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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman Teh adalah spesies tanaman yang daun dan pucuk 

daunnya digunakan untuk membuat teh yang sebelumnya mengalami 

proses pemanasan untuk menonaktifkan enzim- enzim yang terdapat dalam 

daun teh, kemudian digulung dan dikeringkan. Teh merupakan salah satu 

jenis minuman yang digemari oleh seluruh masyarakat Indonesian maupun 

dunia. Menurut Hadisaputro (2012), manfaat teh yaitu: sebagai 

antioksidan, mengatasi penyakit kardiovaskuler dan menurunkan kolestrol. 

Teh yang sering dikonsumsi masyarakat bahan dasarnya berasal dari daun 

teh. Penelitian Siringoringo (2012), tentang teh daun kopi dengan 

perlakuan interaksi lama fermentasi dengan hasil tannin yang tinggi akan 

memberikan rasa agak pahit dan warna ampas hitam, sehingga teh daun 

kopi bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan teh. Penelitian 

Saputra (2012), tentang teh celup dengan perlakuan kombinasi daun 

gandarusa dan kaliks rosela dengan hasil teh herbal daun gandarusa 

memiliki kandungan alkaloida, flavonoid, glikosida dan saponin, 

sedangkan teh herbal kaliks rosela mengandung flavonoid, glikosida dan 

saponin, dari kandungan tersebut dapat bermanfaat menghambat xantin 

oksidase dan toksisitas. Produk teh tidak hanya dibuat dari daun teh, tetapi 
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dapat dihasilkan dari bahan lain yaitu seperti daun kelor ataupun dari 

bahan lain yang ada dilingkungan sekitar. 

Menurut Krisnadi (2013), bahwa Moringa oleifera Lam yang  kita  

kenal dengan nama Kelor adalah salah satu tanaman yang bergizi, sejak 

dahulu dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman yang berkhasiat. Selain 

itu, bisa dijadikan bahan pangan karena daun, bunga, dan buah kelor muda 

biasa diolah menjadi masakan yang lezat dan bergizi. Menurut Haryadi 

(2011), daun kelor kering per 100 g mengandung air 7,5%, kalori 205g, 

karbohidrat 38,2 g, protein 27,1 g, lemak 2,3 g, serat 19,2 g, kalsium 2003 

mg, magnesium 368 mg, fosfor 204 mg, tembaga 0,6 mg, besi 28,2 mg, 

sulfur 870 mg, potasium 1324 mg.  

Menurut Utami dan Desty (2013), bahwa manfaat senyawa aktif 

dalam daun Kelor dapat mengobati sakit kuning, rematik, alergi, 

antibakteri, infeksi saluran urin, luka eksternal, anti-hipersensitif, anti-

anemik, diabetes, colitis, diare, disentri. Penelitian Yulianti (2008), 

pemanfaatan daun kelor sebagai minuman jeli yang memiliki masa simpan 

selama 1 minggu, dengan kandung vitamin C 40,64 mg/100 g bahan dan 

beta karoten 0,17 mg/100 g bahan.  

Jahe merupakan tanaman herba yang sering dimanfaat untuk 

rempah-rempah, bumbu dapur dan juga dimanfaatkan sebagai obat. Hasil 

penelitian Eze dan Agbo (2011), Jahe  kering mempunyai kadar air 7-12%, 
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minyak atsiri 1-3%, oleoresin 5-10%, pati 50-55% dan sejumlah kecil 

protein, serat, lemak sampai 7%. Menurut Jayanata dan Ahmad (2013), 

kandungan senyawa pada jahe mempunyai manfaat untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh, mencegah dan mengobati masuk angin, menurunkan 

tekanan darah, antipenuaan, antioksidan, dan antimigrain.  

Menurut Koswara (2012), bahwa rimpang jahe dapat digunakan 

sebagai bumbu masakan, pemberi aroma, dan rasa pada makanan, seperti 

roti, kue, biskuit, dan berbagai minuman. Penelitian Febriyanti (2014), 

memanfaatkan jahe sebagai perasa sirup dengan perlakuan fermentasi 8 

jam, memiliki kandung oleoresin yang memberikan rasa pedas dan aroma 

khas serta berpotensi sebagai antioksidan. Rasa jahe yang pedas dapat 

memberiaan efek panas pada perut, maka digunakan sebagai bahan 

minuman seperti bandrek, sekoteng dan sirup. 

