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PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KOMBUCHA TEH HIJAU 

(Camelia sinensis) DENGAN TEH DAUN MANGGA (Mangifera indica) 

DIPENGARUHI LAMA FERMENTASI 
Nurmala Sari. A420100043. Program Studi Pendidikan Biologi, Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

60 halaman 

ABSTRAK 
Kombucha adalah produk yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri Acetobacter 

xylinum pada teh. Teh hijau (Camenlia sinensis) merupakan salah satu tanaman yang banyak 

dimanfaatkan dalam pembuatan teh. Di Indonesia daun mangga (Mangifera indica) merupakan 

salah satu tanaman tropis yang mudah didapatkan. Lama fermentasi dalam pembuatan kombucha 

akan mempengaruhi citarasa dan aroma dalam kombucha.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan kombucha teh hijau dengan kombucha daun 

mangga dipengaruhi lama fermentasi serta uji organoleptik, dan keasaman. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor, faktor pertama 

yaitu teh yang digunakan, yaitu teh hijau 300 mL (TH), teh daun mangga 300 mL (TM) dan faktor 

kedua yaitu lama fermentasi yaitu fermentasi 4 hari (F4), fermentasi 8 hari (F8), fermentasi 12 

hari (F12) dengan 2 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan aktivitas 

antioksidan kombucha teh hijau dengan kombucha daun mangga tidak beda nyata terhadap uji 

organoleptik, total keasaaman dan aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan kombucha tertinggi 

ada pada kombucha daun mangga dengan lama fermentasi 12 hari benilai 89,29%. Keasaman 

(pH) dari kombucha teh hijau dengan daun mangga sama untuk tiap perlakuan, kombucha 

fermentasi 4 hari pH 6, kombucha fermentasi 8 hari pH 5 dan kombucha fermentasi 12 hari pH 4. 

Kombucha yang paling disukai adalah kombucha teh hijau dengan fermentasi 4 hari. Kombucha 

teh hijau dengan kombucha daun mangga yang dapat dikonsumsi adalah kombucha teh hijau 

dengan kombucha daun mangga dipengaruhi lama fermentasi 4 dan 8 hari karena memiliki total 

asam lebih dari 5. Kombucha yang memiliki total asam kurang dari 5 kurang baik dikonsumsi 

karena dapat merusak lambung.  

Kata Kunci : Teh Hijau, Daun Mangga, Fermentasi, Kombucha. 

 

COMPARISON OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF KOMBUCHA GREEN 

TEA (Camelia sinensis) WITH TEA MANGO LEAVES (Mangifera indica) 

INFLUENCED FERMENTATION 

ABSTRACT 
Kombucha produced by bacterial fermentation of Acetobacter xylinum on tea . Green tea 

( Camenlia sinensis ) made from Camelia sinensis leaves in the making of tea . While the leaves of 

mango ( Mangifera indica ) is a tropical plant that is easily obtained. A long time in the making 

kombucha fermentation it self will affect the flavor and aroma of the kombucha . The purpose of 

this study was to compare the antioxidant activity of green tea kombucha with mango leaves 

kombucha fermentation influenced the organoleptic test , public acceptance , total acidity and 

activity antioksidan. Metode used in this study is completely randomized design ( CRD ) 2 factors , 

factors the first is the use of tea , green tea is 300 mL ( TH ) , tea leaf mango 300 ml ( TM ) and 

the second factor is a long fermentation is fermentation 4 days ( F4 ) , 8 days fermentation ( F8 ) , 

fermentation 12 days ( F12 ) with 2 replications . The results showed that the ratio of the 

antioxidant activity of green tea with kombucha kombucha mango leaves no real difference to the 

organoleptic test , total acidity and antioxidant activity. Antioxidant activity kombucha highest is 

kombucha mango leaves with 12 days fermentation is 89,29%. Total acidity from kombucha green 

tea with tea mango leaves is same from intervensi, kombucha with 4 days fermentation pH is 6, 

kombucha with 8 days fermentation pH is 5 and kombucha with 12 days fermentation pH is 4. 

