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Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 

ABSTRAK 

  

Teh merupakan minuman paling banyak dikonsumsi didunia dan memiliki banyak 
manfaat bagi kesehatan tubuh. Teh mengandung antioksidan yang bermanfaat dalam 
mencegah penyakit degeneratif seperti kanker sistem pencernaan, paru-paru, dan 
prostat. Teh juga mengandung zat yang tidak dikehendaki, yaitu kafein. Zat ini 
menimbulkan gejala insomnia, pernapasan meningkat, dan gelisah. Khasiat dan dampak 
berbahaya teh tergantung pada cara menyeduh teh. Semakin lama teh direndam, maka 
kafein dalam teh akan semakin terekstrak sehingga terjadi oksidasi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui kadar kafein dalam teh celup dengan berbagai perlakuan suhu dan 
waktu. Analisa kadar kafein menggunakan Spektrofotometer UVmini-1240, dengan 
proses ekstraksi menggunakan kloroform. Rancangan penelitian dengan Rancangan Acak 
Lengkap 2 faktor yaitu; faktor 1: suhu penyeduhan 70°C (A1), 85°C (A2), 100°C (A3) 
dan faktor 2: waktu penyeduhan 5 menit (B1), 10 menit (B2), 15 menit (B3). Hasil 
penelitian menunjukkan kadar kafein tertinggi pada suhu penyeduhan 70°C dan waktu 
penyeduhan 10 menit yaitu, 0,124% dan kadar kafein terendah pada suhu penyeduhan 
70°C dan waktu penyeduhan 15 menit, yaitu 0,001%. 

 

Kata kunci: Teh celup, kadar kafein, suhu penyeduhan, waktu penyeduhan 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Teh merupakan minuman paling banyak dikonsumsi masyarakat setelah air. 

Konsumsi teh diperkirakan tak kurang dari 120 ml setiap hari. Teh biasanya 

dikonsumsi sebagai pendamping hidangan setelah makan dan acara-acara adat, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaan minum teh telah mengakar dalam budaya 

masyarakat (Thomas, 2007; Febiyanti, 2006: Fitri, 2008). Secara umum, 

pengklasifikasian yang didasarkan pada cara pengolahannya, ada tiga jenis 

yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Teh hitam adalah teh yang 

mengalami proses fermentasi secara total, teh oolong adalah teh yang proses 

pengolahannya disebut semi-fermentasi, sementara teh hijau adalah teh yang 

tidak mengalami proses fermentasi (Shahidi et al, 2009; Setyamidjaja, 2000: 

Nindyasari, 2012). Teh paling banyak dikonsumsi di Indonesia adalah teh 

hitam, salah satu contoh dari teh hitam antara lain teh celup dan teh bubuk.  

Teh merupakan salah satu cara efeltif untuk mencegah penyakit 

degeneratif. Manfaat tersebar teh disumbang oleh polifenol sebanyak 40% 

dalam setiap pucuknya yang bermanfaat sebagai antioksidan guna 

mengurangi resiko terkena berbagai macam kanker, sistem pencernaan, paru-

paru, prostat, payudara dan hati, serta mencegah katarak (Rossi, 2010). 

Namun, teh juga mengandung zat yang tidak dikehendaki yaitu kafein. 

Senyawa ini menimbulkan reaksi seperti insomnia, gelisah, merangsang, 

delirium, pernapasan meningkat, tremor otot, dan diuresis (Nurkholis dan 

Majid Thariq, 2010, Farmakologi UI, 2002). 

Khasiat dan dampak berbahaya teh tergantung pada cara menyeduh teh. 

Semakin lama teh direndam, maka kafein dalam teh akan semakin terekstrak 

sehingga terjadi oksidasi. Dari hasil penelitian Novianty Syah Fitri (2009), 

ternyata semakin banyak bubuk teh yang digunakan dan semakin lama waktu 

penyeduhan akan meningkatkan kadar kafein, tetapi belum diketahui apakah 

suhu dan waktu penyeduhan teh juga akan mempengaruhi kadar kafein. 



