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A. Latar Belakang 

Teh adalah minuman yang sangat umum 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). 

Teh adalah jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi setelah air 

(Damayanthi, 2008), selain sebagai minuman yang menyegarkan, teh telah 

memiliki khasiat bagi tubuh (Silaban, 2005), dapat dinikmati dengan 

penyeduhan. Teh tidak hanya terbuat dari pucuk daun tanaman teh, namun dapat 

dibuat dari daun yang lain seperti, daun alpukat, daunsirsak, bunga rosela, daun 

pacar air, dan daun kopi. Penelitian Siringoringo (2012), memanfaatkan daun 

kopi sebagai teh seduhan yang menghasilkan uji organoleptik terbaik dengan 

interaksi lama fermentasi 90 menit dan suhu pengeringan 95 derajat Celcius. 

Daun kopi ini memiliki kandungan tanin yang baik sehingga memiliki rasa yang 

agak pahit dan tidak jauh berbeda dengan teh yang berasal dari daun teh. 

Produk teh tidak hanya dihasilkan dari daun teh, namun dapat dihasilkan 

dari daun lain seperti daun kelor.Kelor sudah dikenal luas di Indonesia, 

khususnya di daerah pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal 

dalam masyarakat. Di Indonesia pohon kelor banyak ditanam sebagai pagar 

hidup, ditanam di sepanjang ladang atau tepi sawah, berfungsi sebagai tanaman 

penghijau. Selain itu tanaman kelor juga dikenal sebagai tanaman obat 

berkhasiat dengan memanfaatkan seluruh bagian dari tanaman kelor mulai dari 

daun, kulit batang, biji, hingga akarnya (Simbolan et al, 2007).  
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Kelor (Moringa oleifera) memiliki nutrisi yang tinggi karena daunnya 

mengandung vitamin A yang setara dengan 10 kali vitamin A yang terdapat pada 

wortel, setara dengan 17 kali kalsium yang terdapat pada susu, setara dengan 15 

kali kalsium pada pisang, setara dengan 9 kali protein yang terdapat pada 

yoghurt dan setara 25 kali zat besi pada bayam (Jonni, 2008). Penelitian Haryadi 

(2011), tentang daun kelor kering per 100 gr menunjukkan bahwa dalam 100 gr 

daun kelor kering mengandung air 0,075 %, 2,05 % kalori, 0,382 % karbohidrat, 

0,271 % protein, 0,023 % lemak, 0,192 % serat, 20,03 % besi, 8,7 % sulfur, dan 

13, 24 % protassium. 

Menurut penelitian Indriyani (2015), memanfaatkan daun kelor sebagai 

bahan pembutan teh seduhan menghasilkan uji antioksidan tertinggi dengan hasil 

53,48 % pada perlakuan A3B1 yaitu pengeringan selama 40 menit dalam suhu 

55 derajat Celcius dan penambahan kayu manis 0,5 g serta cengkeh 0,25 g (2:1). 

Kandungan antioksidan terendah pada A2B1 sebanyak 44,3 % dengan lama 

pengeringan 40 menit dengan penambahan kayu manis 0,25 g dan cengkeh 0,5 g 

(1:2) lama pengeringan tidak berpengaruh terhadap uji  antioksidan, tetapi 

penambahan kayu manis dan cengkeh berpengaruh terhadap aktifitas antioksidan 

karena kayu manis dan cengkeh tidak tahan pada suhu tinggi sehingga 

mengurangi kandungan antioksidan pada teh daun kelor.  

Daun kelor dalam pembuatan teh menggunakan tambahan perasa alami 

kulit jeruk purut agar rasa lebih segar dan baik untuk kesehatan tubuh. Jeruk 

(atau limau/limo) purut (Citrus hystrix) merupakan tumbuhan perdu yang 

dimanfaatkan terutama buah dan daunnya sebagai bumbu penyedap masakan. 

Dalam perdagangan internasional dikenal sebagai kaffir lime. Jeruk purut (Citrus 

hyistix) memiliki kandungan tanin, steroid triterpenoid, minyak atsiri dan sitrat 

(Suparni dan Ari wulandari, 2013). Kulit buah berkhasiat stimultan, berbau khas 

aromatik, rasanya agak asin, kelat, dan lama-kelamaan agak pahit. Buahnya 

dapat membantu mengatasi  gejala influenza, badan terasa lelah, mengatasi 

rambut kepala yang bau, serta mengatasi kulit bersisik dan mengelupas. (wijaya, 

2010). 
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Pembuatan teh tidak lepas dari proses pengeringan. Pengeringan daun teh 

memiliki cara yang bervariasi, di antaranya pengeringan secara langsung di 

bawah sinar matahari atau sering disebut sundried.Proses ini membutuhkan 

waktu yang lama, daun teh yang dijemur harusdibolak-balik. Basket-fired adalah 

proses pengeringan teh yang dilakukandengan meletakkan daun pada wadah 

pipih dan lebar yang terbuat dari daunbambu, kemudian diletakkan di atas arang 

panas. Oven-dried adalah carapengerigan daun teh menggunakan oven 

(Somantri dan Tantri, 2011). Penelitian Adri (2013), pengeringan yang 

dilakukan pada pembuatan teh daun sirsak untuk mendapatkan aktivitas 

antioksidan dan uji organoleptik paling bagus adalah pengeringan yang 

dilakukan selama 150 menit dengan suhu 50
o
 C. Penelitian Primanita ( 2010 ), 

waktu pengeringan yang ideal untuk mengeringkan teh bubuk hingga mencapai 

kandungan air yang diinginkan yaitu 3- 4 % adalah 20-30 menit dengan  

pemberian suhu udara masuk sebesar 90
o 

C – 98
o
 C dan suhu keluar sebesar 45

o
 

C – 50
o
 C. 

Dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul ‘UJI ORGANOLEPTIK DAN ANTIOKSIDAN TEH DAUN KELOR 

DAN KULIT JERUK PURUT DENGAN VARIASI SUHU PENGERINGAN’ 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas, maka permasalahan 

dibatasi sebagai berikut : 

a. Subyek penelitian  : daun kelor dan kulitjeruk purut 

b. Objek penelitian : teh dari daun kelor dengan kulit jeruk purut 

c. Parameter penelitian :aktivitas antioksidan dan Kualitas 

Organoleptik (warna, rasa, aroma, daya terima, dan 

daya simpan) teh kombinasi daun kelor dan kulit jeruk 

purut 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimana kualitas organoleptik teh daun kelor dan kulit  jeruk purut 

dengan variasi suhu pengeringan? 

2. Berapakandungan antioksidan pada teh daun kelor dan kulit jeruk purut 

dengan variasi suhu pengeringan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kualitas organoleptik teh daun kelor dan kulit jerk purut dengan 

variasi suhu pengeringan. 

2. Mengetahui kandungan antioksidan pada teh daun kelor dan kulit jeruk purut 

dengan variasi suhu pengeringan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkam bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Memberikan inovasi baru sebagai alternative bahan pembuatan teh 

berupa daun kelordan kulit jeruk purut dengan kandungan gizi berupa 

antioksidan yang cukup tinggi. 

2. Peneliti 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan daun kelordan 

kulit jeruk purut yang dapat dijadikan teh. 

b. Dapat mengetahui pengeringan dalam pembuatan teh yang baik pada 

suatu bahan agar tidak merusak kandungan bahan yang digunakan. 

3. Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa alam memberikan 

manfaat yang banyak, salah satunya daun kelor dan kulit jeruk purut. 
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b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun kelor dapat 

dijadikan teh. 

 


