
 

4 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Apel 

Apel (Malus sylvestris Mill) adalah tanaman yang berasal dari daerah 

subtropics. Di Indonesia beredar dua jenis apel, yaitu apel impor dan apel local. 

Terdapat empat varietas apel yang dikembangkan oleh petani, yaitu manalagi, 

Anna, Rome beuty, dan Wangling (Sari dkk, 2012). 

 

          Gambar 1. Apel (Malus sylvestris Mill) (Dokumentasi Pribadi) 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus 

Spesies : Malus sylvestris Mill 

Sumber : Ristek (2000) 

 Tanaman apel dapat hidup subur didaerah yang mempunyai temperature 

udara dingin. Tanaman apel di Eropa dibudidayakan terutama didaerah subtropics 

bagian utara, sedangkan apel lokal di Indonesia yang terkenal berasal dari daerah 

Malang, Jawa Timur yang disebut seebagai apel Malang dan Berasal dari daerah 

Gunung Pangrango, Jawa Barat. Tanaman apel di Indonesia dapat tumbuh dan 
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berkembang dengan baik apabila dibudidayakan pada daerah yang mempunyai 

ketinggian sekitar700-1200 meter diatas permukaan laut (Sulfrida, 2006) 

2.1.1 Klasifikasi Buah Apel 

 Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong, bagian pucuk 

berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan renggang, 

tetapi setelah tua menjadi halus dan mengikat. Warna buah hijau kemerah-

merahan, hijau kekuning-kuningan, berbintik-bintik, merah tua dan sebagainya 

sesuai dengan varietas ( soelarso, 1997). 

Apel manalagi mempunyai rasa manis waaupun masih muda dan 

aromanya harum bentuk buahnya bulat dan kulit buahnya berpori putih. Jika 

dibungkus kulit buahnya bewarna hijau muda kekuningan sedangkan jika 

dibiarkan terbuka warnanya akan tetap hijau. Diameter buah berkisar 507 cm dan 

berat 75-100gram/ buah (hapsari dan Estiasih, 2015). 

2.1.2 Kandungan Kimia Buah Apel 

 Apel memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, citarasa, aroma, maupun 

tekstur apel sebenranya dihasilkan kurang dari 230 komponen kimia serta 

beragam asam seperti asam asetat, asam format,dan 20 jenis asam lain.kandungan 

alkohol berkisar 30-40 jenis eser seperti, etil asetat dan100 jenis karbonil seperti 

formaldehyde daan asetaldehide (Ikrawan, 1996). 

Menurut Khurniyati dan Estiasih (2015), buah apel kaya akan kandungan 

serat, fenol, dan fitokimia. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1,Kandungan 

kimia buah apel varietas manalagi, Rome Beauty, dan Anna 
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Table 1. Kandungan Kimia buah Apel Varietas Manalagi, Rome Beuty, dan 

Anna 

Komponen Manalagi Rome Beauty Anna 

Total Gula (%) 8.29 9.79 11.50 

Total Asam (%) 0.32 0.35 0.39 

Mh 4.62 3.65 3.46 

Vitamin C 7.43 11.42 8.18 

Sumber : Khurniyati dan Estiasih (2015)  

 Senyawa fitokimia pada buah apel yang berfungsi sebagai antioksidan 

adalah senyawa fenolik, golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, 

tokoferol dan asam-asam organik fungsional. Apel juga mengandung betakaroten. 

Betakaroten memiliki aktivitas sebagai provitamin A yang berguna untuk 

menangkal serangan radikal bebas penyebab berbagai penyakit degenerative 

(Ikrawan, 1996). 

 Buah apel memiliki manfaat diantarnya menurunkan kadar kolestrol, 

mencegah penyakit jantung dan stroke menurunkan berat badan  menjaga 

kesehatan gigi. Rahasia apel sebagai pencegah penyakit terletak pada kandungan 

pektinnya yang merpakan serat larut dalam air. Pectin merupakan salah satu tipe 

serat kasar yang memunyai beberapa kegunaan. Karena merupakan serat yang 

berbentuk gel, pectin dapt memperbaiki otot pencernaan dan mendorong sisa 

makanan pada salutran pembuangan.pektin juga dikenal sebagai kolestrol darah. 

Selain itu, pectin juga dapat menyerap kelebihan air daam susu dan mempebaiki 

feses serta meningkatkan dan menghilangkan racun dla isi usus. (Husada, 2000). 

2.2 Sari Buah 

 Pengertian produk minuman sari buah (fruit juice) menurut SNI 01-3719-

1995 adalah minuman ringan yang dibuat dari sari buah dan air minum dengan 

atau tanpa penambahan gula dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. 