Kombucha green tea with fermentation 4 days is favourite with 85% panelits like this. Kombucha 

green tea with kombucha mango leaves can be consumed is kombucha green tea with kombucha 

mango leaves affected fermentation 4 and 8 days because it has more than 5 total acid . 

Kombucha has less than 5 total acid consumed less good because it can damage the stomach . 

 Keywords : Antioxidant, Green Tea, Mango Leaves, Fermentation, Kombucha. 

 



Pendahuluan 

Kombucha merupakan salah satu olahan teh hasil fermentasi dengan 

starter Acetobacter xylinum yang dipanaskan terlebih dahulu agar tidak 

terkontaminasi oleh bakteri lain. Rasa kombucha manis keasaman dan 

menyegarkan baik untuk kesehatan tubuh. Kombucha mengandung asam-

asam organik, antara lain asam laktat, asam asetat, asam glukoronat, asam 

sitrat, asam malat, asam oksalat. Kandungan lain dalam kombucha adalah 

vitamin B1, B2, B6, B12, Vitamin C, asam amino essensial dan berbagai 

enzim penting (Anggraini, 2008).  

Teh hijau merupakan salah satu bahan baku kombucha. Saat ini teh 

hijau telah banyak diteliti dan banyak kandungan dalam teh hijau yang 

bermanfaat seperti air, mineral, vitamin, polifenol, dan antioksidan. Teh hijau 

memiliki manfaat mencegah flu, meningkatkan kekebalan tubuh, 

menyegarkan tubuh, mengantisipasi disentri, dan lain-lain (Anantaboga, 

2012). 

Daun mangga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kombucha 

sebagai pengganti teh yang digunakan. Daun mangga belum banyak 

dimanfaatkan dalam pembuatan teh maupun produk lainnya. Daun mangga 

mengandung senyawa yang bermanfaat seperti antimikrobia, antioksidan dan 

anthocyanidin. Senyawa dalam daun mangga ini bermanfaat mengobati asam 

urat, diabetes angiophty, darah tinggi dan mencegah kanker (Indah,2013). 

Lama fermentasi dalam pembuatan kombucha sendiri mempengaruhi 

kualitas dari kombucha sendiri. Semakin lama fermentasi maka semakin asam 

rasa yang dihasilkan oleh kombucha. Semakin asam kombucha maka 

kombucha kurang baik dikonsumsi karena dapat merusak lambung. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada 

kombucha teh hijau dan kombucha daun mangga serta mengetahui tingkat 

penerimaan konsumen terhadap kombucha teh hijau dengan kombucha daun 

mangga berdasarkan uji organoleptik dan uji keasaman kombucha. 

 



Metode penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Penelitian 

dilakukan di Laboratorium Biologi dan Laboratorium Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada bulan Januari-Februari 2013.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktorial yang 

terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama yaitu teh yang digunakan yaitu teh hijau 

300 mL (TH), teh daun mangga 300 mL (TM) dan faktor kedua yaitu lama 

fermentasi yaitu 4 hari, 8 hari dan 12 hari. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

dengan cara : menyiapkan teh hijau dan kombucha daun mangga. Perebusan 

dilakukan sampai air mendidih. Memasukkan teh dan ditambahkan gula 

sebagai pemanis dan nutrien.  Diaduk hingga gula tercampur sempurna dan 

diamkan hingga hangat. Teh disaring dan dimasukkan dalam botol kaca yang 

telah disterilisasi sebanyak 300 mL. Perlakuan ini dilakukan untuk teh hijau 

maupun teh daun mangga. Teh yang telah dimasukkan dalam botol 

ditambahkan starter kombucha sebanyak 10% dari total teh yang digunakan. 

Tutup botol dengan plastik yang diberi lubang. Kombucha teh hijau dengan 

kombucha daun mangga defermentasi selama 4 hari, 8 hari dan 12 hari. 

Untuk menghentikan proses fermentasi, botol dimasukkan ke dalam kulkas. 

Setelah itu melakukan uji organoleptik dan daya terima masyarakat 

yang ditentukan oleh panelis sebanyak 20 orang. Panelis diminta untuk 

mengamati, merasakan, mencium bau atau aroma, dan memberikan 

penilaiannya terhadap hasil penelitian.  

