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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. Lam) merupakan umbi yang sangat 

dikenal dan banyak dikonsumsi di Indonesia. Masyarakat pada umumnya hanya 

mengetahui manfaat dari ubi jalar ungu, namun tidak banyak orang yang 

mengetahui manfaat daun ubi jalar ungu. Pemanfaatan daun ubi jalar ungu masih 

terbatas, sedangkan daun ubi jalar ungu dapat berpotensi sebagai pangan 

fungsional. Di Tanzania dan Afrika daun ubi jalar ungu merupakan makanan 

tradisional yang dikonsumsi dengan cara dimasak. Daun ubi jalar ungu 

mempunyai masa hidup yang panjang, tidak membutuhkan nutrisi yang besar, 

tumbuh dengan cepat, dan tahan terhadap hujan yang besar (Mwanri, et al., 2011). 

Teh merupakan minuman yang populer dan paling sering dikonsumsi 

setelah air putih di dunia. Teh dapat diminum dengan diseduh dan diolah ke 

dalam produk minuman yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Teh 

memiliki kandungan penting seperti tanin, kafein, dan polifenol yang dapat 

mempengaruhi kualitas dari teh. Teh mengandung komponen tanin sebesar 7-15% 

yang dapat memberikan karakteristik rasa sepat dan kandungan kafein sebesar  

3-4% yang dapat memberikan efek stimulan. Kandungan penting lain yang 

terdapat dalam teh adalah komponen polifenol. Kandungan polifenol dalam teh 

berperan sebagai antioksidan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi oleh 

radikal bebas. Kandungan polifenol lebih efektif 100 kali dibandingkan dengan 

vitamin C dan 25 kali lebih efektif dibandingkan vitamin E (Sundari, 2009). Teh 
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dapat dibuat dari bahan daun lain seperti daun sirsak (Annona muricata 

Linn.)(Adri dan Wikanastri, 2013), daun kopi (Siringoringo, et al., 2012), daun 

torbangun (Coleus Amboinicus)(Raskita, 2014; Siburian, 2015), dan daun murbei 

(Rhahmah, 2015).  

Ubi jalar ungu mempunyai daun yang berpotensi menjadi produk teh. 

Penelitian yang dilakukan Sumardika dan Made (2012) menunjukkan bahwa daun 

ubi jalar ungu memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan mampu 

meningkatkan aktivitas antioksidan alami yaitu kadar Superoksida Dismutase 

(SOD) darah tikus putih. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Sulastri et al. (2013) bahwa daun ubi jalar ungu mempunyai kandungan 

antioksidan yang tinggi dan mengandung komponen tanin dan flavonoid.  

Di dalam tubuh manusia, senyawa antioksidan dapat dihasilkan namun 

jumlahnya tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam 

tubuh. Tubuh memerlukan senyawa antioksidan lain yang berasal dari luar tubuh. 

Senyawa antioksidan secara alami dari berasal dari tumbuh-tumbuhan  

(Ismail, et al., 2012). Senyawa radikal bebas yang tidak stabil dapat menyebabkan 

oksidasi sehingga menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes, kanker, 

inflamasi, dan aterosklerosis (Moon dan Shibamoto, 2009). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan yaitu suhu 

pengeringan, waktu dan lama penyeduhan atau perebusan, juga jenis pengolahan. 

Suhu optimum untuk pengeringan teh adalah 70 
o
C karena memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi (Permata dan Novelina, 2015). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Rohdiana, et al., (2013), waktu dan lama penyeduhan 

mempengaruhi aktivitas antioksidan. Semakin tinggi suhu penyeduhan dan 
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semakin lama proses penyeduhan dilakukan maka kandungan polifenolnya akan 

meningkat karena kandungan polifenol dapat larut ke dalam air. Kandungan 

polifenol tertinggi sebesar 35,01 μl/ml didapatkan pada suhu penyeduhan 95 
o
C 

selama 9 menit. Menurut Hartiati dan Mulyani (2009), waktu perebusan juga 

mempengaruhi kandungan antioksidan yang dibuktikan dengan penelitian yang 

dilakukannya dengan melakukan perebusan selama 20 menit menunjukkan 

kandungan antioksidannya tetap tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa penelitian sudah menemukan bahwa daun ubi jalar ungu memiliki 

kandungan antioksidan yang tinggi namun pemanfaatan daun ubi jalar ungu 

sebagai produk pangan masih sangat terbatas. Salah satu pemanfaatan daun ubi 

jalar ungu adalah dengan melakukan diversifikasi yaitu membuat daun ubi jalar 

ungu menjadi produk teh dengan perlakuan seperti teh hijau. Faktor suhu 

pengeringan, suhu penyeduhan, waktu penyeduhan atau perebusan serta jenis 

pengolahan daun ubi jalar ungu mempengaruhi kandungan antioksidan didalam 

daun ubi jalar ungu sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui suhu pengeringan, suhu optimum untuk penyeduhan, jenis 

pengolahan, dan waktu penyeduhan yang tepat untuk menghasilkan teh hijau daun 

ubi jalar ungu dengan kandungan antioksidan yang tinggi. Penelitian suhu 

pengeringan dilakukan bersama suhu penyeduhan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara suhu pengeringan dan suhu penyeduhan terhadap aktivitas 

antioksidan “teh hijau” daun ubi jalar ungu.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk memanfaatkan daun ubi jalar 

ungu sebagai produk minuman teh hijau yang mempunyai aktivitas antioksidan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini untuk: 

1. menentukan suhu pengeringan “teh hijau” daun ubi jalar ungu dengan 

aktivitas antioksidan terbaik;   

2. menentukan waktu penyeduhan “teh hijau” daun ubi jalar ungu dengan 

aktivitas antioksidan terbaik; 

3. menentukan suhu penyeduhan “teh hijau” daun ubi jalar ungu dengan aktivitas 

antioksidan terbaik; 

4. menentukan jenis pengolahan terbaik “teh hijau” daun ubi jalar ungu dengan 

aktivitas antioksidan terbaik.