Definisi sari buah menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 



 

7 

 

Makanan Nomor HK. No. HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori 

Pangan mengatur definisi dan karakteristik dasar sari buah, terkait ketentuan 

bahan baku, proses pengolahan dan produk jadi, adalah cairan yang diperoleh dari 

bagian buah yang dapat dimakan yang dicuci, dihancurkan, dijernihkan (jika 

dibutuhkan), dengan atau tanpa pasteurisasi dan dikemas untuk dapat dikonsumsi 

langsung. Sari buah dapat berisi hancuran buah serta berpenampakan keruh atau 

jernih. Produk sari buah dapat dibuat dari satu atau campuran berbagai jenis buah. 

Pada sari buah hanya dapat ditambahkan konsentrat jika berasal dari jenis buah 

yang sama.  

 Sari buah merupakan hasil pengepresan atau ekstraksi buah yang sudah 

disaring. Pembuatan sari buah terutama ditujukan untuk meningkatkan ketahanan 

simpan serta daya guna buah-buahan. Pembuatan sari buah dari tiap-tiap jenis 

buah meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi prinsipnya sama (Kemenristek RI 

2010). Sari buah dibuat dengan cara menghancurkan daging buah dan kemudian 

ditekan agar diperoleh sarinya. Gula ditambahkan untuk mendapatkan rasa manis. 

Pengawet dapat ditambahkan untuk memperpanjang daya simpan. Selanjutnya 

cairan disaring, dibotolkan, kemudian di pasteurisasi agar tahan lama. Pemurnian 

sari buah bertujuan untuk menghilangkan sisa serat-serat dari buah dengan cara 

penyaringan, pengendapan atau sentrifugasi dengan kecepatan tinggi yang dapat 

memisahkan sari buahdari serat-serat berdasarkan perbedaan kerapatannya. Sari 

buah yang tidak dimurnikan akan berakibat terjadinya pengendapan di dasar 

botol. Hal tersebut tidak diinginkan karena akan menurunkan penerimaan 

konsumen(Muchtadi, 1977).  
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Tabel 2. Standart Nasional Indonesia Syarat Mutu Minuman Sari Buah  

No  Kriteria Uji Satuan  Persyaratan  

1. Keadaan  

-           Aroma 

-           Rasa 

 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

2. Padatan Terlarut % Min 15,5 

3.  Bahan Tambahan Makanan 
- Pemanis buatan 
- Pewarna tambahan 

- Pengawet 

 

- 

- 

- 

 

Tidak boleh ada 

Sesuai SNI 01-

0222 

Sesuai SNI 01-

0222 

4. Cemaran Logam 
- Timbal (Pb) 
- Tembaga (Cu) 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 
- Arsen (Ar) 

mg/Kg Maks 0,3 

Maks 5,0 

Maks 5,0 

Maks 40,0 

Maks 0,03 

Maks 0,2 

5. Cemaran Mikroba 

Angka lempeng total 

Koliform 

E. coli 

Salmonella 

Kapang  

Khamir 

 

Koloni/ml 

APM/ml 

APM/ml 

- 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

 

Maks 2×    

Maks 20 

Maks 3 

Negatif 

Maks 

Maks 

Sumber : SNI 01-3719-1995 

2.3 Kombucha 

Kombucha berasal dari kata kombu dan cha. Kombu berasal dari nama 

seorang tabib dari Korea dan cha berarti teh. Kombucha merupakan kumpulan 

dari khamir dan bakteri yang ditumbuhkan pada media air teh hijau atau teh hitam 

yang manis (Frank, 1995). 

Kombucha merupakan hasil fermantasi yang melibatkan peran simbiosis 

antara khamir dan bakteri asam asetat (Nugroho, 2013). Menurut Rinihapsari 

(2008), kombucha adalah minuman yang terbuat dari teh dan gula yang 

difermentasikan dengan bantuan kultur kombucha. Kultur kombucha merupakan 
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kumpulan dari beberapa jenis mikroorganisme (Acetobacter aceti  dan beberapa 

jenis khamir).  

 

Gambar 2. Starter Kombucha (Frank, 1995) 

Masyarakat Indonesia mengenal kombucha sebagai jamur teh atau jamur 

dipo. Kombucha merupakan fermentasi teh menggunakan campuran kultur bakteri 

dan khamir sehingga diperoleh citarasa asam dan terbentuk lapisan nata. 

Kombucha dipercaya masyarakat dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

kesehatan, seperti darah tinggi atau darah rendah, rematik, obesitas, arthritis, 

diabetes, dan lainnya (Hidayat, 2006). 