Analisis uji keasaman diambil 1 mL sampel kombucha. Uji keasaman 

dilakukan dengan kertas indikator pH yang dicelupkan salam sampel 

kombucha. Setelah kertas indikator pH kering, warna yang dihasilkan 

dicocokan dengan inidkator pH yang ada untuk menentukan total keasaman 

pada sampel kombucha.  

Analisis uji aktivitas antioksidan diambil 0,2 mL sampel kombucha, 

masukkan kedalam tabung reaki. Ditambahkan 3,8 mL DPPH. Disiapkan 

vortex untuk menghomogenkan larutan. Diinkubasi selama 15 menit. 

Dilakukan vortex kembali. Masukkan kedalam kuvet dan dibaca aktivitas 



antioksidan pada spektrofotometer dan membaca spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 515 nm. Pembuatan blanko dilakukan dengan cara yang 

sama tetapi mengganti sampel dengan aquadest. 

Analisis yang digunakan adalah Deskripsi kualitatif dan analisis 

kuantitatif. Deskripsi Kualitatif digunakan untuk menguji keasmaan, mutu 

organoleptik dan daya terima masyarakat, sedangkan uji kuantitatif 

digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan. Widiyanto (2010) Analisis 

pengujian data secara kuantitatif, dengan   menggunakan uji analysis of 

variance (ANOVA) analisis pengujian aktivitas antioksidan. 

Hasil Dan Pembahasan 

Uji Keasman (pH) 

 

Gambar 1 Keasaman (pH)  Kombucha Teh Hijau dengan Kombucha Daun 

Mangga 

 

Hasil yang dilihat pada pH masing-masing kombucha tertinggi dapat 

dilihat pada perlakuan fermentasi 4 hari untuk kombucha teh hijau bernilai 

5,50 dan kombucha daun mangga dengan nilai pH 5,48. Kombucha teh 

hijau dengan lama fermentasi 8 hari memiliki pH 4,44 dan kombucha daun 

mangga fermentasi 8 hari memiliki nilai pH 4,01. Untuk kombucha 

dengan lama fermentasi 12 hari, kombucha teh hijau memiliki pH 3,52 dan 

kombucha daun mangga memiliki pH 3,08. Semakin lama waktu 

fermentasi pada masing-masing kombucha maka akan menurunkan pH 
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sehingga rasa kombucha semakin asam. Keasaman (pH) paling rendah ada 

pada fermentasi 12 hari untuk kombucha teh hijau dan daun mangga 

dengan nilai pH 3,08. 

Dari hasil uji keasaman diatas dapat dilihat bahwa semakin lama 

fermentasi semakin tinggi pula tingkat keasaman kombucha yang 

dihasilkan. pH yang dapat dikonsumsi dalam makanan sebaiknya >/= 5. 

Jika pH terlalu asam akan merusak lambung dan tidak baik untuk 

kesehatan. Kombucha yang baik dan dapat dikonsumsi adalah kombucha 

teh hijau maupun kombucha teh mangga dengan fermentasi 4 dan 8 hari. 

Untuk kombucha teh hijau dan kombucha daun mangga dengan 

fermentasi 12 hari kurang baik dikonsumsi karena pH kombucha terlalu 

asam.  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tingkat keasaman 

pada kombucha teh hijau dengan kombucha daun mangga untuk tiap lama 

fermentasi hasilnya berbeda. Ada perbedaan tingkat keasaman pada 

kombucha teh hijau dengan kombucha daun mangga yang dipengaruhi 

oleh lama fermentasi yang berbeda. 