Lengkuas atau dikenal dengan Laos (Alpinia galanga) merupakan 

tanaman tahunan berupa semak tinggi sekitar 2 m, akar rimpang, dan 

dimanfaatkan masyarakat sebagai bumbu dapur. Menurut Kartasapoetra 

(2004), bahwa Lengkuas mengandung lamferida dan galangin, minyak 

atsiri 48%, sineol 20%-30%, kamfer, eugenol, dan seskuiterpen galangol.  

Menurut Jayanata dan ahmad (2013), bahwa manfaat lengkuas yaitu: 

mencegah dan mengobati tumor, bersifat antiinflamasi, antioksidan, 

melancarkan peredaran darah, obat panu, pelancar haid, menyembuhkan 

asam urat, dan meredakan diare. Menurut Murdiati dan Amaliah (2013), 

rimpang lengkuas putih yang muda dapat digunakan untuk aroma 



 
 

mengawetkan makanan, sekaligus sebagai pewangi masakan rendang, 

semur, gudeg, dan dimanfaatkan untuk ramuan jamu tradisional yang 

dibuat sebagai perasa minuman.  

Penelitian Hernani dan Rahmawati (2009), tentang pengeringan 

tanaman obat, pengoven pada daun Sambiloto dengan variasi suhu 40o, 50o 

dan 60oC. Suhu pengeringan dengan oven akan mempengaruhi kualitas 

daun kering dan kandungan senyawa aktif daun tersebut. Penelitian 

Supriyanto dan Bambang (2012), kandungan minyak atsiri dengan 

perbandingan jahe segar dan jahe kering, dengan hasil pengeringan 

rimpang jahe yang bagus, yaitu: pada suhu 50oC karena kandungan 

minyak atsiri jahe segar lebih banyak dibandingkan jahe kering. Penelitian 

Anshar (2012), perbandingan dalam pembuatan minuman herbal dengan 

menggunakan bahan baku kunyit putih dan gula pasir, secara organoleptik 

yang baik adalah perlakuan 1:1. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membuat inovasi 

baru menggunakan bahan dasar daun kelor untuk pembuatan teh dengan 

judul “AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK 

TEH DAUN KELOR DENGAN VARIASI LAMA PENGERINGAN 

DAN PENAMBAHAN JAHE SERTA LENGKUAS SEBAGAI 

PERASA ALAMI”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah daun kelor sebagai bahan baku, jahe, lengkuas 

sebagai perasa alami dan variasi lama pengeringan. 

2. Objek penelitian adalah teh dari daun kelor dengan penambahan rasa 

jahe dan lengkuas. 

3. Parameter penelitian adalah kualitas teh dengan uji aktivitas antioksidan 

dan uji organoleptik (warna, aroma, rasa dan daya terima). 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan teh dari daun kelor yang ditambah 

perasa alami jahe dan lengkuas dengan variasi lama pengeringan?  

2. Bagaimana sifat organoleptik teh dari daun kelor yang ditambah perasa 

alami  jahe dan lengkuas dengan variasi lama pengeringan?  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui kandungan aktivitas antioksidan dari teh daun kelor 

yang ditambah perasa alami jahe dan lengkuas dengan variasi lama 

pengeringan. 

2. Untuk mengetahui sifat organoleptik teh dari daun kelor yang ditambah 

perasa alami jahe dan lengkuas dengan variasi lama pengeringan. 

 

 



 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi IPTEK 

a. Memberi pengetahuan baru tentang pembuatan teh dari daun kelor. 

b. Memberi inovasi baru teh dari daun kelor dengan penambahan rasa 

jahe dan lengkuas. 

c. Memberi inovasi baru terhadap pelajar untuk memanfaatkan bahan 

alami yang ada dilingkungan sekitar. 

d. Memberi pengetahuan tentang pengeringan pembuatan teh yang 

baik sehingga tetap menghasilkan produk teh yang alami. 

2. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat teh dari 

daun kelor. 

b. Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam pembuatan teh daun 

kelor dengan penambahan rasa jahe dan lengkuas sebagai obat 

herbal.  

c. Dapat mengetahui pengeringan dalam pengeringan teh yang baik 

tanpa merusak kandungan bahan yang digunakan. 

3. Bagi masyarakat 

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun kelor 

sebagai kesehatan. 

b. Memberi pengetahuan baru bagi masyarakat tentang variasi teh dari 

daun kelor dengan penambahan rasa jahe dan lengkuas sebagai 

minuman yang menyehatkan. 
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c. Memberikan pengetahuan bagi petani untuk memaafaatkan teh 

daun kelor dengan penambahan rasa jahe dan lengkuas sebagai teh 

herbal.  

d. Memberikan pengetahuan baru cara pengeringan dalam pembuatan 

teh sehingga mendapatkan mutu kandungan yang alami dan baik.



 
 

 