 Starter kombuch hidup di lingkungan nutrisi larutan teh manis yang akan 

tumbuh secara terus-menerus hingga membentuk susunan yang berlapis. Koloni 

pertama akan tumbuh di lapisan paling atas dan pertumbuhannya akan memenuhi 

lapisan tersebut, kemudian disusul oleh pertumbuhan berikutnya yang semakin 

lama semakin tebal dengan bentuk yang mengikuti wadah (Naland, 2004). 
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Tabel  3. Standart Nasional Indonesia Syarat Mutu Minuman Fermentasi  

    Persyaratan 

No Karakteristik Uji Satuan Tanpa perlakuan panas 

setelah fermentasi 

Dengan perlakuan panas 

setelah fermentasi 

   Normal Tanpa 

Lemak 

Normal Tanpa 

Lemak 

1 Keadaan:      

1.1 Kenampakan Bau - Cair Cair 

1.2 Rasa - Normal/khas Normal/khas 

1.3 Homogenitas - Homogen Homogen 

2 Lemak(b/b) % Min 0,6 Maks 0,5 Min 0,6 Maks 0,5 

3 Padatan susu tanpa 

lemak (b/b) 

% Min 3,0 Min 3,0 

4 Protein(Nx6,38)(b/b) % Min 1,0 Min 3,0 

5 Abu (b/b) % Maks 1,0 Maks 1,0 

6 Keasaman tertitrasi % 0,2 s.d 0,9 0,2 s.d 0,9 

7 Cemaran logam      

7.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,02 Maks 0,02 

7.2 Merkuri (Hg) mg/kg Maks 0,03 Maks 0,03 

8 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks 0,1 Maks 0,1 

9 Cemaran mikroba:      

9.1 Bakteri Coliform APM/ml Maks 10 Maks 10 

9.2 Salmonella sp/25ml - Negatif Negatife 

9.3 Listeria 

monocytogenes/25ml 

- Negatif Negatife 

10 Kultur starter Koloni/ml Min 1x    - 

Sumber: SNI 7552:2009 

2.3.1 Kultur Kombucha 

 Kulttur kombucha merupakan lapisan bersifat gelatinod dan liat seperti 

nata, berbentuk piringan datar. Sturktur ini tersusus atas selulosa hasil 

metabolisme bakteri asam asetat. Kultur kombucha ini berbentuk mula-mula 

berupa lapisan tipis seperti film dipermukaan cairan teh, dan semakin lama 

tumbuh meluas dan menebal secara berlapis. Kultur kombucha dapat terletak 

mengapung dipermukaan cairan atau kadang tenggelam dalam medium teh 

(Rinihapsari dan Richter, 2015) 

Kultur kombucha merupakan kumpulan koloni yang merupakan hubungan 

simboasis antara bakteri dan khamir/yeast/jamur bersel satu. Berbagai penelitian 

yang dilkaukan dibanyak negara menunjukan bahwa kultur kombucha terdiri dari 
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koloni mekroorganisme yang jenisnya bervariasi antara kultur yang dijumpai di 

satu negera dengan yang tumbuh di negara lain. Hal ini bisa dipahami karena 

proses  fermentasi kombucha memerlukan aerasi yang cukup, sehingga tidak 

dilakukan dalam kondisi tertutup rapat, maka masuknya mikroorganisme dari 

udara dan lingkungan sekitar sangat mungkin terjadi. Rendahnya laju kontaminasi 

oleh mikoorganisme pathogen dan pembususk pada kombucha menunjukan 

bahwa di dalam kombucha terdapat senyawa yang bersifat sebagai anitbiotik, 

selain itu keasaman yang relatif tinggi menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

mikroorganisme sealin yang terdapat dalam kultur kombucha. (Rinihapsari dan 

Richter, 2008). Kultur kombucha ini biasa disebut SCOBY (Simbiotik Culture of 

Bacteria and Yeast). Bakteri utama berasal dari genus Acetobacter dan komponen 

khamir (Wong, 2001). 

Menurut Greenwalt, et al., (2012), kultur kombucha terdiri dari beberapa 

mikroorganisme seperti pada tabel 4. 

Table 4. Mikroorganisme dalam Kultur Kombucha 

Mikroorganisme Spesies 

Bakteri 

Acetobacter xylinum, Acetobacter 

aceti, Acetobacter pasteurianus, 

Gluconobacter 

Khamir 

Brettanomyces, Bretanomyces 

bruxellensis, Brettanomyces 

intermedius, Candida, Candida 

fatama, Maycoderma, Mycotorula, 

Phichia, Pichia membrana efacius, 

Saccharomyces, Saccaromyces 

cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae 

subp. Aceti, Scizoccharomyces, 

Torula, Torulaspora debruecki, 

Toruoplasis, Zygosaccharomyches, 

Zygosaccharomyces bailli, 

Zigosaccharomyces rouziz. 

