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I .  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Produk fermentasi yang kini banyak berkembang di masyarakat, mulai dari 

makanan fermentasi serta minuman fermentasi. Tingginya tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menyebabkan banyak makanan dan  

seseorang mengkonsumsi minuman berubah dari waktu kewaktu. Ciri pokok 

perubahan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya pemanfaatan minuman 

kesehatan. Minuman kesehatan ini termasuk dalam pangan fungsional karena 

mempunyai kandungan komponen aktif yang dapat memberikan efek terhadap 

kesehatan. Fungsi dasar dalam pangan fungsional yaitu sensory, nutritional, 

physiological. Salah satu minuman yang memiliki efek menguntungkan bagi 

tubuh adalah Kombucha.  

Kombucha merupakan produk minuman dari hasil fermentasi antara substrat 

dengan gula oleh mikroorganisme (Acetobacter xylinum dan beberapa jenis  

khamir). Produk minuman kombucha memilki potensi sebagai minuman penyegar 

karena memiliki rasa segar dan mengandung banyak vitamin Velicanski (2007), 

menyatakan bahwa minuman kombucha memiliki aktivitas antioksidan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan minuman yang belum diolah menjadi minuman 

kombucha. 

Umumnya kombucha dibuat dengan bahan dasar teh hijau maupun teh 

hitam yang ditambahkan gula, namun sekarang banyak penelitian kombucha 

dengan menggunakan bahan baku dedaunan dan buah-buahan  yang memiliki 

kandungan antioksidan tinggi. Buah merupakan produk yang berdayaguna sebagai 

penunjang gizi masyarakat. Salah satunya adalah buah apel, buah ini banyak 
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mengandung antioksidan baik untuk tubuh. Menurut Hidayat dkk. (2006), 

kombucha selain dibuat dari teh juga dapat dibuat dari berbagai bahan baku 

seperti apel, wortel, dan sebagainya. 

Buah apel merupakan buah yang mudah tumbuh didaerah beriklim tropis 

seperti di Indonesia. Salah satu kota penghasil buah apel adalah kota Batu, 

Malang. Buah Apel banyak diolah menjadi berbagai produk olahan seperti sari 

apel, dodol apel, kripik, jenang dan olahan lainnya. Apel juga mengandung 

betakaroten. Betakaroten memiliki aktivitas sebagai provitamin A yang berguna 

untuk menangkal serangan radikal bebas penyebab berbagai penyakit 

degenerative (Ikrawan, 1996).  

Pada penelitian ini menggunakan kombucha dengan konsentrasi 5%, 10%  

dan 15% diharapkan untuk meningkatkan nilai gizi dari apel yang diolah menjadi 

minuman fermentasi, buah apel dapat diolah menjadi kombucha dengan 

penambahan inokulum kombucha ini diharapkan mampu meningkatkan 

kandungan antioksidan pada minuman kombucha yang dihasilkan. Semakin lama 

fermentasi minuman kombucha selama 8 hari, 10 hari dan 12 hari maka 

berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan oleh sari apel tersebut. 

Menurut Jayabalan dkk. (2006), Teh kombucha menunjukkan bahwa 

peningkatan aktivitas antioksidan selama proses fermentasi. Lamanya proses 

fermentasi akan menentukan kemampuan pertumbuhan suatu mikroorganisme 

pada saat fermentasi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi senyawa 

bioaktif yang akan dihasilkan pada kombucha. 
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1.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi kombucha dan lama fermentasi 

terhadap sifat fisiko kimia sari apel. 

2. Untuk mengetahui perbedaan jumlah konsentrasi kombucha terhadap sifat 

fisiko kimia sari apel. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama fermentasi terhadap sifat fisiko 

kimia sari apel.  

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi kombucha dan lama fermentasi 

terhadap sifat fisiko kimia sari apel. 

2. Diduga pebedaan penambahan jumlah konsentrasi kombucha berpengaruh  

terhadap sifat fisiko kimia sari apel. 

4. Diduga perbedaan lama fermentasi berpengaruh terhadap sifat fisiko kimia sari 

apel.  

 

 

 


