
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman kopi (Coffee sp) merupakan tanaman perkebunan yang 

penting di Indonesia. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas ekspor

Indonesia yang dapat meningkatkan sumber pendapatan bangsa. Selain itu 

tanaman kopi juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi sosial, karena dengan 

adanya perkebunan kopi yang besar, berarti memberi pekerjaan bagi orang-

orang yang dekat dengan perkebunan tersebut. 

Ada beberapa jenis tanaman kopi, tetapi secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : kopi arabika, kopi liberica dan kopi robusta 

(Anonim, 1978). Pemanenan kopi secara selektif dengan tangan sehingga

mutunya benar-benar baik atau matang. Selain itu, dapat juga dilakukan 

dengan cara mengambil buah kopi yang jatuh di tanah, setelah itu dilakukan 

pengolahan  lebih lanjut supaya menghasilkan bubuk kopi yang dapat dibuat 

minuman.

Pada awalnya orang minum kopi bukan berasal dari biji, tetapi berasal 

dari daun kopi yang masih segar atau kulit buah yang diseduh dengan air 

panas sehingga rasanya tidak seenak kopi bubuk. Hal ini menyebabkan

penggemarnya hanya sedikit. Setelah ditemukan cara memasak kopi bubuk 

yang lebih sempurna yaitu menggunakan biji kopi yang masak kemudian 

dikeringkan dan dijadikan bubuk sebagai bahan minuman, akhirnya 
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penggemar kopi cepat meluas di berbagai daerah, sehingga menyebabkan kopi 

menjadi jenis minuman yang sangat populer di dunia. 

Kopi merupakan minuman yang lezat rasanya dan dapat digunakan 

sebagai penyegar badan serta pikiran. Badan yang lemah dan mata yang 

merasa kantuk dapat segar kembali setelah minum kopi panas. Dalam 

penelitiannya, Dewayani (2001) mengatakan bahwa cairan teh manis dapat 

dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan mikroorganisme, salah 

satunya adalah bakteri Acetobactar xylinum. Bakteri ini berperan dalam proses 

fermentasi cairan teh manis yang akan menghasilkan dua macam produk yaitu 

nata atau selulose ekstraseluler dan cairan teh hasil fermentasi atau  

“kombucha tea”. Produk fermentasi ini dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya adalah keasaman media, suhu oksigen, substrat dan waktu 

inkubasi.

“Kombucha tea” merupakan salah satu produk fermentasi cairan teh 

manis yang di dalamnya mengandung nutrisi, vitamin, zat–zat antibiotik dan 

anti racun yang dikeluarkan oleh tubuh (Anonim4, 2007), sehingga 

“kombucha tea “ ini dapat dikonsumsi sebagai minuman kesehatan dan dapat 

dimanfaatkan sebagai obat alternatif yang berkhasiat menyembuhkan berbagai 

macam penyakit, diantaranya adalah menyusutkan berat badan, mengurangi 

resiko kanker, mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan tekanan 

darah dan lain–lain  (www.date.com).

Cairan kopi hampir sama dengan cairan teh yang didalamnya 

terkandung senyawa-senyawa kimia yaitu kafein dan tanin. Kafein merupakan 
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senyawa yang terkandung dalam cairan teh dan cairan kopi, sehingga dengan 

adanya persamaan tersebut cairan kopi manis juga dapat dimanfaatkan sebagai 

media pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri Acetobacter xylinum

dalam proses fermentasi. Dalam kamus medis, kafein juga termasuk golongan 

zat yang mempunyai kemampuan menstimulasi otak dan kalangan medis 

sering memanfaatkannya sebagai campuran obat-obatan, misalnya obat flu 

dan obat asma (Anonim6,2007).

Kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang utama terdapat pada 

teh (1 - 4,8%), kopi (1 - 1,5%) dan biji kola (2,7 - 3,6%). Kebanyakan remaja 

sekarang gemar mengambil minuman yang berkarbonat kola yang 

mengandung kafein dan gula yang tinggi). Selain kafein kopi mengandung 

tanin yang memberikan rasa sepet pada buah dan pencoklatan pada buah  

(Anonim6,2007). Begitu juga pada teh, kandungan tanin pada teh antara 7-

15% (Kartasapoetra,2004), tanin dapat mengurangi penyerapan zat besi dalam 

tubuh. Sehingga wanita hamil dilarang mengkonsumsi teh dan kopi karena 

dapat menyebabkan anemia (Anonim2,2006).

