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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Teh merupakan salah satu jenis minuman yang banyak disukai dan 

dikonsumsi oleh masyarakat. Minuman teh banyak dikonsumsi masyarakat 

karena memiliki sifat yang menyegarkan, serta memiliki khasiat bagi tubuh. 

Minuman teh dikenal terbuat dari pucuk daun muda pada tanaman teh yang 

memiliki kandungan senyawa kimia aktif yang berguna untuk kesehatan tubuh 

sebagai antimikroba dan antioksidan alami (Taylerson, 2011). Antioksidan 

merupakan senyawa kimia yang mampu membantu  tubuh untuk menangkal 

dan mengurangi dampak negatif dari radikal bebas, sehingga kerusakan sel-sel 

tubuh akan dihambat (Winarsi, 2007). Minuman teh tidak hanya terbuat dari 

pucuk daun teh, namun dapat terbuat dari daun lain seperti daun kelor dan 

daun belimbing wuluh. Berdasarkan Penelitian sebelumnya oleh Sayekti 

(2016) minuman teh berbahan baku daun kelor dan daun katuk memiliki 

kandungan aktivitas antioksidan yang cukup tinggi.  

Daun kelor dikenal sebagai daun  multiguna dan memiliki kandungan 

nutrisi yang tinggi, salah satu kandungan utama daun kelor adalah antioksidan. 

Menurut hasil penelitian Nweze (2014) uji fitokimia pada daun kelor 

menunjukkan bahwa terdapat senyawa antioksidan alami, antara lain: 

flavonoid, alkaloid, saponin, tanin dan karotenoid. Senyawa aktif  ini juga 

ditemukan pada hasil penelitian Ayodele (2015) daun kelor kering 

mengandung senyawa kimia antara lain flavonoid (0.80 ± 0.02 µg/ml), 

aktivitas antioksidan (3278.56 ± 0.02 µmol/g), fenol (5.275 ± 0.015 mg gallic 

acid/g). Keberadaan kandungan antioksidan dalam daun kelor sangat 

bermanfaat bagi kesehatan sel tubuh manusia. Dalam buku Krisnadi (2015) 

beberapa manfaat antioksidan bagi kesehatan tubuh, antara lain untuk anti 

penuaan sel tubuh, mengurangi risiko terhadap oksidasi kolesterol serta 

mencegah degenerasi makular. Minuman teh kelor dapat juga dikombinasikan 

dengan daun lain, misal daun katuk, daun sirsak, serta daun belimbing wuluh.



2 
 

 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Sayekti (2016) teh kelor 

dapat dikombinasikan daun katuk yang menghasilkan aktivitas antioksidan 

tertinggi sebesar 74,9% pada perlakuan suhu pengeringan 55
o
C dengan 

formulasi daun katuk dan daun kelor (1:2) = 0,7 g : 1,3 g, sedangkan aktivitas 

antioksidan terendah sebesar 30,6 % pada perlakuan suhu pengeringan 45
o
C 

dengan formulasi daun katuk dan daun kelor (2:1) = 1,3 g : 0,7 g. Minuman 

teh daun kelor dapat dikombinasikan dengan daun lain seperti daun 

belimbing wuluh yang memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. 

Daun belimbing wuluh dikenal sebagai salah satu jenis daun yang 

memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan antioksidan alami, sehingga 

berpotensi sebagai bahan baku untuk meningkatkan kandungan antioksidan 

pada minuman teh kelor. Menurut Faharani (2009) kandungan antioksidan 

pada daun belimbing wuluh antara lain saponin, tanin, flavonoid dan 

triterpenoid. Zat aktif ini juga ditemukan pada hasil penelitian Kusumowati 

(2013) ekstrak daun belimbing wuluh memiliki kandungan antioksidan berupa 

fenolik sebesar (IC50 = 112,82 µg/mL ; GAE = 64 mg/g sampel) yang 

bermanfaat untuk menangkal radikal bebas  pada tubuh.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Ningsih (2016) 

menunjukkan bahwa produk teh kombinasi daun kelor  kombinasi daun krokot 

memiliki kekurangan yaitu rasa teh yang masam agak pahit dan aroma yang 

khas daun yang langu. Untuk mengurangi aroma langu dari teh daun kelor 

maka perlu diformulasikan daun mint untuk meningkatkan cita rasa dan daya 

terima masyakarat. Daun mint sudah dikenal masyakarat sebagai daun yang 

memiliki aroma yang khas serta dapat memberikan efek rasa dingin pada 

produk makanan atau minuman. Berdasarkan hasil penelitian Retnowati 

(2013) daun mint segar mengandung komponen utama, antara lain karvon 

(30,89%), piperitenon oksida (14,58%), dan bornilen (12,75%) yang dapat 

memberikan rasa segar pada minuman.  

