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II. TINJAUAN PUTAKA 

 

2.1 Jeruk Nipis 

Jeruk nipis memiliki beberapa nama yang berbeda di Indonesia, antara lain 

jeruk nipis (Sunda), jeruk pecel (Jawa) jeruk dhurga (Madura), lemo (Bali), 

mudutelong (Flores), dan sebagainya. Jeruk nipis merupakan tumbuhan obat dari 

family Rutaceae. Dalam  pengobatan  tradisional digunakan sebagai peluruh dahak 

dan obat batuk (Sarwono, 2006). 

 

Gambar 2.1 Buah Jeruk nipis (Anonim, 2008) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Sapindales 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies : Citrus aurantifolia swingle. 

Sumber: Ferguson (2002) 
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 Jeruk nips tumbuh baik pada iklim tropis. Temperature optimal untuk 

tanaman ini adalah 25 – 30
0
C dan kelembapan yang ideal adalah 70 sampai 80%. 

Di Indonesia, jeruk nipis dapat berbunga dan berbuah secara serentak, serta dapat 

berlangsung sepanjang tahun (Sarwono, 2001). 

2.1.1 Morfologi Jeruk Nipis 

Jeruk nipis termasuk jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan 

dan ranting. Tinggi tanaman jeruk sekitar 0,5-3,5m. Batang pohonya berkayu ulet, 

berduri dan keras. Sedangkan permukaan kulit bewarna tua dan kusam, daunnya 

berbentuk elips (Sholihin. 2010). 

Tanaman jeruk nipis pada umur 2,5 tahun sudah mulai. Tanaman jeruk 

nipis merupakan pohon berukuran kecil. Buahnya berbentuk agak bulat degan 

ujungnya menguncup dan berdiameter 3-6 cm dengan kulit yang cukup tebal. Saat 

masih muda, buah berwarna kuning. Semakin tua, warna buah semakin hijau 

muda atau kekuningan. Rasa buahnya asam segar. Bijinya berbentuk bulat telur, 

pipih, dan berwarna putih kehijauan. Akar tunggangnya bulat dan berwarna putih 

kekuningan (Astarini dkk, 2010). 

2.1.2 Kandungan Kimia Jeruk Nipis 

Jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat 

seperti: asam sitrat,  asam amino, damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, 

fosfor, besi, belerang, vitamin B1 dan C. Selain itu jeruk nipis juga mengandung 

senyawa saponin dan flavonoid yaitu hesperidin, tangeretin, naringin, ariocitrin, 

bermanfaat untuk antiinflamsi, antioksidan, dan menghambat sintesis 

prostaglandin (Astarini dkk, 2010). 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Jeruk Nipis Dalam 100 Gram  

Kandungan gizi (Nutrisi) Jumlah 

Kalori (kal) 37 

Protein (g)   0,80 

Lemak (g)   0,10 

Karbohidrat (g) 12,30 

Kalsium (mg) 40 

Fosfor (mg) 22 

Zat Besi (mg)   0,60 

Vitamin B1 (mg)   0,04 

Viitamin C (mg) 27 

Air (g) 86 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1981) 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia S.) merupakan salah satu tanaman toga 

yang digunakan pada masyarakat, baik untuk bumbu masakan maupun untuk 

obat-obatan dari bagian perasan air buah jeruk nipisnya untuk obat, jeruk nipis 

digunakan sebagai penambah nafsu makan, penurun panas, diare, menguruskan 

berat badan, anti inflamasi, dan antibakteri (Astarini dkk, 2010). 

2.1.3 Manfaat Jeruk Nipis 

 Air hasil perasan jeruk nipis banyak digunakan untuk berbagai macam 

kegunaan misalnya sebagai obat sakit tenggorokan, campuran minuman dan 

makanan, serta banyak dipergunakan sebagai bumbu dapur. Penambahan jeruk 

nipis bertujuan untuk menambah rasa, mengurangi rasa manis, memperbaiki sifat 

kolidal dari makanan yang mengandung pektin, serta memperbaiki teksur. Jeruk 

nipis juga berguna untuk minuman seperti jus, sirup, perawatan kecantikan, dan 

sebagai obat tradisional (Astarini dkk, 2010) 
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2.2 Kombucha 

Kombucha sebenarnya adalah bukan hal yang baru, tetapi adalah sesuatu 

yang sudah berusia kuno. Kombucha brasal dari kata “kombu” dan “cha”. 

