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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pangan fungsional merupakan makanan maupun minuman yang 

mempunyai efek fisiologis bagi tubuh, seperti meningkatkan kondisi umum dari 

tubuh, mengurangi resiko terhadap suatu penyakit, dan bahkan dapat digunakan 

untuk menyembuhkan beberapa penyakit (Astawan, 2003; Siro et al., 2008). Efek 

fisiologis tersebut diperoleh karena adanya komponen aktif yang terkandung di 

dalam bahan pangan tersebut (Winarti et al., 2005), salah satunya antioksidan. 

Seiring perkembangan zaman, polusi lingkungan semakin bertambah disertai 

dengan peningkatan senyawa radikal bebas sehingga dibutuhkan pengembangan 

diversifikasi minuman fungsional yang mengandung antioksidan. Antioksidan 

merupakan substansi yang mampu menangkap radikal bebas sehingga tidak dapat 

menginduksi suatu penyakit (Kikuzaki et al., 2002). 

Mawar (Rosa damascena) merupakan salah satu jenis tanaman yang dikenal 

di seluruh manca negara karena memiliki kelebihan yakni aroma yang harum serta 

warna yang menarik (Ercisli, 2005). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2014, luas lahan produksi mawar di Indonesia mencapai 750,189 m2 dengan 

kemampuan produksi 68,624,998 tangkai. Oleh karena jumlahnya yang berlimpah, 

Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor bunga mawar ke beberapa negara. 

Bunga mawar dikenal sebagai bunga edibel sehingga digunakan sebagai komponen 

produk pangan, seperti pada pembuatan permen dan minuman (Girard-Lagorce et 

al., 2001). Hal ini dikarenakan bunga mawar kaya akan polifenol sehingga 
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cenderung memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi (Schieber et al., 2005; 

Vinokur et al., 2006). 

Teh merupakan sejenis minuman yang berasal dari daun teh (Camellia 

sinensis) yang terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan proses pengolahannya, 

yaitu teh hitam, teh putih, dan teh hijau. Dewasa ini, masyarakat mulai mengenal 

teh herbal. Teh herbal merupakan produk minuman yang tidak berasal dari daun 

tanaman teh melainkan dari daun, biji, akar, kelopak, atau buah kering (Inti, 2008). 

Salah satu jenis teh herbal ialah teh rosella yang berasal dari kelopak bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffa L.) kering. Teh rosella mengandung antosianin, yaitu pigmen 

alami pemberi warna merah pada warna air seduhan, yang mempunyai sifat 

antioksidan yang kuat (Maryani dan Kristiana, 2005). 

Pemanis merupakan bahan tambahan yang berkontribusi untuk memberikan 

rasa manis pada bahan pangan. Berdasarkan sumbernya, pemanis dibedakan 

menjadi pemanis alami dan buatan (Cahyadi, 2008). Tanaman stevia (Stevia 

rebaudiana) merupakan tanaman yang mampu menjadi bahan baku dalam 

pembuatan pemanis alami. Pemanis stevia memberikan tingkat kemanisan 200 

hingga 300 kali lebih manis dari sukrosa dengan kalori yang lebih rendah (Agarwal 

et al., 2010; Walter dan Soliah, 2010). Sekarang ini ditemukan tanaman lippia yang 

memiliki potensi sebagai pemanis alami, dimana intensitas kemanisannya 

mencapai 1000 kali lebih manis dibandingkan sukrosa (Surana et al., 2006). 

Dalam penelitian ini, teh dari kombinasi bunga mawar dan rosella dengan 

pemanis alami diharapkan mampu menambah keragaman minuman fungsional 

yang mengandung antioksidan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Tren minuman fungsional semakin berkembang di Indonesia seiring 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan tubuhnya namun, variasi 

minuman fungsional yang ada di pasaran masih kurang beragam bahkan masih 

didominasi produk impor. Selain sebagai tanaman hias, bunga mawar berpotensi 

menjadi minuman fungsional karena aroma harumnya yang khas serta mengandung 

antioksidan. Di Indonesia, pemanfaatan bunga mawar sebagai minuman fungsional 

teh masih belum dilakukan berbeda dengan negara lain yang telah memproduksi 

teh berbahan dasar bunga mawar. Sementara, rosella sudah banyak digunakan 

dalam pembuatan minuman fungsional namun masih sedikit variasi produknya.  

Daun lippia memiliki potensi untuk menjadi pemanis alami seperti daun stevia, 

namun belum banyak diteliti. Dengan mengkombinasikan mawar, rosella, dan 

pemanis alami sebagai minuman fungsional dalam bentuk teh, diharapkan dapat 

menambah variasi jenis minuman fungsional yang kaya antioksidan. Namun, belum 

diketahui rasio (mawar:rosella) dan konsentrasi pemanis terbaik untuk memperoleh 

minuman fungsional dengan karakteristik terbaik. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengembangkan pembuatan minuman fungsional dalam bentuk seduhan 

teh yang tinggi antioksidan dari serbuk mawar dan rosella dan pemanis alami. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan suhu pengeringan terbaik dalam pembuatan serbuk kelopak 

bunga mawar. 

2. Menentukan jenis pemanis alami (daun stevia atau lippia) yang akan 

digunakan dalam teh mawar-rosella. 

3. Mengetahui pengaruh perbedaan rasio serbuk mawar:rosella dan 

konsentrasi pemanis alami terhadap sifat fisik minuman fungsional teh 

mawar-rosella dengan pemanis alami. 

4. Mengetahui pengaruh perbedaan rasio serbuk mawar:rosella dan 

konsentrasi pemanis alami terhadap sifat kimia minuman fungsional teh 

mawar-rosella dengan pemanis alami. 

5. Menentukan formula terbaik teh mawar-rosella dengan pemanis alami 

berdasarkan uji sensori. 

6. Menganalisis komposisi gizi dan aktivitas antioksidan dari teh dengan 

formula terbaik. 

 

 




