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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teh merupakan produk olahan dari pucuk muda daun tanaman teh 

(Camellia sinensis) yang telah mengalami berbagai proses pengolahan terlebih 

dahulu. Proses pengolahan daun teh (Camellia sinensis) menjadi produk teh adalah 

pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, dan pengeringan. Berbagai manfaat 

yang dihasilkan dari mengonsumsi minuman teh (Camellia sinensis) adalah dapat 

memberikan rasa segar, memulihkan kesehatan badan, serta terbukti tidak 

menimbulkan dampak negatif setelah konsumsi teh. Manfaat teh tersebut dimiliki 

oleh minuman teh berasal dari kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam teh 

(Juniaty, 2013). Jenis teh berdasarkan cara pengolahannya dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Teh hitam melalui 

proses fermentasi, teh oolong diolah dengan proses semi fermentasi, dan teh hijau 

diolah tanpa proses fermentasi (Karori et al., 2007). Kandungan dalam teh banyak 

mengandung senyawa antioksidan seperti banyak senyawa polifenol dalam teh. 

Selain itu dalam teh memiliki kandungan antioksidan berupa flavonoid yang 

mampu berperan sebagai antioksidan alami. Manfaat antioksidan dalam tubuh 

berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas (Abolfathi et al., 2012).  

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, serta perkembangan 

pengetahuan manusia, banyak penelitian yang dilakukan terhadap berbagai bahan 

pangan yang ada di alam. Saat ini teh tidak hanya terbuat dari tanaman teh 
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(Camellia sinensis) saja, tetapi saat ini banyak tanaman yang bisa dijadikan teh dari 

bagian daunnya. Teh yang terbuat dari bahan baku berbagai macam daun telah 

dibuat serta dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan untuk manusia. 

Misalnya teh yang terbuat dari daun sirsak, memiliki kandungan antioksidan (Adri 

dan Hersoelistyorini, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa teh dapat dibuat dari 

tanaman lain, selain tanaman teh.  

Matoa (Pometia pinnata) merupakan tanaman yang masuk dalam famili 

Sapindaceae, tanaman matoa tersebar dan tumbuh di wilayah Asia Tenggara seperti 

di Indonesia dan Malaysia, di Indonesia tanaman matoa banyak tumbuh di daerah 

timur Indonesia seperti di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Trimedona et al., 2015). 

Bagian lain dari tanaman matoa seperti daun dan kulit batang tanaman matoa 

memiliki kandungan antioksidan yang berguna untuk tubuh manusia. Daun matoa 

telah diteliti memiliki potensi sebagai antioksidan, kandungan antioksidan memiliki 

kemampuan menghambat reaksi oksidasi dalam tubuh (Adawiah et al., 2015). Daun 

matoa yang diekstrak etanol mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 

sebesar 45,78 mg/L (Martiningsih et al., 2016). Pengeringan pada daun matoa yang 

diuji aktivitas antioksidannya mendapatkan nilai IC50 sebesar 49360,8 mg/L 

(Sidoretno dan Fauzana, 2018). Daun matoa memiliki banyak kegunaan dalam 

pencegahan serta pengobatan dari penyakit, karena memiliki senyawa fitokimia 

yang terkandung di dalam buah matoa. Fitokimia secara alami terjadi pada 

tanaman, yang memberikan manfaat kesehatan bagi manusia (Trimedona et al., 

2015).  
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Madu merupakan nektar yang dikumpulkan dari banyak tanaman lalu 

mengalami proses pengolahan oleh lebah madu (Apis mellifera) (Robinson et al., 

2009). Madu selain sebagai pemberi rasa manis, juga memiliki peranan dalam 

menghambat kerusakan yang disebabkan oleh agen pengoksidasi, yaitu mengurangi 

risiko penyakit jantung, kanker, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan berbagai 

penyakit lainnya. Madu telah banyak diteliti dan diketahui memiliki kandungan 

senyawa seperti polifenol, termasuk flavonoid, flavonol, asam fenolik, katekin dan 

turunan asam sinamat (Ferreira et al., 2009). Pada madu yang diuji dengan metode 

DPPH untuk melihat radical scavenging activity diperoleh sebesar 71,29% 

(Kekuda et al., 2009). 

