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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ubi jalar merupakan tanaman tropis yang banyak ditemukan di Indonesia 

dimana provinsi Jawa Barat merupakan daerah penghasil ubi jalar terbesar. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi ubi jalar Indonesia pada tahun 

2013 mencapai 2.386.729 ton. Salah satu varietas ubi jalar yang cukup melimpah 

yaitu ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) dengan tingkat produktivitas mencapai 

1.9 juta ton per tahun (Pradana et al., 2016 ; Santoso & Estiasih, 2014). 

Tanaman ubi jalar ungu memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan varietas putih, kuning, dan merah karena ubi jalar ungu 

memiliki kandungan antosianin, total fenolik, serta kapasitas antioksidan yang 

lebih besar dibandingkan varietas lainnya (Ji et al., 2015 ; Hardoko et al., 2010). 

Pada varietas merah, senyawa pelargonidin-3-rutinoside-5 berperan sebagai 

antioksidan namun aktivitasnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

antosianin dan peonidin glycoside yang terdapat pada ubi jalar ungu (Pokorny et 

al., 2001). 

Selain pada ubinya, kandungan antosianin juga terdapat pada daunnya. 

Menurut penelitian Sulastri et al. (2013), daun ubi jalar ungu diperkirakan 

memiliki tiga jenis senyawa flavonoid golongan antosianin dalam ekstrak daun 

ubi jalar ungu. Kandungan polifenol pada daun ubi jalar ungu yaitu sebesar 33.4 
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9.5 mg asam galat/g serta kandungan antosianin sebesar 426.8 8.9 ug/g basis 

kering (Chang et al., 2010). 

 Menurut Sulastri et al. (2013), masyarakat awam hanya mengetahui 

manfaat dari ubi jalar itu sendiri namun tidak banyak masyarakat yang 

mengetahui mengenai manfaat dari daun ubi jalar sehingga kebanyakan 

masyarakat hanya mengkonsumsi ubi jalarnya saja. Secara tradisional, daun ubi 

jalar dipercaya dapat mengatasi atau menyembuhkan penyakit demam berdarah 

dan diabetes. Penggunaan daun ubi jalar sebagai makanan konsumsi pun masih 

sedikit dan kebanyakan hanya menjadi hidangan sayuran di hampir seluruh negara 

di Afrika bahkan sebagian petani menjadikan daun ubi jalar sebagai pakan ternak 

(Stathers et al., 2013).  

Tanaman teh sudah lama dikonsumsi oleh manusia sebagai minuman 

dengan cara menyeduh daun tehnya (Camellia sinesis). Indonesia menempati 

urutan tujuh besar sebagai penghasil teh terbesar di dunia (Chadhir, 2015). 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perkebunan (2013), Indonesia memproduksi teh 

sebanyak 152.726 ton. Selain sebagai produsen, Indonesia sekaligus menjadi 

ekportir utama dimana hasil produksi teh sekitar 65% diekspor ke luar negri dan 

hanya 35% yang diperdagangkan di dalam negri. Eksportir teh Indonesia 

didominasi oleh jenis teh hitam yang mencapai 75% dan sisanya merupakan teh 

hijau (Anggraini et al., 2016). Daun teh sendiri mengandung banyak komponen 

aktif seperti katekin, karoten, polifenol maupun asam amino. Selain itu daun teh 

menghasilkan metabolit sekunder seperti flavonoid, tannin, saponin maupun 

alkaloid. Komponen - komponen yang terkandung didalam daun teh bermanfaat 

bagi kesehatan manusia seperti sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, 
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antibakteri, antidiabetes, menurunkan kolestrol, menghindari stroke serta 

menurunkan tekanan darah (Noriko, 2013).  

Penelitian mengenai pembuatan minuman teh semakin berkembang 

dengan mengganti bahan dasar pembuatan minuman teh seperti yang dilakukan 

oleh Adri dan Hersoelistyorini (2013) yakni memanfaatkan daun sirsak untuk 

dijadikan teh. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa teh daun sirsak memiliki 

aktivitas antioksidan yang dipengaruhi oleh lama pengeringan daun sirsak. 

