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II. Tinjauan Pustaka 

 

2.1. Jamur Kombu 

 

 Kombu merupakan jamur teh dan  merupakan kerjasama 

simbiotik dari ragi dan bakteri yaitu Acetobacter xylinum dan yeast 

yaitu Saccharomyces cereviseae, Saccharomyces ludwigii, 

Saccharomyces bisporus, Zygosaccharomyces sp dan beberapa jenis 

kapang (Torolupsis sp) (Malbasa, dkk., 2008). Secara morfologi 

jamur ini akan kelihatan seperti nata putih yang kenyal, yang dengan 

lamanya fermentasi akan semakin tebal. Di dalam membran jaringan-

jamur yang bersifat gelatinoid dan liat, serta berbentuk piringan datar, 

kombucha hidup dalam larutan nutrisi teh-gula yang tumbuh dengan 

cara germinasi. Pada mulanya, piringan jamur tumbuh meluas pada 

permukaan teh lalu menebal. Bila dirawat secara benar, jamur ini 

akan tumbuh pesat dan sehat, sehingga akan hidup sepanjang umur 

pemilik serta keturunannya. 

 

2.2. Sejarah Kopi Toraja  

 

Ada banyak literatur mengenai asal usul biji kopi Toraja. Dari 

literatur Belanda dapat dilacak kembali sejarah kopi Toraja yang 

berasal dari Ethiopia. Dari Etiopia biji kopi tersebut kemudian 

tersebar kesebagian negara Arab. Oleh pemerintah Belenda, biji kopi 

yang semula dikenal dengan nama Qawfa ini dibawa masuk ke 

Indonesia pada tahun 1964 di daerah Jawa Barat, Sumatra dan 

selanjutnya ke Sulawesi Selatan. Masuknya kopi ke Toraja membawa 

dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah berupa naiknya 

komoditas expor dari daerah ini, karena kopi Toraja dibandingkan 

dengan kopi-kopi lain yang tumbuh di daerah Sulawesi Selatan saat 

itu mendapat respon yang lebih baik. Tingginya peminat kopi Toraja 

menyebabkan para raja-raja yang berkuasa saat itu berusaha untuk 

menjajah daerah ini demi mengambil keuntungan dari penjualan kopi 

Toraja (Anonim
3
, 2012). 
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2.3. Fermentasi  

 

 Sejarah fermentasi sangat tua. Proses fermentasi yang 

digunakan dalam pembuatan minuman seperti bir dan anggur 

diperkirakan telah dimulai pada tahun 7000 SM. Fermentasi secara 

sederhana dapat diuraikan sebagai sebuah proses penguraian zat dari 

molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan 

bantuan mikroba. Penguraian zat kompleks menjadi sederhana 

melalui reaksi kimia buatan, tidak tergolong sebagai fermentasi. 

Fermentasi oleh mikroba sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis 

reaksi yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentsi 

alkohol terjadi apabila asam piruvat diubah menjadi etanol melalui 

dua jalur reaksi yaitu pembebasan CO2 dari asam piruvat kemudian 

menjadi asetaldehida dan yang kedua adalah reaksi reduksi 

asetaldehida oleh NADH menjadi etanol.  

 Jenis fermentsi yang kedua adalah fermentasi asam laktat. 

Fermentasi asam laktat dikenali dari adanya fermentasi glukosa yang 

menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat bermula dari 

proses glikolisis yang menghasilkan asam piruvat yang selanjutnya 

diubah menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam 

piruvat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam 

laktat. 

 

 

2.4. Kadar Kafein 

 

 Kadar kafein adalah jumlah total kafein yang terkandung 

dalam setiap mg kopi. Kadar kafein dalam setiap jenis kopi berbeda-

beda, bahkan dalam golongan jenis arabika pun masih memiliki 

perbedaan satu dengan yang lain. Kafein merupakan suatu senyawa 

organik yang mempunyai nama lain yaitu kafein, tein, atau 1,3,7-

trimetilxantin. Apabila diletakkan di dalam air maka kristal kafein 

akan nampak seperti jarum-jarum bercahaya. Pada keadaan kering, 

kafein meleleh pada suhu 234°C – 239°C dan menyublim pada suhu 

yang lebih rendah. Kafein mudah larut dalam air panas dan 
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kloroform, dan susah larut dalam air dingin dan alkohol. Kafein 

tergolong dalam jenis alkaloid yang dapat ditemukan dalam biji kopi, 

daun teh, daun mete, biji kola, biji coklat dan biasanya ditambahkan 

ke dalam beberapa minuman penyegar. Kafein memiliki berat 

molekul 194.19 gram/mol, dengan rumus kimia C8H10N8O2 dan pH 

6,9 (larutan kafein 1 % dalam air ). Menurut beberapa penelitian 

kafein sebenarnya tidak memiliki efek terhadap kesehatan, tetapi 

memiliki efek yang bekerja secara tidak langsung seperti 

menstimulasi pernafasan dan jantung, serta memberikan efek samping 

berupa rasa gelisah (neuroses), tidak dapat tidur (insomnia) dan 

denyut jantung tak beraturan (tachycardia). Kopi dan teh banyak 

mengandung kafein dibandingkan jenis tanaman lain, karena tanaman 

kopi dan teh menghasilkan biji kopi dan daun teh yang sangat cepat, 

sementara penghancurannya sangat lambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