“kombu” berasal dari nama seorang tabib dari korea dan ”cha” berarti teh. Pada 

sekitar tahun 414 SM, Tabib kombu pernah menyembuhkan seorang kaisar Jepang 

yang bernama Inkyo dari gangguan pencernaan kronis (sambelit berkepanjangan). 

Kombu menganjurkan kepada pasiennya untuk mengkonsumsi air teh yang 

dicampur dengan “jamur”. Setelah mengkonsumsi ramuan Tabib Kombu, ternyata 

sang kaisar sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sebagai penghargaan tabib 

atas jasanya, sang kaisar memberi nama ramuan tersebut dengan sebutan 

“kombucha” (Frank,1993). 

Beberapa sumber lain meyakini, teh kombu telah dikenal lebih dari 2000 

tahun lalu. Ramuan ini diperkirakan berasal dari daerah Siberia bagian selatan, 

tepatnya daerah bernama Kargasok yang bersebrangan dengan Cina. Penduduk 

yang Kagasok berumur panjang (rata-rata ebih dari 100 tahun), tetap aktif dan 

selalu tampak sehat (Frank, 1993). 

Hasil fermentasi jamur kombu dengan larutan teh manis ini juga memiliki 

nama lain, diantaranya Cajnyj Kvas, Heldenpilz, Mandarin Tea Mushroom, 

Fungus Japonicum, Tea Kwass, Mogu, Kargasok Tea, auberpilze, Olga Spring, 

Jamur Super, dan Jmur Dipo. di Indonesia sering disebut “Jamur Dipo”. Dipo 

berarti benteng. Hal ini barangkali zat-zat yang dihasilkan kombucha bisa 

membentengi kesehatan tubuh manusia. Lantaran khasiatnya, orang cina bahkan 

menamaninya “Tea Of Immortality” atau “Teh keabadian”. Kepercayaan mereka 

ternyata tidak salah. Kombucha sudah diketahui mengandung berbagai zat kimia 
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yang berkhasiat meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkal racun, seperti 

kelompok vitamin B dan C, asamfolat, asam glukoranat, asam glukonat, asam 

asetat, serta asam laktat (Frank, 1993). 

2.2.1 Kultur Kombucha Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast (SCOBY) 

 Kultur kombucha adalah sekumpulan bakteri dan khamir yang hidup 

bersama secara simbiotik membentuk matriks miselium seperti benang. Selulosa 

merupakan produk lain dari hasil metabolism SCOBY, yang merupakan produk 

bakteri membentuk slime, sehingga pada akhirnya bakteri terebut terperankap 

dalam masafibritar selulosa tersebut. Berikut gambar yang menunjukan kultur 

kombucha dalam toples pembiakan. 

  
A B 

 

Gambar 2.2 Bibit kultur kombucha (a) Bibit kombucha dalam toples berisi air 

stater, (b) Bibit kombucha berbebtuk lembaran gelatin (gel) bewarna 

putih dengan ketebalan antara 0,3 – 1,2 cm dan terbungkus selaput 

liat. (Giunther W,frank, 1993). 

Menurut Roche (1950), di Institut Bakteriologi Moskow, mereka 

menemukan bahwa dalam kombucha tidak ditemukan organisme tunggal tapi 

merupak simbiotik koloni dari beberapa bakteri dan khamir yang dapat melakukan 

metabolisme secara kompleks dan cepat. Jamur tesebut bernama SCOBY 

(Symbiotik Culture of Bacteria and Yeast). Adapun beberapa bakteri yang ada di 

dalamnya adalah Acetobacter xylinum, Acetobacter gluconicum, dan Acetobacter 
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ketogenum. Sedangkan dari golongan khamir diantarnya Saccahromyces ludwigii, 

Saccharomycess apiciatus, Schizosaccharomyces pombee, Pichia fermentans, 

Forula dan yeast yang lain (Naland, 2005). 

