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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 TENTANG KEUTAMAAN CUKA 

2.1. Pengertian Cuka 

Pengertin cuka dalam bahasa Indonesia
38

 yaitu cairan yang asam 

rasanya, dan pengertian cuka dalam bahasa arab
39

 yaitu cairan yang asam 

rasanya yang dijadikan cuka , sedangkan cuka menurut ilmu kimia yaitu 

asam cuka berasal dari kata atin ecetum,etanoat, yang berarti cuka. Nama 

sistematis dari senyawa ini adalah asam etanoat. Asam asetat glasial 

merupakan nama trivial yang merujuk pada asam asetat yang tidak 

tercampur dengan air. Disebut dengan demikian karena asam asetat bebas – 

air membentuk kristal mirip es pada 16,7 C, sedikit dibawah suhu ruang. 

senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan 

aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris CH3COOH. 

Asam cuka murni ( disebut asam cuka glasial) adalah cairan higroskopis 

tidak bewarna dan memiliki titik beku 16.7% C.
40

 

Asam cuka merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana, 

selain asam format. Larutan asam cuka salain air merupakan sebuah asam 

lemah,  artinya hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H+ dan CH3COOH. 

Asam cuka merupakan pereaksi kimia dan bahan baku industri yang 

penting. Asam cuka digunakan dalam produksi polimer, seperti polietilena 

tereftalat,sulosa cuka, dan polivinil cuka, maupun berbagai macam serat dan 

kain dalam industri makanan asam cuka digunakan sebagai pengatur 

keasaman.   

                                                             
38 W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai pustaka, 2007)  437. 
  
39 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir, ( Surabaya: Pustaka Progessif, 1997) 242 
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Cuka (khall ) merupakan bahan  panas dan dingin, meskipun 

biasanya lebih dominan  dinginnya. Khall juga kering pada tingkatan ketiga 

dan zat pengering yang kuat.
41

 Dan cuka juga termasuk cairan estrangent 

hasil oksidasi alkohol selama proses fermentasi biji-bijian atau buah, seperti 

gandum, apel, atau anggur yang diperas atau di jus. 

Sedangkan menurut penelitian ilmiah modern menemukan hasil 

penguraian dari asam asetac (ecetic) {Ethanoic} Acid atau CH3 COOH), 

yang kadarnya antara empat hingga lima persen. Asam esetat adalah bagian 

dari asam lemak sederhana yang mengandung minyak dan lemak. Kedua 

unsur itu termasuk unsur utama makanan yang dibutuhkan manusia karena 

menjadi sumber energi penting meskipun dalam kadar yang berlebihan 

dapat membahayakan tubuh.
42

 

2.2. Asal – Usul Cuka 

Asal usul cuka sudah ada pada sejak 400 SM. Pada zaman Romawi 

dan Mesir Kuno. Bahkan pada masa Zaman Rasulullah cuka sudah 

digunakan sebagai peganti lauk, dan pada saat itu Rasulullah juga 

menjadikan sambal cuka untuk teman makan roti.  sebagai hadis Rasul 

SAW bersabda bahwa sebaik- baik lauk itu adalah cuka. Pada masa itu cuka 

digunakan sebagai bahan dasar saus yang menyehatkan, pada abad ke- 20, 

orang- orang meminum segala jenis koktail cuka. Catatan sejarah tertua 

mengenai cuka kemungkinan adalah milik orang babilonia, pada tahun 5000 

SM. Mereka membuat cuka sebagai produk akhir dari minuman anggur 

yang dibuat dari buah kurma. Sejak itulah, cuka telah digunakan sebagai 

pengawet makanan, obat tradisional, antibiotik, dan bahkan pembersih 

rumah tangga. Sejak dulu sampai sekarang, cuka dikenal memiliki sifat 

antimikrobial dan cuka membunuh mikroorganisme jahat.
43
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Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, Buku Pintar Kedokteran Nabi( Tibbun Nabawi ), (Jawa Barat: 2013), 

376. 
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Dalam buku the Chemistry of Success, 
44

 dia mendiskusikan 

kandungan   keasaman dan mineral alkalin dari cuka. Dalam prakteknya, DR 

Lark menemukan bahwa konsumsi makanan tertentu yang mengandung 

asam dan tingkat pH rendah seperti beberapa jenis cuka justru dapat 

menimbulkan stres pada beberapa orang yang tubuhnya telah banyak 

mengandung asam walaupun cuka mengandung potensi  nutrisi yang baik 

bagi kesehatan. 

