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ABSTRAK 

 

Kombucha adalah teh yang telah difermentasikan melalui penambahan kultur 

khamir dan bakteri. Kombucha dikenal sebagai salah satu minuman yang memiliki 

aktivitas antioksidan. Daun jambu biji merupakan salah satu bagian dari tanaman jambu 

biji yang dianggap limbah dan belum banyak dimanfaatkan.Daun jambu biji 

mempunyai kandungan vitamin C yang terbesar dibandingkan buah lainnya. 

Vitamin C sangat baik untuk antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan kombucha daun jambu biji, tingkat keasaman (pH), dan 

daya terima masyarakat pada kombucha daun jambu biji.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor, 

faktor pertama yaitu lama waktu fermentasi yaitu 4 hari (F1), 8 hari (F2), 12 hari (F3), 

dan faktor kedua yaitu konsentrasi ekstrak yaitu 20 gr (K1), 30 gr(K2), 40 gr (K3) 50 gr 

(K4), dengan 2 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengaruh 

nyata dan interaksi antara lama waktu fermentasi dan konsentrasi ekstrak terhadap 

aktivitas antioksidan kombucha daun jambu bijii. Hasil uji pH menunjukkan ada 

pengaruh nyata pada lama waktu fermentasi tetapi, tidak ada pengaruh nyata pada 

konsentrasi ekstrak. Daya terima masyarakat memiliki presentase tertinggi yaitu 95% 

kesukaan terhadap kombucha daun jambu biji.  

 

Kata Kunci :Kombucha, Antioksidan,Daun Jambu Biji, Fermentasi. 

 

Pendahuluan 

Teh merupakan  minuman  penyegar sehari-hari tanpa alkohol yang 

berasal dari seduhan  tanaman  teh ( Camelia sinensis ). Secara umum teh 

dibedakan menjadi 2 yaitu teh hijau dan teh  hitam. Salah satu hasil olahan 

dari teh yaitu kombucha yang merupakan air seduhan teh dan gula yang telah 

mengalami proses  fermentasi oleh bakteri Acetobacter xylinum dan beberapa 

jenis khamir.  

Jambu biji (Psidium guajava) adalah salah satu tanaman buah jenis 

perdu, dalam bahasa inggris disebut juga Lambo guava.tanaman ini berasal 



dari Brazilia Amerika Tengah, menyebar ke Thailand kemudian ke negara 

Asia lainnya seperti indonesia. Jambu sering kali disebut juga jambu klutuk, 

jambu siki atau jambu batu (Kuntarsih, 2006). 

Daun jambu biji berbau aromatik dan rasanya sepat. Daunnya 

merupakan daun tunggal yang  berwarna hijau keabuan, helai-helai daun 

berbentuk jorong sampai bulat memanjang, ujung daunnya meruncing 

sedangkan pangkal daunnya juga meruncing tetapi ada pula yang membulat, 

daun berukuran panjang  antara 6 - 15cm dan lebar antara 3 - 7,5 cm 

sedangkan tangkainya kurang lebih 1 cm. Daun berambut penutup pendek, 

tampak berbintik-bintik yang sesungguhnya merupakan rongga-rongga 

lisigen, warnanya gelap namun bila dalam keadaan terendam air menjadi 

tembus cahaya. 

Menurut Naland (2004), kombucha merupakan agen penghasil 

senyawa biokimia. Mikroorganisme yang ada dalam “jamur” kombu/kultur 

kombuncha akan mengubah kandungan gula didalamnya menjadi berbagai 

jenis asam, vitamin, dan alkohol berkhasiat. Pembentukan asam secara alami 

yang dihasilkan dari fermentasi “jamur” kombun dan larutan teh manis akan 

memacu proses regenerasi sel secara aktif yang membuat manusia menjadi 

panjang umur. Kultur kombucha terdiri dari gabungan antara bakteri dan 

khamir. Ditemukan g macam bakteri pada koloni “jamur” kombu atau kultur 

kombucha yaitu A. xylinum, A. xylinoides, A. gluconicurn, Acctobacter 

ketogenum, pichia fermentans dan Torula varietas. Ragi yang terkandung 



dalam kombucha antara lain Saccharomyces ludwigii, S. Apiculatus varietas 

dan sehizosaccharomycespombe. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah zat makanan, 

pH, air, oksigen dan senyawa penghambat pertumbuhan. Sedang selain zat 

makanan, suhu, pH dan aktivitas air, pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi 

oleh waktu.  

