCOBY yang digunakan sudah tidak 

layak atau mati teh yang dihasilkan pun menjadi tidak baik. Adapun ciri-ciri 

SCOBY yang sudah mati dapat dilihat dari fisik, bau dan juga rasanya. Jika 
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dilihat dari fisik, SCOBY yang mati memiliki ciri-ciri berwarna coklat 

kehitaman, mudah sobek, tingkat kelenturan dan kekenyalannya berkurang, 

mudah ditumbuhi mold karena scoby tidak mampu lagi memproduksi asam 

asetat yang dimana asam tersebut merupakan zat yang melindungi SCOBY dari 

serangan mold, tidak ada baby SCOBY baru yang terbentuk selama fermentasi. 

Cenderung berada didasar larutan tanpa pernah naik ke permukaan. Jika dilihat 

dari bau, SCOBY yang mati tidak memiliki bau khas fermentasi dan cenderung 

berbau teh basi, terkadang baunya menyengat seperti tumbuhan yang 

membusuk. Dan uji yang terakhir yang dapat dilakukan jika dicurigai SCOBY 

mati adalah uji rasa yang dimana walaupun proses fermentasi lebih dari tujuh 

hari, rasa asam khas fermentasinya tidak begitu terasa dan cenderung memiliki 

rasa menyerupai teh basi (Adi, 2017). Dalam proses fermentasi kombucha 

rosella wadah yang digunakan diharapkan menggunakan wadah atau toples 

yang berbahan dasar kaca atau keramik. Hal itu dikarenakan jika menggunakan 

wadah yang berbahan dasar dari logam atau plastik lalu bereaksi dengan 

kombucha yang menggandung asam hal itu dapat mengakibatkan terjadinya 

reaksi sehingga dapat mempengaruhi hasil dari kombucha itu sendiri (Afifah, 

2010). 

Pada umunya pematangan kombucha dilakukan dengan lama 7-14 hari 

hal itu dikarenakan rasa serta asam yang dihasilkan cukup namun jika kurang 

dari 7 hari kombucha belum terasa dan asam yang dihasilkan belum terbentuk 

secara kompleks, dan jika lebih dari 14 hari kombucha dirasa cukup asam dan 

menjadi cuka (Afifah, 2010). Maka dari pada itu pemilihan sampel uji yang 

difermentasi selama 6 hari, 8 hari, 10 hari, 12 hari dan 14 hari guna melihat 
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seiring lama waktu fermentasi perubahan apa yang terjadi terhadap zona 

hambat yang di hasilkan. 

c. Kontrol kerja 

Dalam melakukan penelitian terdapat kelompok kontrol kerja yang 

terdiri dari kontrol negatif dan kontrol positif. Adapun kontrol positif  bertujuan 

untuk memastikan metode yang dilakukan sudah benar atau belum yang 

ditunjukkan dengan adanya zona hambat. Sedangkan, kontrol negatif  

bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya aktivitas pada pelarut (Fitriana, 

2018).  

Kontrol positif yang digunakan sebagai kontrol kerja adalah Antibiotik 

Ciprofloxacin 5 µg yang berfungsi untuk mengkonfirmasi beberapa hal yaitu, 

mengetahui bahwa isolat bakteri uji layak digunakan, daya difusi zat, ketepatan 

konsentrasi suspensi bakteri, validasi zona hambat yang terbentuk serta untuk 

mengetahui bahwa media pertumbuhan untuk pengujian zona hambat bakteri 

yang akan digunakan dalam kondisi layak digunakan atau baik dan guna 

melihat kemampuan antibiotik Ciprofloxacin dapat berdifusi ke dalam media 

dan membentuk zona hambat.  

Kontrol negatif yang digunakan sebagai kntrol kerja adalah aquadest 

steril yang bertujuan memastikan dalam pengerjaan uji tidak terdapat 

kontaminasi serta bahan atau pelarut yang digunakan tidak memiliki zona 

hambat terhadap bakteri. 

Berdasarkan hasil pengukuran serta diameter zona hambat yang 

terbentuk pada kontrol positif dengan antibiotik Ciprofloxacin yang dilakukan 

sebanyak 2 kali pengulangan memiliki rerata sebesar 40,95 mm. Penggolongan 
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kategori zona hambat dari antibiotik dapat dibandingkan dengan menggunakan 

tabel CLSI yang memiliki kategori yaitu resisten, intermediet, dan sensitif.  

Apabila diameter zona hambat yang dihasilkan oleh kontrol positif jika 

dibandingkan dengan tabel CLSI didapatkan hasil  ≥ 26 mm, maka kontrol 

tersebut termasuk kategori sensitif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli. Ciprofloxacin merupakan antibiotik dengan golongan 

flouroqinolone yang mempunya daya antibakteri lebih kuat dan sektrum 

Ciprofloxacin memiliki aktivitas yang sangat luas, baik terhadap bakteri gram 

positif maupun gram negatif (Pratiwi et al., 2018). Mekanisme kerja antibiotik 

Ciprofloxacin dengan menghentikan pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik. 

