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BAB_I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Beberapa perubahan dan tren besar terjadi di industri food and beverage 

terutama di industri bisnis minuman (Hill, 2010). 

Dari sekian banyak pengaruh yang mendukung kemajuan industri makanan 

dan minuman di Indonesia, beverage adalah salah satu faktor penting dalam 

industri makanan dan minuman. Beverage dibagi menjadi dua yaitu cocktail dan 

mocktail. Pengertian cocktail adalah campuran dari satu bagian atau lebih 

minuman yang beralkohol tinggi dengan minuman non alkohol. Pada awalnya 

cocktail berasal dari Amerika yang berarti buntut ayam dengan tujuan untuk 

merayakan kemenangan dalam pertandingan adu ayam. Prinsip penyajian 

cocktail adalah tampilan yang menarik dengan dekoratif dan warna-warni 

(Sandham, 2012). 

Sedangkan Kata “Mocktail” merupakan turunan dari dua kata yaitu “mock” 

yang berarti salinan atau tiruan dari sesuatu dan “cocktail”  kata yang berarti 

minuman campuran. Mocktail atau Virgin Cocktail merupakan jenis minuman 

campur dari beberapa juice buah tanpa penambahan komponen alkohol 

(Sandham, 2012). 

Mocktail adalah minuman campuran yang tidak mengandung alkohol. 

Mocktail membutuhkan satu atau lebih bahan campuran bisa dari jus buah 

ataupun teh (Moni & Sunita, 2017). 
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Menurut Richardson (2014), teh didefinisikan sebagai berikut: 

Tea is a beverage, a commodity, a ceremony, an afternoon tradition, a drink 
of peace, a pick-me-up, a path to meditation, and much more. It comes from 
a sturdy evergreen bush that thrives in warm, wet places, and age-old 
prescriptions rule how the meticulously plucked fresh leaves of the plant are 
processed to produce what you steep in a teapot. 

 

GAMBAR 1 

Tingkat Pertumbuhan Konsumsi Teh vs. Pangsa Konsumsi Global pada tahun 
2007-2016 

 

Sumber: IGG/Tea Secretariat (2018) 

Menurut (FAO, 2018), Konsumsi teh secara global didominasi oleh dua 

pasar besar seperti China sebesar 38,6 persen dan India sebesar 19 persen. 

Sementara terdapat tiga negara yang mengalami pertumbuhan tingkat rata-rata 

konsumsi teh tertinggi dari tahun 2007 sampai 2016 adalah Negara Rwanda 

sebesar 26,8 persen, Malawi sebesar 19,8 persen dan Uganda sebesar 16,5 

persen. China yang memiliki konsumen teh tertinggi mencapai tingkat 

pertumbuhan rata-rata konsumsi teh sebesar 10,1 persen , diikuti oleh Israel 
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sebesar 8,5 persen, Kenya sebesar 7,1 persen, Pakistan sebesar 6,1 persen, 

Bangladesh sebesar 5,6 persen, Libya sebesar 5,1 persen, Malaysia sebesar 4,9 

persen, Jerman sebesar 4,8 persen, Turki sebesar 3,9 persen, Indonesia dan Nepal 

sebesar 3,7 persen, India dan Brasil sebesar 3,5 persen dan Arab Saudi sebesar 

3,0 persen. 

GAMBAR 2 

Urutan Negara-negara Konsumen Teh Per Kapita Tertinggi 

 

 
Sumber: IGG/Tea Secretariat (2018) 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Group On Tea 

(FAO, 2018), tabel diatas merupakan urutan 30 dari 195 negara dengan tingkat 

konsumsi teh tertinggi, dan Indonesia tidak termasuk ke dalam 30 besar negara 

dengan konsumsi teh tertinggi.  

Pada tahun 2014, Sebanyak 2 miliar liter teh telah dikonsumsi oleh orang 

Indonesia, data tersebut didapatkan dari Asosiasi Industri Minuman Ringan 

(CNN, 2015). 
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GAMBAR 3 
Produksi daun teh kering di Indonesia (000 ton) tahun 2016 sampai dengan 2018 

 

Sumber: Badan Sumber Statistik (2019) 

Berdasarkan data statistik teh yang diterbitkan oleh (BPS, 2019) dapat 

disimpulkan bahwa produksi daun teh kering yang dihasilkan pada tahun 2016 

oleh perkebunan besar milik negara sebesar 53.520 ton, perkebunan besar milik 

swasta menghasilkan daun teh sebesar 37.520 ton, perkebunan rakyat 

menghasilkan sebesar 47.730 ton. Pada tahun 2017 daun teh yang diproduksi 

oleh perkebunan besar milik negara sebesar 52.800 ton, perkebunan besar milik 

swasta menghasilkan sebesar 39.130 ton, perkebunan rakyat menghasilkan 

sebesar 48.660 ton. Pada tahun 2018 perkebunan besar milik negara 

menghasilkan daun teh kering sebesar 54.560 ton, perkebunan besar milik 

swasta menghasilkan sebesar 35.460 ton, dan perkebunan rakyat menghasilkan 

sebesar 49.270 ton.  
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GAMBAR 4 

