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UJI VITAMIN C DAN SIFAT ORGANOLEPTIK TEH DAUN KELOR 

KOMBINASI KULIT APEL DENGAN VARIASI SUHU PENGERINGAN 

 

Abstrak 

Teh adalah jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi yang menyegarkan, 

memiliki khasiat bagi tubuh dan dapat dinikmati dengan penyeduhan. Bahan teh dapat 

berasal dari daun kelor yang mengandung senyawa flavonoid, kalori, karbohidrat, 

kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, potasium, vitamin C. Kulit apel mengandung 

vitamin C untuk menambah aroma the serta mengandung quercitin yang digunakan 

sebagai antioksidan dan antikanker. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kandungan 

vitamin C serta kualitas organoleptik the daun kelor dan kulit apel dengan variasi suhu 

pengeringan. Rancangan penelitian ini dengan Rancangan Acak Lengkap 2 faktor yaitu: 

faktor1 : Formulasi daun kelor : kulit apel 1,5:1,5 (K1), 2:1 (K2), 2,5:0,5 (K3) danfaktor 

2 :Variasi Suhu Pengeringan (S1) 50
0
C (S2) 55

0
C (S3) 60

0
C dengan 2 ulangan. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa kandungan vitamin C tertinggi the pada formulasi 

2,5:0,5 dan suhu pengeringan 50
0
C yaitu 452,80 mg. Kandungan vitamin C terendah teh 

pada formulasi 1,5:1,5 dan suhu pengeringan 60
0
C yaitu 147,37 mg. Produk teh yang 

paling dominan yaitu aroma agak langu dan rasa agak pahit, daya terima panelis 

menyukai teh formulasi 2:1 dengan suhu 55
0
C. 

 

Kata kunci :Daun Kelor, Kulit Apel, Suhu Pengeringan,Teh, Vitamin C. 

 

Abstract 

Tea is the kind of beverage most widely consumed as a fresh beverage, ithas 

benefits for the body, enjoyed by brewing. Material is produced from Moringa leaves 

containing flavonoids, calories, carbohydrates, calcium, magnesium, phosphorus, sulfur, 

potassium, vitamin C.Apples peel contains vitamin C to add to the aroma of tea and 

contain quercitin used as an antioxidant and anti cancer. The purpose of this study was 

to determine the content of vitamin C and organoleptic qualities of moringa leaves and 

apples peel with variation of drying temperature. The methods design was completely 

randomized design with two factors: factor 1 :Formulation Moringa leaves : Apples peel 

1,5: 1,5 (K1), 2: 1 (K2), 2,5: 0,5 (K3) and factor 2: Drying Temperature Temperature 

(S1) 50
0
C (S2) 55

0
C (S3) 60

0
C with 2 replications. The result of the research showed 

the highest levels of vitamin C was the formulation of 2,5:0,5 and the drying 

temperature of 50
0
C that were 452,80 mg. The lowest levels of vitamins C was 

formulation of 1,5:1,5 formulation and the drying temperature of 60
0
C were 147,37 mg. 

The most dominant tea products are slightly aerated scent and bitter taste, panelist 

receiving power likes 2: 1 tea formulation with 55
0
C temperature. 

 

Keywords: Moringa leaves, Applespeel, Drying Temperature, Tea, Vitamin C. 

 

1. PENDAHULUAN 

Teh merupakan salah satu minuman favorit yang banyak disukai dan 

dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia serta sebagian besar masyarakat 

memanfaatkan teh sebagai minuman penyegar dan menyehatkan (Damayanthi, 

2008). Tanaman teh (Camellia sinensis) adalah spesies tanaman yang daun dan 
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pucuk daunnya digunakan untuk membuat teh. Menurut Hadisaputro (2012), 

manfaat teh yaitu: sebagai antioksidan, mengatasi penyakit kardiovaskuler dan 

menurunkan kolestrol. 

