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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

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. 

Secara botanis, terdapat 2 jenis teh yaitu teh sinensis dan teh 

asscamica. Teh sinensis ini tersebut juga teh jawa yang ditandai dengan ciri-

ciri tubuhnya lambat, jarak cabang dengan tanah sangat dekat, daunnya kucil, 

pendek, ujungnya agak tumpul dan berwarna hijau tua. Produksi tidak banyak 

namun kualitasnya baik. Teh asscamica mempunyai ciri-ciri tumbuh cepat, 

cabang agak jauh dari permukaan tanah, daunnya lebar, panjang dan ujungnya 

runcing serta berwarna hijau mengkilat. Produksi tinggi dan mempunyai 

kualitas baik. Batangnya agak tegak, keras dan bila dibiarkan tanpa dipangkas 

bisa mencapai 3-9 m (Anonim, 2012). 

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, 
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daun berukuran antara 6 – 15 cm 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. Pemanfaatan dari daun jambu biji masih sangat minim, maka dari itu 

perlu adanya inovasi untuk mengolah daun jambu biji sehingga dapat 

menaikan nilai ekonomisnya. 

Kombucha yang dikenal masyarakat sebagai jamur dipo merupakan 

hasil fermentasi air teh gula oleh koloni dari simbiosis mutualisme bakteri 

dengan yeast. Jamur tersebut terdiri membran jamur yang liat dan berbentuk 

piringan bulat serta hidup dalam lingkungan nustrisi teh-manis yang akan 

tumbuh secara berulang sehingga membentuk susunan piringan berlapis. 

Piringan pertama akan tumbuh pada lapisan paling atas yang akan memenuhi 

lapisan, kemudian disusul oleh pertumbuhan piringan berlapis-lapis di 

bawahnya yang akan menebal.  

Menurut Naland (2004), kombucha merupakan agen penghasil 

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

kombuncha akan mengubah kandungan gula di dalamnya menjadi berbagai 

jenis asam, vitamin, dan alkohol. 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 bakteri pada koloni “jamur” kombun atau kultur 
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kombucha yaitu Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, Acetobacter 

gluconicurn, Acetobacter ketogenum, pichia fermentans dan Torula varietas. 

Ragi yang terkandung dalam kombucha antara lain Saccharomyces ludwigii, 

S. Apiculatus varietas dan Sehizosaccharomyces pombe. 

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. 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) dan ada yang dapat tumbuh dan 

berkembang biak pada kondisi lingkungan yang cukup oksigen maupun tidak 

ada oksigen sama sekali (anaerob fakultatif). 

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 tokoferol 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%. 

Kombucha biasanya dibuat dari fermentasi seduan teh hitam 

(Camellia sinensis). Masyarakat biasanya menggunakan jenis daun-daunan 
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sebagai obat contohnya pada daun jambu biji. Mengandung tanin yang 

berfungsi melancarkan system pencernaan. Penelitian ini tentang “Pengaruh 

Lama Fermentasi Dan Konsentrasi Ekstrak Daun Jambu Biji  (Psidium 

Guajava) Terhadap Aktivitas Antioksidan Kombucha. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

a. Subjek penelitian : Ekstrak dan lama fermentasi teh jambu biji 

(Psidium guajava) 

b. Objek penelitian : Kombucha teh daun jambu biji (Psidium guajava) 

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

meliputi uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan 

tekstur ) dan uji daya terima masyarakat, 

sedangkan uji kuantitatif meliputi aktivitas 

antioksidan dan pH. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah  dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan kombucha daun jambu biji? 

2. Bagaimanakah lama fermentasi dan konsentrasi ekstrak yang paling 

optimal untuk menghasilkan kombucha dengan kualitas terbaik? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan kombucha daun jambu biji? 

2. Mengetahui  lama fermentasi dan  konsentrasi ekstrak yang paling optimal 

untuk menghasilkan kombucha dengan kualitas terbaik? 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dapat memberikan  informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan 

daun jambu biji sebagai produk olahan yang dapat dimanfaatkan. 

2. Dapat memberikan gambaran terhadap pengkaji atau pengusaha kecil 

tentang penerapan bioteknologi dalam bidang olahan minuman fermentasi. 

3. Dapat memberikan  informasi tentang antioksidan yang terdapat pada 

kombucha daun jambu biji 

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

dan sebagai sarana untuk berfikir secara ilmiah.  