“Alasannya adalah bahwa asamnya yang tinggi dapat memicu 

respons stress di dalam tubuh. Baik yang segera maupun yang muncul lebih 

lambat “, uraiannya. Selain itu Dr Lark menambahkan, banyak pasien yang 

memiliki keasaman tinggi di dalam tubuhnya, mengeluh bahwa cuka 

memicu reaksi-reaksi tidak menyenangkan seperti sariawan, rasa panas di 

dalam  perut, nyeri  kandung kemih , dan nyeri sendi.
45

 

2.3.   Kegunaan Asam Asetat ( cuka ) 

Cuka banyak digunakan dalam industri pengolahan pangan industri farmasi 

dan industri kimia: 

1. Pada industri makanan: sebagai bahan pembangkitt rasa asam dan 

pengawet, sebagai bahan penyedap rasa ( adible vinager ) 

2. Pada industri farmasi dan  kimia : sebagai produksi asam alifatis 

terpenting sebagai bahan warna ( indigo) dan farfum, dan sebagai 

bahan pembuatan obat-obatan (aspirin). 

2.4.   Cara Pembuatan Cuka 

Bahan- bahan : Starter, Cairan alkohol 

1) Siapkan starter. Tugas starter adalah memberikan bakteri acetic, acid, 

yang mengubah etanol menjadi acetic acid (bahan utama cuka ). 

                                                             
44
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Ibu cuka adalah cairan berlendir yang mengandung bakteri acetic acid 

dan selulosa. Benda ini merupakan produk alami dari proses 

pembuatan cuka. 

2) Siapkan wadahnya. Pilih wadah yang terbuat dari kaca atau keramik. 

Hal ini untuk mencegah reaksi antara cuka dengan bahan wadah. 

Bersihkan dengan baik, tuangkan starter dan aduk untuk melapisi 

semua permukaan sehingga wadah berinokulasi dengan bakteri ecetid 

acid. 

3) Tuangkan cairan yang beralkohol. Karena oksigen yang dibutuhkan 

dalam proses ini, usahakan area cairan sebanyak mungkin isi wadah 

sampai titik terluasnya. ( anggur, apel ). 

4) Tutup dengan kain katun tipis. Ketatkan kain disekitar permukaan 

dengan karet gelang atau benang. Dengan dmikian oksigen akan bisa 

masuk tanpa diganggu lalat ataupun kontaminasi lain. 

5) Tunggu. Letakkan wadah di tempat hangat, gelap dan biarkan cuka 

diproses secara alamiah. Jaga suhu sekitar 15 sampai 27 derajat 

Celsius. Selama 3-4 minggu, jika anda menggunakan wadah kaca 

seharusnya ibu cuka sudah mulai kelihatan. Lamanya  waktu untuk 

memproses cuka  bergantung pada jenis alkohol yang digunakan dan 

banyaknya cuka yang dibuat. Jaraknya sekitar 3 sampai 6 bulan.
46

 

6) Kemas dan simpan.Pisahkan cuka dengan ibu cuka menggunakan kain 

katun atau saringan kopi, dan simpan ibu cuka untuk pembuatan 

berikutnya. 

 

2.5. Macam – Macam Cuka 

2.4.1 cuka Apel  

         Yaitu cairan hasil permentasi buah apel segar yang mula-

mulanya gula diubah menjadi alkohol (etanol), kemudian alkohol 

ini diubah menjadi asam asetat (Anonnymous) jenis cuka lebih baik, 

                                                             
46
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karena kandungan dasarnya asid esetat, ia juga mengandung asid organik 

yang menetap pada tubuh dalam metabolisme disampig pula mengandung 

banyak mineral yang menetap pada tubuh. 

Khasiat cuka apel terbagi menjadi dua ada yang internal ada yang 

eksternal. 

Yang internal yaitu kaya akan potasium dan enzim yang penuh  

keajaiban, sebagai antibiotik alami pembasmi bibit penyakit, 

membantu mengontrol da menormalkan berat badan,  

memperlancar pencernaan dan asimilasi, membantu atrhiris dan 

ketegangan, membantu menghilangkan plak erteri, dan membantu 

menghilangkan racun dalam tubuh. 

Dan secara eksternal yaitu khasiatnya mampu menjadikan  

tubuh awet muda, mampu mempertahankan kulit yang sehat, 

mengobati kulit yang terbakar, ruam-ruam gigitan serangga, 

membantu mencegah ketombe, kebotaka dan menyeimbangkan PH 

kulit kepala. Mengobti nyeri otot dan persendian.
47

 

 Mengurangi rasa perih akibat terpanggang matahari. 

 Menghilangkan sumbatan air pada telinga setelah berenang. 

 Menyembuhkan flu. 

 Menyembuhkan cegukan. 

 Dan cara pemakaian nya. 

 Cuka secukupnya + kapas secukupnya – teteskan cuka pada 

kapas hingga cukup basah, kemudian gosokkan pada bagian 

yang terpanggang matahari. 

