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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kombucha  merupakan salah satu olahan teh fermentasi. Teh yang telah 

diseduh dengan air panas diberi tambahan gula sebagai pemanis dan sebagai 

nutrien untuk menumbuhkan bakteri yang diinginkan. Pembuatan kombucha, teh 

difermentasikan dengan bantuan ragi dan bakteri Acetobacter xylinum. Teh yang 

telah ditambahkan kultur kombucha difermentasikan selama 4-12 hari untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Kombucha memiliki rasa asam yang menyegarkan dan sehat untuk 

metabolisme tubuh. Variabel keasaman pada kombucha dipengaruhi oleh 

lamanya waktu fermentasi, jumlah teh, gula yang digunakan serta starter yang 

ditambahkan  ke dalam media teh yang akan difermentasi. Proses fermentasi 

akan terus berlangsung walaupun sudah disimpan dalam botol maupun disimpan 

dalam lemari es. 

Kombucha sendiri memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan seperti 

meningkatkan resistensi terhadap flu dan pilek, bebas dari sembelit, kondisi 

tubuh meningkat, berat badan seimbang, memiliki pola tidur yang lebih sehat dan  

berbagai manfaat lain yang menguntungkan bagi kesehatan. Manfaat dalam 

kombucha perlu diteliti lebih jauh untuk mengetahui apa saja manfaat yang dapat 

ditemukan dalam kombucha dan efek sampingya dalam tubuh manusia. 

Konsumsi kombucha sendiri tidak boleh berlebih untuk menghindari efek yang 

tidak diinginkan.  
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Pembuatan kombucha selama ini menggunakan teh hijau maupun teh 

hitam. Teh sendiri memiliki banyak manfaat dan memiliki kandungan 

antioksidan yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Kandungan 

polifenol dalam teh  inilah yang berfungsi sebagai radikal bebas penangkal 

polutan. Teh yang sering dikonsumsi selama ini terbuat dari tanaman teh 

(Camelia sinensis).  

Kandungan senyawa kimia dalam daun teh terdiri dari tiga kelompok 

besar yang masing-masing memiliki manfaat bagi kesehatan antara lain polifenol, 

kafein dan essential oil. Polifenol merupakan antioksidan jenis bioflavonoid yang 

100 kali lebih efektif dari vitamin C dan 25 kali dari vitamin E. Unsur kafein 

dalam teh lebih sedikit dibandingkan kopi, tetapi kafein dalam teh juga memliki 

manfaat yang baik bagi kesehatan. Essential oil yang terdapat dalam teh hijau 

sendiri memiliki peranan dalam pembentukan aroma. 

Penelitian ini selain menggunakan teh hijau juga menggunakan teh yang 

terbuat dari daun mangga (Mangifera indica). Daun mangga mengandung zat 

antimikrobia dan antioksidan yang dapat mencegah kanker. Senyawa aktif dalam 

daun mangga disebut dengan antosianidin. Kandungan dalam daun mangga ini 

dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit kanker, diabetes, insomnia, darah 

tinggi, dan lain-lain. 

Pembuatan teh daun mangga dimulai dengan menyiapkan daun mangga 

muda yang masih segar. Daun mangga muda yang sudah dibersihkan dan 

dilayukan terlebih dahulu, kemudian daun digulung untuk mengeluarkan enzim 

dan dijemur sinar matahari hingga kering. Daun yang telah kering disangrai 
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untuk mendapat teh yang kering dan memiliki sedikit kandungan airnya. Proses 

penyangraian dilakukan untuk mengeluarkan aroma dalam daun mangga dan 

mengeringkan daun untuk menghindari terkontaminasi dengan jamur. 

Teh hijau dan teh daun mangga yang disediakan akan difermentasi 

dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum untuk menghasilkan kombucha 

yang diinginkan. Kombucha yang dihasilkan sendiri memiliki kandungan 

antioksidan yang berguna sebagai penangkal radikal bebas. Radikal bebas 

sekarang ini sudah banyak mencemari lingkungan karena banyaknya kontaminasi 

dari logam-logam berat yang merugikan bagi kesehatan. Tingginya aktivitas 

radikal bebas ini akan menyebabkan reaksi  berantai dan aktivitas radikal ini 

dapat dihambat oleh senyawa yang bersifat antioksidan. Antioksidan adalah 

senyawa atau substansi yang dapat menetralkan radikal bebas. Kegunaan utama 

dari antioksidan adalah menghentikan atau memutuskan reaksi berantai yang 

terdapat di dalam tubuh. 