 Produk teh tidak hanya dibuat dari daun teh, tetapi dapat dihasilkan dari 

bahan lain yaitu seperti daun kelor ataupun dari bahan lain yang ada dilingkungan 

sekitar. 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, Vitamin C 220 mg. Beberapa penelitian 

mengungkapkan beberapa manfaat dari kelor diantaranya, daun kelor sebagai anti 

anemia (Oduro, 2008), daun dan batang kelor dapat digunakan sebagai penurun 

tekanan darah tinggi dan obat diabetes (Giridhari, 2011). 

Kulit apel digunakan sebagai kombinasi dengan daun kelor untuk 

meningkatkan kandungan Vitamin C pada teh herbal. Perlu diketahui bahwa tidak 

hanya daging buahnya saja yang banyak manfaatnya, apel bila dikonsumsi bersama 

dengan kulit buahnya memiliki kandungan fitokimia dan aktivitas antioksidan yang 

lebih banyak dari pada tanpa kulit (Christianita dkk, 2014).  

Agar teh daun kelor tidak hambar dan untuk menarik minat masyarakat, 

maka perlu adanya penambahan kayu manis sebagai perasa alami. Menurut Rein 

(2014), memanfaatkan kayu manis sebagai perasa alami pada minuman herbal 

banyak manfaatnya, karena mengandung rasa yang khas dan memiliki kandungan 

senyawa alkaloid dan polifenol yang bermanfaat bagi kesehatan karena mampu 

menurunkan tingkat kolesterol. 

Kebutuhan manusia akan vitamin C semakin meningkat diiringi semakin 

berkembangnya produk-produk baik makanan, minuman, dan obat-obatan. Vitamin 

C merupakan vitamin yang paling sering digunakan sebagai suplemen. Menurut 

Siregar (2009), vitamin C juga dapat membantu mengaktifkan asam folat, 

meningkatkan penyerapan zat besi sehingga mencegah anemia, meregenerasi 

vitamin E sehingga bisa dipakai lagi sebagai anti-oksidan. Vitamin C ada yang 

alami juga ada yang sintetik. 

Dalam proses pembuatan teh dilakukan proses pengeringan agar teh bisa 

tahan lama dan mengurangi jumlah jamur yang terkandung dalam teh. 
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Padapenelitian sebelumnya oleh Wiranata (2016), pengaruh lama pelayuan dan suhu 

pengeringan terhadap kualitas produk apel celup, bahwa perlakuan terbaik dari hasil 

penelitian ini dengan kombinasi perlakuan suhu pengeringan sebesar 70
o
C dan lama 

pelayuan 60 menit dengan karakteristik vitamin C 2.80 mg/100g. 

 

2. METODE 

Pembuatan teh dilakukan di Laboratorium Biologi UMS dan 

pengujianvitamin C di Laboratorium Pangan dan Gizi Universitas Sebelas Maret. 

Pengujian organoleptik dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai panelis. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Februari-Juni 2017. 

Penelitian menggunakan metode eksperimental Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 

faktor. Faktor 1 adalah Variasi perbandingan daun kelor : kulit apel 1,5:1,5 (K1), 2:1 

(K2), 2,5:0,5 (K3)dan faktor 2 adalah Variasi suhu 50°C (S1), 55°C (S2), 60°C (S3). 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh daun kelor kombinasikulit apel 

dengan variasi suhu pengeringan daan penambahan kayu manis sebagai perasa alami 

meliputi: Daun kelor500 g, kulit apel 500 g, air, alumunium foil, kertas label. Bahan 

yang digunakan untuk uji vitamin C meliputiaquades, asam askorbat, larutan sampel 

teh daun kelor kombinasi kulit apel dengan variasi suhu pengeringan daan 

penambahan kayu manis sebagai perasa alami. 

Alat yang digunakan dalam pembuatan teh daun kelor kombinasikulit apel 

dengan variasi suhu pengeringan daan penambahan kayu manis sebagai perasa alami 

meliputi: Timbangan analitik, pisau, gelas plastic, gelas kaca, beaker glass 250 ml, 

plastic ziplok, teko. Alat menyeduh teh adalah gelas kaca, beaker glass, teko, gelas 

cup, sendok, sedotan.Alat yang digunakan untuk uji vitamin C dengan metode 

Spektrofotometri meliputi : Mortir dan stamper, spatula, gelas ukur 100 mL, gelas 

kimia 100 mL, labu takar 250 mL, pipet tetes, pipet volume 10 mL, corong gelas, 

kertas saring, batang pengaduk, botol semprot, kuvet, Spektrofotometri UV-Vis 

Shimadzu. 

