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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pohon mangga termasuk kedalam tanaman buah tropis, sehingga tanaman 

ini mudah ditemukan di Indonesia, karena tanaman mangga mudah tumbah di iklim 

Indonesia. Masyarakat mengetahui bahwa buah mangga bermanfaat untuk 

dijadikan beberapa produk-produk olahan seperti keripik, jus, perisa mangga, dan 

juga dapat dikonsumsi selama masih segar. Selain buah mangga, bagian dalam 

pohon mangga lain yaitu daun memiliki manfaat untuk mencegah penyakit kanker, 

karena kandungan yang ada didalam daun mangga memiliki potensi sebagai 

antioksidan, yang mampu menghambat reaksi oksidasi dalam tubuh (Adawiah, et 

al., 2015). Selama ini masyarakat belum memanfaatkan daun mangga sebagai 

pangan fungsional, karena belum banyak masyarakat mengetahui manfaat daun 

mangga dan masyarakat lebih sering mengkonsumsi buah mangga secara langsung. 

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Produski tanaman buah mangga pada tahun 

2017 mencapai 2.203.791 ton. 

Hasil penelitian Rahmiyani dan Nurdianti (2016), menjelaskan bahwa hasil 

uji penampiasan fitokimia dari ekstrak daun mangga mengandung senyawa 

golongan fenol, flavonoid, dan tanin yang mampu berfungsi sebagai antioksidan. 

Sedangkan esktrak dengan menggunakan pelarut etanol dari daun mangga arum 

manis memiliki nilai IC50 sebesar 34,2 ppm (Fidrianny, et al., 2013). Jika 

dibandingkan dengan daun sirsak, penelitian Latifah (2013) dan Suryani et al 
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(2015) ekstrak etanol daun sirsak dan jambu biji memiliki nilai IC50 sebesar 141 

ppm dan 155,77 ppm. Maka dari penelitian tersebu, dapat disimpulkan bahwa daun 

mangga memiliki aktivitas antiokidan yang lebih baik dibandingkan dengan daun 

sirsak atapun daun jambu biji. 

Teh merupakan salah satu minuman kegemaran masyarakat Indonesia. 

Selain mudah didapatkan teh juga tidak mengandung alkohol. Teh digolongkan 

menjadi dua jenis berdasarkan proses pengolahannya, yaitu teh hijau dan teh hitam. 

Teh hijau didapatkan tanpa proses fermentasi, sedangkan teh hitam didapatkan 

dengan cara fermentasi (Zeniusa dan Ramadhian, 2017).  Teh kering dalam 

kemasan atau yang biasa dikenal sebagai teh celup merupakan teh yang dikemas 

dalam kantung kecil yang dibuat dari kertas. Seiring berkembangnya zaman, 

konsumsi teh dalam kemasan sering dikonsumsi oleh beberapa kalangan 

masyarakat. Kemasan teh ini mengandung daun teh kering dalam bentuk bubuk 

yang siap dikonsumsi dengan cara penyeduhan. Teh celup banyak digemari 

masyarakat banyak karena praktis dan mudah untuk diseduh. Selain itu harga yang 

terjangkau menjadikan teh celup semakin digemari oleh masyarakat. 

Dalam penelitian ini, daun mangga yang memiliki aktivitas antioksidan 

terbaik akan dimanfaatkan sebagai minuman teh celup, dan diharapkan kandungan 

nutrisi yang ada di daun mangga dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk 

minuman. Teh daun mangga dibuat dalam bentuk sachet agar mudah dikonsumsi 

oleh konsumen, dan dianalisis kandungan senyawa aktif pada lama penyeduhan 

terbaik, sehingga diperoleh teh celup mangga dengan kandungan fitokimia yang 

tinggi. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Daun mangga masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik 

sebagai obat ataupun produk pangan. Hal ini disebabkan karena, banyak 

masyarakat yang belum mengetahui manfaat yang bisa didapatkan dari daun 

mangga. Menurut Nurdianti dan Rahmiyani (2016), beberapa senyawa yang 

terkandung didalam daun mangga seperti fenolik dan flavonoid yang berpotensi 

sebagai antioksidan yang mampu menghambat radikal bebas. Perlu dilakukan 

pengujian ketersediaan antioksidan daun mangga sebagai teh celup, sehingga daun 

mangga dapat digunakan sebagai produk pangan dalam bentuk minuman teh 

kemasan (sachet) daun mangga. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah memanfaatkan daun mangga yang memiliki 

aktivitas antioksidan sebagai minuman teh sachet/ teh celup. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis perbedaan pengaruh metode pengeringan (cabinet dan matahari) 

dan jenis teh (hijau dan hitam) terhadap kandungan aktivitas antioksidan daun 

mangga. 

2. Menentukan berat daun “teh” terbaik dan lama penyeduhan terbaik. 


