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ABSTRACT 

Cherry leaf can be use as tea material because of its flavonoids, triterpenoids, alkaloids, 

saponins, and steroids. Mean while soursop leaf contain acetogenins, annocatacin, 

annocatalin, annohexocin, annonacin, annomuricin, anomurine, anonol, caclourine, gentisic 

acid, gigantetronin, linoleic acid, and muricapentocin. In addition to using natural sweetener 

using stevia leaf containing compounds and dulcosida rebaudiosida steviosida. The purpose 

of this study was to compare the cherry leaf and soursop leaf that will provide antioxidant 

activity and total phenolic highest in the manufacture of tea with the addition of sweetener 

stevia leaf. The research method using completely randomized design with two factors. The 

first factor was the ratio of cherry leaf with soursop leaf (A0) 0%: 100%, (A1) 25%: 75%, (A2) 

50%: 50%, (A3) 75%: 25%, (A4) 100% : 0%. The second factor is weight of stevia leaf (E1): 

1%, (E2): 2%. Can be seen from the test results that the highest ratio of antioxidant activity of 

the sample A0E1, while the highest ratio of total phenol from sample A0E2. The antioxidant 

activity of leaf cherry and soursop leaf with the addition of sweetener stevia leaf is found that 

the highest antioxidant activity A0E1 sample with 52.89%. The highest of total phenol A0E2 

sample with 49.73 mg as.galat/100 ml. 

 

Keywords: Herbal tea, antioxidants, total phenols. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki suatu keanekaragaman 

hayati. Fakta ini tentu memiliki potensi dalam pengembangan minuman atau makanan yang 

berbasis pada tumbuhan obat karena memiliki struktur molekul dan aktivitas biologi yang 

beraneka ragam. Pemanfaatan kekayaan alam yang terintegrasi akan memaksimalkan potensi 

alam yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.  

 “Hidup Sehat Tanpa Pengawet” hal ini sering sekali kita dengar di iklan TV maupun 

iklan tertulis. Namun hal ini belum disadari oleh masyarakat, bahkan hingga saat ini sebagian 

besar masyarakat terutama anak-anak kecil sering sekali menyantap makanan atau minuman 



yang terdapat kandungan senyawa kimia yang tidak baik bagi tubuh. Padahal kesehatan 

merupakan sesuatu yang sangatlah penting bagi tubuh, dan itu merupakan suatu anugerah 

yang tak ternilai harganya, karena kesehatan merupakan suatu pendukung untuk melakukan 

aktivitas apapun yang diinginkan untuk mencapai suatu keberhasilan. Hal ini tentu sangat 

penting, bagaimana  mengetahui cara yang murah dan mudah untuk mencapai kesehatan yang 

optimal dengan cara mengatur pola hidup sehat, tidur teratur, berolahraga dan mengkonsumsi 

makanan/minuman yang sehat. 

Minuman teh mempunyai khasiat yang relatif banyak hampir sebanyak khasiat kopi. 

Hanya saja, pengaruh teh tidak sekeras pengaruh kopi. Bila diminum hangat, teh dapat 

memancing keluarnya keringat, mempelancar kencing, menguatkan lambung, 

membangkitkan fungsi otak, dan memulihkan sembelit (Jampes, 2009). Minuman teh tidak 

hanya menggunakan daun teh saja tetapi dapat menggunakan daun lain contohnya  daun 

kersen dan daun sirsak. 

Tanaman kersen ini termasuk jenis tanaman dikotil, secara mikroskopis struktur 

anatomi daun kersen muda dan tua terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah, trikoma, 

mesofil (parenkim palisade/tiang dan parenkim spons/bunga karang), jaringan penguat 

(kolenkim), kristal, jaringan pembuluh (xilem dan floem) (Kuntorini dkk, 2013). Hasil 

penelitian uji fitokimia (Arum dkk, 2012), pada daun kersen terdapat adanya flavonoid, 

triterpenoid, alkaloid, saponin, dan steroid. Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan 

tersebut menandakan adanya flavonoid mampu menghambat aktivitas bakteri. 

