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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Teh merupakan salah satu jenis minuman yang banyak digemari oleh 

masyarakat Indonesia yang menjadikan minuman teh sebagai minuman yang 

menyegarkan dan memiliki khasiat bagi tubuh (Damayanthi, 2008). Teh 

sebagai bahan minuman dibuat dari pucuk muda daun teh yang telah 

mengalami proses pengolahan tertentu seperti pelayuan, penggilingan, 

oksidasi enzimatis dan pengeringan. Manfaat yang dihasilkan dari minuman 

teh adalah memberi rasa segar, dapat memulihkan kesehatan badan dan 

terbukti tidak menimbulkan dampak negatif. Teh dapat terbuat dari daun lain 

seperti daun sirsak, daun alpukat, daun talok, daun kelor dan daun pacar air.  

Daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan berkhasiat 

untuk kesehatan karena mengandung kandungan flavonoid sebagai 

antioksidan dan antiinflamasi. Menurut Nweze (2014) daun kelor 

mengandung flavonoid, antrakuinon, alkaloid, saponin, terpenoid, antosianin, 

tanin dan karotenoid. Sedangkan Menurut Haryadi (2011) Daun Kelor kering 

per 100 g mengandung air 7,5%, kalori 205 g, karbohidrat 38,2 g, protein 

27,1 g, lemak 2,3 g, serat 19,2 g, kalsium 2003 mg, magnesium 368 mg, 

fosfor 204 mg, tembaga 0,6 mg, besi 28,2 mg, sulfur 870 mg, potasium 1324 

mg. Daun kelor yang masih segar setara dengan 7 kali vitamin C yang 

terdapat pada jeruk segar sedangkan daun kelor yang sudah dikeringkan 

setara dengan setengah kali vitamin C yang terdapat pada jeruk segar. 

Menurut penelitian Yulianti (2008), daun kelor dimanfaatkan sebagai 

minuman jeli yang  memiliki masa simpan baik selama  1 minggu dan  kaya 

akan kandungan vitamin C  yaitu sebesar 40,64 mg/ 100  g  dan beta karoten   

0,17 mg/ 100 g.   
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 Vitamin C merupakan vitamin yang paling sering digunakan sebagai  

suplemen.  Hal  tersebut  karena  vitamin  ini  mempunyai  rasa yang  asam 

dan  enaak  sebagai konsumsi  sehari-hari  serta  fungsi  yang tidak  kecil  

bagi  kesehatan  tubuh  (Wirakusumah,  2002).  Manfaat vitamin  C  menjaga  

ketahanan  tubuh  terhadap  penyakit  infeksi  dan racun. Untuk meningkatkan 

kandungan vitamin C pada daun kelor ini maka dalam pembuatan teh daun 

kelor ini dikombinasikan dengan kulit jeruk. 

Kulit  jeruk  mengandung  minyak  atsiri,  atau  dikenal  juga  sebagai  

minyak eteris  (aetheric oil) yang banyak dimanfaatkan untuk menambah  

aroma  jeruk  pada minuman serta baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan 

komponen kulit buah jeruk  yaitu pinen 35,65%,  limonen  31,87%,  y-

terpinen  10,33%,  sitronellat    6,48%. Selain mengandung  minyak  atsiri  

kulit  jeruk  juga  mengandung  flavonoid  yang merupakan  senyawa  

antioksidan,  pada  kulit  jeruk  terdiri  diri  dari  naringin, narirutin dan 

hesperidin. (Muhtadin, 2013). 

Kelemahan dari teh daun kelor ini adalah memiliki  rasa  langu  

(Kholis, 2010).  Untuk memperbaiki rasa langu tersebut maka perlu adanya 

penambah aroma yaitu jahe. Penambahan  jahe  pada  teh  daun  kelor  dapat 

meningkatkan kandungan vitamin C pada teh daun kelor. Jahe memiliki 

kandungan oleoresin yang memberikan rasa pedas dan aroma khas serta 

berpotensi sebagai antioksidan. Kandungan senyawa pada jahe mempunyai 

manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dan mengobati 

masuk angin, menurunkan tekanan darah, dan antimigrain. 

Jahe mengandung energi sebesar 51 kilokalori, protein 1,5 gram, 

karbohidrat 10,1 gram, lemak 1 gram, kalsium 21 miligram, fosfor 39 

miligram, dan zat besi 2 miligram.  Selain itu di dalam Jahe juga terkandung 

vitamin A sebanyak 30 IU, vitamin B1 0,02 miligram dan vitamin C 4 

miligram.  Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 

gram Jahe, dengan jumlah yang dapat dikonsumsi sebanyak 97 %. 

