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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teh adalah minuman yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Kebiasaan minum teh tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga hampir di 

seluruh dunia. Teh ternyata mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. 

Menurut beberapa hasil penelitian, teh memiliki kandungan senyawa yang mampu 

mengobati sejumlah penyakit ringan dan mencegah serangan berbagai penyakit 

berat. Selain itu karena teh adalah  minuman alami, maka relatif aman dari efek 

samping yang merugikan kesehatan (Ajisaka, 2012).  

Beberapa jenis teh yang beredar di masyarakat adalah teh hitam, teh 

oolong, teh hijau, dan teh putih. Inovasi bahan dasar teh mulai berkembang seperti 

bahan teh dari daun sirsak, daun jambu biji, dan daun alpukat. Pada umumnya teh 

disajikan dalam bentuk potongan daun kering (tubruk), serbuk dan kantong celup. 

Teh selain dipasarkan dalam bentuk produk siap seduh, juga dipasarkan dalam 

bentuk produk minuman instan. Produk minuman teh yang beredar di masyarakat 

beragam jenisnya. Ada bermacam-macam pemberi rasa yang ditambahkan ke 

dalam produk minuman teh. Biasanya pemberi rasa yang ditambahkan berupa 

ekstrak buah-buahan, seperti apel, jambu, strawberry, anggur, dan lain 

sebagainya. 

Daun alpukat digunakan untuk ramuan tradisional karena mengandung 

gula diparseit, flavonoid, quersetin, dan senyawa sterin. Daun alpukat 

dimanfaatkan untuk memperlancar pengeluaran air seni, penghancur batu saluran 

air kemih, dan obat sariawan. Hasil percobaan farmakologi menunjukkan bahwa 

infuse daun alpukat mempunyai daya melarutkan batu saluran kemih. Di samping 

itu, infuse tersebut mempunyai aktivitas sebagai antibakteri dan menghambat 

pertumbuhan beberapa spesies Pseudomonas sp (Maryani dan Suharmiati, 2004). 

Berdasarkan prapenelitian penyeduhan daun alpukat kering 2 g yang telah 

dilakukan oleh peneliti, didapatkan seduhan daun alpukat dengan aroma langu.  
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Untuk mengurangi aroma langu teh daun alpukat dapat diformulasikan dengan 

daun mint.  

Pada daun dan ujung-ujung cabang tanaman mint yang sedang berbunga 

mengandung 1% minyak atsiri, 78% mentol bebas, 2% mentol tercampur ester, 

dan sisanya resin, tannin, asam cuka, dan lain-lain. Bagian tumbuhan mint 

tersebut digunakan sebagai karminativa dan pemberi aroma (Tjitrosoepomo, 

2010). Menurut penelitian Hidayat dkk (2013), minyak mint yang telah diisolasi 

dari daun mint segar menggunakan distilasi uap-air selama 4 jam menghasilkan 

rendemen sebanyak 0,06 % dengan karakteristik sifat fisik berwarna kuning 

muda, berbau khas daun mint, memiliki indeks bias 1,46                          

                C). Analisis minyak mint hasil distilasi uap-air dengan KG-SM 

menunjukkan adanya 25 komponen, dengan komponen terbesar adalah karvon 

(52,46 %).  

Daun mint selain digunakan sebagai penghias hidangan makanan maupun 

minuman, daun  mint juga terkenal sebagai daun yang dapat memberikan efek 

rasa dingin pada produk makanan. Pada daun mint terdapat senyawa mentol 

dalam jumlah besar sehingga selain menimbulkan efek rasa dingin pada makanan 

maupun minuman, daun mint juga menimbulkan rasa pedas apabila 

penggunaannya berlebihan. Untuk menetralisir efek rasa pedas tersebut perlu 

adanya penambah rasa untuk meningkatkan cita rasa teh daun alpukat. 

Tanaman stevia (Stevia rebaudiana) memiliki peluang sebagai alternatif 

pemanis alami rendah kalori pengganti gula. Salah satu pemanfaatan tanaman 

stevia ini yaitu diolah menjadi pemanis alami instan sari stevia karena masih 

memiliki rasa manis yang masih kuat dan meningkatkan nilai tambah pada stevia 

yang dapat digunakan sebagai bahan konsumsi langsung maupun sebagai bahan 

baku/tambahan. Menurut hasil penelitian Aminah dkk (2008), semakin tinggi 

konsentrasi stevia yang ditambahkan pada sari buah belimbing manis 

mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemanisan yang dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka telah dilakukan penelitian dengan 

judul “Aktivitas Antioksidan Seduhan Teh Daun Alpukat dengan Variasi 

Penambahan Daun Mint dan Daun Stevia”. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek penelitian   

Daun alpukat muda (duduk daun ke 3, 4, dan 5), daun mint, dan daun 

stevia 

2. Objek penelitian   

Seduhan teh daun alpukat 

3. Parameter penelitian  

Sifat organoleptik (warna, aroma, rasa, dan daya terima masyarakat) dan 

sifat aktivitas antioksidan 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan seduhan teh formulasi daun alpukat 

dengan variasi daun mint dan daun stevia? 

2. Bagaimana perbedaan sifat organoleptik dan tingkat kesukaan konsumen 

terhadap seduhan teh formulasi daun alpukat dengan variasi daun mint 

dan daun stevia? 

 

D. Tujuan 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan seduhan teh formulasi daun alpukat 

dengan variasi daun mint dan daun stevia. 

2. Mengetahui perbedaan sifat organoleptik dan tingkat kesukaan konsumen 

terhadap seduhan teh formulasi daun alpukat dengan variasi daun mint 

dan daun stevia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya 

b. Penelitian ini akan memberi konstribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pemanfaatan daun alpukat. 
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2. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam cara pembuatan teh 

daun alpukat dengan variasi daun mint dan daun stevia.  

b. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan 

daun alpukat (Persea americana) yang dapat dijadikan teh. 

3. Bagi masyarakat 

a. Dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa 

daun alpukat dapat dijadikan minuman teh yang banyak khasiatnya. 

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun stevia 

dapat digunakan sebagai alternatif pemanis alami pengganti gula. 

 

 

 

 