Daun sirsak bermanfaat untuk bahan pengobatan herbal dan menjaga kondisi tubuh 

tetap sehat karena mengandung acetogenins, annocatacin, annocatalin, annohexocin, 

annonacin, annomuricin, anomurine, anonol, caclourine, gentisic acid, gigantetronin, 

linoleic acid, dan muricapentocin. Dalam mengobati kanker, daun sirsak memiliki 

kemampuan 10.000 kali lebih kuat dibandingkan dengan kemoterapi (Hermanto, 2013).  

Daun stevia merupakan daun yang sering digunakan sebagai pemanis alami untuk 

bahan makanan dan minuman. Senyawa fitokimia yang terdapat dalam daun stevia adalah 

alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterfenoid, steroid, glikosida (Noor dan Isdianti, 

2013). 

Hasil penelitian Wuryantoro dan Susanto (2014), menunjukkan bahwa rasa manis 

pada tanaman Stevia disebabkan oleh tiga komponen yaitu  steviosida (3-10% berat kering 

daun), rebaudiosida (1-3%), dan dulcosida (0.5-1%).  Steviosida mempunyai keunggulan 

dibandingkan pemanis buatan lainnya, yaitu stabil pada suhu tinggi (100°C), jarak pH 3-9, 

tidak menimbulkan warna gelap pada waktu pemasakan. 



Dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan 

daun kresen (Muntingia calabura L.) dan daun sirsak dalam pembuatan teh dengan 

penambahan pemanis daun stevia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

teh daun kersen dan daun sirsak dengan pemanis daun stevia terhadap aktivitas antioksidan 

dan total fenol paling tinggi. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan total fenol dari teh 

kombinasi daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan pemanis daun stevia. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dalam pembuatan teh daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan 

pemanis daun stevia dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Farmasi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Pengukuran total fenol daun kersen dan daun sirsak dalam 

pembuatan teh dengan penambahan pemanis daun stevia dilaksanakan di Laboratorium 

Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengukuran aktivitas antioksidan 

daun kersen dan daun sirsak dalam pembuatan teh dengan penambahan pemanis daun stevia 

dilaksanakan di Laboratorium USB, Universitas Setia Budi. Waktu Penelitian dilaksanakan 

bulan Desember 2014 - Januari 2015.  

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pisau, nampan, baskom, saringan, 

tampah , oven, wajan, hot plate, timbangan analitik, sendok, botol flacon, kamera, alat tulis, 

spektrofotometri, labu takar, alumunium foil. Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh 

untuk daun kersen, daun sirsak, daun stevia, aquades. Bahan dalam pengujian aktivitas 

antioksidan adalah aquades, DPPH, Metanol. Bahan dalam pengujian total fenol adalah 

follin, asam galat, Na2CO3. 

Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola faktorial  dengan dua faktor. Faktor I adalah perbandingan daun kersen 

dengan daun sirsak A0 : Daun kersen 0% : daun sirsak 100%, A1 : Daun kersen 25% : daun 

sirsak 75%, A2 : Daun kersen 50% : daun sirsak 50%, A3 : Daun kersen 75% : daun sirsak 

25%, A4 : Daun kersen 100% : daun sirsak 0%. Faktor II adalah berat daun stevia yaitu E1 : 

Daun stevia 1%, E2 : Daun stevia 2%. 