Kultur kombucha membentuk lapisan bersifat gelatinod dan liat seperti 

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

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

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

tumbuh meluas dan menebal secara berlapis. Pelikel ini dapat terletak mengapung 

dipermukaan cairan atau kadang tenggelam dalam medium teh (Rinihapsari dan 

Richter, 2008). 

Menurut Greenwalt et al (2000), menentukan bahwa produksi ethanol oleh 

khamir membantu produksi asam asetat oleh bakteri. Produksi asam asetat dapat 

lebih menstimulasi produksi ethanol oleh kamir. Pada akhirnya, produksi ethanol 

dan asam asetat secara stimultan mencegah kompetisi mikroorganisme. Akhir 

fermentasi, cairan yang mengandung selulosa membentuk jalinan mikrofibril yang 

panjang, terbentuk gelembung-gelembung yang merupakan hasil metabolisme 

berupa gas CO2, yang mempunyai kecenderungan melekat pada jaringan selulosa 

sehingga struktur permukaan menjadi naik. 

Kultur kombucha merupakan kumpulan koloni yang merupakan hubungan 

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

yang dilakukan dibanyak negara menunjukan bahwa kultur kombucha terdiri dari 

koloni mikroorganisme 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 
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dilakukan dalam kondisi tertutup rapat, maka masuknya mikroorganisme dari 

udara dan lingkungan sekitar sangat mungkin terjadi. 

Semakin tinggi konsentrasi gula dan konsentrasi stater kombucha maka 

jumlah mikroba juga semakin tinggi, sehingga pembentukan asam-asam organik 

semakin banyak (Marwati dkk, 2013). Bakteri utama berasal dari genus 

Acetobacter dan komponen khamir (Wong, 2001). Menurut indokombucha 

(2010), stater yang digunakan dalam 1 liter seduhan teh sebesar 20% dan 

penambahan gula 10%, akan dihasilkan rasa dan aroma minuman kombucha yang 

baik.  

Menurut Greenwalt, et al., (2000), kultur kombucha terdiri dari beberapa 

mikroorganisme seperti pada tabel berikut. 

Table 2.Mikroorganisme dalam Kultur SCOBY 

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) 

Rendahnya laju kontaminasi oleh mikoorganisme patogen dan pembusuk 

pada kombucha menunjukan bahwa di dalam kombucha terdapat senyawa yang 

bersifat sebagai antibiotik, selain itu keasaman yang relatif tinggi menyebabkan 
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terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme selain yang terdapat dalam kultur 

kombucha. (Rinihapsari dan Richter, 2008).  

2.2.2   Kandungan Kimia Kombucha 

 Mikroba dalam kombucha merubah larutan teh menjadi berbagai senyawa 

lain yang berkhasiat yaitu 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 (Naland, 2004). Sehingga 

kombucha dapat dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Kombucha memiliki 

manfaat dalam menyembuhkan berbagai penyakit diantaranya reumatik, diabetes 

militus, mengurangi resiko kanker, memperlancar buang air besar dan 

menurunkan tekanan darah (Rahayu dan Tuti, 2009) 

Menurut Naland (2004), kandungan nutrisi kombucha (tiap 120 ml) adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Kandungan Zat Gizi Pada Kombucha Teh 

Zat Gizi Kandungan 

Kalori (kal) 40  

Total Lemak (g)   0  

Sodium (g)   0  

Total Karbohidrat (g)   8  

Gula(g)   8  

Protein (g)   0  

Vitamin C (mg)   0,1152 

Asam Folat (mg)   0,6420  

Riboflavin (mg)   1,1594  

Sumber : Naland (2004) 

2.2.3 Standar Mutu Minuman Kombucha 

Suatau kesepakatan anatara Society of Public Analisa (SPA) dan 

Federeasi Malt Vinegar Brewers bahwa semua jenis vinegar termasuk produk no-

Brewed (tidak diproduksi melalui fermentasi), harus mengandung paling sedikit 
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4% asam asetat. Standart vinegar kemudian ditetapkan oleh Food  Comitte (1971), 

yang merekomendasikan bahwa vinegar adalah cairan yang diproduksi oleh bahan 

baku mengandung pati dan gula melalui dua tahap proses fermentasi. 