Ciprofloxacin bekerja dengan menghambat mekanisme kerja enzim DNA 

girase yang berperan dalam pembelahan sel bakteri, dan diketahui bahwa 

bakteri yang resisten terhadap ciprofloxacin mencapai 100% terhadap bakteri 

Enterobacter aerogenes, Acinetobacter baumanii, Klebsiella ozaenae, 

Raoultella ornithynolytica, Morganella morganii, Staphylococcus 

saprophyticus dan 84,6% terhadap bakteri Escherichia coli (Muslim dkk., 

2020). 

Pada penelitian ini digunakan aquadest steril sebagai kontrol negatif 

yang dimana dari hasil pengukuran diameter zona hambat pada kontrol negatif 

tersebut adalah 0 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa aquadest steril tidak 

memiliki kandungan antibakteri atau kandungan zat aktif lainnya yang dapat 

menghambat pertumbuhan dari bakteri Escherichia coli. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa aquadest steril tidak memiliki pengaruh dalam 

pembentukan zona hambat terhadap bakteri Escherichia coli. 
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2. Uji Aktivitas Antibakteri  

Berdasarkan hasil pengukuran diameter zona hambat pada waktu 

fermentasi hari ke-6 didapatkan rerata sebesar 7,27 mm, waktu fermentasi hari 

ke-8 didapatkan rerata sebesar 7,97 mm, waktu fermentasi hari ke-10 

didapatkan rerata sebesar 8,43 mm, waktu fermentasi hari ke-12 didapatkan 

rerata sebesar 9,57 mm dan waktu fermentasi hari ke-14 didapatkan rerata 

sebesar 12,73 mm. Berdasarkan kategori diameter zona hambat bahan alam 

maka waktu fermentasi hari ke-6, ke-8, ke-10 dan ke-12 termasuk dalam 

kategori sedang, dikatakan masuk dalam kategori sedang dikarenakan range 

zona hambat yang dihasilkan memiliki diameter 6 – 10 mm. Sedangkan pada 

waktu fermentasi hari ke-14 termasuk kedalam kategori kuat, dikarenakan 

range zona hambat yang dihasilkan memiliki diameter 11-20 mm. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chofidah dkk., (2019) 

menunjukan kombucha rosella dengan konsentrasi ekstrak 20, 30, dan 40 gram 

yang difermentasi selama 7 hari yang diujikan terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Adapun hasil yang di dapat untuk pengujian 

terhadap bakteri Staphylococcus dengan konsentrasi ekstrak 20 gram sebesar 0 

mm, konsentrasi ekstrak 30 gram sebesar 1,5 mm dan konsentrasi ekstrak 40 

gram sebesar 5 mm. Sedangkan hasil yang di dapat untuk pengujian terhadap 

bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi ekstrak 20 gram sebesar 0 mm, 

konsentrasi ekstrak 30 gram sebesar 1,8 mm dan konsentrasi ekstrak 40 gram 

sebesar 6,5 mm. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dimana pada pengujian terdahulu 
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menggunakan berbagai konsentrasi ekstrak rosella sedangkan yang dilakukan 

oleh penulis menggunakan berbagai waktu fermentasi.  

Zona bening atau zona hambat terbentuk dikarenakan adanya aktivitas 

metabolit sekunder dan asam asetat yang terkandung dalam sampel uji. Dalam 

penelitian ini sampel uji yang digunakan adalah kombucha rosella yang dimana 

dari komponen sampel uji memiliki kandungan seperti flavonoid, tanin, 

katekin, alkaloid dan saponin. Flavonoid mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan cara menginhibsi asam nukleus sintesis sehingga membran 

sitoplasma dan juga metabolisme bakteri terganggu dan dapat mengalami 

kematian sel. Mekanisme kerja dari saponin sebagai antibakteri dengan cara 

menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya 

permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan 

keluar. Selanjutnya kandungan tanin yang terkandung dalam rosella mampu 

menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel 

bakteri tidak dapat terbentuk. Katekin sebagai antibakteri mampu merusak 

membran lipid bilayer yang akan mengakibatkan kehilangan struktur sel dan 

fungsinya sehingga sel dapat mengalami kematian (Arifianti, 2015). 

Selain kandungan dari rosella yang mempu sebagai antibakteri, 

kandungan yang dihasilkan dalam pembentukan kombucha yaitu asam asetat 

pun berperan sebagai antibakteri dengan cara mendenaturasi protein yang dapat 

menyebabkan aktivitas metabolisme sel bakteri terhenti sehingga mampu 

mengambat bakteri gram positif maupun gram negatif (Cholidah,dkk, 2020). 

