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ABSTRACT 

 Tea is a beverage that is often consumed by Indonesian people because it 

tastes fresh, made from tea leaves, one alternative has the tea ingredients 

kecombrang  flower and stem. Kecombrang Stem and flower contain alkaloids, 

saponins, tannins, phenolics, flavonoids, steroids, vitamins, minerals and 

glycosides as an antimicrobial and antioxidant. The purpose of this research was 

to know the content of antioxidant activity and organoleptic test of quality tea bag 

kecombrang with temperature drying variations. The methods design was 

completely randomized design with two factors: The first factor: tea material: 

Stem (W1), flower (W2) and the second factor: drying temperature 60
o
C (T1), 

75
o
C (T2) and 85

o
C (T3). The results showed that the highest antioxidant activity 

in the treatment of T1W2 (flower tea material at 65
o
C) was 66.43% and the lowest 

antioxidant activity in treatment T3W1 (stem tea material at 85
o
C) was 56.76%. 

The Quality of tea has cloudy white color and pink, sour taste, less fragrant odor. 

Keywords: Tea, Stem anf Flower of Kecombrang, Antioxidant activity 
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ABSTRAK 

 Teh adalah minuman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia 

karena rasanya yang segar, terbuat dari daun teh, salah satu alternatif bahan teh 

adalah bunga dan batang kecombrang. Batang dan bunga kecombrang 

mengandung senyawa alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, steroid, 

vitamin, mineral dan glikosida yang berperan sebagai antimikroba dan 

antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antioksidan serta 

kualitas organoleptik teh celup kecombrang pada variasi suhu pengeringan. 

Rancangan penelitian ini dengan Rancangan Acak Lengkap 2 faktor yaitu: faktor 

1: bahan teh: batang (W1), bunga (W2) dan faktor 2: Suhu pengeringan 65
o
C 

(T1), 75
o
C (T2) dan 85

o
C (T3) dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi pada perlakuan T1W2 (bahan 

teh bunga pada suhu pengeringan 65
o
C) yaitu 66,43% dan aktivitas antioksidan 

terendah pada perlakuan T3W1 (bahan teh batang pada suhu pengeringan 85
o
C) 

yaitu 56,76%. Kualitas organoleptik memiliki warna putih keruh dan pink, karena 

bahan yang digunakan berbeda, rasa agak asam, aroma kurang harum. 

Kata kunci: Teh, Batang dan Bunga Kecombrang, aktivitas antioksidan 
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A. PENDAHULUAN 

 

Teh adalah sejenis minuman yang sering diminum dengan 

campuran es batu atau dalam kondisi hangat dan bahkan panas. Minuman 

teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia 

karena harganya terjangkau dan rasanya yang segar. Menurut Winarsi 

(2011) teh dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu teh herbal dan 

non-herbal. Teh non-herbal dikelompokkan lagi menjadi tiga golongan, 

yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Teh herbal merupakan hasil 

pengolahan dari bunga berri, kulit, biji, daun, dan akar berbagai tanaman. 

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai teh adalah batang dan 

bunga tanaman kecombrang. 

Kecombrang merupakan tanaman liar yang memiliki banyak 

manfaat. Menurut Nuraini (2014: 89) kecombrang mengandung senyawa 

alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid, vitamin, 

mineral, dan glikosida yang berperan sebagai antimikroba dan antioksidan. 

Antioksidan adalah molekul yang dapat menetralkan radikal bebas 

dengan cara menerima atau mendonorkan satu elektron untuk 

menghilangkan kondisi “elektron tidak berpasangan” (Muchtadi, 2013). 

Fungsi antioksidan adalah menetralisasi radikal bebas, sehingga tubuh 

terlindungi dari berbagai macam penyakit degeneratif dan kanker. Fungsi 

lain antioksidan adalah membantu menekan proses penuaan/ antiaging 

(Tapan, 2005). 

Hasil penelitian oleh Asmah dan Yan (2010) tentang aktivitas 

antioksidan menggunakan senyawa BHT (Hydroxytoulene Butylated) 

menyatakan bahwa bunga kecombrang (Etlingera elatior, Jack) dalam 

keadaan segar memiliki kandungan antioksidan sebesar 1,45% sedangkan 

dalam keadaan kering (menggunakan pengeringan freeze-dried) sebesar 

11,80%.  

Hasil penelitian Naufalin dan Rukmini (2011) menunjukkan bahwa 

kandungan antioksidan hasil ekstraksi tanaman kecombrang        

(Etlingera elatior, Jack) pada bunga 61,61%-83,17%, pada batang 



57,42%-84,65%, pada daun antara 40,64%-60,40%, rimpang antara 

58,40%-69,66%, hal ini menunjukkan bahwa bunga dan batang 

mempunyai senyawa bioaktif yang mampu berperan sebagai antioksidan 

lebih banyak daripada daun dan rimpang. Kandungan senyawa antioksidan 

batang dan bunga kecombrang memiliki potensi yang tinggi sebagai bahan 

pangan atau minuman yang fungsional, sehingga dapat dijadikan bahan 

pembuatan teh. 

