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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kombucha adalah minuman fungsional yang diproduksi dengan cara 

memfermentasi teh menggunakan SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and 

Yeast)  (1). SCOBY merupakan interaksi simbiosis antara bakteri dan khamir. 

Spesies bakteri dan khamir yang dominan adalah bakteri (Acetobacter xylinum, A. 

xylinoides, A. aceti, A. pausterianus, dan Bacterium gluconicum) dan khamir 

(Kloeckera spp., Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces ludwigii, S. 

cerevisiae, Torulaspora spp., Zygosaccharomyces bailii, dan Pichia spp) (2). 

Kombucha merupakan produk minuman hasil fermentasi yang mengandung 

sejumlah vitamin, mineral, enzim, dan asam organik (3). Beberapa manfaat dari 

kombucha antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, memperbaiki mikroflora 

usus, meningkatkan ketahanan tubuh dan menurunkan tekanan darah (4). Khasiat 

tersebut dikarenakan adanya kandungan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas 

antioksidan. Semakin tinggi senyawa fenolik yang terkandung, maka semakin 

tinggi pula aktivitas antioksidannya (5). Selain itu tinggi rendahnya aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan oleh kombucha juga dipengaruhi dari aktivitas 

antioksidan yang dimiliki oleh bahan dasar pembuatan kombucha (5). Pada 

umumnya bahan dasar yang digunakan untuk membuat kombucha adalah daun 

teh. Karena daun teh mengandung antioksidan flavonoid yang merupakan bagian 

dari polifenol teh (4). Selain daun teh, bahan dasar yang dapat digunakan untuk 
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pembuatan kombucha yaitu buah apel karena buah apel juga mengandung 

antioksidan. 

Apel merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi masyarakat (6). 

Tanaman apel merupakan salah satu jenis tanaman buah yang banyak dan mudah 

tumbuh di daerah tropis, termasuk Indonesia (7). Malang, Jawa Timur merupakan 

salah satu pemasok apel terbesar di Indonesia dengan luas pertanaman apel 

mencapai 2.500 m
2
 yang menghasilkan hingga 10 ton apel (1). Apel sering diolah 

menjadi produk seperti sari apel, keripik apel, toffee apel, cuka apel, dan masih 

banyak lagi (1). Buangan dari proses olahan yang berupa kulit dan ampas selama 

ini hanya digunakan sebagai substitusi pakan ternak dan pemupukan tanaman (8).  

Pada dasarnya limbah kulit buah apel tidak hanya digunakan sebagai 

substitusi pakan ternak dan pemupukan tanaman, akan tetapi limbah kulit buah 

apel juga dapat digunakan sebagai bahan antioksidan alami yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh terutama pada kulit untuk melawan berbagai radikal bebas 

dari luar (7). Antioksidan adalah zat kimia alami yang membantu menetralisir 

radikal bebas yang sangat reaktif dan tidal stabil yang dihasilkan oleh tubuh 

sebagai bagian dari proses metabolisme atau dari sumber radikal bebas lainnya 

(9). Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan 

elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai 

dari pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stress oksidatif (10). Di 

dalam kulit apel terdapat senyawa fitokimia yang bermanfaat bagi tubuh seperti 

katekin, kuarsetin, asam klorogenat dan phloridzin yang merupakan senyawa yang 

berfungsi sebagai antioksidan (11). Dari keempat senyawa antioksidan yang 

terkandung dalam kulit apel Anna kuarsetin merupakan senyawa yang memiliki 
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aktivitas antioksidan paling tinggi (11). Meningkatnya aktivitas antioksidan 

disebabkan karena adanya fenolik bebas yang dihasilkan selama proses 

fermentasi, sehingga semakin tinggi kadar fenolik yang dihasilkan, maka semakin 

tinggi aktivitas antioksidannya (4). Oleh karena itu pada penelitian ini dibuat 

dibuat dalam bentuk sediaan kombucha. Aktivitas antioksidan yang dimiliki kulit 

buah apel adalah sebesar 87,9% yang lebih tinggi daripada daging buahnya yaitu 

sebesar 69,1% (10). Sedangkan aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh apel Anna 

adalah sebesar 5,50% (10). Berdasarkan pemaparan diatas, maka dilakukan 

penelitian mengenai aktivitas antioksidan dalam sediaan kombucha kulit apel 

Anna dengan konsentrasi kulit apel Anna yang berbeda yaitu 1%, 1,5% dan 2% 

menggunakan metode DPPH dengan spektofotometri UV-Vis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah konsentrasi kulit apel Anna berpengaruh terhadap aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan pada sediaan kombucha ? 

2. Bagaimanakah pengaruh dari konsentrasi kulit apel Anna terhadap aktivitas 

antioksidan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum peneletian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

konsentrasi kulit apel Anna terhadap aktivitas antioksidan pada sediaan kombucha 

kulit apel Anna. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh konsentrasi kulit apel Anna 

terhadap aktivitas antioksidan yang dihasilkan pada sediaan kombucha. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi kulit apel Anna terhadap 

aktivitas antioksidan yang dihasilkan pada sediaan kombucha. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pembuatan kombucha kulit apel Anna sebagai produk yang memiliki nilai jual 

tinggi dan diharapkan dapat memberikan informasi terkait aktivitas antioksidan 

kombucha kulit apel Anna bagi peneliti lain serta bermanfaat bagi pembaca untuk 

memperoleh wawasan yang lebih luas.  