Pemanfaatan daun tanaman matoa pada saat ini hanya dilakukan 

pengolahan pada daun tanaman matoa dengan merebus daun saja. Penggunaan air 

rebusan dari daun matoa diketahui dapat mencegah serta meringankan berbagai 

penyakit (Martiningsih et al., 2016). Pengetahuan akan daun matoa yang masih 

kurang dan terbatas terutama tentang aktivitas antioksidan dalam daun matoa, maka 

perlu dilakukan penelitian untuk mencari aktivitas antioksidan pada daun matoa. 

Proses pengeringan pada suatu bahan seperti daun adalah faktor yang dapat 

memengaruhi kualitas nutrisi dari bahan yang diproses. Kandungan seperti senyawa 

polifenol dapat dipengaruhi oleh proses pengeringan, kandungan polifenol akan 

berdampak terhadap efek pencegahan serta penyembuhan dari penyakit. Senyawa 

polifenol merupakan salah satu parameter tinggi atau rendahnya aktivitas 

antioksidan suatu bahan, seperti pada daun matoa (Sidoretno dan Fauzana, 2018). 

Proses pengeringan dengan suhu tinggi dapat merusak komposisi polifenol total 
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pada bahan. Senyawa polifenol yang rusak, dapat mengakibatkan menurunnya 

aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, pemilihan suhu dan juga metode pengeringan 

pada proses pembuatan teh daun matoa sangat penting untuk mempertahankan 

mutu bahan tersebut. Beberapa metode pengeringan daun matoa yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan cabinet dryer, pengeringan oven, dan 

pengeringan sinar matahari.  

Produk teh hitam kering merupakan produk yang mudah menyerap uap air 

(higroskopis) sehingga kualitas teh sangat dipengaruhi oleh kadar air dan aktivitas 

air yang terkandung dalam teh. Dengan bertambanya waktu penyimpanan pada teh, 

akan mengakibatkan  kadar air dari teh akan semakin meningkat (Arizka dan 

Daryatmo, 2015). Oleh karena itu diperlukan proses lebih lanjut pada daun teh daun 

matoa menjadi minuman teh dengan penambahan madu. Hal ini dilakukan untuk 

mempertahankan mutu dari teh, serta memudahkan dalam meminum, dan juga 

menaikkan nilai ekonomi dari minuman teh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatkan daun matoa menjadi produk pangan pada saat ini belum 

banyak, umumnya daun matoa hanya direbus dan air rebusannya diminum, air 

rebusan daun matoa digunakan untuk mencegah penyakit dan dimanfaatkan untuk 

menyembuhkan penyakit. Beberapa penelitian menyatakan bahwa daun matoa 

banyak mengandung polifenol dan flavonoid. Belum banyak orang yang meneliti 

kandungan antioksidan dalam daun matoa, khususnya daun matoa yang telah 

dijadikan produk pangan yaitu teh hitam daun matoa. Salah satu cara mengolah 
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daun matoa dengan membuat daun matoa menjadi minuman teh hitam. Pengeringan 

daun matoa akan memengaruhi kualitas dari kandungan senyawa polifenol dan 

flavonoid dalam daun matoa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

memanfaatkan daun matoa menjadi teh hitam, selanjutnya dijadikan minuman teh 

daun matoa yang ditambahkan madu. Madu diketahui memiliki banyak khasiat bagi 

tubuh, selain itu juga penambahan madu dilakukan untuk memperbaiki penerimaan 

secara organoleptik, karena madu memiliki rasa yang manis. Perlu diteliti 

konsentrasi teh daun matoa serta konsentrasi penambahan madu yang terbaik 

dilakukan untuk memperbaiki rasa, dan diperoleh minuman teh yang memiliki 

aktivitas antioksidan yang terbaik.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan serta mengolah daun 

matoa menjadi teh hitam, kemudian dijadikan minuman teh dengan penambahan 

madu. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kandungan 

aktivitas antioksidan dari teh hitam daun matoa 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi teh daun matoa dan konsentrasi madu 

terhadap aktivitas antioksidan minuman teh daun matoa.  
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3. Menentukan konsentrasi teh daun matoa dan konsentrasi madu yang 

memiliki aktivitas antioksidan terbaik.  