Berdasarkan FDA (Food Drug Administration) yang diacu dari Rialita 

dkk dalam Liska (2004), dosis kafein yang diizinkan 100-200mg/hari, 

sedangkan menurut SNI 01-7152-2006 batas maksimum kafein dalam 

makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. Tujuan 

penelitian ini mengetahui kadar kafein dari teh celup dengan suhu dan waktu 

yang berbeda, serta ada tidaknya pengaruh suhu dan waktu terhadap kadar 

kafein.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2013-Januari 2014 di 

Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengujian 

kadar kafein teh dilakukan dengan cara kerja sebagai berikut: 

1. Pembuatan larutan standar kafein 100mg/L 

 Ditimbang sebanyak 0,1 gram kafein, dimasukkan ke dalam labu takar 50 

mL kemudian diencerkan dengan akuades hingga tanda dan dihomogenkan.  

2. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan Kafein 

Menuangkan larutan standar kafein pada kuvet, besarnya absorbansi yang 

diperoleh dari larutan diukur dengan spektrofotometer UV pada panjang 

gelombang 250-300 nm. Sebagai uji blanko digunakan akuades.  

a. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Dari larutan standar kafein, dipipet dengan tepat masing-masing 2 

mL sebanyak 5 kali kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL, 

diencerkan dengan akuades hingga tanda, dihomogenkan, besarnya 

absorbansi dari masing-masing larutan diukur dengan Spektrofotometer UV 

dengan panjang gelombang 272,5 nm. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 

kali, sebagai uji blanko digunakan akuades. 

b. Pemisahan Kafein Secara Ekstraksi dari Teh Celup 



Teh yang telah diseduh dengan suhu dan waktu perlakuan (70°C, 

85°C, 100°C dan 5, 10, 15 menit) disaring melalui corong dengan kertas 

saring ke dalam erlenmeyer, kemudian 1,5 gram CaCO3 dan larutan teh tadi 

dimasukkan ke dalam corong pisah lalu ditambahkan kloroform sebanyak 

25 mL. Lapisan bawahnya diambil. Lapisan bawah diambil dan diletakkan 

dalam botol flakon, kemudian dilakukan evaporasi untuk menguapkan 

kloroform yang masih tersisa. Ekstrak kafein bebas pelarut dimasukkan ke 

dalam labu takar 10 mL, diencerkan dengan akuades hingga garis tanda dan 

dihomogenkan, kemudian ditentukan kadarnya dengan spetrofotometer UV 

pada panjang gelombang 272,5 nm. Perlakuan yang sama dilakukan untuk 

tiap-tiap sampel teh. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan faktorial yang 

disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas dua faktor yaitu faktor 

I suhu air penyeduhan teh celup (A) dan faktor II waktu penyeduhan teh celup (B). 

Setiap faktor terdiri atas 3 perlakuan, sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan. Setiap 

kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh seluruhnya 3x3x3 = 

27 sampel. 

Faktor I : Suhu Penyeduhan (A) 

A1 = Suhu penyeduhan 70°C 

A2 = Suhu penyeduhan 85°C 

A3 = Suhu penyeduhan 100°C 

Faktor II : Waktu Penyeduhan (B) 

B1 = Waktu penyeduhan selama 5 menit 

B2 = Waktu penyeduhan selama 10 menit 

B3 = Waktu penyeduhan selama 15 menit 

 

 



Tabel 3.1 Rancangan Percobaan 

 

A A1   A2   A3 

B 

B1   A1B1   A2B1   A3B1 

B2   A1B2   A2B2   A3B2 

B3   A1B3   A2B3   A3B3 

 

Keterangan: 