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pembuatan teh kombinasi daun kelor 

dan kulit apel. Sebelum dibuat teh, terlebih dahulu dilakukan proses pelayuan dan 

pemotongan, lalu dikeringkan dengan oven dengan variasi suhu 50ºC, 55ºC, 60ºC 

dalam 2 jam. Setelah dikeringkan, dilakukan proses pengemasan the kombinasi 
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daun kelor dan kulit apel kedalam kantung teh celup yang sudah disediakan. Uji 

vitamin C dilakukan dengan cara seduhan teh celup yang telah jadi diuji dengan 

metode DPPH dengan alat spektrofotometer UV-Vis pada setiap perlakuan. 

Sedangkan uji organoleptik, dilakukan dengan penilaian 20 orang panelis mengenai 

warna, rasa, aroma dan daya terima panelis terhadap teh kombinasi krokot dan daun 

kelor.  

Pengumpulan data dilakukan dengan metode eksperimen, kandungan 

antioksidan, kualitas organoleptik dan dokumentasi berlangsungnya penelitian. 

Setelah data-data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk 

menentukan perbedaan masing-masing perlakuan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Vitamin C 

Tabel 4.1 Hasil uji vitamin Cdan organoleptik teh daun kelorkombinasi 

kulitapel 

Perlakuan 
Kadar 

vitamin C 

Penilaian uji organoleptik 

Rasa   Aroma Daya terima 

S1K1 0,34402% Agak pahit Agak langu  Kurang suka  

S1K2 0,34258% Tidak pahit Agak langu Kurang suka 

S1K3 0,45280%** Agak pahit Agak langu KurangSuka 

S2K1 0,16393% Agak pahit Agak langu KurangSuka 

S2K2 0,19131% Agak pahit Agak langu KurangSuka 

S2K3 0,33826% Tidak pahit  Agak langu Suka 

S3K1 0,14737 %* Agak pahit Kurang langu KurangSuka 

S3K2 0,27343% Agak pahit Agak Langu Kurang suka 

S3K3 0,28783% Agak pahit Agak langu Kurang suka 

 

Keterangan: 

*) kandungan vitamin C terendah**) kandungan vitamin C tertinggi 

Berdasarkan tabel 4.1 data hasil uji vitamin C teh daun kelor kombinasi 

kulitapeldengan variasi suhu pengeringan, vitamin C tertinggi pada sample S1K3 

yaitu dengan kadar vitamin C 0,45280% perlakuan suhu 50ºC. Bahan yang 

digunakan dalam pembuatan teh dalam perlakuan S1K3 yaitu kombinasi daun 

kelor dan kulit apel (2,5 : 0,5) = 2,5gr : 0,5gr Potensi yang terkandung dalam 

daun kelor diantaranya adalah tinggi kandungan vitamin C, yaitu 3 kali vitamin 

C bayam, 7 kali vitamin C pada jeruk, serta protein, ß-karoten, mineral 

terutama zat besi dan kalsium, 25 kali zat besi 12 kali kalsium serta 2 kali 
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protein susu (Adeyemi , 2014). Kadar vitamin C terendah pada sample S3K1 

perlakuan suhu 60ºC dengan kadar vitamin C 0,14737%. Bahan yang 

digunakan dalam pembuatan teh dalam perlakuan S3K1yaitu kombinasi daun 

kelor dan kulit apel (1,5:1,5) = 1,5g : 1,5g. Penyebab kadar vitamin C rendah 

dikarenakan faktor suhu pengeringan yang tinggi pada saat pengovenan. 