 Cuka secukupnya- teteskan pada telinga. Setelah itu, gerak- 

gerakkan ke kiri dan ke kanan, maka sumbatan air pada 

telinga akan terbuka dengan sendirinya. 

 Cuka 1 sendok makan+ madu 1 sendok makan, campurkan 

cuka dan madu , aduk dengan merata, lalu di minum, lebih 
                                                             
47
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baik klau hendak tidur, setelah bangun tidur  biasanya  flu 

sudah sembuh. 

 Cuka secukupnya, ambil cuka secukupnya dan minumkan. 

Setelah itu, biarkan beberapa saat, biasanya cegukan 

lansung sembuh.
48

 

2.4.2. Cuka Anggur 

        Yaitu cairan asam Asetat yang dihasilkan melalui proses 

fermentasi gula dengan menggunakan bantuan mikro organisme  

Manfaat cuka anggur adalah untuk menurunkan jumlah lemak yang 

ada dalam tubuh. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di Jepang 

diketahui bahwa penderita obesitas  yang minum cuka anggur 

perharinya akan mendapati berat badannya turun,  lingkar pinggang 

akan menyusut dan kolestrol jahat berkurang. 

Penelitian lain dari manfaat cuka anggur yaitu datang dari eropa. 

Mereka menemukan fakta bahwa mengosumsi cuka anggur 

bersamaan dengan roti setiap hari bisa menurunkan kadar gula di 

dalam darah. 

2.4.3.  Cuka Putih 

      Cuka putih ini tidak seperti cuka anggur yang difermentasikan 

dari anggur, cuka putih ini dibuat dari alkohol. Cuka putih ini 

mempunyai 5%  tingkat keasaman. Jadi cuka ini keras dan memiliki 

rasa tajam. Cuka putih ini lebih murah dibandingkan cuka lainnya. 

Dan cuka putih ini yang paling banyak diproduksikan setiap tahun 

sesuai dengan kebutuhannya, yang setiap tahun mengalami 

peningkatan sealan dengan meningkatnya industri. 
49

 

2.4.4.  Cuka Kesemek 
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        Yaitu cuka yang berasal dari Korea, sesuai dengan namanya 

cuka ini dibuat dari buah kesemek. Biasanya digunakan sebagai 

bahan tambahan makanan pada makanan Raja. Lama masa 

fermentasnya selama 3 bulan, jika diinginkan  flavor yang lebih enak 

maka fermentasinya dilakukan lebih dari 6 bulan dan fermentasi 

dilakukan dengan pemereman. 

2.4.5. Cuka gandum 

       yaitu Cuka yang dihasilkan dari proses fermentasi gandum 

bewarna kecokelatan dan berubah menjadi cairan yang bening 

setelah proses penyulingan. Cuka gandum bisa di pergunakan untuk 

berbagai kebutuhan, terutama untuk mempersedap atau memberikan 

efek rasa khusus pada makanan. 

2.4.6.  Cuka Coconut Vineger 

       Cuka yang dibuat dari air kelapa yang rasanya tidak terlalu asam, 

tetapi mempunyai aroma yang kuat, biasanya dignakan pada 

beberapa masakan agar efek rasa gurih. 

2.4.7.  Cuka Palm Vineger 

      Cuka yang terbuat dari getah buah nipa muda yang mempunyai 

rasa dan aroma yang ringan dan berwarna keruh, bisa digunakan 

sebagai bahan pelengkap menu masakan yang rasa pedas. 

2.4.8.  Cuka Rice Vineger 

       Cuka yang terbuat dari beras dengan warna warna yang 

bervariasi yaitu putih merah dan hitam. Rasanya ringan dan 

aromanya lembut, ini adalah cuka yang paling aman digunakan 

untuk pelengkap makanan. 
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2.4.9.  Cuka Cane Vineger  

       Cuka yang dibuat dari gula tebu pilihan yang bewarna coklat 

keemasan dan mempunyai aroma lembut dan rasa manis dan sedikit 

pahit. 

2.4.10. Cuka Honay Vinegar 

       Cuka yang terbuat dari madu yang berwarna kecoklatan yang 

mempunyai aroma dan rasa yang kuat dan menyengat. Biasa 

digunakan pada pengobatan alternatif dan sebagai pelengkap 

makanan.  

2.6. Dampak Positif dan Negatif Cuka 

2.6.1. Dampak Positif 

          Adapun cuka dalam segi kesehatan sangat banyak manfaatnya, 

dapat membantu berbagai bentuk permasalahan dalam tubuh, apalagi 

menurut ahli kesehatan. seperti: 

1. Melawan lemak 

2. Menguatkan sistem kekebalan tubuh anda. 

3. Menurunkan tekanan darah 

4. Menurunkan resiko serangan jantung 

5. Menurunkan resiko serangan jantung 

6. Memperlambat proses penuaan. 

7. Meningkatkan penyerapan kalsium, cuka tinggi akan asam 

esetat yang mampu meninggkatkan penyerapan mineral dari 

dalam tubuh. 

