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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Buah semangka merupakan buah yang banyak digemari oleh 

masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, kandungan airnya yang 

banyak, dan kulitnya yang keras berwarna hijau. Buah semangka 

mengandung Lycopene yang merupakan senyawa antioksidan yang 

mampu melawan penyakit jantung dan penyakit kanker. Selain 

mengandung Lycopene, buah semangka juga mengandung  zat Cirtulline 

(Anonim, 2013).  

Pada umumnya buah semangka hanya dikonsumsi daging buahnya 

sedangkan kulit buah semangka kurang diminati masyarakat dan kurang 

untuk dimanfaatkan. Kulit buah semangka terdapat zat Cirtulline yang 

lebih banyak daripada daging buahnya. Kandungan zat Cirtulline pada 

kulit buah semangka sekitar 24,7 mg/dwt g sedangkan pada daging 

buahnya sekitar 16,7 mg /dwt g. Zat Cirtulline dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi hipertensi, memperlebar pembuluh darah dan mengeluarkan 

amonia dari hati (Riestya, 2010). Selain itu, kulit buah semangka dapat 

menurunkan kadar glukosa darah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Sugiyanta(2011) pemberian ekstrak air kulit semangka dengan 

dosis 500 mg/kg bb sangat optimal dalam menurunkan kadar glukosa 

serum tikus putih jantan yang diinjeksi dengan streptozotosin 50mg/kg bb. 
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Kulit buah semangka mengandung antioksidan yang cukup tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Ismayanti, dkk(2013) 

kandungan antioksidan pada kulit buah semangka bulat dengan berat 1,4 

kg dan volume 915 ml diperoleh 214,369 ppm. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut maka dalam penelitian ini memanfaatkan kulit buah 

semangka sebagai bahan dasar dalam pembuatan teh.  

Teh merupakan minuman yang digemari oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Daun teh memiliki kandungan antioksidan, asam amino, 

dan Quercetin. Teh memiliki banyak manfaat salah satunya adalah untuk 

menurunkan tekanan darah tinggi (Wildans, 2009).  

Pada penelitian pembuatan teh berbahan dasar kulit buah semangka 

ini diberikan penambahan jahe merah dan cengkeh. Jahe merah dan 

cengkeh ini dimanfaatkan sebagai pemberi aroma alami. Jahe merah 

merupakan tanaman yang mudah didapatkan. Jahe merah memiliki 

kandungan minyak atsiri paling tinggi dari jenis jahe lainnya. Selain 

minyak atsiri, jahe merah juga memiliki oleoresin (Handayani, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Paramitasari(2010) 

aktivitas antioksidan pada susu bubuk kedelai dengan penambahan ekstrak 

jahe 3% memiliki nilai tertinggi 21,673%. Jahe dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh (Khomsan, 2007). Selain untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh jahe juga bisa digunakan sebagai bahan 

untuk menambah aroma pada makanan karena jahe memiliki aroma yang 

khas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Darningsih, 
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dkk(2008) panelis lebih menyukai kombinasi teh Camelia-Murbei  kanva 

non oksimatis ditambah klon gambung 9 non oksimatus dan multikaulis 

oksimatis ditambah klon gambung 7 non oksimatis dengan perbandingan 

1:1 yang ditambah dengan bubuk jahe 10% dan asam jawa 6% dari total 

teh dengan perlakuan curah dan celup karena kedua kombinasi teh tersebut 

memiliki warna teh yang cerah dan aroma teh yang khas. 

Cengkeh merupakan rempah-rempah super karena dianggap 

memiliki kandungan antioksidan alami yang tinggi. Cengkeh juga 

berfungsi sebagai penambah aroma (Aryaningsih, 2013).Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan Nurjannah, dkk(2013) minyak cengkeh 

merupakan minyak atsiri yang dihasilkan oleh tanaman cengkeh yang 

bersifat sebagai antioksidan. Minyak bunga cengkeh 55 µL efektif 

memerangkap radikal bebas alkil hingga 60 %, hidroksil 48,57%, dan 

peroksil 35,71%. Kandungan yang terdapat dalam bunga cengkeh kering 

diantaranya minyak atsiri 14-21%, protein 5-7%, dan tanin 10-18% (Salim 

dalam Nurdjannah, 2004). Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Kusuma(2008) panelis menyukai aroma roti manis dengan 

penambahan cengkeh dan kayu manis sebanyak 0,3%.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul: 

Pemanfaatan Kulit Buah Semangka Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Teh 

Dengan Penambahan Jahe Merah Dan Cengkeh Sebagai Aroma Alami. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian: Jahe merah, dan cengkeh. 

2. Obyek penelitian: Teh dengan bahan dasar kulit buah semangka. 

3. Parameter yang diukur: Uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan daya 

terima) pada teh dengan bahan dasar kulit buah semangka. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana pengaruh penambahan jahe merah dan 

cengkeh dengan konsentrasi yang berbeda terhadap uji organoleptik teh 

berbahan dasar kulit buah semangka? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui uji 

organoleptik teh berbahan dasar kulit buah semangka yang diberi 

penambahan jahe merah dan cengkeh dengan konsentrasi yang berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi IPTEK 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya di bidang pangan dengan memanfaatkan limbah kulit buah 

semangka. 
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2. Bagi peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang manfaat 

kulit buah semangka, cengkeh dan jahe merah. 

b. Dapat mengelolah dan memanfaatkan limbah kulit buah semangka 

untuk pembuatan teh. 

3. Bagi masyarakat 

Dapat menambahkan informasi tentang pemanfaatan limbah kulit buah 

semangka untuk diolah menjadi teh yang menyehatkan tubuh. 

4. Bagi Pengrajin Teh 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai lahan usaha yang  

baru yaitu pembuatan teh dari kulit buah semangka. 

5. Bagi Calon Guru Biologi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

untuk bekal menjadi guru biologi. 


