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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia

setelah air (Gondoin, et al., 2010; Santana-Rios, 2001). Berdasarkan proses

pembuatannya, teh dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah

black tea, oolong tea, green tea dan white tea. Black tea dikonsumsi secara luas di

dunia, green tea dan oolong tea lebih banyak dikonsumsi di daerah Asia dan

Afrika Utara, sedangkan white tea merupakan jenis teh yang lebih jarang

dikonsumsi jika dibandingkan jenis teh lainnya (Venditti, et al., 2010).

Reactive Oxygenic Species (ROS), seperti superoxide anion (O2
j[),

hidrogen peroksida (H2O2) dan gugus hidroksil radikal (HO[) adalah senyawa

yang terbentuk selama proses metabolisme tubuh. Senyawa ROS berbahaya jika

terdapat dalam jumlah berlebihan karena dapat merusak senyawa biomolekul

seperti DNA, RNA, protein, enzim dan lemak. Kerusakan yang disebabkan oleh

ROS pada senyawa biomolekul pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan sel

dan penyakit degeneratif. Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan,

seperti senyawa fenolik dan flavonoid dapat membantu mengurangi kerusakan

yang terjadi akibat senyawa ROS (Amarowicz, et al., 2004).

Minuman white tea mengandung total senyawa fenolik yang lebih tinggi

jika dibandingkan dengan minuman black tea, oolong tea dan green tea yang

diseduh dengan metode yang sama (Venditti, et al., 2010). Senyawa fenolik
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memiliki aktivitas antioksidan yang mampu mereduksi senyawa radikal bebas dan

menghambat reaksi peroksidasi pada lipid (Aktumsek, et al., 2011), sehingga

keberadaan senyawa fenolik pada minuman teh dapat memberikan dampak positif

untuk kesehatan (Mukhtar dan Ahmad, 2000; Thielecke dan Boschmann, 2009;

Majchrzak, et al., 2004).

Metode yang digunakan dalam penyeduhan teh sangat beragam. Metode

yang digunakan dalam penyeduhan teh mencakup rasio daun teh dengan air yang

digunakan, perbedaan durasi penyeduhan yang digunakan, dan sebagainya

(Peterson, et al., 2004). Perbedaan metode penyeduhan yang digunakan dapat

mempengaruhi komponen antioksidan pada minuman teh yang dihasilkan

(Suteerapataranon, 2009). Metode penyeduhan teh dengan menggunakan suhu

rendah (4 atau 25 'C) merupakan metode penyeduhan yang sedang populer,

karena dapat menghasilkan teh dengan jumlah kafein yang lebih sedikit,

intensitas rasa pahit yang lebih rendah serta memiliki aroma yang lebih kuat

(Yang, et al., 2007).

Asam askorbat memiliki aktivitas antioksidan sehingga dapat melindungi

senyawa catechins dari kerusakan yang disebabkan oleh reaksi oksidasi

(Gramza, et al., 2005). Penambahan asam askorbat juga dapat meningkatkan

aktivitas antioksidan dari minuman teh. Perbedaan komposisi senyawa fenolik

pada jenis teh yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan pada peningkatan

aktivitas antioksidan yang terjadi ketika minuman teh diberi penambahan asam

askorbat dengan konsentrasi yang berbeda (Majchrzak, et al., 2004).
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Penelitian mengenai metode penyeduhan pada jenis teh lain seperti

green tea dan black tea sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah oleh

Yoshida, et al. (1999), Lin (2002 dan 2004), Lin (2008), Peterson, et al. (2004),

Yang, et al. (2007), Venditti, et al. (2010) serta Sari dan Velioglu (2011).

Penelitian mengenai penambahan asam askorbat pada green tea dan black tea juga

sudah dilakukan oleh Majchrzak, et al. (2004). Akan tetapi, penelitian mengenai

metode penyeduhan dan penambahan asam askorbat pada white tea belum

dilakukan. Black tea merupakan jenis teh yang dikonsumsi secara luas di dunia

(Al-Sohaibani, et al., 2011), sehingga digunakan sebagai pembanding dalam

penelitian mengenai aktivitas antioksidan yang terdapat pada minuman white tea.

1.2 Perumusan Masalah

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam penyeduhan teh.

Metode penyeduhan yang digunakan meliputi suhu air yang digunakan untuk

penyeduhan teh dan durasi penyeduhan. Secara umum, metode penyeduhan teh

dapat dilakukan dengan menggunakan suhu tinggi (70 hingga 100 'C) maupun

dengan suhu rendah (25 'C). Akan tetapi, metode penyeduhan teh yang berbeda

dapat menghasilkan perbedaan pada aktivitas antioksidan dari minuman teh yang

dihasilkan (Venditti, et al., 2010), sehingga metode penyeduhan yang digunakan

dalam pembuatan minuman white tea dapat dilakukan.

Penambahan asam askorbat dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada

minuman black tea dan green tea (Majchrzak, et al., 2004), namun efek

penambahan asam askorbat terhadap aktivitas antioksidan dari minuman white tea
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belum diteliti. White tea memiliki senyawa fenolik yang serupa namun tidak sama

dengan green tea. (Gondoin, et al., 2010), sehingga dapat dilakukan studi

komparasi penambahan asam askorbat pada aktivitas antioksidan minuman

white tea dengan minuman teh lainnya.

1.3 Tujuan

Tujuan dari studi aktivitas antioksidan minuman white tea dan black tea

(Camellia sinensis) dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Mempelajari aktivitas antioksidan pada minuman white tea dan black tea

(Camellia sinensis).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menentukan suhu terbaik pada metode penyeduhan suhu tinggi

white tea dan black tea berdasarkan aktivitas antioksidan yang dihasilkan.

2. Menentukan durasi terbaik pada metode penyeduhan suhu rendah

white tea dan black tea berdasarkan aktivitas antioksidan yang dihasilkan.

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi asam askorbat yang ditambahkan

terhadap peningkatan aktivitas antioksidan pada minuman white tea dan

black tea dari metode penyeduhan yang berbeda

 


