
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

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 rasanya yang segar. Saat ini banyak tempat yang menyediakan 

berbagai macam olahan teh, seperti teh vanila, teh coklat dan masih 

banyak lagi. 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. 

Bunga kecombrang di daerah Jawa Barat sebagai bahan campuran 

pembuatan pecel, di Pekalongani sebaga campuran megana. Bunga 

kecombrang dapat dimanfaatkan sebagai penghilang bau amis pada 

masakan sea food. Batang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit 

yang berhubungan dengan kulit, termasuk campak.   

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 
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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. 

Hasil penelitian Wijekoon et al (2011) tentang kandungan gizi 

pada bunga kecombrang mengandung protein (12,6%), lemak (18,2%) dan 

serat (17,6%), asam palmitoleik (16,4%), asam linoleat (14,5%) dan asam 

oleat (5,2%). Selain itu juga mengandung asam amino esensial yaitu leusin 

(7,2 mg/100 mg protein) dan lisine (7,9 mg/100 mg protein). Mengandung 

mineral utama seperti: K (1589 mg/100 g), Ca (775 mg/100 g), Mg (327 

mg/100 g), P (286 mg/100 g) dan S (167 mg/ 100 g), dan juga terdapat 

senyawa saponin ( 3296 mg/100 g) serta asam fitat (2851 mg/100 g). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tanaman kecombrang 

dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional terkait kandungannya. 

Hasil penelitian Muawanah (2012) menunjukkan bunga kecombrang 

sebagai permen jelly mempunyai kandungan antioksidan IC50 

sebesar161,82 µg/ml. Hasil penelitian Edmi dan Kurniawan (2012) 

menyatakan bahwa ekstrak batang kecombrang (Etlingera elatior, Jack) 

dapat digunakan sebagai larvasida terhadap larva instar III Aedes aegypti 

karena mengandung senyawa saponin dan flavonoid.  

Penelitian tentang tanaman kecombrang (Etlingera elatior, Jack) 

tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di Malaysia dan 

India. Hasil penelitian oleh Asmah dan Yan (2010) tentang aktivitas 
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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%.  

Kandungan senyawa antioksidan batang dan bunga kecombrang 

memiliki potensi yang tinggi sebagai bahan pangan atau minuman yang 

fungsional, sehingga dapat dijadikan bahan pembuatan teh. Hasil 

penelitian Wardhani, et al (2013) menunjukkan bahwa teh biji semangka 

mengandung vitamin B, zat lycopene, mineral dan lemak esensial yang 

dapat mengatur tekanan darah. 

Mun’im, et al (2008) melakukan penelitian tentang pembuatan teh 

herbal campuran dari bunga rosela (Hibiscus sabdariffa) dan seledri 

(Apium graviolens), kadar flavonoid total dalam ekstrak metanol kelopak 

bunga rosella sebesar 0,25% dan kadar flavonoid total dalam ekstrak 

etanol herba sledri sebesar 1,70%. Penelitian tentang teh juga dilakukan 

oleh Astatin (2013) yang mengkombinasikan daun sirsak (Annona 

muricata, Linn) dan kulit jeruk purut (Cytrus hystrix) sebagai bahan teh. 

Aktivitas antioksidan tertinggi pada formulasi 1:3 dengan pengeringan 30 

menit 27,33% dan aktivitas antioksidan terendah pada formulasi 1:2 

pengeringan 30 menit 22,12%. 

Tahapan dalam pembuatan teh melalui proses pengeringan hingga 

penyeduhan. Ada beberapa cara dalam proses pengeringan teh, salah 
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satunya menggunakan oven. Keuntungan pengeringan menggunakan oven 

adalah suhu dan lama pengeringannya dapat diatur, panas yang dialirkan 

ke bahan lebih merata.  

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.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti telah melakukan penelitian 

dengan judul “Aktivitas Antioksidan Teh Celup Batang dan Bunga 

Kecombrang pada Variasi Suhu Pengeringan”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas, maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Suhu Pengeringan dan Bahan Teh (Batang dan bunga kecombrang) 

2. Obyek penelitian 

Teh celup batang dan bunga kecombrang pada variasi suhu pengeringan 

3. Parameter yang diuji 

Parameter utama penelitian ini adalah aktivitas antioksidan. Mutu 

organoleptik (warna, aroma, rasa) dan daya simpan teh sebagai 

parameter pendukung (data sekunder). 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana aktivitas antioksidan teh celup batang dan bunga 

kecombrang pada variasi suhu pengeringan? 

2. Bagaimana uji organoleptik teh celup batang dan bunga kecombrang 

pada variasi suhu pengeringan? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1.  Mengetahui aktivitas antioksidan teh celup batang dan bunga 

kecombrang pada variasi suhu pengeringan. 

2. Mengetahui uji organoleptik teh celup batang dan bunga kecombrang 

pada variasi suhu pengeringan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1.  Ilmu pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi konstribusi dalam bidang biologi dan 

pendidikan biologi, khususnya pemanfaatn batang dan bunga 

kecombrang. 

2. Peneliti 
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Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan batang 

dan bunga kecombrang yang dapat dijadikan teh. 

3. Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas 

antioksidan teh celup batang dan bunga kecombrang. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa alam 

memberikan manfaat yang banyak, salah satunya batang dan bunga 

kecombrang.  