 

 



Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian yang pertama yaitu pemilihan daun. Daun kersen, daun sirsak, 

daun stevia diperoleh dari wilayah Pati, daun sirsak dan daun stevia dipilih yang masih segar 

(daun ke-3 sampai daun ke-5 dari pangkal tangkai batang), sedangkan daun kersen dipilih 

daun yang sudah tua (hijau tua), kemudian daun dipetik. Selanjutnya yang kedua pembuatan 

teh daun kersen, daun sirsak dan daun stevia. Daun kersen, daun sirsak dan daun stevia dicuci 

bersih dan disortasi, daun kersen, daun sirsak dan daun stevia dilakukan proses pelayuan, 

setelah selesai, kemudian dilakukan proses pengeringan dengan cara dikeringanginkan. Daun 

kersen ditimbang seberat 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram dengan timbangan analitik. Daun 

sirsak ditimbang seberat 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram dengan timbangan analitik. Daun 

stevia ditimbang seberat 3 gram dan 6 gram. Tahap terakhir diseduh dengan air panas 300 ml. 

Uji aktivitas antioksidan menggunakana metode DPPH dengan spektrofotometri 

dengan mengukur absorbansi DPPH pada panjang gelombang 520 nm (Sie, 2013). Langkah 

pengukuran aktivitas antioksidan: menyiapkan semua sampel teh yang akan diuji, 

menyiapkan larutan uji, yaitu 0,004 % DPPH dilarutkan dalam metanol 70 % pada labu takar 

100 ml sampai batas. Kemudian menutup seluruh permukaan labu takar dengan alumunium 

foil, menghidupkan spektrofotometri, menunggu 30 menit. Kemudian sampel teh diambil 0,2 

ml menggunakan mikropipet dimasukkan kedalam labu takar 5 ml yang sudah ditutup dengan 

alumunium foil supaya larutan DPPH akan ditambahkan terkena cahaya kemudian ditambah 

3,8 ml larutan kemudian divortex selama 30 detik. menentukan operating time mulai dari 

larutan DPPH ditambahkan ke dalam sampel selama 15 menit. memasukkan sampel ke 

spektrfotometri UV-Vis, ditera sampai 520 nm. Kemudian dibaca absorbansinya. 

Uji total fenol menggunakan metode Folin-Ciocalteu dan sebagai standart asam galat 

dengan spektrofotometri, mengukur absorbansi pada panjang gelombang 760 nm (Widyawati 

dkk, 2010). Langkah pengukuran uji total fenol: menyiapkan semua sampel teh yang akan 

diuji, menyiapkan larutan follin yaitu 9 ml follin ditambah dengan 90 ml aquades kemudian 

dihomogenkan, menyiapkan larutan asam galat yaitu 0,010 g ditambah dengan 100 ml 

aquades kemudian dihomogenkan, menyiapkan larutan Na2CO3 yaitu 6 g Na2CO3 ditambah 

dengan 100 ml aquades kemudian dihomogenkan, spektrofotometri dihidupkan, tunggu 30 

menit, membuat larutan standart, yaitu dengan menyiapkan 6 labu takar 10 ml, labu takar ke-

1 diisi dengan 10 ml aquades, labu takar ke-2 diisi dengan 2 ml asam galat dan 8 ml aquades, 

labu takar ke-3 diisi dengan 4 ml asam galat dan 6 ml aquades, labu takar ke-4 diisi dengan 6 

ml asam galat dan 4 ml aquades, labu takar ke-5 diisi dengan 8 ml asam galat dan 2 ml 

aquades, dan labu takar ke-6 diisi dengan 10 ml asam galat kemudian setiap labu takar 



divortex selama 10 menit, larutan standart dimasukkan ke spektrfotometer UV-Vis, ditera 

sampai 760 nm. Kemudian dibaca absorbansinya, kemudian sampel teh diambil 0,2 ml 

menggunakan mikropipet dimasukkan ke dalam labu takar 5 ml yang sudah ditutup dengan 

alumunium foil kemudian ditambah 1,8 ml follin dan 1,8 Na2CO3 kemudian divortex selama 

10 detik, tentukan operating time mulai dari larutan DPPH ditambahkan ke dalam sampel 

selama 15 menit, sampel dimasukkan ke spektrfotometri UV-Vis, ditera sampai 760 nm. 