Dalam penelitian Indriyani (2006) yang berjudul “Aktivitas 

Antioksidan ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava)”yang menyatakan 

bahwa penelitian daun jambu biji menggunakan metode tiosianat, aktivitas 

yang mendekati aktivitas antioksidan tokofenol walau kadarnya masih sedikit. 

Pada pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode TBA, ekstrak 

etanol daun jambu biji mampu menghambat reaksi oksidasi lipid sampai 

94,19% lebih tinggi daripada aktivitas antioksidan tokoferol (vitamin E) yang 

hanya mampu menghambat reaksi oksidasi lipida sampai 92,11%. 

Metode penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen di laboratorium. 

Melalui metode ini peneliti memperoleh data dengan melaksanakan 

percobaan secara langsung di Laboratorium Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada bulan Januari – Februari 2014. Penelitian  ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap yang terdiridari 2 faktor. Faktor pertama yaitu 

lama waktu fermentasi yaitu 4 hari (F1), 8 hari (F2), 12 hari (F3), dan faktor  

kedua konsentrasi ekstrak yaitu 20 gr (K1), 30 gr (K2), 40 gr (K3) dan 50 gr 



(K4).  Pelaksanaan penelitian sebagai berikut : pembuatan teh daun jambu 

biji. Menyiapkan daun jambu biji dan dilayukan di bawah sinar matahari, 

setelah layu dimemarkan dan dijemur kembali hingga kering baru disangrai 

dan menjadi teh daun jambu biji. Proses kedua sterilisasi alat, menyiapkan 

botol kaca ukuran 500 mL sebanyak 24 buah, panci, dan air 5 L. Didihkan air 

dalam panci dan memasukkan botol kaca antara 10 sampai 15 menit. 

Kemudian mengangkat botol yang telah di sterilkan dan di diamkan sebentar 

sebelum digunakan. Proses ketiga ekstraksi teh daun kopi, menyiapkan teh 

daun jambu biji 20 g, 30 g , 40 g  dan 50 g  dan air 12 L. Merebus air hingga 

mendidih dan memasukkan teh daun jambu biji, setelah itu menyaring teh 

hasil rebusan dan menambahkan gula. Proses keempat fermentasi kombucha 

daun jambu biji dengan menyiapkan teh daun jambu biji yang telah diseduh 

dan ditempatkan pada masing-masing botol kaca, tunggu hingga hangat-

hangat kuku dan di tambahkan starter kombucha sebanyak 10 % dari volume 

isi botol. Bagian atas botol ditutup dengan plastik dan dilubangi dengan 

menggunakan jarum steril. Kombucha daun jambu biji difermentasikan sesuai 

dengan lama waktu dalam perlakuan. Untuk menghentikan proses fermentasi 

kombucha di masukkan ke dalam kulkas. 

Uji pH (keasaman) pada kombucha daun jambu biji  dengan 

menggunakan kertas pH dengan menyiapkan sampel kombucha memasukkan 

kertas pH pada masing-masing perlakuan dan mencocokkan kertas pH 

tersebut dengan pH indikator. 



Pengujian selanjutnya yaitu uji organoleptik dan daya terima 

masyarakat yang ditentukan oleh panelis sebanyak 20 orang. Panelis diminta 

untuk mengamati, mencium bau atau aroma, merasakan, dan memberikan 

penilaiannya terhadap hasil penelitian. 

Analisis uji aktivitas antioksidan ada 3 tahapan yakni pembuatan 

larutan DPPH dengan menimbang 4 mg DPPH dan dilarutkan dalam 30 mL 

aquades dan 70 mL methanol. Tahap kedua pembuatan absorbansi blanko 

dengan mengambil 0,2 mL aquades dan 3,8 mL DPPH, di fortex hingga 

homogen, dan di diamkan selama 15 menit. Difortex kembali, masukkan ke 

dalam kuvet, dan diukur aktivitas antioksidannya menggunakan 

spectrofotometer pada λ 515 nm. Membaca aktivitas antioksidan pada 

spektrofotometer. Tahap ketiga pembuatan absorbansi sampel. Diambil 0,2 

mL sampel kombucha dan 3,8 mL DPPH, difortex, didiamkan 15 menit, dan 

difortex kembali. Masukkan ke dalam kuvet dan membaca aktivitas 

antioksidannya pada spektrofotometer. Kapasitas aktivitas antioksidan 

didapatkan dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan (%)  

Analisis yang digunakan adalah Deskripsi kualitatif dan analisis kuantitatif. 