Sumber : Grennwalt, et al., (2000 
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2.3.2 Fermentasi Kombucha dan Perubahannya 

 Proses fermentasi diawali oleh pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa oleh aktivitas khamir. Glukosa selanjutnya  diubah menjadi alcohol dan 

CO2 yang beraksi dengan air membentuk asam karbonat. Akohol yang terbentuk 

dioksidasi oleh Acetobacter  sebagai bakteri utama dalam kultur menjadi 

astaldehid lalu menjadi asam asetat. Aktivitas biokimia yang kedua dari 

Acetobcter  adalah pembentukan asam glukonat dari glukosa. Aktivitas lain dari 

Acetobacter  (khususnya A. xylinum) adalah mengubah glukosa menjadi selulosa 

yang selanjutnya akan menjadi massa sel yang bisa dipindahkan ke media baru 

sebagai starter (Rinihapsari, 2008). 

 Fruktosa yang ada dalam media fermentasi akan diubah menjadi asam 

asetat dan sejumlah asam glukonat. Kultur dam waktu bersamaan juga akan 

menghasilkan asam-asam organic lainnya. Jika gula dalam media telah habis 

dikonsumsi, kultur akan berhenti tumbuh tetapi tidak mati. Bakteri asam asetat 

memanfaatkan etanol yang ada untuk membentuk asam asetat. Adanya asam 

asetat menstimulais khamir untuk memproduksi etanol kembali. Interaksi 

simbiosis ini ditemukanabatara Gluconobacte dan Saccharomyces cerevisiae 

(Rinihapsari, 2008). 

Baktei Acetobacter xylinum mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam 

glukonat dan asam organic lain pada waktu yang bersaamaan. Selain itu, 

mensisntesis glukosa menjadi polisakarida atau selulosa yang berupa serat-serat 

putih. Selulosa membentuk lapisan nata secara bertahap hingga mencapai  

ketebalan sekitar 12 mm pada akhir fermentasi yang dapat digunakan sebagai 

inokulim pada proses fermentasi selanjutnya (Aditiwati dan Kusnadi, 2003). 

Proses fermentasi pada kombucha lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3. 
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1. Fermentasi Alkohol 

Glukosa 

Glikolisis 

Asam Piruvat 

Piruvat dekarboksilase     

Asetaldehid 

Alkohol dehidrogenase 

     Etanol 

Gambar 3. Proses Fermentasi alkohol (Metha dkk, 2012) 

 Gambar 3. menjelaskan tentang fermentasi alkohol pada khamir (Yeast) 

akan mendegradasi heksosa (glukosa, fruktosa) melalui glikolisis menjadi asam 

piruvat. Selanjutnya asam piruvat tersebut dikorboksilat oleh enzim dekarboxilase 

piruvat menjadi asetaldehid, juga menghasilkan CO2. Kemudian, asetaldehid 

diubah menjadi etanol oleh enzime alkohol dehidrogenase (Mehta et al, 2012) 

2. Fermentasi Asam asetat 

Etanol 

Alkohol dehidrogenase 

Asetaldehid 

Aldehid dehidrogenase 

Asetil CoA 

Fosfatransasetilase 

Asetil fosfat 

Asetat kinase 

      Asam asetat 

Gambar 4. Proses Fermentasi Asam Asetat (Metha dkk, 2012) 
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 Setelah alkohol dihasilkan, maka dilakukan fermentasi asam asetat, 

dimana bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam asetat, 

kemudian bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam asetat secara 

aerob (Hidayat, 2006) 

Konsentrasi asam asetat dalam kombucha hanya akan meningkat sampai 

batas tertentu lalu mengalami penurunan. Hal ini terjadi Karena pemanfaatan 

asam asetat lebih lanjut oelh Acetobacter xylinum ketika gula dalam media telah 

habis. Penurunan kadar asam ini juga dikarenakan fermentasi etanol oleh khamir 

juga mengalami penurunan karena pH yang sangat rendah (Rinihapsari,2008). 

 Selama proses fermentasi terjadi aktivitas mikroorganisme yang 

berlangsung secara simultan dan sekuensial. Semakin lama waktu fermentasi, 

semakain banyak asam yang dihasilkan, sehingga apabila fermentasi tidak segera 

dihentikan kombucha menjadi sangat berbahaya utnuk dikonsumsi karean dapat 

menyebabkan iritasi pada lambung. Biasnaya hal ini terjadi jika kombucha 

difermentasi lebih dari 14 hari. Fermentasi bisa dihentikan dengan cara 

mengambuil kultur kombucha dari media kemudia memindahkan kombucha yang 

sudah jadi ke dalam botol tertutup dan menyimpan dalam lemari es (Greenwalt, 

Ledford, Steinkraus, 2006).  