 Menurut Frank (1993), beberapa faktor penentu mutu kombucha yang 

bisa diuji secara kimiawi adalah : 

a. Kadar Gula  

Kadar gula dalam minuman kombucha dikehendaki dengan jumlah yang 

rendah sebesar 3%. Kadar gula yang terkandung dalam minuman kombucha 

rendah dikarenakan gula digunakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme 

dalam pembentukan etanol yang selanjutnya etanol (alkohol) akan dipecah lagi 

menjadi asam asetat sehingga menyebabkan kadar gula dalam kombucha ini 

menurun dan menghasilkan standart mutu kombucha yang baik. Hal ini 

dikarenakan apabila dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus tidak 

mengikatkan kadar gula dalam darah. 

b. Kadar  Alkohol 

Alkohol dalam kombucha dikehendaki dalam jumlah yang sedikit sekitar 

0,5 – 1 %. 

c. Kadar Total Asam 

Suatu kesepakatan anatara Society Of Public Analisa (SPA) dan Federasi 

Malt Brewers bahwa semua jenis vinegar termasuk produk non brewed harus 

mengandung paling sedikit 4% (b/v) asam asetat. Apabila total asamnya terlalu 

tinggi, akan membahayakan bagi konsumen yang mempunyai gangguan lambung 

atau maagh. 
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2.2.4 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembuatan Kombucha  

 Kombucha merupakan produk minuman tradisioanal 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 organik. 

fermentasi kombucha dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti jumlah 

inokulum (bibit), suhu inkubusi, pH, Kadar sukrosa awal dan dibantu oleh kultur 

khamir dan bakteri asam asetat (Frank, 1993). 

 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 fungsi yang ditambahkan. 

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 menurut Buckle  et al (1987), selain zat makanan, suhu, 

pH dan aktifitas air, pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi oleh waktu, sebagai 

berikut:  

1. Zat Makanan 

Komponen kimiawi dan bahan makanan dapat menentukan jenis 

mikroorganisme yang dominan didalam bahan makanan tersebut. Komponen 

kimiawi tersebut sangat menentukan jumlah zat-zat gizi yang paling penting untuk 

perkembangan mikroorganisme. 
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2. Suhu Pertumbuhan 

Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dengan dua cara 

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

optimalnya, kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat sedangkan 

bila suhu turun sekitar suhu optimalnya, kecepatan metabolisme akan menurun 

dan pertumbuhan juga diperlambat. Selanjutnya Winarno (1993), menyebutkan 

bahwa setiap penurunan 8
0
C akan membuat kecepatan reaksi berkurang menjadi 

setengahnya. (2) Bila suhu naik hingga diatas suhu maksimal atau turun dibawah 

suhu minimal, maka pertumbuhan mungkin akan terhenti, komponen sel menjadi 

tidak aktif dan sel-sel mengalami kematian. 

Fermentasi kombucha sebaiknya dilakukan dalam wadah yang steril 

terbuat dari kaca, karena wadah yang terbuat dari logam dapat beraksi dengan 

asam yang terkandung dalam kombucha. Suhu fermentasi kombucha yang ideal 

adalah 27 – 30 
0
C. Hal ini disebabkan karena aktivitas pertumbuhan dan 

metabolisme mikroorganisme pada kombucha tumbuh optimal pada suhu 30
0
C. 

Pada suhu  inkubasi 25
0
C dibutuhkan energi aktivasi yang lebih tinggi untuk 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 tertentu yang masih memungkinkan 

bagi pertumbuhannya dan juga mempunyai pH optimum. Pada umumnya, 
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mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran suhu 6,6-8,0 dan nilai pH luar pada 

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

juga memerlukan pH tertentu untuk pertumbuhannya, namun pada umumnya 

bakteri memiliki kisaran pH yang sempit, yaitu sekitar pH 6,5-7,5 atau pada pH 

netral. 