Deskripsi Kualitatif digunakan untuk menguji pH (keasaman) dan mutu 

organoleptik serta 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 meliputi aktivitas antioksidan. 



Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Aktivitas Antioksidan 

Berdasarkan hasil penelitian uji aktivitas antioksidan pada 

kombucha daun jambu biji dapat dilihat bahwa hasil uji aktivitasa 

antioksidan pada kombucha daun jambu biji yang dibuat bervariasi, dapat 

dilihat berdasarkan uji aktivitas antioksidan pada kombuhca daun jambu 

biji pada Tabel 4.1 

  Tabel 4.1 Data Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Kombucha  

sampe

l 

Aktivitas antioksidan 
rata-

rata keterangan 

 

Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

  K0F0 89,29% 89,58 % 89,34% kontrol 

K1F1 85,46 % 78,58 % 82,02% 
Teh Daun Jambu Biji  20 g dan 

Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K2F1 70,72 % 71,82 % 71,27% 
Teh Daun Jambu Biji  30 g dan 

Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K3F1 74,85 % 72,29 % 73,57% 
Teh Daun Jambu Biji  40 g dan 

Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K4F1 76,32 % 79,46% 77,89% 
Teh Daun Jambu Biji  50 g dan 

Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K1F2 87,62 % 90,37 % 
89,99% 

** 

Teh Daun Jambu Biji  20 g dan 

Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K2F2 75,93 % 75,93 % 75,93% 
Teh Daun Jambu Biji  30 g dan 

Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K3F2 87,13 % 79,46% 83,29% 
Teh Daun Jambu Biji  40 g dan 

Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K4F2 83,20% 85,85% 84,52% 
Teh Daun Jambu Biji  50 g dan 

Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K1F3 47,93 % 48,42 % 
48,17%

* 

Teh Daun Jambu Biji  20 g dan 

Lamanya Fermentasi 12 Hari 

K2F3 61,68 % 61,39% 62,53% 
Teh Daun Jambu Biji  30 g dan 

Lamanya Fermentasi 12 Hari 

K3F3 73,18% 68,56 % 70,87% 
Teh Daun Jambu Biji  40 g dan 

Lamanya Fermentasi 12 Hari 

K4F3 72,98 % 73,37 % 73,17% 
Teh Daun Jambu Biji  50 g dan 

Lamanya Fermentasi 12 Hari 

 



Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan pada 

kombucha daun jambu biji relatif stabil ini di tunjukan dari hasil pengujian 

aktivitas antioksidan tidak mengalami perbedaan nilai yang mencolok. 

Nilai tertinggi dari sampel terdapat pada teh daun jambu biji  20 g dan 

lamanya fermentasi 8 hari (K1F2) sebesar  89,99%, kemudian untuk 

sampel dengan nilai terendah terdpat pada sampel teh daun jambu biji  20 

g dan lamanya fermentasi 12 hari (K1F3) sebesar 48,17%. 

2. Uji pH 

Berdasarkan hasil penelitian uji pH pada kombuca daun jambu biji 

dapat dilihat bahwa hasil uji pH pada kombuca daun jambu biji yang 

dibuat bervariasi, dapat dilihat berdasarkan hasil uji pH pada kombuca 

daun jambu biji pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 pH kombucha daun jambu biji 
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Dari Gambar 4.1 menunjukkan bahwa ph pada kombucha daun 

jambu biji relatif stabil ini di tunjukan dari hasil pngujian ph tidak 

mengalami perbedaan nilai yang mencolok. Hampir semua sampel 

menunjukan pada pH 6 yang berarti kombucha daun jambu biji yang telah 

dibuat hampir netral atau tidak terlalu asam namun ada 3 sampel K1F3, 

K2F3 dan K3F3 menunjukan angka 4 yang berarti asam, pada kontrol 

atau K0F0 menunjukan angka 2 yang berarti sangat asam. 

