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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aneka jenis minuman banyak berkembang di masyarakat, mulai dari 

minuman tradisional hingga jenis minuman yang lebih modern. Namun, 

semakin berkembangnya jenis minuman, masyarakat di Indonesia lebih 

menggemari minuman tradisional dan alami seperti kopi, wedang jahe, 

sekoteng dan teh. Dari beberapa jenis minuman tradisional tersebut yang paling 

populer di kalangan masyarakat yaitu teh. 

Minuman teh pada umumnya berasal dari pengolahan daun teh 

(Camellia sinensis). Biasanya yang diambil adalah pucuk-pucuk teh yang 

masih muda. Tanaman ini dapat tumbuh subur di daerah pegunungan subtropis 

dan memerlukan cukup banyak cahaya matahari dan hujan di sepanjang tahun. 

Produksi teh di Indonesia saat ini belum maksimal karena dalam penanaman 

teh memerlukan habitat khusus dan ditambah lagi permintaan pasar yang selalu 

meningkat. Saat ini, sudah terdapat beberapa produk teh yang berasal dari 

tanaman lain, misalnya teh dari daun kopi, teh daun jambu, dan teh daun 

sirsak.. 

Tanaman pacar air banyak ditemukan di Indonesia dan biasanya 

ditemukan tumbuh liar. Tanaman ini memiliki bunga yang terkumpul 1-3, 

kelopak berbentuk corong miring, mahkota berjumlah lima, tetapi kelihatan 

seperti tiga yang terdiri dari beberapa warna cerah seperti merah, orange, ungu, 

putih, dan lain-lain (Wijayakusuma, 2000). Tanaman pacar air mengandung 

kumarin, flavonoid, kuinon, saponin dan steroid (Adfa, 2007 dalam Kusuma, 

2014 

 Selama ini penggunaan tanaman ini hanya terbatas sebagai tanaman 

hias dan ekstrak bunganya sebagai pewarna kuku. Namun beberapa penelitian 

terakhir menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam tanaman pacar 

air mempunyai aktivitas antioksidan. Menurut Kang (2013) dalam uji 

kandungan total fenol, kandungan flavonoid, aktivitas antioksidan dan aktivitas 
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anti mikroba ekstrak etanol dari batang dan daun tanaman pacar air 

menunjukkan hasil aktivitas radikal bebas ekstrak daun yang lebih tinggi 

(p<0,01) dibandingkan dengan ekstrak batang. Ekstrak daun (L1, L2, dan L3) 

memiliki  aktivitas radikal bebas (66,06, 63,71, dan 72,19%,).  

Dalam industri pangan, tanaman pacar air belum banyak digunakan. 

Oleh karena itu perlu adanya inovasi untuk menciptakan produk olahan pangan 

dari daun pacar air, salah satunya adalah teh herbal. Teh herbal merupakan 

penamaan untuk minuman yang bukan berasal dari tanaman teh. 

Proses pengolahan teh meliputi proses pelayuan, fermentasi, dan 

pengeringan. Proses fermentasi akan mengakibatkan terjadinya oksidasi yang 

akan merubah katekin menjadi senyawa yang lebih sederhana misalnya 

polifenol flavonoid (Fulder, 2004 dalam Siringoringo, 2000). Waktu atau lama 

proses fermentasi sangat mempengaruhi mutu teh, apabila terlalu cepat akan  

menghasilkan  mutu teh yang kurang sempurna dan apabila terlalu lama akan 

menghasilkan mutu teh yang buruk. 

Proses pengeringan dilakukan untuk menghentikan proses fermentasi, 

selain itu juga untuk memperpanjang masa simpan dan dapat menguraikan 

senyawa racun pada bahan pangan. Teknik pengeringan yang berbeda akan 

mempengaruhi mutu teh yang dihasilkan, karena dalam pengeringan suhu yang 

baik akan menghasilkan mutu yang baik pula. 

Menurut Siringoringo (2012) dalam penelitiannya mengenai studi 

pembuatan teh daun kopi dengan variasi lama fermentasi, didapatkan hasil 

bahwa semakin lama fermentasi menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

tanin. Hal ini disebabkan karena proses fermentasi oksidatif menyebabkan 

tanin berunah menjadi senyawa polifenol flavonoid. 

Dari latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TEH HERBAL DAUN PACAR AIR 

(Impatiens balsamina) DENGAN VARIASI LAMA FERMENTASI DAN 

METODE PENGERINGAN”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya suatu masalah dalam penelitian ini, 

maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

Subjek penelitian : Lama fermentasi dan metode pengeringan daun pacar 

air. 

Objek penelitian : Teh herbal daun pacar air . 

Parameter   : Aktivitas antioksidan dan total fenol. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan teh herbal daun pacar air dengan variasi 

lama fermentasi dan metode pengeringan? 

2. Bagaimana total fenol teh herbal daun pacar air dengan variasi lama 

fermentasi dan metode pengeringan?  

D. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan:  

1. Mengetahui aktivitas antioksidan teh herbal daun pacar air dengan variasi 

lama fermentasi dan metode pengeringan. 

2. Mengetahui total fenol teh herbal daun pacar air dengan variasi lama 

fermentasi dan metode pengeringan. 

E. Manfaat 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkam bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi dalam 

Pengembangan Ilmu Biologi khususnya pemanfaatan daun pacar 

air. 
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2. Peneliti 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pemanfaatan daun 

pacar air (Impatiens balsamina) yang dapat dijadikan teh. 

b. Dapat memperoleh pengalaman cara membuat teh herbal daun 

pacar air. 

3. Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa alam memberikan 

manfaat yang banyak, salah satunya pacar air (Impatiens balsamina). 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun pacar air 

dapat dijadikan teh. 

 