Penelitian ilmiah membuktikan bahwa cuka merupakan 

antibiotik yang baik untuk mencegah kerapuhan gigi, membersihkan 

alat-alat pencernaan, melawan bakteri-bakteri dan prasit-prasit yang 

ada dalam perut, mengaktifkan proses pencernaan dan metabolisme 

tubuh, membantu obesitas, mengobati penyakit asma, elergi, juga 
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pada kasus-kasus diare berat karena cuka mengandung sejumlah zat 

pengarut (constrictor). cuka juga bisa digunakan untuk mengobati 

sakit persendian, meminimalisir efek sengatan lebah, meningkatkan 

penyerapan kalsium, menghilangkan racun dalam makanan yang 

anda konsumsi,  menghilangkan perih pada kulit yang memerah, 

menurunkan kolestrol,  mencegah berlakunya pembengkakan pada 

badan, memelihara kulit dari kesan kepanasan matahari, 

melancarkan perjalanan darah yang berketul dalam perut( masalah 

ganggan haid),  melancarkan pengeluaran susu ibu, merawat masalah 

empedu (membersihkan empedu dari lemak yang membentuk batu), 

membuang toksin, dan membuang darah kotor dan melancarkan 

aliran darah
50

 

Banyak orang tidak hanya ingin mendapatkan manfaatnya 

hanya dengan meminum cairan berkhasiat ini. Selain bagus untuk  

salad, cuka merupakan  penyedap yang hebat unuk banyak masakan 

lainnya. Cuka memiliki banyak kegunaan dalam memasak dan juga 

lebih dari 100 resep untuk membantu menyembuhkan jiwa, raga dan 

pikiran anda.
51

 

Cuka selain sebagai bahan masak, cuka memiliki manfaat yang 

baik untuk tubuh. Cuka dapat mengurangi berat badan jika Anda 

menambahkannya ke dalam makananan Anda. Selain itu, 

mengkonsumsi cuka dengan takaran yang sesuai dapat mengontrol 

kadar gula darah, menghilangkan rasa perih pada kulit yang 

memerah, mengurangi kadar kolesterol, dan dapat mengeluarkan 

racun dari dalam tubuh Anda. Cuka dapat dipakai untuk mencuci 
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sayuran, karena cuka berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang 

menempel pada sayuran. 

2.5. Dampak Negatif dari Cuka 

Beberapa orang  mengklaim bahwa cuka merupakan penyembuh 

serba bisa untuk masalah perut, meskipun telah dibuktikan pada 

orang lain dan nampaknya pengobatan dengan cuka itu sangat 

manjur, akan tetapi tidak kepada semua orang. Perut selalu 

memainkan sebuah peran penyeimbang untuk mendapatkan 

keseimbangan  asam alkali yang menguntungkan. Biasanya perut 

tidak membutuhkan bantuan dari kita. Hasilnya adalah kadangkala 

perut terlalu  alkalin, kadangkala terlalu asam. Jika terlalu alkalin, 

maka tambahan  asam seperti cuka dapat membantu. Walau 

demikian, jika keadaannya terlalu asam, masalahnya bisa bertambah  

parah.
52

  Ada juga wanita mengklaim bahwa cuka dapat meredakan 

infeksi kandung kemih yang menyakitkan, banyak orang tidak sadar 

bahwa minuman ajaib berkadar asam tinggi ini juga dapat memicu 

terjadinya peradangan kronik kandung kemih. 

 Cuka atau juga disebut dengan Asam asetat merupakan 

senyawa kimia asam organik yang digunakan untuk menambahkan 

rasa asam dan aroma ke dalam makanan. Asam asetat memilki 

karakteristik berbeda yang menentukan bahaya dari penggunaanya. 

Berikut bahaya yang akan ditimbulkan jika konsumsi cuka 

berlebihan seperti: 

1. Iritasi Lambung, tingkat keasaman yang tinggi dapat 

merusak dinding lambung yang begitu lunak dan 

sensitif terhadap asam cuka. 
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2. Iritasi Usus, dinding usus tidak akan kuat jika terus-

menerus tersiram lansung oleh asam cuka terlalu 

banyak. 

3. Terganngunya Sistem Pencernaan, Menyebabkan Maag 

4. Menyebabkan Pusing, Tubuh Dehidrasi, 

5. Menyebabkan otot leher kaku. 

6. Asam dalam darah meningkat, Iritasi Tenggorokan, 

7. Mengganggu kinerja Jantung, berbahaya bagi janin, 

8. Mengakibatkan Diare, Mengikis zat kalium dalam 

tubuh, perut mual dan menlilit. 

9. Rahim kering dan mengerut, 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