Kemudian dibaca absorbansinya. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis of varians 

(ANOVA) dengan uji homogenitas dan uji duncan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol 

Hasil pengukuran aktivitas antioksidan pada teh dengan formulasi daun kersen dan 

daun sirsak dengan variasi penambahan daun stevia sebagai pemanis dapat dilihat pada 

Gambar 1 

Gambar 1 Rata-Rata Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol pada Teh Daun Kersen dan 

Daun Sirsak dengan Pemanis Daun Stevia 
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Aktivitas antioksidan paling tinggi sesuai data yang ditampilkan pada Gambar 1 

adalah pada perlakuan A0E1 yaitu pada formulasi daun kersen 0% : daun sirsak 100% : 

daun stevia 1%. Antioksidan  terendah adalah pada perlakuan A4E2 yaitu dengan 

formulasi daun kersen 100% : daun sirsak 0% : daun stevia 2%.  

Total fenol paling tinggi sesuai data yang ditampilkan pada Gambar 1 adalah pada 

perlakuan A0E2 yaitu pada formulasi daun kersen 0% : daun sirsak 100% : daun stevia 

2%. Total fenol terendah adalah pada perlakuan A3E1 yaitu dengan formulasi daun kersen 

75% : daun sirsak 25% : daun stevia 1%.  

 

Pembahasan  

Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang melawan efek radikal bebas dan mencegah 

atau menunda oksidasi yang tidak diinginkan, atau kerusakan oleh oksigen (Planck, 

2006). Radikal bebas merupakan molekul tak stabil yang terus-menerus menyerang 

tubuh dari luar (karena sinar matahari, polusi, dan asap rokok) dan dari dalam 

(disebabkan oleh metabolisme dan kehidupan normal) (Ide, 2010). Hasil penelitian 

antioksidan dari daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan pemanis daun stevia 

yang diuji menggunakan DPPH dengan larutan DPPH 0,004% pada panjang gelombang 

520 nm. Didapat bahwa antioksidan yang tertinggi didapat dari sampel A0E1 yaitu 

dengan variasi daun kersen 0% : daun sirsak 100% : daun stevia 1%. Antioksidan yang 

paling rendah didapat dari sampel A4E2 yaitu dengan variasi daun kersen 100% : daun 

sirsak 0% : daun stevia 2 %. Jadi perbandingan paling bagus untuk pembuatan teh yaitu 

A0E1 dengan variasi daun kersen 0% : daun sirsak 100% : daun stevia 1% karena 

memiliki antioksidan paling tinggi. 

 



 

Gambar 2 Aktivitas Antioksidan Daun Kersen dan Daun Sirsak dalam Pembuatan Teh 

dengan Penambahan Pemanis Daun Stevia 

 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa dengan penambahan konsentrasi daun kersen 

dan daun sirsak mulai dari penambahan 100%, 75%, 50%, 25%, 0% dan daun stevia 

mulai dari penambahan 1% dan 2% tidak mempengaruhi antioksidan yang lebih tinggi 

karena terjadi kenaikan dan penurunan dari grafik tersebut. Akan tetapi jika daun sirsak 

100% ditambah daun stevia 1% tanpa penambahan daun kersen dari sampel A0E1 

menghasilkan antioksidan yang paling tinggi. Untuk  sampel A1E1 dengan formulasi 

daun kersen 25% : daun sirsak 75% dengan penambahan daun stevia 1% menghasilkan 

antioksidan lebih rendah jika dibandingkan sampel A2E1 dengan formulasi daun 50% : 