1. A1B1 : Suhu penyeduhan 70°C : Waktu penyeduhan 5 menit 

2. A2B1 : Suhu Penyeduhan 85°C : Waktu penyeduhan 5 menit 

3. A3B1 : Suhu penyeduhan 100°C: Waktu penyeduhan 5 menit 

4. A1B2 : Suhu penyeduhan 70°C : Waktu penyeduhan 10 menit 

5. A2B2 : Suhu Penyeduhan 85°C : Waktu penyeduhan 10 menit 

6. A3B2 : Suhu penyeduhan 100°C : Waktu penyeduhan 10 menit 

7. A1B3 : Suhu penyeduhan 70°C : Waktu penyeduhan 15 menit 

8. A2B3 : Suhu Penyeduhan 85°C : Waktu penyeduhan 15 menit 

9. A3B3 : Suhu penyeduhan 100°C : Waktu penyeduhan 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian 

Perlakuan       Ulangan 

1   2    3 

 A1B1  A1B1.1   A1B1.2   A1B1.3 

A2B1  A2B1.1   A2B1.2   A2B1.3 

A3B1  A3B1.1   A3B1.2   A3B1.3 

A1B2  A1B2.1   A1B2.2   A1B2.3 

A2B2  A2B2.1   A2B2.2   A2B2.3 

A3B2  A3B2.1   A3B2.2   A3B2.3 

A1B3  A1B3.1   A1B3.2   A1B3.3 

A2B3  A2B3.1   A2B3.2   A2B3.3 

A3B3  A3B3.1   A3B3.2   A3B3.3 

 

Analisis pengujian data secara kuantitatif, dengan menggunakan uji Analysis Of 
Variance (ANOVA). Data dianalisis menggunakan analisis kuantitatif yaitu analisis 
varian dua jalur (Two Way ANOVA). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Kadar Kafein Teh Celup Merk 'S' 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil uji kadar kafein sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 



Tabel 4.1 Kadar Kafein Larutan Sampel Teh Celup (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

*  = Kadar kafein tertinggi 

**  = Kadar kafein terendah 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar kafein tertinggi diperoleh dari 

perlakuan suhu 70°C dan waktu penyeduhan 10 menit, sedangkan kadar kafein 

terendah diperoleh dari perlakuan 70°C dan waktu penyeduhan 15 menit.  

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan taraf 

signifikansi 5% dilakukan untuk mengetahui sebaran data kadar kafein berdistribusi 

normal atau tidak. Selain itu uji normalitas dilakukan sebagai syarat dalam 

menentukan uji parametrik atau non-parametrik. Tabel 4.2 dibawah ini merupakan 

hasil uji normalitas dari kadar kafein.  

 

 

 

 

No. 

 

Perlakuan 

 

Kadar Kafein (%) 

1. A1B1 0,066 

2. A1B2 0,124 * 

3. A1B3 0,001 ** 

4. A2B1 0,057 

5. A2B2 0,087 

6. A2B3 0,028 

7. A3B1 0,069 

8. A3B2 0,118 

9. A3B3 0,065 



Tabel 4.2 Uji Normalitas Suhu 

  suhu 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kafein A1=70 .214 9 .200(*) .822 9 .036 

A2=85 .207 9 .200(*) .870 9 .124 

A3=100 .450 9 .000 .498 9 .000 

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Waktu 

  waktu 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kafein B1=5 .309 9 .013 .833 9 .048 

B2=10 .356 9 .002 .766 9 .008 

B3=15 .445 9 .000 .499 9 .000 

a  Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, terdapat data yang 

signifikansinya lebih dari 0,05 (p>0,05), dengan demikian data dianggap tidak 

normal, selanjutnya akan diuji homogenitas untuk mengetahui data tersebar 

secara homogen atau tidak (Tabel 4.4) 

Tabel 4.4 Uji Homogenitas Variabel Suhu 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

kafein Based on Mean 2.595 2 24 .095 

Based on Median .743 2 24 .486 

Based on Median and with 
adjusted df 

.743 2 8.585 .504 

Based on trimmed mean 1.344 2 24 .280 



 

Tabel 4.5 Uji Homogenitas Variabel Waktu 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

kafein Based on Mean 4.211 2 24 .027 

Based on Median 1.352 2 24 .278 

Based on Median and with 
adjusted df 

1.352 2 8.125 .311 

Based on trimmed mean 2.366 2 24 .115 

 