2.3.3 Kandungan Kimia Kombucha 

 Menurut Novar (1996), kandungan nutrisi kombucha (tiap 120 ml) adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 5. Kandungan Zat Gizi Pada Kombucha Teh 

Zat Gizi Kandungan 

Kalori 40 kal 

Total Lemak 0 g 

Sodium 0 g 

Total Karbohidrat 8 g 

Gula 8 g 

Protein 0 g 

Vitamin C 0,1152 mg 

Asam Folat 0,6420 mg 

Riboflavin 1,1594 mg 

Sumber : Novar (1996) 

Mikroba dalam kombucha merubah larutan teh menjadi berbagai senyawa 

lain yang berkhasiat yatu jenis asam (asam asetat, asam glukoronat, asam laktat, 

asam karbonat, asam folat, asam glukonat, asam chondroitin sulfat, asam 

hyaluronic dan asam usnat), vitamin (B1, B2, B3, B6, B12, B15 dan C) serat 

polifenol yang memiliki efek antioksidan kuat. Berikut ini kandungan asam 

organik dalam kombucha (Naland, 2004): 

a) Asam asetat merupakan bagian terbesar dari asam yang dihailkan selama 

proses fermentasi. Asam asetat mempunyai fungsi untuk mengikat kotsin  

dan bisa menjadi bentuk ester yang mudah larut dalam air, sehingga mudah 

dikeluarkan dalam tubuh. 

b) Asam glukoronat berfungsi mengikat toksin dan logam-logam berat, dan 

mempunyai efek jangka panjang yaitu membangkitkan sistem pertahanan 

tubuh. 

c) Asam glukonat mampu menurunkan kadar glukosa darah. Asam glukonat 

juga dapat memperkuat daya kekebalan tubuh terhadap ifeksi serta 

mempunyai kemampuan untuk mengikat toksin dan mengeluarkan dari 

dalam tubuh melalui urin (Hidayat, 2006) 
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d) Asam laktat dan Asam karbonat yang terkandung dalam kombucha dapat 

membantu mencegah kangker  dengan cara mengatur kesetabilan pH darah. 

e) Asam amino yang dihasilkan berperan sebagai bahan untuk membangun 

protein yang bermanfaat, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu 

tubuh membentuk hormon-hormon pertumbuhan. 

f) Asam folat berperan membantu produksi sel-sel darah, menyembuhkan 

luka, membentuk otot serta membantu proses pembelahan sel. 

g) Asam kondroitin berperan menjaga keutuhan dan kesehatan persendian 

h) Asam hialuronat berperan sebagai pelumas, sehingga fungsi sendi tetap 

terjaga dengan baik. (Naland, 2004) 

Sehingga kombucha dapat dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. 

Kombucha memiliki manfaat dalamm enyembuhkan berbagai penyakit 

diantaranya reumatik, diabetes militus, mengurangi resiko kanker, memperlancar 

buang air besar dan meurunkan tekanan darah (rahayu dan Tuti, 2009). 

2.3.4 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembuatan Kombucha 

 Kombucha merupakan produk minuman tradisioanl hasil fermentasi 

larutan teh dan gula yng memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu rasa asam 

manis, mengandung berbagai vitamin dan mineral seta asam-asam organic. 

Fermentasi kombucha dipengaruhi oleh beberpa factor lingkungan, seperti jumlah 

inoculum (bibit), suhu inkubusi, Ph, Kadar sukrosa awal dan dibantu oleh kultur 

khamir dan bakteri asam asetat (Frank, 1991). 
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Menurut Gandjar dan Syamsurizal (2006), ada tiga faktor penting dalam proses 

fermentasi yaitu : 

1. Inokulum, yaitu bahan (padat atau cair) yang mengandung spora atau 

konidia atau sel khamir yang sengaja ditambahakan pada substrat. 

2. Substrat atau bahan yang akan didegrasi oleh fungi yang ditambahakan. 

3. Bioreaktor  yaitu tempat berlangsungnya proses-proses penguraian substrat 

oleh mikroorganisme. 

Menurut Fardiaz (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

bakteri adalah zat makanan, pH, air, oksigen, dan senyawa penghambat 

pertumbuhan. Sedangkan menuruut Buckle (1987), selain zat makanan, suhu, pH 

dan aktifitas air, pertumbuha bakteri juga dipengaruhi oleh waktu, sebagai berikut: 

1. Zat makanan 

Komponen kimiawi dan bahan makanan dapat ikut menentukan jenis 

mikroorganisme yang dominan didalam bahan makanan tersebut. 