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 metabolismenya. Ada organisme yang tidak membutuhkan oksigen sama 

sekali untuk pertumbuhannya (anaerob), ada yang membutuhkan sedikit oksigen 

(mikroaerofil/aerob) 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 senyawa-senyawa dalam 

bahan makanan yang bersifat antimikroba yang secara ilmiah ada di dalam bahan 

makanan tersebut maupun yang sengaja ditambahkan seperti asam benzoat dan 

asam sorbat. Yuliani (2007), mikroorganisme kombucha dapat tumbuh dengan 
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optimal pada kadar medium 0,5%. pada persentase ini, mikroorgansime 

kombucha dapat melakukan metabolisme dengan baik karena zat aktif yang 

terkandung didalam medium tidak mempunyai pengaruh antimikroba yang 

signifikan terhadap pertumbuhan dan metabolisme bakteri kombucha, sedangkan 

pada persentasi yang lebih tinggi, zat anti mikroba yang terdapat pada medium 

dapat menghambat pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme kombucha. 

7. Waktu 

Waktu antara 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 pertumbuhannya menyebabkan perbedaan dalam kecepatan 

pertumbuhan. Umumnya, 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. Perbedaan mekanisme pertumbuhan pada tiap 

sel suatu organisme berbeda–beda. Umumnya semakin komplek mikroorganisme, 

maka waktu yang dibutuhkan oleh sel dalam membelah diri semakin lama. 

Selama proses fermentasi terjadi aktivitas mikroorganisme yang 

berlangsung secara simultan dan sekuensial. Semakin lama waktu fermentasi, 

semakin banyak asam yang dihasilkan, sehingga apabila fermentasi tidak segera 

dihentikan kombucha menjadi sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena dapat 

menyebabkan iritasi pada lambung. Biasanya hal ini terjadi jika kombucha 
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difermentasi lebih dari 14 hari. Fermentasi bisa dihentikan dengan cara 

mengambil kultur kombucha dari media kemudian memindahkan kombucha yang 

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

Ledford, Steinkraus, 2006). 

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

rasa kombucha sudah terasa nikmat. Jika kurang dari 7 hari, kenikmatan 

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

asam. (Naland, 2005). 

2.2.5 Fermentasi Kombucha dan Perubahannya 

 Proses fermentasi diawali oleh pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa oleh aktivitas khamir. Glukosa selanjutnya  diubah menjadi alkohol dan 

CO2 yang beraksi dengan air membentuk asam karbonat. Etanol 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 dan waktu bersamaan juga akan 

menghasilkan asam-asam organik 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 menstimulasi khamir untuk memproduksi etanol kembali. Interaksi 
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simbiosis ini ditemukan antara Gluconobacte dan Saccharomyces cerevisiae 

(Rinihapsari, 2008). 

Baktei Acetobacter  xylinum  mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam 

glukonat dan asam organik lain pada waktu yang bersamaan. 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 fermenatasi oleh khamir  

C6H12O6  khamir   2C5H5OH +  2CO2 

Glukosa kondisii aerob  etanol  karbondioksida 

Gambar 3. Proses Fermentasi Kombucha (Rinihapsari, 2008) 

Konsentrasi asam asetat dalam kombucha hanya akan meningkat sampai 

batas tertentu lalu mengalami penurunan. Hal ini terjadi Karena pemanfaatan 

asam asetat lebih lanjut oleh 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). 

 

 

C2H6OH ½ O2  C2H4O +  H2O   

(etanol)   Asetaldehid air 

 

C2H4O  ½ O2  CH3COOH 

Asetaldehid   asam asetat 

 

C6H12O6   bakteri asam asetat  C6H12O7 

  ½ O2  Asam glukonat 
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2.2.6 Kombucha Bagi kesehatan 

 Pemanfaatan kombucha sebagai minuman suplemen makanan dan 

pencegah berbagai macam penyakit sebenarnya sudah lama diterapkan di 

beberapa negara Asia. Kultur mikroorganisme dalam kombucha merupakan jenis 

mikroorganisme non-patogen yang tidak menimbulkan gangguan penyakit. 

