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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Tin (Ficus carica Linn.) merupakan salah satu tanaman yang berasal 

dari famili Moraceae dan banyak tumbuh di daerah sub tropis. Di Indonesia, 

tanaman tin dapat ditemukan pada daerah Gresik Jawa Timur. Bagian dari tanaman 

tin yang banyak dimaanfaatkan diantaranya adalah bagian daun, buah, dan batang. 

Tanaman Tin memiliki berbagai manfaat yaitu diantaranya sebagai antikanker, 

antibakteri, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi (Imran et al., 2011). 

Manfaat lain nya dari tanaman Tin yaitu sebagai anti jamur, antioksidan, dan 

antimutagenik (Patil dan Patil, 2011). Dari berbagai manfaat yang dimiliki, 

tanaman Tin mengandung aktivitas antioksidan yang tinggi pada bagian daun nya 

sehingga berpotensi untuk mencegah terjadinya berbagai macam penyakit. Daun 

Tin yang di ekstrak dengan beberapa pelarut memiliki aktivitas antioksidan yang 

termasuk dalam kategori kuat dengan IC50 3,3005 ppm (Agustina,2017). Jika daun 

Tin  dikeringkan kemampuan menangkal radikal bebas nya adalah sebesar 89,37% 

(Amanto et al., 2019). Tanaman Tin dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 3 – 

10 m dengan batang dan bercabang yang tersebar dengan diameter batang sekitar 

17,5 cm. 

Teh merupakan salah satu produk minuman yang dihasilkan dari pucuk daun 

muda tanaman teh (Camelia sinensis L. Kuntze). Teh mempunyai berbagai khasiat 

diantaranya sebagai pencegah kanker, antioksidan, antibakteri, pencegah 
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aterosklerosis, memelihara kesehatan jantung, antidiabetes, menurunkan kadar 

kolesterol, mencegah karies gigi, mencegah bau mulut, melancarkan urine, 

menghindari  terjadinya stroke dan menurunkan tekanan darah (Unachukwu et al., 

2010). Berdasarkan proses pengolahan nya, teh dapat terbagi menjadi tiga jenis 

yaitu teh hijau, teh hitam, dan teh oolong (Dias et al., 2013; Namita et al., 2012). 

Teh hijau diolah tanpa proses fermentasi, teh hitam diolah dengan proses 

fermentasi, dan teh oolong diolah dengan semi fermentasi.  Di dalam teh terdapat 

komponen bioaktif yang disebut polifenol. Secara umum polifenol dalam tanaman 

terdiri atas flavonoid dan asam fenolat. Flavonoid merupakan golongan terbesar 

dari polifenol yang bermanfaat sebagai penangkap radikal bebas dan penghambat 

terjadinya oksidasi lipid (Banjarnahor dan Artanti,2014; Treml dan Smejkal, 2016). 

Kandungan senyawa flavonoid pada teh dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker, memperkuat dinding sel darah dan mengatur permeabilitasnya, dan 

mengurangi terjadinya proses athero-sklerosis di pembuluh darah (Winarsi, 2007). 

Pengetahuan akan pentingnya aktivitas antioksidan bagi kesehatan tubuh 

belum banyak diketahui. Pemanfaatan daun tanaman Tin juga kurang dibahas 

secara spesifik mengenai aktivitas antioksidan nya karena berdasarkan penelitian 

Putri dan Wuryandari (2018) daun tanaman Tin hanya dibahas kadar fenolik nya. 

Pada penelitian Laksono dan Jamil (2018) daun tin memang dibuat menjadi produk 

teh untuk penderita obesitas namun tidak dibahas secara rinci mengenai aktivitas 

antioksidan nya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai 

aktivitas antioksidan dari daun tanaman Tin. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi kandungan antioksidan pada daun Tin adalah 

metode pengeringan dan suhu pengeringan. Metode pengeringan dapat 

mempengaruhi kandungan senyawa yang terdapat pada daun. Metode pengeringan 

daun pala yang dilakukan oleh Lestari et al. (2018) menggunakan oven dan sinar 

matahari pada suhu 50℃ menghasilkan kemampuan menangkal radikal bebas 

76,58% dan 76,83%. Berdasarkan penelitian Anggorowati et al. (2016) metode 

pengeringan daun alpukat pada suhu 50℃ dengan cabinet dryer menghasilkan 

aktivitas antioksidan 27-32 ppm. Penelitian yang dilakukan oleh Adri dan 

Hersoelistyorini (2013) menunjukkan bahwa pengeringan daun sirsak dengan suhu 

50℃ dengan metode cabinet dryer menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi dari 

teh daun sirsak sebesar 76,06%. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan suhu 

pengeringan 50℃ dengan metode pengeringan cabinet dryer, oven dan sinar 

matahari untuk mengetahui metode pengeringan terbaik dari daun Tin. Penambahan 

madu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan 

dari minuman teh. 

Madu merupakan cairan yang berasal dari lebah dan memiliki rasa manis. 

Selain itu, madu juga mengandung senyawa antioksidan seperti katekin, asam 

fenolik, dan turunan asam sinamik (Ferreira et al., 2009). Menurut Ustadi et al. 

(2017) madu memiliki aktivitas antioksidan (IC50) sebesar 0,0168 ppm. 

Berdasarkan penelitian Hastuti (2012) konsentrasi madu terbaik untuk 

memperbaiki karakteristik sensori dari teh adalah sebesar 10% dengan kemampuan 

untuk menangkap radikal bebas sebesar 30,23%. Oleh karena itu dilakukan 
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penelitian dengan menggunakan konsentrasi madu sebesar 5%, 10%, dan 15% 

dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada minuman teh.    

Indonesia merupakan negara yang dikenal menghasilkan berbagai produk 

pertanian salah satunya teh. Masyarakat di Indonesia kebanyakan mengkonsumsi 

produk teh hanya dengan menyeduh nya saja tanpa memperhatikan kandungan 

antioksidan di dalam nya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan metode pengeringan, konsentrasi teh dan konsentrasi madu terbaik 

yang dapat menghasilkan minuman teh dengan nilai tambah yaitu nilai aktivitas 

antioksidan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan daun Tin sebagai teh dengan kandungan aktivitas antioksidan 

secara spesifik kurang dilakukan. Beberapa penelitian hanya menganalisis kadar 

fenolik dari daun Tin saja dan ada pula penelitian yang memanfaatkan daun tin 

menjadi produk minuman teh. Namun , produk tersebut ditujukan untuk penderita 

obesitas dan tidak dibahas lebih lanjut mengenai aktivitas antioksidan nya. Oleh 

karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas antioksidan secara 

spesifik dari daun Tin saja yang diolah menjadi produk minuman teh. Pada umum 

nya penyeduhan teh dengan suhu tinggi dapat menyebabkan senyawa antioksidan 

mengalami penurunan oleh sebab itu perlu dilakukan penambahan madu untuk 

meningkatkan aktivitas antioksidan nya. Selain madu, dilakukan juga penambahan 

konsentrasi teh yang juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas antioksidan dari 

minuman teh. Penentuan penambahan konsentrasi teh dan konsentrasi madu 
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dilakukan untuk memperoleh aktivitas antioksidan terbaik pada minuman teh dari 

daun Tin. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan daun Tin 

dalam pembuatan minuman teh dengan penambahan madu . 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap aktivitas 

antioksidan pada daun Tin. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi teh dan madu terhadap aktivitas 

antioksidan pada minuman teh daun Tin. 

3. Menentukan konsentrasi teh dan madu terbaik yang memiliki aktivitas 

antioksidan tertinggi dari minuman teh daun Tin.  