Komponen kimiawi tersebut sangat menenetukan jmlah zat-zat gizi yang 

paling penting untuk perkembangan mikroorganisme. 

2. Suhu Pertumbuhan 

Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dengan dua cara 

yang berlawanan, yaitu (1) apabila suhu mengalami kenaikan sekitar suhu 

optimalnya, kecepatan metabolism naik dan pertumbuhan dipercepat 

sedangkan bila suhu turun sekitar suhu optimalnya, kecepatan metabolism 

akan menurun dan pertumbuhan jugan diperlambat. Selanjutnya, Winarno 

(1993), menyebutkan bahwa setiap penuruna 8
0
C akan membuat kecepatan 

reaksi berkurang menjadi setengahnya. (2) bila suhu naik hingga diatas 
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suhu maksimal atau turun dibawah suhu minimal, maka pertumbuhan 

mungkin akan terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif dan sel-sel 

mngalami kematian. 

Fermentasi kombucha sebaikanya dilakakuakn dalam wadah yang 

stril terbuat dari kaca, akrean wadah yag terbuat dari logam dapat beraksi 

dengan asam yang terkandung dalam kombucha. Suhu fermentasi 

kombucha yang idela adlalah 27 – 30 
0
C. Hal ini disebabkan kareana 

aktivitas pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme pada kombucha 

timbuh optimal pada suhu 30
0
C. Pada suhu  inkubasi 25

0
C dibutuhkan  

energi aktivasi yang lebih tinggi utnuk kerja enzim, sehingga aktivitas 

mikroorganisme dalam membentuk asam asetat akan terhambat. 

sedangkan pada suhu inkubasi yang cukup tinggi dapat terjadi inaktivasi 

enzim, Karena diduga sebagaian protein-enzim terdenaturasi pada suhu 

tinggi, sehingga akan mengurngi produksi asam asetat oleh 

mikroorganisme (Aditiwati dan Kusnadi, 2003). 

3. pH 

setiap organisme memiliki kisaran pH tertenut yang masih memungkinkan 

bagi pertumbuhannya dan juga mempunyai pH optimum. Pada umumnya, 

mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran suhu 6,6-8,0 dan niali pH luar 

pada kisaran 2,0-1,0 sudah bersifat merusak. Menurut Tarigan (1998), 

mikroorganisme juga memerlukan pH tertentu untuk pertumbuhannya, 

namun pada umumnya bateri meiliki kisaran pH yang sempit, yaitu sekitar 

pH 6,5-7,5 atau pada pH netral. 
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4. Aktifitas Air 

Jumlah air yang terkandung didalam bahan makanan atau larutan disebut 

sebagai aktivitas air (water activity). Jenis mikroorganime yang berbeda 

membutuhkan jumlah air yag berbeda pula untuk pertumbuhannya. Bakteri 

umumnya memerlukan media yang memiliki nila aw tinggi (0.91), khamir 

membutuhkan nlai aw 0.87-0.91, sedangkan kapang membutuhkan nilai aw 

yang lebih rendah lagi, yaitu 0.80-0.87. 

5. Ketersediaan Oksigen 

Masing-masing organisme membutuhkan jumlah oksigen yang berbeda 

untuk metabolismnya. Ada organisme yang tidak membutuhkan oksigen 

sama sekali untuk pertumbuhannya (anaerob), ada yang membutuhkan 

sedikit oksigen (mikroaerofil) dan ada yang dapat tumbuh dan berkembang 

biak pada kondisi lingkungan yang cukup oksigen maupun tidak ada 

oksigen sama sekali (anaerob fakultatif). 

6. Senyawa Penghambat 

Pertumbuhan baketeri juga dipengaruhi oleh senywa-senyawa dalam 

bahan makanan yang bersifat anitimikroba yang secara ilmiah ada di 

dalam bahan makanan tersebut maupun yang sengaja ditambhakan seperti 

asam benzoate dan asam sorbat. Yuliani (2007), mikroorganisme 

kombucha dapat tumbuh dengan optimal pada kadar medium 0.5%. pada 

persentase ini, mikroorgansime kombucha dapat melaukan metabolism 

degan baik karean zat aktif yang tekandung didalam medium tidak 

mempunyai pengaruh antimikroba yang signifikan terhadap pertumbuhan 
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dan metabolism bakteri kombucha.sedangkan pada presentasi yang lebih 

tinggi, zat anti mikroba yang terdapat pada medium dapat menghambat 

pertumbuhan dan metabolism mikroorganisme kombucha. 

7. Waktu 

Waktu anatara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda pada setiap 

jenis  mikroorgansme, tergantung dari spesies dan kondisi lingkungannya. 