Uji homogenitas variabel suhu menunjukkan nilai signifikansi 0,095 

(p>0,05), maka data distribusi sama atau homogen, sementara variabel waktu 

menunjukkan nilai signifikansi 0,027 (p<0,05) atau data tidak homogen. Dengan 

demikian distribusi data ini adalah tidak sama atau tidak homogen. Data kadar 

kafein berdistribusi tidak normal dan tidak homogen, maka perlu dilakukan uji 

lanjut non-parametrik dalam hal ini adalah uji Kruskal-Wallis Test untuk 

mengetahui pengaruh suhu dan waktu penyeduhan kadar kafein terhadap teh 

celup.  

Tabel 4.6 Analisis Kruskal-Wallis Test Kadar Kafein Teh Celup 

  kafein 

Chi-Square 22.911 

df 8 

Asymp. Sig. .003 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: interaksi 

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Asymp signifikansi adalah 

0,003 (0,05>p), artinya adalah Ho diterima. Dengan demikian, hipotesis yang 



diterima adalah tidak ada pengaruh suhu dan waktu penyeduhan terhadap kadar 

kafein teh celup.   

2. Penentuan Kurva Standar 

Penentuan kurva standar diambil dari larutan standar kafein (100mg/L). 

Larutan standar kafein dimasukkan dalam spektrofotometer UV untuk mencari 

panjang gelombang maksimumnya. Panjang gelombang maksimum yang diperoleh 

adalah 272,5 nm (kurva spektrum panjang gelombang terdapat pada lampiran 1). 

Selanjutnya pembacaan nilai absorbansi dari larutan standar kafein dengan 5 (lima) 

konsentrasi yang berbeda yaitu 0,004; 0,002; 0,001; 0,0005; dan 0,00025. Nilai 

absorbansi dari kelima konsentrasi larutan standar kafein yang diperoleh adalah 

1,799; 1,505; 0,778; 0,403; dan 0,394. (Lampiran 2).   

Setelah diketahui nilai absorbansi larutan standar kafein, selanjutnya 

penentuan persamaan garis regresi linier Y=BX+A dengan membandingkan antara 

kelima konsentrasi larutan kafein standar dan nilai absorbansinya. (lampiran 3), 

diperoleh persamaan garis regresi Y=400.16X + 0.94, dimana Y adalah nilai 

absorbansi dan X adalah nilai kadar kafein. Dengan memasukkan nilai absorbansi 

larutan sampel dan perhitungan kadar kafein teh (lampiran 4), maka diperoleh kadar 

kafein (Tabel 4.1). 

B. PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu 

penyeduhan teh celup terhadap kadar kafein. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar 

kafein dari teh celup 'S' berkisar antara 0,001% - 0,124 %, hal ini sesuai dengan 

(Usmany, 2008) yang menyatakan bahwa kadar kafein dalam teh sekitar 2-3% dari 

berat kering, namun dalam proses penyeduhan atau pembuatan teh, hanya sebagian 

kafein yang larut dalam minuman teh tersebut. Kadar kafein dalam satu cangkir teh 

hanya berjumlah 2 mg per cangkir (Groisser, 2013).  

Jumlah kafein dalam tanaman teh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yang disebutkan oleh Anonim (2014) yaitu wilayah tumbuh, varietas 

tanaman, umur tanaman, umur daun, panjang musim tanam, kondisi lapangan, nutrisi 

tanah, curah hujan, dan hama. Namun, kandungan kafein pada teh lebih dipengaruhi 



oleh gaya produksi teh (teh hijau, teh hitam, teh oolong). Karbondioksida diudara 

bebas juga dapat mempengaruhi kadar kafein dalam daun teh. Hal ini dijelaskan oleh 

Anonim (2014) bahwa proses dekafeinasi secara alami dapat terjadi karena 

karbondiosida yang ada diudara. Karbondioksida ini mampu menghilangkan 

sebagian besar kafein yang terdapat dalam daun teh.  