Semakin tinggi suhu maka akan menghasilkan kadar vitamin Cyang rendah dan 

menurun. Hal ini dikarenakan terjadi adanya kerusakansenyawa vitamin C 

yang hilang selama proses pengovenan. Menurut Wiranata (2016) semakin 

lama proses pelayuan maka semakin lama juga reaksioksidasi vitamin C yang 

terjadi karena bahan lebih lama terpapar oksigen. 

3.2 Uji Organoleptik 

3.2.1 Rasa 

Teh daun kelor kombinasi kulitapel memiliki rasa yang dominan agak pahit. 

Rasa pada teh daun kelor kombinasi kulit apel berasal dari daun itu sendiri, pada 

perlakuanS1K1, S1K3, S2K1, S2K2, S3K1, S3K2, dan S3K3 rasanya agak pahit dan 

pada perlakuan S1K2, dan S2K3 rasanya tidak pahit. Rasa pahit tersebut 

dikarenakan daun kelor dan kulit apel mengandung senyawa antioksidan salah 

satunya tanin dan flavonoid. Tanin dapat menyebabkan rasa sepat karena saat 

dikonsumsi akan terbentuk ikatan silang antara tanin dengan protein atau 

glikoprotein di rongga mulut sehingga menimbulkan perasaan kering dan 

berkerut atau rasa sepat (Yulianti, 2008). 

3.2.2 Aroma 

Aroma teh daun kelor kombinasi kulitapeldominan adalah sedikit langu. 

Pada perlakuan S1K1,S1K2, S1K3,S2K1, S2K2,S2K3, S3K2dan S3K3 aroma agak 

langu dan perlakuan S3K1 beraroma kuranglangu. Aroma sedikit langu tersebut 

disebabkan karena proses pelayuan dan terdapat kandungan kelor pada semua 

perlakuan. Selama pelayuan terjadi perubahan fisik dan perubahan kimia pada 

daun. Perubahan fisik yaitu berkuranya kadar air yang mengakibatkan daun 

menjadi layu dan tangkai menjadi lunak, sedangkan perubahan kimianya adalah 

perubahan asam-asam amino yang mengakibatkan pembentukan aroma dan rasa 

(Lase, 2010). 
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3.2.3 Daya Terima 

Hasil sifat organoleptik daya terima pada teh daun kelor kombinasi kulit apel 

dengan variasi suhu pengeringan memiliki daya terima rata-rata kurang suka dan 

suka oleh 20 orang panelis karena memiliki rasa agak pahit, dan aromaagak 

langu. Secara keseluruhan uji organoleptik teh daun kelor kombinasi kulitapel 

dengan variasi suhu dan perbandingan konsentrasi daun kelor dan kulit apel 

akan mempengaruhi kualitas sifat organoleptik. 

 

4. PENUTUP 

Terdapat perbedaan hasil kadar vitamin C teh daun kelor kombinasi kulit 

apeldengan variasi suhu pengeringan yaitu kadar vitamin C yang tertinggi pada 

perlakuan S1K3 memiliki kadar vitamin C yaitu sebesar 0,45280 % pada suhu 50ºC 

dengan perbandingan daun kelor dan kulitapel 2,5:0,5 yaitu 2,5 g : 0,5 g, sedangkan 

kadar vitamin C terendah pada perlakuan S3K1 suhu 60ºC dengan kadar vitamin 

C0,14737% perbandingan daun kelor dan kulitapel 1,5:1,5 yaitu 1,5 g : 1,5 g.Uji 

organoleptik pada teh daun kelor kombinasi kulit apel dengan variasi suhu 

pengeringan serta penambahan kayumanis masing-masing perlakuan memiliki rasa 

agak pahit dan tidak pahit, aroma agak langu dan kurang langu dan daya terima ada 

yang sukadankurangsuka dari semua perlakuan. Peneliti selanjutnya disarankan 

melakukan pengujian daya simpan teh untuk mengukur kualitas minuman herbal 

dengan daya simpan pada suhu ruang dan di almari pendingin selama penyimpanan 

dan sebaiknya penambahan perasa kayu manis perlu ditambah konsentrasinya 

terhadap bahan baku agar lebih berpengaruh. 
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