Menurut Fardiaz (1992), perbedaan dalam sifat-sifat sel suatu organisme 

dan mekanisme petumbuhannya menyebabakan perbedaan dalam 

kecepatan pertumbuhan. Umunya, semakin komplek dalam sifat-sifat sel 

organisme, maka waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah sekian 

lama. Bakteri membelah lebih cepat dari pada khamir, sedangkan khamir 

lebih cepat dari pada kapang. Bakteri membelah secara cepat dan tumbuh 

maksimal dalam waktu 45 menit, khamir baru membelah dengan cepat 

dalam waktu 90 menit, kemudian kapang membelah dalam waktu 180 

menit. Perberdaan mekanisme pertumbuhan pada tiap-tiap sel suatu 

organisme berbeda-beda, umumnya semakin komplek mikroorganisme, 

maka waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah akan semakin 

lama. Proses pematangan kombucha terjadi antara 7-10 hari, karean pada 

saat ini rasa kombucha sudah terasa nikamat. Jika kurang dari 7 hari, enim  

kombucha belum terasa dan jika lebih dari 10 hari, kombucha sudah terasa 

cukup asam. Kombucha merupakan agen penghasil senyawa biokimia 

kandungan gula didalmmya menjadi berbagai Jenis asam dan vitamin yang 

berkhasiat (Naland, 2004). 

 



 

21 

 

2.3.5  Efek Kombucha Bagi kesehatan 

 Pemanfaatan kombucha sebagai minuman suplemen makanan dan 

pencegah berbagai macam penyakit sebenarnya sudah lama diterapakan di 

beberapa negara Asia. Kultur mikroorganisme dalam kombucha merupakan jenis 

mikroorganisme non-patogen yang tidak menimbulakan gangguan penyakit. 

Bahkan zat-zat yang ihasilkan dari fermentasi tersebut memiliki potensi 

antibakteri terhadap bakteri pathogen (Naland, 2004). 

 Teh kombucha merupakan minuman fungsinal yang menempati posisi di 

antara minuman konvensional dan obat, sehinggga dapat digunakan dalam 

pencegahan suatu penyakit (Jayabalan et al, 2007). Menuru Suhuirman (2012), 

teh kombucha dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan daya tahuan tubuh, 

bukanpenyembuh bagi semua penyakit. 

 Teh kombucha dapat dikategorikan sebagai minuman fungsional. Hal ini 

dikarenakan tehkombucha memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan dan 

kebugaran tubuh. Fermentasi teh kombucha menghasilkan berbagai asam organik 

seperti asam asetat, asm folat, asamglukoronat, asam glukonat, asam laktat,asam 

malat, asam amino esensial, berbgai macam vitamin B, vitamin C, dan mineral. 

Komponen-komponen tersebut memeberikan kontribusi pada kesehatan tubuh 

Karena dapat menghasilkan metabolisme tubuh, menuerunkan berat badan, 

menormalkan fungsi organ-organ tubuh, mencegah kanker, dan meningkatkan 

daya tahan tubuh (Suhirman, 2012). 

2.4 Antioksidan 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda atau mecegah 

terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas. Radikal bebas adalah setiap molekul yang 

mengandung satu atau lebih electron yang tidak berpasagan. Radikal bebas ini 
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sangta reaktif dan menghasilkan ikatan silang pada DNA, protein, lipida, atau 

kerusakan oksidatif pada gugus fungsional yang penting pada biomolekul. Radikal 

bebas ini berperan pula pada patologi berbagai pnyakit degenerative antara lain 

kanker, aterosklerosis, jantung coroner, rematik, katarak, dan penyakit 

degenerative saraf seperti parkison (Silahi, 2006). 

Secara biologis, pengeritan antioksidan adalah senyawa yang mampu 

menangkal atau meredam dampak negatife oksidan dalam tubuh. Antioksdan 

bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat 

oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan bisa ihambat. Secar umum, 

antioksidan dikelompokan menjadi dua yaitu, antiokasidan enzimatis dan 

antioksidan no-enzimatis. Antioksdan enzimatis misalnya enzim superoksidda 

ddismutase (SOD), katalase, dan  glutation peroksidase (Winarsi, 2007 ; Percival, 

1998). Menurut WInarsi (2007), antioksidan non enzimatis masih dibagi dalam 2 

kelompok yaiut : 

a. Antioksidan larut lemak antara lain: tokoferol, karetenoid, flavonoid, quonon, 

dan bilirubin. 

b. Antioksdian larut air, antara lain: asama askorbat, asama urat, protein 

pengikat logam, dan protein pengikatk heme. 