Uji Aktivitas Antioksidan 
Tabel 1 Aktivitas Antioksidan Kombucha Teh Hijau dengan Kombuca 

Daun Mangga 

Perlakuan 

Ulangan Aktivitas 

Antioksidan Rata-rata Keterangan 

1 2 

Kontrol 89,30 % 89,58 % 89,44 % Kultur kombucha 

TH.F4 87,30 % 88,40 % 87,85 % Kombucha teh hijau 300 mL dengan fermentasi 

4 hari 

TH.F8 87,80 % 88,40 % 88,10 % Kombucha teh hijau 300 mL dengan fermentasi 

8 hari 

TH.F12 88,80 % 88,01 % 88,45 % Kombucha teh hijau 300 mL dengan fermentasi 

12 hari 

TM.F4 80,35 % 84,28 % 82,31 % Kombucha teh daun mangga 300 mL dengan 

fermentasi 4 hari 

TM.F8 85,57 % 85,26 % 85,41 % Kombucha teh daun mangga 300 mL dengan 

fermentasi 8 hari 

TM.F12 89,29 % 89,29 % 89,29 % Kombucha teh daun mangga 300 mL dengan 

fermentasi 12 hari 



Tabel menunjukan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi ada pada 

kombucha daun mangga (TMF12) dengan aktivitas antioksidan sebesar 

89,29 %. Kapasitas aktivitas antioksidan kombucha teh hijau tertinggi ada 

pada kombucha teh hijau dengan lama fermentasi 12 hari sebesar 88,45 % 

dan kapasitas aktivitas antioksidan kombucha teh hijau terendah ada pada 

kombucha teh hijau dengan lama fermentasi 4 hari sebesar 87,85 %. 

Kapasitas aktivitas antioksidan kombucha daun mangga tertinggi ada pada 

kombucha daun mangga dengan lama fermentasi 12 hari sebesar 89,29 % 

dan kapasitas aktivitas antioksidan kombucha daun mangga terendah ada 

pada kombucha daun mangga dengan lama fermentasi 4 hari sebesar 

82,31%. 

Hasil aktivitas antioksidan dari masing-masing sampel 

membuktikan bahwa kapasitas antioksidan dari masing-masing kombucha 

cukup tinggi. Interaksi antara bahan dasar teh dengan waktu fermentasi 

berpexcngaruh tidak nyata terhadap semua parameter yang diamati. 

 

Uji Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat 

Tabel 2 Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat terhadap 

Kombucha Teh Hijau dengan Kombucha Daun Mangga 

Perlakuan 

Penilaian kualitas kombucha teh hijau dan kombucha daun mangga dengan 

organoleptik 

Warna Aroma Rasa Daya Terima 

THF4 Agak cokelat Agak khas kombucha Tidak asam 85% suka 

TH.F8 Agak cokelat Agak khas kombucha  Kurang asam 80% suka 

TH.F12 Agak cokelat Khas kombucha Agak asam 80% suka 

TM.F4 Agak cokelat Agak khas kombucha Agak asam 80% suka 

TM.F8 Kurang cokelat Agak khas kombucha Agak asam 65% suka 

TM.F12 Agak cokelat Khas kombucha Asam  50% suka 

 

Secara garis besar setelah dilakukan uji organoleptik terhadap 20 

panelis, sampel kombucha memiliki karakteristik warna agak cokelat, 



aroma khas kombucha, dan rasa agak asam. Karakteristik ini yang 

menjadikan dari beberapa panelis suka terhadap kombucha teh hijau 

dengan kombucha daun mangga. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

ternyata pemanfaatan teh hijau dengan daun mangga dalam pembuatan 

kombucha ini sudah menjawab hipotesis. 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh secara tidak beda nyata terhadap aktivitas antioksidan 

dalam kombucha teh hijau dengan kombucha daun mangga yang 

dipengaruhi lama fermentasi. 

2. Ada pengaruh yang tidak beda nyata terhadap total asam antara 

kombucha teh hijau dengan kombucha daun mangga yang dipengaruhi 

lama fermentasi. 

3. Ada pengaruh yang tidak beda nyata terhadap hasil uji organoleptik 

antara kombucha teh hijau dengan kombucha daun mangga yang 

dipengaruhi lama fermentasi dalam proses pembuatan. 

4. Aktivitas antioksidan kombucha paling tinggi terdapat pada kombucha 

daun mangga fermentasi 12 hari dengan nilai 89,29%. 

5. pH kombucha teh hijau dengan teh daun mangga tidak memiliki 

perbedaan untuk masing-masing perlakuan lama fermentasi 

6. Kombucha teh hijau fermentasi 4 hari adalah kombucha yang paling 

disukai masyarakat berdasarkan uji organoleptik dan daya terima 

masyarakat. 
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