50% dengan penambahan daun stevia 1%. Hal ini dikarenakan bahwa daun yang 

digunakan untuk penelitian sama-sama memiliki sifat antioksidan dan tidak saling 

mempengaruhi. Hasil penelitian Ristiana (2014) tentang interaksi dari tepung biji 

rambutan dan ekstrak kubis merah antara keduanya menunjukkan hasil tidak signifikan, 

berarti tidak ada pengaruh substitusi tepung biji rambutan dan penambahan ekstrak kubis 

merah terhadap aktivitas antioksidan biskuit tepung biji rambutan. Sementara itu hasil 

penelitian Uzlifah (2014) tentang aktivitas antioksidan sirup kombinasi daun sirsak dan 

kulit buah naga dengan variasi lama perebusan, menyatakan bahwa, semakin lama waktu 

perebusan sirup kombinasi daun sirsak dan kulit buah naga semakin meningkat aktivitas 

antioksidannya. 
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Dari hasil uji antioksidan pemanfaatan daun kersen dan daun sirsak dalam 

pembuatan teh dengan penambahan pemanis daun stevia selanjutnya diolah 

menggunakan SPSS dengan uji homogentas dan uji duncan. Dari data tersebut, jika 

dilihat dari rata-rata, ternyata adanya penambahan pemanis daun stevia sangat 

mempengaruhi hasil. Penambahan daun stevia yang lebih sedikit atau 1%, lebih bagus 

daripada penambahan daun stevia yang lebih banyak atau 2%. Hasil penelitian Djapiala 

dkk. (2013) tentang kandungan total fenol dalam rumput laut Caulerpa racemosa yang 

berpotensi sebagai antioksidan menyatakan bahwa adanya senyawa tertentu yang bila 

bereaksi dengan senyawa DPPH bukan berfungsi untuk meredam senyawa tersebut tetapi 

mempunyai fungsi lain sehingga mempunyai efek dalam aktivitas antioksidan yang 

berlangsung. Untuk penambahan konsentrasi pada daun tidak mempengaruhi karena jika 

dilihat dari rata-rata setiap sempel hasilnya naik turun. 

Total fenol 

Total fenol adalah komponen bioaktif yang dapat menurunkan tekanan darah dan 

lemak darah, di samping tentunya tokotrienol dan gamma-oryzanol yang sebelumnya 

telah diketahui sebagai senyawa antioksidan (Astawan dan Kasih, 2009). Hasil penelitian 

total fenol dari daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan pemanis daun stevia 

didapat bahwa total fenol tertinggi pada sampel A0E2 yaitu dengan formulasi daun kersen 

0% : daun sirsak 100% dengan pemanis daun stevia 2%. Untuk sampel terendah yaitu 

sampel A3E1 dengan formulasi daun kersen 75% : daun sirsak 25% dengan pemanis daun 

stevia 1%. Jadi perbandingan paling bagus untuk pembuatan teh yaitu A0E2 dengan 

variasi daun kersen 0% : daun sirsak 100% : daun stevia 2% karena memiliki total fenol 

paling tinggi. 



 

Gambar 3 Total Fenol Daun Kersen dan Daun Sirsak dalam Pembuatan Teh dengan 

Penambahan Pemanis Daun Stevia 

 

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa dengan penambahan konsentrasi daun kersen 

dan daun sirsak mulai dari penambahan 100%, 75%, 50%, 25%, 0% dan daun stevia 

mulai dari penambahan 1% dan 2% tidak ada pengaruh peningkatan total fenol. Akan 

tetapi jika dibandingkan antara penambahan pemanis daun stevia 1% dan 2%, 

konsentrasi yang ditambah pemanis daun stevia 2% lebih tinggi dibandingkan 

konsentrasi daun stevia 1%. Hasil penelitian Anjani dkk. (2015), analisis total fenol 

menggunakan metode folin ciocalteu merupakan metode yang cukup sederhana dan biasa 

digunakan untuk mengukur total fenol pada suatu sampel uji. Pada saat direaksikan 

antara reagen Folin-Ciocalteu dengan senyawa fenolik akan terjadi perubahan warna dari 

kuning menjadi biru. Intensitas warna biru ditentukan dengan banyaknya kandungan 

fenol dalam larutan sampel. Semakin besar konsentrasi senyawa fenolik dalam sampel 

semakin pekat warna biru yang terlihat. Nilai total fenol pada teh herbal kulit salak dari 

berbagai proporsi berkisar antara 123.74-166.02 µgGAE/ml. Penentuan total fenol pada 

penelitian ini berdasarkan persaman kurva standar asam galat yaitu y = 0.0098x – 0.0064 