Teh merupakan salah satu minuman yang mengandung senyawa 

antioksidan. Kandungan polifenol dalam teh inilah yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Minuman yang berbahan dasar teh yang juga mempunyai aktivitas 

antioksidan adalah kombucha. Kultur kombucha merupakan kumpulan dari 

bakteri dan jamur yang membentuk substansi gelatinoid yang tumbuh mengikuti 

wadahnya. Mikroba dalam kombucha menghasilkan enzim yang dapat mengubah 

kandungan gula menjadi berbagai jenis asam, vitamin, dan senyawa alkohol yang 

berkhasiat. 



4 

 

Daun teh hijau terdapat kandungan polifenol, kafein, dan essential oil 

yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Manfaat teh hijau sendiri bagi 

kesehatan antara lain menurunkan kadar kolestrol, mencegah kanker,  

memperlancar aliran darah, meningkatkan daya ingatan, dan dapat memperlancar 

pencernaan. Teh juga mengandung vitamin E, C, dan A. 

Daun mangga dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk asam urat, 

diabetes, insomnia, dan lain-lain. Daun mangga muda terdapat zat antimikrobia 

dan antioksidan yang dapat mencegah kanker. Senyawa aktif dalam daun mangga 

muda tersebut disebut dengan antosianidin. Daun mangga dapat dibuat menjadi 

teh untuk memudahkan dalam mengkonsumsinya. Pengonsumsian teh daun 

mangga sebagai obat herbal harus mendapat pengawasan. 

Penelitian sebelumnya oleh Rosnawiyata Simanjuntak dan Natalina 

Siahaan (2011) yang berjudul: “Pengaruh Konsentrasi Gula dan Lama Fermentasi 

terhadap Mutu Teh Kombucha” menunjukkan hasil mutu teh kombucha yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsentrasi gula yang 

ditambahkan dan lama fermentasi untuk menguraikan gula oleh kultur mikrobia 

yang digunakan. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pemberian gula 

dengan konsentrasi yang berbeda dan lama fermentasi terhadap mutu teh 

kombucha. Lama fermentasi memberi pengaruh terhadap parameter yang 

diamati. Semakin lama fermentasi maka total asam, nilai organoleptik aroma 

semakin meningkat, sedangkan nilai organoleptik warna dan rasa semakin 

menurun. 
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Dilatarbelakangi permasalahan di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan membandingkan aktivitas antioksidan pada kombucha teh 

hijau dan kombucha daun mangga. Peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KOMBUCHA TEH 

HIJAU (Camelia sinensis) DENGAN TEH DAUN MANGGA (Mangifera 

indica) DIPENGARUHI LAMA FERMENTASI” 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka perlu 

adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

a. Subjek penelitian : Teh hijau dan teh daun mangga 

b. Objek penelitian : Kombucha  

c. Parameter penelitian : Dengan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif 

meliputi uji organoleptik (warna, rasa, dan aroma) dan uji daya terima 

masyarakat sedangkan uji kuantitatif meliputi uji aktivitas antioksidan dan 

uji keasaman (pH). 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perbandingan aktivitas antioksidan kombucha teh hijau dan 

kombucha daun mangga? 

2. Bagaimana perbandingan tingkat keasaman (pH) pada kombucha teh hijau 

dan teh daun mangga? 

3. Bagaimanakah tingkat penerimaan konsumen terhadap kombucha daun 

mangga dan kombucha teh hijau berdasarkan uji organoleptik? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan kombucha teh hijau dan 

kombucha daun mangga. 

b. Mengetahui tingkat keasaman (pH) kombucha teh hijau dan kombucha 

daun mangga. 

c. Mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap kombucha teh hijau 

dan kombucha daun mangga berdasarkan uji organoleptik.. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya : 

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan daun 

mangga sebagai produk olahan yang dapat dimanfaatkan. 

2. Dapat memberikan gambaran terhadap pengkaji atau pengusaha kecil 

tentang penerapan bioteknologi dalam bidang olahan makanan fermentasi.  

3. Dapat memberikan informasi tentang antioksidan yang terdapat pada 

kombucha teh hijau dan kombucha daun mangga. 

4. Dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut yang mempunyai arah sama dan 

sebagai sarana untuk berfikir secara ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 