Kemudian adanya pemanfaatan bunga lotus untuk dijadikan minuman teh dimana 

terbukti teh bunga lotus memiliki aktivitas antioksidan yang dipengaruhi oleh 

proses olahan (Kusumaningrum et al., 2013). Penelitian mengenai rebusan daun 

juga mulai berkembang dan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil penelitian 

tersebut. Salah satunya contoh yang memanfaatkan air rebusan daun seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Gerry et al. (2015) dengan memanfaatkan rebusan 

daun sirsak untuk penurunan nyeri pada penderita gout artritis. Adapun penelitian 

yang dilakukan Maharani (2013) dengan memanfaatkan air rebusan daun jambu 

biji terhadap kadar glukosa darah.  

Secara tradisional daun ubi jalar dikonsumsi dengan memanfaatkan air 

rebusannya dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti 

kencing manis, kanker, dan obat demam berdarah (Daud, 2013). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Sulastri et al. (2013), daun ubi jalar ungu positif 

mengandung komponen metabolit sekuder seperti flavonoid dan tanin serta 

memiliki aktivitas antioksidan tinggi yang dapat mencegah tubuh manusia dari 

berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas seperti kanker dan 

jatung coroner. Tanin sendiri merupakan senyawa polifenol yang digunakan 
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sebagai antioksidan serta sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis protein 

bakteri sehingga sebaiknya daun ubi jalar ungu diolah menjadi suatu produk 

pangan fungsional seperti dijadikan produk teh dimana pangan fungsional sendiri 

memiliki arti yaitu pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses, 

mengandung satu atau lebih senyawa yang dianggap memiliki fungsi fisiologis 

yang bermanfaat bagi kesehatan manusia (Herlina dan Nuraeni, 2014). 

Penelitian mengenai daun ubi jalar ungu masih terlalu sedikit hanya 

sebatas ekstrak daun ubi jalar ungu dan masih sangat sedikit peneliti yang 

menggunakan daun ubi jalar ungu untuk dijadikan produk pangan fungsional 

seperti dijadikan produk minuman “teh”. Penelitian terbaru membuktikan bahwa 

ekstrak daun ubi jalar ungu memiliki aktivitas antioksidan yang relatif tinggi 

(Sulastri et al., 2013). Daun ubi jalar ungu juga dapat dimanfaatkan sebagai 

antiinflamasi (Riansyah et al., 2013). Suhu pengeringan serta suhu dan waktu 

penyeduhan “teh hitam” daun ubi jalar yang baik dalam menghasilkan aktivitas 

antioksidan yang optimum juga belum diketahui pada pembuatan “teh hitam” 

daun ubi jalar ungu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan daun ubi jalar ungu masih kurang dan secara tradisional 

hanya sebatas direbus sebelum dikonsumsi. Pemanfaatan daun ubi jalar ungu 

dalam pembuatan produk pangan belum banyak dilakukan seperti dijadikan 

produk “teh hitam”. Semakin tinggi suhu pengeringan dan suhu penyeduhan dapat 

meningkatkan senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan pada daun 

ubi jalar ungu tetapi suhu yang terlalu tinggi dapat merusak senyawa polifenol 
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serta mempengaruhi karakteristik produk. Oleh karena itu, dibutuhkan optimasi 

suhu pengeringan dan suhu penyeduhan untuk meningkatkan kandungan 

antioksidan dan meningkatkan karakteristik produk. Selain itu, waktu penyeduhan 

dan jenis olahan daun ubi jalar ungu mempengaruhi karakteristik produk teh baik 

dalam segi jumlah komponen polifenol maupun dalam segi organoleptik. Oleh 

karena itu, dibutuhkan juga penentuan perlakuan terbaik dalam segi karakteristik 

sensori maupun jumlah komponen polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam melakukan penelitian 

eksperimental ini yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan daun 

ubi jalar ungu sebagai produk “teh hitam”. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menentukan suhu pengeringan “teh hitam”, suhu penyeduhan “teh hitam”, 

waktu penyeduhan “teh hitam”, dan jenis olahan daun ubi jalar ungu terbaik 

berdasarkan hasil analisis aktivitas antioksidan, total fenolik, total flavonoid, total 

tanin terkondensasi, uji warna, dan uji organoleptik. 

  




