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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sirsak (Annona muricata) banyak terdapat di daerah Indonesia. 

Tanaman sirsak seringkali hanya dimanfaatkan buahnya saja, akan tetapi bagian 

lain yang jarang digunakan yaitu daun sirsak ternyata berfungsi sebagai bahan 

pangan alami yang dapat mengobati berbagai penyakit kardiovaskular seperti 

diabetes mellitus, hipertensi, antipasmodia, dan hipoglikemia (Adewole dan 

Caxton-Martins, 2006). Menurut Purwatresna (2012), ekstrak daun sirsak 

mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin. Senyawa-

senyawa bioaktif tersebut memiliki aktivitas antidiabetes melalui inhibisi enzim  

α-glukosidase. Serrano et al. (2009) menambahkan senyawa tanin yang 

terkandung di dalam daun sirsak berfungsi untuk menghambat α-glukosidase dan 

α-amilase yang berperan dalam mengobati penyakit diabetes mellitus. 

Penyakit diabetes mellitus adalah gangguan pada metabolisme 

karbohidrat, yaitu glukosa yang kurang dimanfaatkan sehingga menimbulkan 

gejala yang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi batas normal atau biasa 

disebut dengan hiperglikemia (Balasubramanyam et al., 2006). Pada tahun 2012, 

terdapat 7,6 juta orang penduduk Indonesia menderita diabetes mellitus (ADA, 

2012). 

Penelitian Orsolic et al. (2011) mengungkapkan bahwa untuk menghadapi 

penyakit diabetes dibutuhkan alternatif lain yang lebih baik. Gerard et al., (1981) 

dan Chiasson et al. (2002) menambahkan bahwa penggunaan obat antidiabetes 
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seperti akarbosa sebagai inhibitor α-glukosidase sintetik dapat memicu perut 

menjadi kembung dan gangguan pada pencernaan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

bahan pangan alami yang dapat mengobati penyakit diabetes seperti daun sirsak. 

Menurut Malviya et al. (2010), ekstrak daun sirsak pada pankreas sel        

β streptozotocin (STZ) dapat menyembuhkan penyakit diabetes pada tikus. Selain 

itu, ekstrak daun sirsak dapat mereduksi stress oksidatif pada pankreas sel            

β streptozotocin. Hasil penelitian Aziz et al. (2013) menyatakan bahwa ekstrak 

daun sirsak dapat mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2. 

Daun sirsak sering dianggap tidak praktis dalam pemanfaatannya sehingga 

dibutuhkan cara pengolahan daun sirsak sirsak untuk meningkatkan 

pemanfaatannya. Daun sirsak dapat diseduh dengan air sehingga memiliki 

penampakan seperti minuman teh (Taylor, 2002). Menurut Beresniak et al. 

(2012), konsumsi teh hitam penduduk dunia mencapai 80%. Teh hitam 

mengalami proses fermentasi atau proses oksidasi yang menghasilkan senyawa 

theaflavins dan thearubigins. Senyawa theaflavins menghasilkan warna merah 

kekuningan dan thearubigins menghasilkan warna merah kecoklatan, kedua 

senyawa ini berperan dalam memberikan aroma khas yang tidak diperoleh dari teh 

hijau (Shahidi et al., 2008). Oleh karena itu, penelitian mengenai cara pengolahan 

daun sirsak menjadi teh daun sirsak diharapkan dapat diterapkan berdasarkan 

penelitian Darmayanthi et al. (2008) yang mengolah daun murbei menjadi teh 

murbei, sehingga dapat dikonsumsi secara mudah.  
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Pada penelitian ini teh daun sirsak akan diolah seperti proses pengolahan 

teh hitam. Menurut Setyamidjaja (2000), komponen bioaktif pada daun teh segar 

memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan teh hitam. Komponen 

bioaktif yang lebih tinggi dapat meningkatkan aktivitas antidiabetes. Selain itu, 

teh daun sirsak akan dianalisis setelah diseduh dengan perlakuan suhu dan waktu 

penyeduhan yang berbeda, untuk mengetahui suhu dan waktu penyeduhan yang 

optimum terhadap aktvitas penghambatan α-glukosidase. Suhu pelarut akan 

menentukan kecepatan ekstraksi. Suhu pelarut yang dipanaskan akan lebih baik 

daripada pelarut dingin. Semakin rendah suhu ekstraksi, waktu ekstraksi yang 

dibutuhkan semakin lama. Penggunaan suhu harus sesuai dengan karakteristik 

bahan agar senyawa yang terkandung tidak rusak oleh proses pemanasan. 