Dalam pembuatan teh daun proses pengeringan dilakukan untuk 

menghilangkan sebagian kadar air dan mencegah tumbuh jamur pada bahan 

baku teh, sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah rusak selama 
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penyimpanan. Cara pengeringan daun dapat dilakukan dengan cara yang 

bervariasi. Menurut Somantri dan Tantri, (2011) pengeringan dengan cara 

penjemuran dibawah sinar matahari (sun dried) memiliki kekurangan yaitu 

waktu yang relatif lama dan tergantung pada panas sinar matahari, sedangkan 

pengeringan dengan menggunakan oven (oven dried) memiliki keunggulan 

yaitu suhu pengeringan yang lebih stabil. Pada penelitian ini menggunakan 

cara pengeringan bahan baku daun menggunakan oven. Sependapat dengan 

penelitian Putri (2016) menunjukkan bahwa pada pengeringan daun kelor dan 

rambut jagung menggunakan oven dengan suhu 55
o
C memiliki aktivitas 

antioksidan tertinggi sebesar 85,5%, sedangkan aktivitas antioksidan terendah 

terdapat pada suhu pengeringan 45
o
C sebesar 42,8%. Semua teknik 

pengeringan mengalami keunggulan dan kelemahan masing-masing terhadap 

aktivitas antioksidan, sehingga harus cermat dalam menentukan variasi suhu 

pengeringan yang akan digunakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

penelitian ini berjudul “Aktivitas Antioksidan dan Sifat Organoleptik Teh 

Daun Kelor Kombinasi Daun Belimbing Wuluh  dan Perasa Mint dengan 

Variasi Suhu Pengeringan”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti 

membatasi permasalahannya dengan : 

1. Subjek penelitian adalah daun kelor, daun belimbing wuluh, daun mint dan 

variasi suhu pengeringan. 

2. Objek penelitian adalah teh kombinasi daun kelor dan daun belimbing 

wuluh dengan variasi suhu pengeringan dan penambahan daun mint 

sebagai perasa alami. 

3. Parameter yang akan diuji adalah kualitas teh melalui uji aktivitas 

antioksidan, uji sifat organoleptik teh (Aroma, Rasa, Warna dan Daya 

terima). 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan : 

1. Bagaimanakah uji aktivitas antioksidan teh kombinasi dari daun kelor dan 

daun belimbing wuluh yang diberi perasa alami daun mint dengan variasi 

suhu pengeringan? 

2. Bagaimanakah uji sifat organoleptik teh kombinasi dari daun kelor dan 

daun belimbing wuluh yang ditambah perasa alami daun mint dengan 

variasi suhu pengeringan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kandungan antioksidan teh kombinasi dari daun kelor 

dan daun belimbing wuluh yang ditambah perasa alami daun mint dengan 

variasi suhu pengeringan. 

2. Untuk mengetahui sifat organoleptik teh kombinasi dari daun kelor dan 

daun belimbing wuluh yang ditambah perasa alami daun mint dengan 

variasi suhu pengeringan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Dapat menambah pengalaman secara langsung cara membuat teh dari 

daun kelor dan daun belimbing wuluh. 

b. Dapat mengetahui komposisi terbaik teh kombinasi daun kelor dan 

daun belimbing wuluh dengan penambahan perasa daun mint. 

c. Dapat mengetahui suhu pengeringan teh yang optimal tanpa merusak 

kandungan gizi bahan yang digunakan. 

2.  Bagi Masyarakat 

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun kelor 

bagi kesehatan. 

b. Memberikan solusi pemanfaatan daun kelor dan daun belimbing wuluh 

sebagai minuman teh herbal yang kaya nutrisi dan berkhasiat. 
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c. Memberi informasi tentang cara pengeringan dalam pembuatan 

minuman teh  dengan mutu kandungan gizi yang terbaik. 

3. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran sebagai contoh penelitian Siswa SMA kelas XI 

sehingga dapat memenuhi K.D. 4.10. untuk melakukan percobaan uji zat 

makanan pada berbagai bahan makanan dan menyusun laporan hasil 

percobaannya, serta diharapkan mampu menjadi acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dengan pemanfaatan dan uji kandungan aktivitas 

antioksidan dalam daun kelor dan daun belimbing wuluh yang memiliki 

fungsi penangkal radikal bebas dalam kehidupan sehari-hari. 