Pembuatan teh harus dikeringkan terlebih dahulu agar kadar air 

yang terkandung dalam bahan teh berkurang dan tidak ditumbuhi jamur 

selama penyimpanan. Hasil penelitian Simanjutak, et al (2014) 

menyatakan bahwa teh herbal dari kulit buah manggis mengandung 

antioksidan tertinggi pada suhu 85
o
C dengan lama pengeringan 180 menit, 

yaitu sebesar 3,95x10
-34

 ppm dan terendah 0,0876 ppm pengeringan 90
o
C.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan 

kualitas organoleptik teh celup kecombrang pada variasi suhu 

pengeringan. 

 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Laboratorium Farmasi Universitas Setia 

Budi. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2014 – Januari 

2015. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor perlakuan yaitu bahan 

teh (W) dan suhu pengeringan (T). Masing-masing perlakuan dengan 3 

kali ulangan. 

Pembuatan teh celup kecombrang ini diawali dengan pengambilan 

bahan teh yaitu batang dan bunga kecombrang. Bahan teh dicuci dengan 

air bersih, kemudian ditiriskan. Setelah itu, batang diiris kecil dengan 

ukuran kira-kira 0,5 cm agar cepat kering sedangkan bunga dilepaskan 

mahkotanya dan diiris kecil-kecil agar mudah dikeringkan. Kemudian 

dilayukan di ruangan yang dilengkapi dengan kipas angin. Setelah 



dilayukan, bahan teh dikeringkan menggunakan oven dengan suhu yang 

berbeda yaitu 65
o
C, 75

o
C, dan 85

o
C. 

Analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dengan 

alat spektrofotometer. Menurut Bintang (2010:123) DPPH digunakan 

karena merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu ruang. DPPH ini 

akan menerima elektron atau radikal hidrogen, dan akan membentuk 

molekul diamagnetik yang stabil. Interaksi antioksidan dengan DPPH, baik 

secara transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH, akan 

menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH. 

Pengujian organoleptik dilakukan oleh 20 panelis agak terlatih. 

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Kruskal Wallis sedangkan analisis pengujian organoleptik, daya terima 

masyarakat dan daya simpan menggunakan deskriptif kualitatif. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Aktivitas Antioksidan 

 

Gambar 1 Aktivitas Antioksidan Teh Celup Batang dan 

Bunga Kecombrang 
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Berdasarkan Gambar 1, aktivitas antioksidan tertinggi 

terlihat pada perlakuan TIW2 yaitu pada bunga kecombrang 

dengan suhu pengeringan 65
o
C sebesar 66,43%, aktivitas 

antioksidan terendah terlihat pada perlakuan T3W1 yaitu pada 

batang kecombrang dengan suhu pengeringan 95
o
C sebesar 

56,76%. semakin tinggi suhu pengeringan, semakin rendah 

aktivitas antioksidannya. Menurut Salunkhe dan Kadam (1990) 

dalam penelitian Muawanah et al (2012) perlakuan pemanasan 

dapat mempercepat oksidasi terhadap antioksidan yang terkandung 

dalam sistem bahan alam dan mengakibatkan penurunan aktivitas 

antioksidan yang terkandung dalam sistem bahan alam tersebut, 

serta mengakibatkan penurunan aktivitas antioksidan dengan 

tingkat yang berbeda dan sangat dipengaruhi oleh jenis komponen 

yang berperan sebagai antioksidasi dalam bahan tersebut. Menurut 

Hartiati et al (2009) pada bahan baku yang mengalami proses 

pengeringan, aktivitas antioksidannya lebih kecil karena terjadi 

kerusakan senyawa yang terkandung pada rosella. Beberapa 

senyawa antioksidan seperti gossypetin, antosianin, dan glukosida 

hibiscin mengalami kerusakan sehingga aktivitas antioksidannya 

menurun. 

Sependapat dengan hasil penelitian Simanjutak, et al (2014) 

bahwa aktivitas antioksidan seperti antosianin akan rusak pada 

suhu pengeringan yang terlalu tinggi, suhu pengeringan pada teh 

kulit buah manggis mengandung kadar antioksidan terendah pada 

suhu 90
o
C dan tertinggi pada suhu 85

o
C. 