Proses kelarutan kafein diawali oleh pemecahan senyawa ikatan kompleks 

kafein akibat perlakuan panas, dengan semakin tinggi suhu pelarut maka proses 

pemecahan akan berlangsung lebih cepat. Senyawa kafein menjadi bebas dengan 

ukuran yang lebih kecil, mudah bergerak, mudah berdifusi melalui dinding sel, dan 

ikut terlarut dalam pelarut (Sivetz & Desroiser, 1979: Widyotomo, 2012). Kerusakan 

kafein dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu tinggi (lebih 

dari 100°C), senyawa kimia seperti theophylline, dan bakteri seperti Rhodococus sp, 

Klebsiella sp, dan Pseudomonas putida L. Menurut jurnal American Chemical 

Society (2013) Larutan kimia seperti theophylline jika dipasangkan dengan bakteri 

tertentu dapat menghancurkan kafein yang terkandung dalam tanaman kopi dan teh. 

Penelitian lain juga melaporkan bahwa Rhodococus sp dan Klebsiella sp telah 

berhasil mendegradasi kandungan kafein (John, 2013) sementara bakteri 

Pseudomonas putida L yang diinkubasi selama 9 jam mampu menghancurkan kafein 

sebanyak 20% (Yano dan Mazzafera, 1999). 

 Secara umum semakin tinggi suhu dan lama ekstraksi suatu zat, maka  kadar 

suatu zat tersebut juga akan semakin tinggi. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, 

dengan analisa Mann-Whitney Test menyimpulkan bahwa suhu dan waktu pada 

perlakuan ini belum bisa mempengaruhi kadar kafein dalam teh celup merk 'S'. Hal 

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain produk teh celup merk 'S' ini 

mungkin tidak mengandung kafein atau jumlah kafein dalam teh celup yang sangat 

sedikit sehingga oleh analisa Mann-Whitney Test tidak dianggap berpengaruh. Faktor 

lain mengapa suhu dan waktu tidak mempengaruhi kadar kafein teh celup adalah 

waktu menyeduh teh yang masih kurang lama serta suhu penyeduhan yang kurang 

tinggi.  

Waktu terbaik dalam menyeduh teh munurut hasil penelitian ini adalah 

dengan lama penyeduhan 15 menit, karena menunjukkan kadar kafein terendah. 

Kadar kafein yang diperoleh adalah 0,001-0,124 %, (Davia, et al, 1982; Abdullah 



dkk, 2013) menyatakan bahwa batas toleransi kafein yang aman dikonsumsi adalah 

0,13% - 0,5 %. Maka semua variabel suhu dan waktu penyeduhan dalam penelitian 

ini dapat diaplikasikan masyarakat dalam menyeduh teh karena kadar yang diperoleh 

masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi.  

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Kadar kafein tertinggi terdapat pada suhu penyeduhan 70°C dan waktu 

penyeduhan 10 menit yaitu 0,124% dan kadar kafein terendah pada suhu 

penyeduhan 70°C dan waktu penyeduhan 15 menit yaitu 0,001%. 

b. Variabel waktu memberikan pengaruh yang signifikan daripada suhu, 

dimana waktu penyeduhan 10 menit kafein memiliki nilai kadar tertinggi 

dan selalu menurun pada waktu penyeduhan 15 menit. 

c. Suhu dan waktu penyeduhan tidak mempangaruhi kadar kafein dalam teh 

celup. 

2. Saran 

a. Perlu dilakukan penelitian yang lain dengan membuat variasi pada 

berbagai macam teh celup. 

b. Perlu dilakukan penelitian tentang kadar senyawa lain pada teh yang dapat 

terpengaruhi oleh cara penyeduhan, misalnya tanin, katekin dan polifenol. 

c. Perlu diperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses 

ekstraksi kafein pada teh celup, seperti pH air, suhu dan lama penyeduhan. 
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