Bahkan zat-zat yang dihasilkan dari fermentasi tersebut memiliki potensi 

antibakteri terhadap bakteri patogen (Naland, 2005). 

 Teh kombucha merupakan minuman fungsional yang menempati posisi di 

antara minuman konvensional dan obat, sehinggga dapat digunakan dalam 

pencegahan suatu penyakit (Jayabalan et al, 2007). Menurut Suhirman (2012), teh 

kombucha dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh, bukan 

penyembuh bagi semua penyakit. 

 Teh kombucha dapat dikategorikan sebagai minuman fungsional. Hal ini 

dikarenakan teh kombucha memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan dan 

kebugaran tubuh. Fermentasi teh kombucha menghasilkan berbagai asam organik 

seperti asam asetat, asam folat, asam glukoronat, asam glukonat, asam laktat, 

asam malat, asam amino esensial, berbagai macam vitamin B, vitamin C, dan 

mineral. Komponen-komponen tersebut memeberikan kontribusi pada kesehatan 

tubuh karena dapat menghasilkan metabolisme tubuh, menurunkan berat badan, 

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

daya tahan tubuh (Suhirman, 2012). 

2.3 Pangan Fungsional 

 Konsep dan istilah makanan / minuman fungsional, pertama kali 

dikembangkan oleh orang-orang Jepang pada pertengahan tahun 1980-an. Pada 
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prinsipnya makanan fungsional adalah makanan yang dirancang secara khusus 

dan memanfaatkan senyawa biokatif tertentu yang mempunyai peran dalam 

mencegah penyakit tertentu. Terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi, 

sehingga suatu pangan dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional, yaitu  

sebagai berikut: 

1. Merupakan makanan atau minuman (bukan kapsul atau tablet) yang 

mengandung senyawa bioaktif tertentu; 

2. Merupakan bagian dari diet harian; 

3. Mempunyai fungsi tertentu setelah dikonsumsi, seperti misalnya 

menigkatkan mekanisme petahana biologis, mencegah penyakit tertentu, 

mencegah penuaan dini , dan lain-lain.(Hartono. 2003). 

 Pangan fungsional adalah produk pangan yang di dalamnya mengandung 

satu atau lebih bahan, berupa vitamin, mineral, bahan  yang berasal dari 

tumbuhan, asam amino konsentrat, metabolit, ekstrak atau kombinasi dari 

beberapa bahan atau bahan yang dapat meningkatkan Angka Kecukupan Gizi 

(AKG). Akhir – akhir ini banyak masyarakat tertarik akan produk pangan 

fungsional, karena: 

1. Biaya kesehatan makin mahal 

2. Banyak temuan ilmuwan bidang pangan dan kesehatan yang menarik 

3. Adanya perundang-undangan yang melindungi dan mengatur terntang 

penggunaan makanan sehat. 

Lebih dari itu, gizi produk pangan juga harus diperhatikan, karena akan 

berdampak pada status gizi konsumen. Status gizi merupakan faktor penting yang 

sangat berkaitan dengan sistem imun, oleh karena itu salah satu target dari pangan 
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fungional adalah respon imun. Zat gizi yang diperlukan untuk sistem imun agar 

berfungsi secara efisien meliputi asam amino esensial, asam lemak esensial (asam 

linoleat), vitamin A, asam folat, vitamin B6, B12, C, E, mineral Zn, Cu, Fe dan 

serat (Winarsi, 2007). 

2.4 Antioksidan 

 Antioksidan secara umum didefinisikan sebagai senyawa yang dapat 

menunda memperlambat dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi 

oksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Sayuti, 2015). 

