
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia teh merupakan salah satu minuman yang digemari oleh 

masyarakat, minum teh sudah menjadi salah satu kebiasaan. Teh dapat digunakan 

untuk menyegarkan atau melepas penat setelah melakukan rutinitas sehari-hari, 

yang dapat disajikan dalam keadaan hangat maupun dingin. Menurut Ajisaka 

(2012), kebiasaan minum teh tidak hanya dikenal di tanah air tetapi juga di 

seluruh penjuru dunia. Di tengah serbuan berbagai merk minuman ringan, soda 

ataupun isotonik kebiasaan minum teh masih sangat popular di Jepang, Cina, 

Vietnam, Mesir, Irlandia, Inggris serta beberapa negara Eropa.  

Dewasa ini pengobatan dengan memanfaatkan tanaman herbal mulai 

banyak diminati. Alasan masyarakat lebih memilih obat herbal antara lain karena 

harganya yang lebih murah dan lebih aman. Ada banyak tanaman herbal yang 

dapat ditemukan di Indonesia yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal, 

salah satunya adalah tanaman pacar air. Menurut Dalimartha (2007), tanaman 

pacar air biasanya hanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau ditemukan 

sebagai tanaman liar. 

Tanaman pacar air merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan 

dan  dikembangbiakkan di Indonesia. Tanaman ini dapat hidup pada zona dataran 

rendah hingga dataran tinggi yang dapat berkembang biak dengan steak dan biji 

(Triwahyuni dan Abdul, 2010). Tanaman pacar air merupakan tanaman obat yang 

berbentuk herba (Zulfahmi dan Bakhendri, 2010). Bagian dari tanaman pacar air 

yang dapat dimanfaatkan sebagai obat salah satunya adalah bagian daun. Daun 

pacar air merupakan daun tunggal, berbatang pendek. Helaian daun bentuk lanset, 

memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi, pertulangan menyirip, dan 

warnanya hijau muda (Dalimartha, 2007). 

Menurut penelitian Adfa (2006), daun pacar air mengandung kumarin, 

flavonoid, quinon, dan saponin serta diduga mempunyai korelasi terhadap 

aktivitas antibakteri. Penelitian Utari (2011), juga menunjukkan adanya senyawa 
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flavonoida, steroida dan saponin yang memberi efek antibakteri. Senyawa  

kumarin memiliki efek farmakologis dan fisiologis tertentu seperti senyawa 

furanokumarin yang dapat menghambat efek karsinogen. Kandungan saponin 

mempunyai aktivitas sebagai anti fungi.   

Antioksidan adalah molekul yang berkemampuan memperlambat atau 

mencegah oksidasi molekul lain. Reaksi oksidasi dapat menghasilkan radikal 

bebas dan memicu reaksi rantai, yakni menyebabkan kerusakan sel tubuh (Dewi, 

2012). Sekarang ini pemakaian antioksidan makin berkembang ke arah 

pengobatan dan penyembuhan berbagai penyakit, termasuk penyakit yang 

disebabkan oleh radikal bebas (Astawan, 2004). 

Radikal bebas adalah produk sampingan proses biokimiawi tubuh yang 

mengganggu, karena bersifat karsinogenik (Soehardi, 2004). Secara eksogen 

radikal bebas dapat berasal dari polusi lingkungan (asap rokok, pestisida), radiasi 

sinar ultraviolet, makanan, injeksi (obat-obatan), dan melalui penyerapan kulit. 

Radikal bebas merupakan sumber berbagai penyakit, seperti kanker kulit, 

Diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit kardiovaskuler, katarak dan penuaan dini 

(Astawan, 2004).  

Fenol merupakan antioksidan yang efektif karena dapat bereaksi dengan 

radikal intermediet menghasilkan radikal fenolik yang stabil dan tidak reaktif. 

Pembentukan radikal yang tidak reaktif ini mengakhiri proses oksidasi  radikal 

yang tidak dikehendaki (Sardjiman, 2011).  

Salah satu kandungan dalam daun pacar air yaitu flavonoid merupakan 

salah satu antioksidan alami. Antioksidan alami memiliki beberapa keunggulan 

antara lain aman karena tidak terkontaminasi zat kimia dan tidak mempunyai efek 

samping.  

Pengeringan merupakan tahapan pokok dalam pembuatan teh. 

Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam daun teh, sehingga teh 

menjadi lebih awet dan lebih praktis untuk disimpan, tetapi pengeringan juga 

dapat menurunkan aktivitas antioksidan bahan yang dikeringkan. Berdasarkan 

penelitian Khotimah (2014), daun kopi yang dikeringkan memiliki antioksidan 

lebih rendah dibandingkan dengan daun segar.  
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Metode pengeringan dapat berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dan 

total fenol bahan yang dikeringkan. Hasil penelitian Wulandari (2009), 

menunjukkan bahwa cara pengeringan yang berbeda memberikan perbedaan yang 

nyata terhadap perolehan kadar senyawa fenolat total dan aktivitas antioksidan 

daun dewa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN TOTAL FENOL SEDUHAN 

TEH HERBAL DAUN PACAR AIR (Impatiens balsamina L.) DENGAN 

VARIASI METODE PENGERINGAN DAN KONSENTRASI”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya suatu masalah dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah daun pacar air. 

2. Objek penelitian adalah seduhan teh herbal daun pacar air. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah aktivitas antioksidan dengan metode 

DDPH dan total fenol dengan metode Folin-Ciocalteau. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan dan total fenol seduhan teh herbal daun 

pacar air dengan variasi metode pengeringan dan konsentrasi? 

2. Berapakah konsentrasi daun kering yang dapat menghasilkan seduhan teh 

herbal daun pacar air dengan aktivitas antioksidan dan total fenol tinggi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan dan total fenol seduhan teh herbal daun 

pacar air dengan variasi metode pengeringan dan konsentrasi. 

2. Mengetahui konsentrasi daun kering yang dapat menghasilkan seduhan teh 

herbal daun pacar air dengan aktivitas antioksidan dan total fenol tinggi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di antaranya : 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitiaan ini memberikan pengetahuan bahwa bahan baku 

pembuatan teh tidak harus berasal dari daun teh (C. sinensis), 

tetapi dapat berasal dari daun lain seperti daun pacar air. 

b. Penelitian ini diharapkan akan memberi konstribusi dalam 

pengembangan ilmu biologi khususnya pemanfaatan daun pacar 

air. 

2. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat teh herbal 

daun pacar air. 

b. Dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman dalam 

penelitian di bidang biologi khususnya pemanfaatan daun pacar 

air. 

3. Bagi masyarakat 

a. Dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi daun pacar air. 

b. Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun pacar 

air bagi tubuh. 

c. Memberi informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan daun 

pacar air sebagai teh herbal. 

 

 