3. Organoleptik 

Berdasarkan hasil organoleptik rasa pada kombucha daun jambu 

biji dapat dilihat bahwa hasil uji organoleptik rasa pada kombucha daun 

jambu biji yang dibuat bervariasi, dapat dilihat berdasarkan uji 

organoleptik pada kombuhca daun jambu biji pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Uji Organoleptik Kombucha 

sampel 
Penilaian Kualitas Kombucha Daun Jambu Biji Dengan Organoleptik 

warna Rasa aroma 

daya 

terima 

K1F1 coklat kurang khas kombucha Agak  asam 95% 

K2F1 coklat tidak khas kombucha Agak  asam 85% 

K3F1 coklat kurang khas kombucha Agak asam 75% 

K4F1 coklat tidak khas kombucha Agak  asam 80% 

K1F2 Agak coklat Agak khas kombucha Agak asam 65% 

K2F2 Tidak coklat Sangat Khas kombucha Asam 85% 

K3F2 Tidak coklat khas kombucha Asam 80% 

K4F2 Kurang coklat kurang khas kombucha Agak Asam 90% 

K1F3 Kurang  coklat Khas kombucha asam 85% 

K2F3 Kurang coklat kurang khas kombucha Agak  asam 75% 

K3F3 Agak coklat Agak Khas kombucha Agak asam 90% 

K4F3 Tidak coklat Khas kombucha Sangat asam 70% 

 



 

Tabel 4.3. Hasil Uji Kualitas Organoleptik Kombucha Daun Jambu Biji 

Sampel Rerata 

 

Warna Aroma Rasa Daya terima 

K1F1 4,10 2,90 1,85 2,75 

K2F1 4,70 2,80 1,75 2,75 

K3F1 4,80 3,00 1,90 2,80 

K4F1 4,00 2,75 1,75 2,90 

K1F2 2,28 2,50 2,80 3,10 

K2F2 1,65 3,50 3,50 2,85 

K3F2 1,30 3,55 3,90 2,90 

K4F2 2,55 2,65 2,35 3,10 

K1F3 1,25 3,45 3,65 2,80 

K2F3 2,35 2,95 2,25 3,35 

K3F3 2,85 3,30 2,75 3,15 

K4F3 1,15 3,70 3,65 3,15 

 

Keterangan : 

K1F1 : Teh Daun Jambu Biji  20 g dan Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K2F1 : Teh Daun Jambu Biji  30 g dan Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K3F1 : Teh Daun Jambu Biji  40 g dan Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K4F1 : Teh Daun Jambu Biji  50 g dan Lamanya Fermentasi 4 Hari 

K1F2 : Teh Daun Jambu Biji  20 g dan Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K2F2 : Teh Daun Jambu Biji  30 g dan Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K3F2 : Teh Daun Jambu Biji  40 g dan Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K4F2 : Teh Daun Jambu Biji  50 g dan Lamanya Fermentasi 8 Hari 

K1F3 : Teh Daun Jambu Biji  20 g dan Lamanya Fermentasi 12 Hari 

K2F3 : Teh Daun Jambu Biji  30 g dan Lamanya Fermentasi 12 Hari 

K3F3 : Teh Daun Jambu Biji  40 g dan Lamanya Fermentasi 12 Hari 

K4F3 : Teh Daun Jambu Biji  50 g dan Lamanya Fermentasi 12 Hari 

 

 

 

 

 

 



Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh terhadap kombucha daun jambu biji terhadap aktivitas 

antioksidan kombucha tertinggi dari sampel terdapat pada teh daun jambu 

biji  20 g dan lamanya fermentasi 8 hari (K1F2) sebesar  89,99%,  

kemudian untuk sampel dengan nilai terendah terdapat pada sampel teh 

daun jambu biji  20 g dan lamanya fermentasi 12 hari (K1F3) sebesar 

48,17%. Ini menujukan bahwa semakin lama proses fermentasi maka 

aktivitas antioksidan akan menurun ini dikarenakan selama proses 

fermentasi terjadi peningkatan senyawa organik akibatnya bakteri/yeast 

asam yang dapat menyebabkan ferol dalam teh menjadi stabil sehingga 

sulit melepas proton yang dapat berikatan dengan DPPH. 

2. Ada pengaruh ekstrak terhadap aktivitas antioksidan 

3. Tingkat penerimaan dan kesukaan konsumen terhadap kombucha daun 

jambu biji 95 %. 
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