Tabel 4. Mekanisme Aktivitas Antioksidan  

Jenis Antioksidan Mekanisme Aktivitas 

Antioksidan 

Contoh Antioksdian 

Hidroperoxide Stabiliser Menonaktifkan radikal 

bebas lipid 

Mencegah penguraian 

hidroperoxxida menjadi 

radikal bebas 

Senyawa fenol 

Sinergis Meningkatkan aktivitas 

antioksidan 

Asam sitrat dan asam 

askorbat 

Chelators Logam Mengikat berat logam 

menjadi senyawa non-

aktif 

Asam Fosfat dan Asam 

Sitrat 

Unsur Mengurangi 

Hidroperosida 

Mengurangi 

hidroperokida 

Protein, asam amino 

Sumber : Gordon et al,( 2001) 

Proses oksidasi tidak saja terjadi pada tubuh manusia tetapi juga dapat 

terjadi dalam makanan. Komponen makanan yang paling mudah mengalami 

oksidasi adalah lemak. Antioksidan merupakan senyawa yang ditambahkan ke 

dalam lemak atau makanan berlemak untuk mencegah terjadinya proses oksidasi 

dapat memperpanjang kesegaran dan palabilitas dari makanan tersebut. 

Antioksidan yang ditambahkan ke dalam bahan makanan tersebut harus memeuhi 
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beberapa persyaratan yaitu : (1) tidak mempunyai efek fisiologis yang berbahaya; 

(2) tidak menyebabkan terbentuknya flavor, odor, atau warna yang tidak disukai 

pada lemak atau makanan; 3) efektif pada konsentrasi rendah; (4) larut dalam 

lemak; (5) tahan terhadap proses pengolahan; (6) mudah diperoleh; (7) ekonomis 

(Muchttadi, dkk 1993). 

2.4.1 Manfaat Antioksidan 

Antioksidan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan serta 

kesehatan dan kecantikan. Pada bidang kesehatan dan kecantikan antioksidan 

berfungsi untuk mencegah penyakit kanker, tumor, penyempitan pembuluh darah, 

penuaan dini, dan lain-lain (Tamat et al, 2007). Antioksidan juga mampu 

menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul 

yang sangat relatif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengaan 

radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan 

polisakarida (Winarsi, 2007). 

Resiko terkena penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, kanker, 

aterosklerosis, osteoporosis dan penyakit degeneratif lainya bisa diturunkan 

dengan mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan 

yang mengandung antioksidan dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan 

yang mengandung antioksidan dan meningkatkan status imunologi dan 

menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan. Kecukupan 

antioksidan secara optimal dibutuhkan oleh semua golongan usia (Winarsi, 2007). 

2.4.2 Golongan Anitoksidan 

Secara alami sistem antioksidan tubuh sebagai mekanisme perlindungan 

terhadap serangan radikal bebas, telah ada dalam tubuh. Ada dua macam 
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antioksdan, antioksidan internal dan antioksidan eksternal. Antioksidan internal 

adalah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Secara alami tubuh mampu 

menghasilkan antioksidan sendiri, akan tetapi kemampuan ini ada batasnya 

Kemampuan tubuh seseorang semakin berkurang dengan bertambahnya usia. 

Antioksdian enzimatis dan antioksidan non enzimatis 

a. Antiokasidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase, dan glutation peroksidase. 

b. Antioksidan non enzimatis, dibagi dalam 2 kelompok lagi: 

- Antiokasidan larut lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon 

dan bilirubin 

- Antiokasidan larut air, seperti asam askorbat, protein pengikat logam. 

Kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh pada 

dasarnya bisa diatasi oleh antioksidan endogen seperti enzim katalase, glutathione 

peroxidase, superoxide dismutase, dan glutathione S-transferase. Tetapi jika 

senyawa radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas 

kemampuan proteksi antioksidan seluler, maka dibutuhkan antioksidan tambahan 

dari luar atau antioksidan eksogen untuk menetralkan radikal yang tebentuk. 

Antioksidan mempunyai kemampuan mendonorkan elektron dan bisa berfungsi 

sebagai agen pereduksi sehingga dapat mengkelat ion metal dan mengurangi 

potensi radikal dalam tubuh  (Sayuti dkk, 2015) 

 


