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I. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan paradigma gizi menunjukan bahwa cara seseorang memilih 

produk pangan berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan paradigma tersebut 

ditandai dengan semakin banyaknya produk minuman kesehatan atau minuman 

fungsional. Minumaan fungsional ini termasuk dalam pangan fungsional, karena 

memiliki kandungan komponen aktif yang dapat memberikan efek tehadap 

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

physiological. Salah satu minuman yang memiliki efek menguntungkan bagi 

tubuh adalah minuman kombucha. 

Minuman Kombucha merupakan produk minuman dari hasil fermentasi 

antara substrat dengan gula oleh mikroorganisme yang terdri dari bakteri dan 

jamur. Produk minuman kombucha memilki potensi sebagai minuman penyegar, 

karena memiliki rasa segar dan kandungan asam asetat, asam glukoronat, asam 

glukonat, asam amino, vitamin B, dan vitamin C. Minuman kombucha memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan minuman yang 

belum diolah menjadi minuman kombucha (Velicanski, 2007). 

 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 yang memiliki kandungan 

antioksidan tinggi. Seperti penelitian Suhadini (2015), kombucha dengan berbagai 

variasi daun, yaitu daun salam, daun jambu, daun sirih, daun sirsak, daun kopi, 

dan daun teh. 
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Menurut Hidayat (2006), kombucha selain dibuat dari teh juga dapat 

dibuat dari berbagai bahan baku buah seperti apel, wortel, jeruk dan sebagainya. 

Buah memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh. Salah satu buah 

yang memiliki kandungan flavonoid dan antioksidan yang cukup banyak adalah 

jeruk nipis. Saat ini, pemanfaatan jeruk nipis banyak digunakan sebagai sari buah, 

karena memiliki rasa yang asam dan segar.  

Untuk meningkatkan kualitas sari buah jeruk nipis, perlu adanya 

penambahan stater SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) yang 

merupakan simbiotik dari beberapa yeast dan bakteri. Penggunaan konsentrasi 

SCOBY yang optimal adalah 10% dalam 1 Liter air (Indokombucha, 2019). 

Mikroorganisme ini akan saling bersimbiosis untuk menghasilkan metabolit yang 

terakumulasi menjadi sumber vitamin, asam-asam amino, serta zat zat lainnya 

yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu, adanya perbedaan waktu fermentasi 

dimungkinkan membentuk komposisi yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelum fermentasi. Seperti yang dinyatakan oleh Naland (2005), bahwa proses 

pematangan kombucha terjadi antara 7-10 hari, karena pada saat ini rasa 

kombucha sudah terasa nikmat. Lama fermentasi yang berbeda akan 

mempengaruhi komposisi dari senyawa yang dihasilkan selama proses fermentasi. 

Jika waktu fermentasi terlalu pendek maka kadar asam organik yang dihasilkan 

semakin sedikit. Sebaliknya jika semakin lama fermentasi maka akan semakin 

asam dan rasa manis akan berkurang. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui lama fermentasi dan konsentrasi SCOBY yg optimal untuk kombucha 

sari jeruk nipis. 
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1.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui interaksi lama fermentasi dan konsentrasi starter 

terhadap kualitas fisiko kimia minuman kombucha jeruk nipis. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi pada sari jeruk manis 

terhadap kualitas fisiko kimia minuman kombucha jeruk nipis. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter terhadap kualitas fisiko 

kimia minuman kombucha jeruk nipis. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Diduga adanya interaksi lama fermentasi dan konsentrasi stater 

berpengaruh terhadap kualitas fisiko kimia minuman kombucha jeruk 

nipis.  

2. Diduga lama fermentasi berpengaruh tehadap kualitas fisiko kimia 

minuman kombucha jeruk nipis. 

3. Diduga konsentrasi stater berpengaruh tehadap kualitas fisiko kimia 

minuman kombucha jeruk nipis. 

  


