
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat 

setelah air, baik dinikmati dingin ataupun panas. Konsumsi teh nasional mencapai 

350 gram/kapita/ tahun, diperkirakan konsumsi teh tak kurang dari 120 ml setiap hari 

(Thomas, 2007). Teh biasanya dikonsumsi sebagai pendamping hidangan makanan 

ataupun acara-acara adat sehingga dapat dikatakan minuman teh telah mengakar 

dalam budaya masyarakat (Febiyanti, 2006). 

Secara umum, pengklasifikasian teh didasarkan pada proses pengolahannya 

terdapat tiga jenis, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau (Shahidi et al, 2009). Teh 

hitam adalah teh yang mengalami proses fermentasi total, yakni dibuat dengan cara 

memanfaatkan terjadinya oksidasi enzimatis terhadap kandungan katekin teh. Teh 

oolong adalah teh yang proses pengolahannya disebut semi-fermentasi. Sementara teh 

hijau adalah teh yang tidak mengalami proses fermentasi (Setyamidjaja, 2000). Teh 

hijau adalah jenis teh yang dibuat dengan cara menginaktivasi enzim oksidase dan 

fenolase yang ada dalam pucuk daun teh segar (Hartoyo, 2003). Di Indonesia sendiri 

ada berbagai macam teh, namun teh yang paling populer di kalangan masyarakat 

Indonesia adalah jenis teh celup dan teh bubuk. 

Teh merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit degeneratif yang 
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sangat efektif. Manfaat dalam teh disumbang oleh polyphenol sebanyak 40% dalam 

setiap pucuknya yang bermanfaat sebagai antioksidan guna mengurangi resiko 

terkena beberapa macam kanker, sistem pencernaan, paru-paru, prostat, payudara dan 

hati, serta mencegah katarak (Rossi, 2010). Namun demikian, teh juga mengandung 

zat yang tidak dikehendaki, yaitu kafein. Zat ini dapat menimbulkan reaksi yang tidak 

dikehendaki seperti insomnia, gelisah, merangsang, delirium, takikardia, ekstrasistole, 

pernapasan meningkat, tremor otot, dan diuresis, hipertensi, mual dan kejang 

(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. Untuk mendapatkan teh yang lebih pekat dilakukan dengan 

menambahkan takaran daun teh, bukan dengan memperlama waktu penyeduhan (Sri 

Kumalaningsih, 2007). 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.  

Kafein mudah larut dalam air panas, hampir semua sifat yang terkandung di 

dalam daun teh mudah larut, sehingga ketika teh diseduh selama 1-2 menit pertama 

semua kafein akan larut tanpa tannin. Akibatnya, dengan cepat kafein tersebut diserap 

tubuh saat teh tersebut dikonsumsi. Kafein juga memiliki rangsangan pada system 

saraf dan fungsi otak (Stephen Fulder, 2004).  
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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. Kafein sebagai stimulan tingkat sedang (mild stimulant) 

memang seringkali diduga sebagai penyebab kecanduan, apabila dikonsumsi dalam 

jumlah yang banyak dan rutin. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti  tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh dan waktu penyeduhan teh celup 

terhadap kadar kafein" 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya suatu permasalahan dalam penelitian, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Subyek Penelitian  : Suhu dan waktu penyeduhan teh celup merk "S" 

b. Obyek Penelitian   : Kadar kafein teh celup merk "S" 

c. Parameter Penelitian  : Kadar kafein teh celup merk "S" yang diukur 

dengan metode Spektrofotometri UV-1240 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu 

a. Apakah suhu dan waktu penyeduhan mempengaruhi kadar kafein dalam teh 

celup? 

b. Berapakah kadar kafein teh celup dengan suhu dan waktu penyeduhan yang 

berbeda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah,tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Ada tidaknya pengaruh suhu dan waktu penyeduhan terhadap kadar kafein 

teh celup 

b. Mengetahui kadar kafein teh celup dengan suhu dan waktu penyeduhan yang 

berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang kadar kafein yang 

terdapat dalam teh dari cara penyeduhan teh yang berbeda. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menyeduh teh yang tepat. 

 

 

 

 

 

 