Pada proses fermentasi, gula merupakan substrat utama yang 

dimanfaatkan sebagai sumber karbon bagi mikrobia, sehingga bila fermentasi 

berlangsung dengan baik maka gula akan tereduksi dengan sempurna, gula-

gula tersebut sebagian akan diubah oleh mikrobia menjadi alkohol selama 

proses fermentasi, dan sebagian lagi akan diubah menjadi asam asetat 

sehingga setelah fermentasi selesai maka akan didapatkan cairan kopi dengan 

rasa asam dan sedikit menyengat. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI, menyatakan bahwa asam 

asetat mampu memecah endapan–endapan lemak dan lendir dalam tubuh. 

Adapun fungsi lainya yaitu: 1). Sangat efektif menghilangkan racun dalam 

tubuh melalui aliran darah, sehingga mendukung kesehatan organ vital seperti: 

ginjal, kandung kemih, hati dan lain-lain, 2). Membantu oksidasi darah, agar 

darah tidak terlalu kental dan lengket yang bisa memberikan desakan pada 

jantung.

 Kegunaan asam asetat sangat penting bagi tubuh sehingga dalam 

penelitian ini dilakukan pengukuran kadar asam asetat, gula reduksi dan pH 

pada fermentasi cairan kopi dengan inokulum kultur kombucha, sedangkan 

gula reduksi dan pH sangat erat sekali hubungannya dengan pembentukan 

asam asetat pada proses fermentasi ini. 

Hasil penelitian Anik Purborini (2003), mengatakan bahwa waktu 

inkubasi berpengaruh terhadap kadar alkohol, tannin dan pH pada fermentasi 

cairan kopi arabika dengan inokulum “kultur kombucha”. Kadar alkohol 

tertinggi dihasilkan setelah waktu inkubasi 18 hari yaitu 0,1317%. Kadar 

tannin tertinggi dihasilkan setelah waktu inkubasi 12 hari yaitu 0,0474675%. 

Nilai pH terendah yang dihasilkan setelah waktu inkubasi 12 hari yaitu 3,33. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, akan dilakukan penelitian tentang kadar 

asam asetat, gula reduksi dan pH hasil fermentasi cairan kopi arabika 

menggunakan kultur bakteri Acetobacter xylinum dalam bentuk kultur 

kombucha dari kombucha tea. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil 

suatu perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar asam asetat pada 

fermentasi cairan kopi arabika dengan kultur kombucha ? 

2. Bagaimanakah pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar gula reduksi pada 

fermentasi cairan kopi arabika dengan kultur kombucha? 

3. Bagaimanakah pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar pH pada 

fermentasi cairan kopi arabika dengan  kultur  kombucha? 

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan permasalahan mempermudah 

memahami masalah dan pelaksanaan penelitian, penulis membatasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian : fermentasi cairan kopi Arabika yang diberi gula pasir 

5g/l dengan inokulum Acetobacter xylinum dalam bentuk kultur

kombucha.

2. Obyek penelitian : kadar asam asetat, gula reduksi dan pH, setelah 

inkubasi 6 hari, 12 hari dan 18 hari. 

3. Parameter penelitian : pengukuran kadar asam asetat, gula reduksi dan pH. 

4. Kopi yang digunakan adalah kopi Arabika asli cap Angkring yang di 

produksi oleh warung pojok Pasar Gede Surakarta. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar asam asetat  

pada fermentasi cairan kopi arabika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar gula reduksi 

pada fermentasi cairan kopi arabika. 

3. Untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar pH pada 

fermentasi cairan kopi arabika. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, 

yaitu :

1. Menambah khasanah keilmuan, pengetahuan dan pengalaman penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya tentang manfaat cairan kombucha 

kopi.

2. Menambah pengetahuan bahwa cairan kopi dapat dijadikan media tumbuh 

Acetobacter xylinum dalam bentuk kultur Kombucha.

3. Sebagai dasar atau pedoman untuk penelitian lebih lanjut tentang 

“kombucha coffee"


