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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 pada daunnya merupakan tumbuhan yang sering 

digunakan oleh orang-orang pedesaan untuk mengobati beberapa jenis penyakit 

yaitu: flu, menghilangkan panas pada tubuh, asam urat, selain itu juga biasanya 

digunakan untuk anti septik, anti kanker, dan anti diabetes. Tanaman kersen ini 

1 



2 
 

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. 

Sirsak merupakan tanaman buah pertama yang diperkenalkan ke Benua 

Amerika setelah ditemukan Columbus. Kemudian tanaman ini menyebar ke 

Filipina dan kini ditemukan hampir di seluruh negara tropis. Tinggi pohon sirsak 

dapat mencapai 9 m. Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama 

fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 

yang cukup banyak. Bijinya beracun yang dapat digunakan sebagai insektisida 

nabati. 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. 
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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”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian 

Daun kersen, daun sirsak, dan daun stevia. 

2. Obyek penelitian 

Teh. 

3. Parameter 

Aktivitas antioksidan dan total fenol teh daun kersen dan daun sirsak 

dengan penambahan pemanis daun stevia. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan teh daun kersen dan daun sirsak dengan 

pemanis daun stevia terhadap aktivitas antioksidan dan total fenol paling 

tinggi. 

2. Bagaimana aktivitas antioksidan dan total fenol dari teh kombinasi daun 

kersen dan daun sirsak dengan penambahan pemanis daun stevia. 

 

D. Tujuan Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbandingan teh daun kersen dan daun sirsak dengan 

pemanis daun stevia terhadap aktivitas antioksidan dan total fenol paling 

tinggi. 

2. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan total fenol dari teh 

kombinasi daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan pemanis 

daun stevia. 
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E. Manfaat Masalah 

1. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat teh. 

b. Dapat menambah wawasan dalam bidang biologi khususnya 

pemanfaatan daun kersen, daun sirsak, dan daun stevia. 

2. Bagi masyarakat 

a. Dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi dari daun kersen, 

daun sirsak, dan daun stevia. 

b. Dapat menjadi referensi untuk masyarakat bahwa pemanfaatan 

kombinasi daun kersen dan daun sirsak dalam pembuatan teh dengan 

penambahan pemanis daun stevia. 

 