Struktur dinding sel bakteri gram negatif lebih kompleks dibandingkan dengan 

struktur dinding sel bakteri gram positif. Bakteri gram negatif terdiri dari tiga 
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lapisan dalam, sedangkan bakteri gram positif hanya memiliki lapisan tunggal 

pada selnya. Struktur sel bakteri gram negatif yang relatif kompleks juga akan 

membuat senyawa antibakteri lebih sukar masuk ke salam sel bakteri 

(Hamidah,dkk, 2019). Menurut CLSI (2020), Bakteri Escherichia coli resisten 

terhadap antibiotik Ampicillin, Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Ceftazidime, 

Ertapenem dan Gentamicin.  

Seperti hasil yang didapatkan diameter zona hambat yang terbentuk 

cenderung meningkat sebanding dengan meningkatnya waktu fermentasi, 

namun pada situasi terterntu zona hambat antibakteri yang terbentuk tidak akan 

selalu berbanding lurus dengan naiknya waktu fermentasi dari antibakteri. Hal 

itu terjadi karena perbedaan kecepatan difusi senyawa dari antibakteri pada 

media agar serta jenis dan konsentrasi dari senyawa antibakteri yang berbeda 

(Hamzah, 2019). Namun pada penelitian ini tidak dilakukan kontrol media 

sehingga pada hasil uji antibakteri hari ke 6 dan ke – 10 terdapat mold atau 

parasit penggangu yang mungkin di dapat akibat kontaminasi selama proses 

penelitian maka dari pada itu pemilihan media yang baik dalam melakukan 

penelitian sangat penting dilakukan agar hasil yang di bentuk menjadi 

maksimal maka untuk kedepannya dalam proses penelitian pentingnya 

dilakukan kontrol media guna menghindari dan dapat mengkontrol parasit atau 

pencemar lainnya.  

Hasil diameter zona hambat berbagai macam waktu fermentasi 

kombucha teh rosella terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli pada 

penelitian ini didapatkan peningkatan hasil dari berbagai waktu fermentasi 

yang dilakukan, peningkatan ini disebabkan semakin lama waktu fermentasi 
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yang dilakukan maka zat aktif yang terkandung seperti asam asetat yang 

dihasilkan pun mengalami peningkatan. Semakin lama waktu fermentasi yang 

dilakukan maka semakin banyak kandungan antimikroba dalam cakram disk 

yang menghambat pertumbuhan dari bakteri Escherichia coli dengan 

terjadinya hal tersebut maka zona hambat yang dibentuk juga semakin besar.  

3. Uji statistik 

Hasil pengukuran diameter zona hambat yang diperoleh dari penelitian 

kombucha teh rosella dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli menunjukkan adanya perbedaan pada setiap waktu fermentasi. Data yang 

diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan uji statistika.  

Uji pertama yang dilakukan adalah uji normalitas atau uji Shapiro Wilk, 

apabila hasil uji normal kemudian dilanjutkan dengan uji One Way ANOVA 

dan uji LSD. Pada penelitian pertama yaitu uji Shapiro Wilk data dikatakan 

berdistribusi normal maka dari data tersebut seluruh data berdistribusi normal 

dan dilanjutkan dengan uji One Way ANOVA untuk mengetahui perbedaan 

zona hambat pertumbuhan Escherichia coli dengan menggunakan kombucha 

teh rosella dengan waktu fermentasi yang berbeda. Setelah dilakukan analisa 

data yang diperoleh adalah Sig. (0,000) < (0,05) , yang artinya terdapat 

perbedaan zona hambat pertumbuhan Escherichia coli pada berbagai waktu 

fermentasi kombucha teh rosella. 

Selanjutnya dilakukan uji LSD untuk mengetahui perbedaan zona 

hambat antara masing-masing konsentrasi yang dapat menghambat 

pertumbuhan Escherichia coli dan diperoleh hasil waktu fermentasi hari ke -

14 signifikan terhadap seluruh variasi waktu fermentasi yaitu p (0,000) ˂ ɑ 
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(0,05), sehingga dengan hal tersebut dapat dikatakan waktu fermentasi hari ke-

14 mampu membentuk zona hambat lebih baik dari pada waktu fermentasi 

lainnya. Dari hasil pengukuran diameter zona hambat pada penelitian ini 

didapatkan peningkatan rerata diameter zona hambat pada setiap tingkatan 

waktu fermentasi. Perbedaan diameter zona hambat tersebut dipengaruhi oleh 

waktu fermentasi karena semakin lama waktu fermentasi yang dilakukan 

kandungan zat terutama kandungan asam yang dihasilkan pun meningkat. 

  