Proses Pengeringan merupakan suatu cara menghilangkan atau 

mengeluarkan sebagian kadar air yang terdapat pada suatu bahan dengan 
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energi panas agar bahan tersebut tidak mudah rusak saat disimpan. 

Pengeringan dapat dilakukan secara dengan menjemur dibawah sinar 

matahari dan cara pengovenan. Oven-dried adalah cara pengeringan daun teh 

menggunakan oven (Somantri dan Tantri, 2011). Menurut penelitian Sayekti 

(2015) uji aktivitas antioksidan teh kombinasi daun katuk dan daun kelor 

tertinggi yaitu suhu 55ºC dengan kombinasi daun katuk dan daun daun kelor 

0,7 g : 1,3 g kandungan antioksidan sebesar 74,9% Aktivitas antioksidan 

terendah sebesar 30,6% pada suhu 45ºC dengan daun katuk dan daun daun 

kelor 1,3 g: 0,7g. Suhu yang digunakan untuk aktivitas antioksidan tertinggi 

pada suhu 55°C. Sependapat dengan Sumali (2011) proses pengeringan 

aktivitas antioksidan pada teh daun alpukat suhu oven tidak boleh lebih dari 

60°C, apabila dikeringkan diatas suhu tersebut zat aktif akan rusak dan 

semakin turun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti  tertarik untuk 

mengkombinasikan daun kelor dengan kulit jeruk dalam pembutan teh yang 

nantinya akan diuji “UJI VITAMIN C DAN ORGANOLEPTIK TEH DAUN 

KELOR KOMBINASI KULIT JERUK  DENGAN VARIASI SUHU 

PENGERINGAN SERTA PENAMBAHAN PERASA ALAMI JAHE”. 

 

B. Batasan Masalah  

1. Subjek penelitian adalah daun kelor, kulit jeruk, jahe  dan variasi suhu 

pengeringan. 

2. Objek penelitian adalah teh dari daun kelor kombinasi kulit jeruk rasa jahe 

3. Parameter penelitian adalah kualitas teh dengan uji vitamin C dan uji 

organoleptik (aroma, rasa dan daya terima). 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kandungan vitamin C teh kombinasi daun kelor dan kulit jeruk 

rasa jahe dengan variasi suhu pengeringan?  

2. Bagaimana kualitas organoleptik teh kombinasi daun kelor dan kulit jeruk 

rasa jahe dengan variasi suhu pengeringan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kandungan vitamin C teh kombinasi daun kelor dan 

kulit jeruk rasa jahe dengan variasi suhu pengeringan.  

2. Untuk mengetahui kualitas organoleptik teh kombinasi daun kelor dan 

kulit jeruk rasa jahe dengan variasi suhu pengeringan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat teh dari daun 

kelor kombinasi kulit jeruk. 

b. Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam pembuatan teh daun kelor 

kombinasi kulit jeruk dengan penambahan rasa jahe sebagai obat 

herbal. 

c. Dapat mengetahui suhu pengeringan dalam pengeringan teh yang baik 

tanpa merusak kandungan bahan yang digunakan. 

2. Bagi masyarakat 

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun kelor 

sebagai kesehatan. 

b. Memberi pengetahuan baru bagi masyarakat tentang variasi teh dari 

daun kelor kombinasi kulit jeruk dengan penambahan rasa jahe sebagai 

minuman yang menyehatkan. 

c. Memberikan pengetahuan bagi petani untuk memaafaatkan teh daun 

kelor kombinasi kulit jeruk dengan penambahan rasa jahe sebagai teh 

herbal. 

d. Memberikan pengetahuan baru cara pengeringan dalam pembuatan teh 

sehingga mendapatkan mutu kandungan yang alami dan baik. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

3. Bagi pendidikan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan salah satu media pembelajaran 

sebagai contoh dari materi pembelajaran Biologi SMA kelas X semester 

gasal mengenai tingkat keanekaragaman hayati, serta diharapkan mampu 

menjadi acuan untuk dilakukan penelitian selanjutnya berkenaan dengan 

pemanfaatan daun kelor dan tanaman jeruk. 

 

 



 

 

 

 

 