(R2 = 0.993). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan proporsi filtrat 

kulit salak dan daun pandan wangi memberikan pengaruh nyata (α=0.05) terhadap nilai 

total fenol pada teh herbal berbasis kulit salak demikian juga dengan penambahan filtrate 

kayu manis. Sementara itu, hasil penelitian Daroini (2005), nilai total fenol teh herbal 
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yang dihasilkan adalah 9,38-13,75 ppm. Total fenol tertinggi terdapat pada formula A5, 

yaitu teh herbal dengan kayu manis sebanyak 10 ml. Hasil analisa keragaman 

menunjukkan bahwa penambahan kayu manis dengan berbagai taraf berpengaruh nyata 

terhadap nilai total fenol. Hasil uji lanjut duncan menunjukkan bahwa kelima formula 

memiliki pengaruh yang berbeda nyata satu dengan yang lain. 

Hasil uji total fenol pemanfaatan daun kersen dan daun sirsak dalam pembuatan teh 

dengan penambahan pemanis daun stevia selanjutnya diolah menggunakan SPSS dengan 

uji homogentas dan uji duncan. Dari hasil tersebut yang tertinggi yaitu pada sampel A0E2 

(daun kersen 0% : daun sirsak 100% : daun stevia 2%) dengan hasil 50,4800  dan yang 

terendah yaitu sampel A3E1 (daun kersen 75% : daun sirsak 25% : daun stevia 1%) 

dengan hasil 13,6533. Jika dilihat dari rata-rata, ternyata adanya penambahan pemanis 

daun stevia sangat mempengaruhi hasil. Penambahan daun stevia yang lebih banyak atau 

2%, lebih bagus dari pada penambahan daun stevia yang lebih sedikit atau 1%. Hal ini 

diduga adanya kandungan daun stevia yang lebih banyak mempunyai senyawa tertentu 

yang menghambat dalam total fenol yang berlangsung. Untuk penambahan konsentrasi 

pada daun tidak mempengaruhi karena jika dilihat dari rata-rata setiap sempel hasilnya 

naik turun. 

Dari data aktivitas antioksidan dan total fenol tersebut terlihat jelas bahwa data 

tersebut tidak berkolerasi karena hasil aktivitas antioksidan yang tinggi belum tentu 

memiliki total fenol yang tinggi pula. Hasil penelitian Djapiala dkk. (2013) pengujian 

kandungan total fenol tidak berkorelasi positif dengan aktifitas antioksidan yang terdapat 

dalam ekstrak rumput laut Caulerpa racemosa. Hal ini dikarenakan tidak semua senyawa 

fenol yang diekstrak dalam pelarut methanol merupakan senyawa fenol yang dapat 

berfungsi sebagai aktivitas antioksidan. 

KESIMPULAN 

Kombinasi paling tinggi teh daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan 

pemanis daun stevia untuk aktivitas antioksidan dari sampel A0E1. Sedangkan total fenol 

yaitu dari sampel A0E2. 

Aktivitas antioksidan tertinggi teh pada A0E1 (daun kersen 0% : daun sirsak 100% : 

daun stevia 1% dengan jumlah 52,89%) dan total fenol tertinggi pada A0E2 (daun kersen 0% : 

daun sirsak 100% : daun stevia 2% yaitu dengan jumlah 49,73 mg as.galat/100 ml). 

 

 

 



SARAN 

Perlu mencari pemanis yang relatif bagus agar tidak mempengaruhi aktivitas 

antioksidan dan total fenol, bila melakukan penelitian jangan menggunakan botol bekas 

karena itu mempengaruhi hasil penelitian, perlu uji organoleptik agar dapat digunakan 

sebagai minuman sehari-hari 
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