Antioksidan dihasilkan oleh tubuh (antioksidan endogen) dan dari luar 

tubuh (antioksidan eksogen) (Nursalam dan Kurniawati, 2007). Antioksidan 

endogen tidak cukup untuk melawan radikal bebas didalm tubuh. Oleh karena itu, 

dibutuhkan tambahan asupan antioksidan dari luar tubuh sehingga mengurangi 

kapasitas radikal bebas untuk menimbulkan kerusakan  (Soltani dan Bahara, 

2014). Antioksidan dari luar dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan 
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maupun minuman yang kaya antioksidan, baik yang alami, maupun sintesisi. 

Antioksidan alami biasanya berasal dari senyawa fenolik. Sedangkan antioksidan 

sintesis contohnya adalah  butyl hidroksil anisol (BHA) dan Butl hidroksi tolluen 

(BHT). Antioksidan sintsesis efektif, namun kemungkinan menyebabakan efek 

samping dan bersifat toksik. Oleh karena itu, antioksidan alami lebih dipilih untuk 

menambah asupan antioksidan tubuh karena sifatnya yang relative aman 

(Kikuzaki dan Nakatani, 1993). 

Antioksidan enzimatis dan non-enzimatis tersebut bekerja sama memerangi 

aktivitas senyawa oksidan dalam tubuh. Terjadinya stress dapat dihambat oleh 

kerja enzim-enzim antioksidan dalam tubuh dan anitoksidan non-enzimatis. 

Bedasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan menjadi 3 kelompok 

yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier (Winarsi, 2007). 

a. Antioksidan Primer (Antioksidan Endogenus) 

Anttioksidan primer meliputi  enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase, dan glutation peroksidase (GHS-Px). Antioksidan primer disebut 

juga antioksidan enzimatis, suatu senyawa dikatakan antioksida primer 

apabila dapat memberikan atom hidrgen secara cepat kepada senyawa radikal, 

kemudian radikal antioksdian yang terbentuk segera berubah menjadi 

senyawa yang lebih stabil. 

Antioksdian primer bekerja dengan cara mencegah pembentukan 

senyawa radikal bebas bau atau mengubah radikal bebas yang telah terbentuk 

menjadi molekul yang kurang reaktif. Sebagai antioksdian dan ezim-enzim 

tersebut menghambat pembentukan radikal bebas dengan cara memutus 
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reaksi berantai kemudian mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil 

(Winarsih, 2007). 

b. Antioksidan Sekunder (Antioksidan Eksogenus) 

Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogenus atau non-

enzimatis.  Antioksdan dalam kelompok ini juga disebut pertahanan preventif 

dalam sistem pertahanan ini, terbentuknya senyawa oksigen reaktif dihambat 

dengan cara pengkeletan metal atau dirusak pembentukannya. Pengkeletan 

metal terjadi dalam cairan ekstraseluler. Antoksidan non-enzimatis dapat 

berupa komponen non nutrisi dari sayuran dan buah-buahan. Kerja system 

antioksidan non-enzimatis yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi 

berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkapnya, akibatnya radikal 

bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler. Antioksidan sekunder 

berasal dari senyawa fenolik, seperti asaam fenolik (asam kafeat dan asam 

galat), diterpene fenolik (asam karnosk dan asam karnosol), golongan 

flavonoid (flavonol, flavon dan flavanon), dan minyak volatile (eugenol dan 

thymol) (Brewer, 2011; Winarsi, 2007). 

Pada umumnya senyawa yang memiliki bioaktivitas sebagai 

antioksidan adalah senyawa golongan fenol yang memiliki gugus hidroksil 

yang tersubstitusi pada cincin benzene. Senyawa fenol menghambat radikal 

bebas dengan cara mendonorkan proton (atom hydrogen) ketika bereaksi 

dengan senyawa radikal sehingga proses oksidasi dihambat dan terbentuk 

radikal yang stabil. Terbentukanya radikal stabil ini dikarenakan electron 

bebas yang terdapat pada radikal distabilkan oleh delokalisasi electron dengan 

adanya resonansi pada cincin aromatic (Tursiman et al, 2012).  
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Menurut Halliwell (2002), salah satu radikal bebeas yang distabilkan 

oleh fenol yaitu radikal peroksil. Gugus -OH akan menangkap radikal 

peroksil (RO2
*
) dan membentuk radikal fenoksil. Radikal fenoksil (R-O

*
) 

cenderung kurang reaktif karean electron terlokalisasi di dalam cincin 

aromatic. 

-OH + RO2* tanda panah R-O* + ROOH 

c. Antioksidan  Tersier 

Kelompok antioksidan tersier meliputi system enzim DNA -repair dan 

metion sul foksida reductase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam perbaikan 

biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal bebas (Winarsi, 2007). 

 

 