Suhu pengeringan harus menyesuaikan jenis bahan yang 

digunakan agar bahan tersebut benar-benar kering dan tidak 

ditumbuhi jamur. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bunga dan batang kecombrang. Mengacu hasil penelitian 

Naufalin dan Rukmini (2011) bahwa kandungan antioksidan hasil 

ekstraksi tanaman kecombrang (Etlingera elatior, Jack) pada bunga 



61,61%-83,17%, pada batang 57,42%-84,65%, pada daun antara 

40,64%-60,40%, rimpang antara 58,40%-69,66%, hal ini 

menunjukkan bahwa bunga dan batang mempunyai senyawa 

bioaktif yang mampu berperan sebagai antioksidan lebih banyak 

daripada daun dan rimpang. 

Berdasarkan uji kruskal wallis, Ada pengaruh suhu 

pengeringan dan bahan teh terrhadap aktivitas antioksidan teh celup 

kecombrang. 

b. Uji Organoleptik  

Hasil uji organoleptik teh celup kecombrang dapat dilihat 

pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Hasil Uji Organoleptik Teh Celup Kecombrang 

Warna pada makanan dan minuman merupakan hal utama 

yang dapat menarik perhatian konsumen. Warna dapat dilihat 

melalui indra pengihatan yaitu mata. Warna yang dihasilkan pada 

teh kecombrang adalah bening, putih keruh dan merah muda, hal 

tersebut dikarenakan bahan teh yang digunakan berbeda, yaitu dari 

bunga dan batang. 
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Berdasarkan uji organoleptik oleh 20 panelis pada 

perlakuan T1W1 berwarna bening T2W1, T3W1 berwarna putih 

keruh. Teh tersebut berasal dari batang kecombrang, warna 

awalnya hijau, saat dilayukan warna berubah menjadi kecoklatan, 

setelah dikeringkan menggunakan oven berubah menjadi pudar 

atau keputihan. Pada perlakuan T1W2, T2W2, T3W2 warna teh 

celup adalah merah muda. Bahan yang digunakan berasal dari 

bunga kecombrang. Sebelum dikeringkan bunga kecombrang 

berwarna merah menyala, setelah dikeringkan menggunakan oven 

warnanya merah kecoklatan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rasa adalah 

tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, seperti manis, pahit, 

masam terhadap indra pengecap. Organ yang berperan adalah 

lidah. Lidah setiap orang memilik kemampuan yang berbeda-beda 

dalam menanggapi rangsang, sehingga penilaian setiap orang 

berbeda-beda. 

Kandungan fitokimia bunga dan batang kecombrang hasil 

penelitian Naufalin (2005) dalam Pristiadi (2012) diperoleh 

senyawa alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, 

steroid, dan glikosida yang berperan aktif sebagai antioksidan. 

Menurut Ide (2010) Saponin memberikan rasa pahit pada bahan 

pangan nabati. Shinya (2008) Tanin adalah beberapa antioksidan 

berjenis polifenol yang mencegah atau menetralisasi efek radikal 

bebas yang merusak, menyatu dan mudah teroksidasi menjadi 

asam tanat. Perlakuan T1W1, T1W2, T2W1, T2W2, T3W1, T3W2 

memiliki rasa agak asam, hal ini dikarenakan pada batang dan 

bunga kecombrang mengandung tanin dan saponin. 

Menurut Ciptadi dan Nasution (1979) dalam Adri (2013), 

menyatakan bahwa senyawa pembentuk aroma teh terutama terdiri 

dari minyak atsiri yang bersifat mudah menguap dan bersifat 



mudah direduksi sehingga dapat menghasilkan aroma harum pada 

teh. 

Menurut Tampubolon et al. (1983) dalam Pristiadi (2012) 

menyebutkan bahwa kecombrang mengandung minyak atsiri. 

Aroma yang ditimbulkan pada teh celup kecombrang berasal dari 

minyak atsiri yang terkandung pada batang dan bunga. Hal ini yang 

menyebabkan teh celup kecombrang memiliki aroma yang khas. 

Perlakuan T1W1, T1W2, T2W1, T2W2, T3W1, T3W2 memiliki 

aroma yang kurang harum, hal ini dikarenakan minyak atsiri yang 

terkandung dalam bahan teh menguap ketika proses pengeringan 

yang menggunakan suhu terlalu tinggi 

 

D. KESIMPULAN 

Aktivitas antioksidan tertinggi teh celup kecombrang pada 

perlakuan T1W2 (bahan teh dari bunga kecombrang pada suhu 

pengeringan 65
o
C) yaitu sebesar 66, 43% sedangkan aktivitas antioksidan 

terendah teh celup kecombrang pada perlakuan T3W1 (bahan teh dari 

bunga pada suhu pengeringan 85
o
C) yaitu 56,76%. 

Teh celup kecombrang memiliki warna yang bervariasi yaitu 

bening, putih keruh dan merah muda. Hal ini dikarenakan bahan yang 

digunakan dalam pembuatan teh berbeda. Rasa teh sebagian besar adalah 

agak asam. Aroma teh kurang harum dan daya terima masyarakat kurang 

suka. 
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