Penelitian Anggraeni (2011) mengenai pengaruh suhu dan lama penyeduhan teh 

hitam (Camelia sinensis) menyatakan bahwa semakin tinggi suhu penyeduhan 

yang digunakan, maka semakin optimal nilai inhibisi yang dihasilkan. Pada suhu 

70°C nilai inhibisi dihasilkan sebesar 95,13%, sedangkan pada suhu 100°C 

menghasilkan nilai inhibisi sebesar 96,04%. Wu et al. (2012), juga menambahkan 

bahwa semakin lama waktu kontak, maka semakin banyak zat yang larut dalam 

air, sedangkan suhu yang digunakan dapat mempengaruhi antioksidan, inhibisi   

α-glukosidase, inhibisi α-amilase, dan kandungan fitokimia. Berdasarkan 

penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan perlakuan suhu 

penyeduhan pada suhu 80, 90, dan 100°C. 

Berkaitan dengan waktu ekstraksi, akan menentukan jumlah senyawa yang 

dapat terekstrak dari bahan. Hasil penelitian Anggraeni (2011) mengenai 

pengaruh suhu dan lama penyeduhan teh hitam (Camelia sinensis) menyatakan 
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bahwa semakin lama waktu penyeduhan menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

inhibisi yang dihasilkan. Pada waktu penyeduhan 15 menit menghasilkan nilai 

inhibisi sebesar 95,13%, sedangkan waktu penyeduhan selama 30 menit 

menghasilkan nilai inhibisi sebesar 97,92%. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

digunakan perlakuan waktu penyeduhan selama 15, 30, dan 45 menit. 

Menurut penelitian Anggraeni (2011) mengenai pengaruh suhu dan lama 

penyeduhan teh hitam (Camelia sinensis), perlakuan suhu dan waktu yang 

berbeda terhadap proses ekstraksi mempengaruhi jumlah yang terekstrak. Hal ini 

menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai pengaruh suhu dan waktu 

penyeduhan “teh hitam” daun sirsak terhadap aktivitas penghambatan enzim α-

glukosidase, uji fitokimia, total fenolik, total flavonoid, tanin, organoleptik, dan 

warna seduhan teh. Hasil penelitian ini diharapkan agar selanjutnya daun sirsak 

tidak hanya dapat diminum serupa dengan teh, namun juga memiliki aktivitas 

antidiabetes.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagian tanaman sirsak yang selama ini dikonsumsi adalah hanya pada 

bagian buahnya saja, sedangkan bagian-bagian lain dari tanaman sirsak seperti 

daun sirsak memiliki manfaat untuk kesehatan. Daun sirsak dapat digunakan 

sebagai obat antidiabetes alami yang mudah ditemukan. Pengolahan daun sirsak  

yang diproses sama seperti dalam pembuatan teh hitam sehingga menjadi teh daun 

sirsak merupakan salah satu alternatif untuk mempermudah penyajian. Selama ini, 

penelitian mengenai pengaruh suhu dan waktu penyeduhan terhadap aktivitas 

antidiabetes pada “teh hitam” daun sirsak belum diteliti. Oleh karena itu, 
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dibutuhkan penelitian mengenai pengaruh suhu dan waktu penyeduhan terhadap 

aktivitas antidiabetes “teh hitam” daun sirsak, agar selanjutnya daun sirsak tidak 

hanya dapat diminum serupa dengan teh, namun juga memiliki aktivitas 

antidiabetes.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini berfungsi untuk mengetahui aktivitas 

antidiabetes seduhan air “teh hitam” daun sirsak terhadap suhu dan waktu 

penyeduhan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini berfungsi untuk: 

1. menentukan suhu penyeduhan “teh hitam” daun sirsak sebagai antidiabetes; 

2. menentukan lama penyeduhan “teh hitam” daun sirsak sebagai antidiabetes; d 

3. membandingkan aktivitas antidiabetes “teh hitam” daun sirsak dengan daun 

sirsak segar. 

 

 

 

 

 

  