Perkembangan Total Ekspor Teh Indonesia Tahun 2014-2018 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 Berdasarkan data statistik teh yang diterbitkan oleh (BPS, 2019), Pada tahun 

2016 volume ekspor teh sebesar 51.319 ton, dan pada tabel 3 daun teh yang 

dihasilkan oleh perkebunan besar pada tahun 2016 sebesar 91.040 ton. Pada 

Tahun 2017 volume ekspor teh sebesar 54.195 ton, dan pada tabel 3 daun teh 

yang dihasilkan oleh perkebunan besar pada tahun 2017 sebesar 91.930 ton. 

Pada tahun 2018 volume ekspor teh sebesar 49.038 ton, dan pada tabel 3 daun 

teh yang dihasilkan oleh perkebunan besar pada tahun 2018 sebesar 90.020 ton.  

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar tiga dan gambar empat 

dapat disimpulkan bahwa setengah dari daun teh yang dihasilkan oleh 

perkebunan besar di Indonesia diekspor ke luar negeri, Hal tersebut menandakan 

bahwa tingkat konsumsi teh di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut penulis ingin meningkatkan minat masyarakat Indonesia 

untuk mengkonsumsi teh dengan memperkenalkan cara lain untuk 

mengkonsumsinya. karena pada umumnya teh identik hanya disajikan dengan 

cara diseduh dengan air panas, melalui rancangan buku resep CreativiTEA ini 
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penulis ingin menunjukan bahwa teh dapat dikonsumsi dengan berbagai cara 

lainnya seperti disajikan secara dingin, dicampurkan dengan buah, maupun 

dicampurkan dengan susu. 

 

1. Mocktail 

Mocktail adalah minuman campuran dari 2 atau lebih bahan yang tidak 

mengandung alkohol. Minuman non alkohol dibagi menjadi banyak macam 

: (Smith, 2013) 

a. Mineral Water 

1) Natural Mineral Water 

Sumber mata air pegunungan yang memiliki sifat tidak berbau, 

tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung bahan bahan 

kimia. 

 

2) Artificial Mineral Water 

Minuman yang berasal dari campuran air, karbon dioksida, dan 

perisa. Contohnya seperti soda water, tonic water, dan juga 

ginger ale. 

 

b. Refreshing Drinks 

Refreshing Drinks adalah minuman yang memberikan efek 

menyegarkan. Pada umumnya, refreshing drinks mengandung soda atau 

air tawar. contoh nya seperti squashes dan syrup. squashes adalah 

minuman yang terdiri atas air, sari buah, dan soda. Sedangkan syrup 
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adalah hasil larutan air dengan gula dan aromatic agent (buah, rempah, 

daun). 

 

c. Tall Drinks 

Tall Drinks adalah minuman yang pada umumnya disajikan dengan porsi 

yang cukup besar. Contohnya seperti milkshake dan float. Milkshake 

adalah minuman yang terdiri dari komposisi susu, es krim, dan perisa 

seperti coklat maupun strawberry. Sedangkan float adalah minuman 

yang terdiri dari minuman bersoda yang dicampur dengan satu sampai 

dua sendok es krim. 

 

d. Stimulant Drinks 

Stimulant Drinks adalah minuman yang dapat merangsang sistem saraf 

pada tubuh. 

1) Coffee  

Coffee adalah salah satu jenis minuman yang sudah mendunia dan 

banyak diminati oleh banyak orang. Kopi dapat dihidangkan 

secara dingin maupun panas. Kopi dibagi menjadi enam jenis 

yaitu Black Coffee, Espresso, Cappuccino, Decaffeinated Coffee, 

Macchiato, dan Latte. 

 

2) Tea 

Tea adalah minuman yang terbuat dari daun teh yang telah 

dikeringkan. Namun pada zaman sekarang bunga, buah maupun 
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rempah-rempah juga dapat dijadikan teh. Teh dapat dinikmati 

secara dingin maupun panas. 

 

3) Milk 

Milk adalah minuman yang memiliki kandungan stimulan atau 

gizi yang paling tinggi. Susu dibagi menjadi dua yaitu susu murni 

dan susu buatan. Susu murni adalah cairan yang berasal langsung 

dari ambing sapi sehat. Sedangkan susu buatan berasal susu yang 

telah dicampurkan dengan gula dan perisa. 

 

4) Chocolate 

Chocolate adalah minuman yang berasal dari benih pohon kakao. 

Rasa coklat tidak hanya bergantung pada benih pohon kakao 

namun ada proses seperti penggilingan dan pemanasan. Minuman 

coklat dapat disajikan secara dingin maupun panas. 

 

e. Nourishing Drinks 

Nourishing Drinks adalah minuman yang memberikan zat-zat yang 

berguna pada tubuh. Contohnya seperti juice, yang biasanya dibuat 

melalui cara mencampurkan satu atau lebih buah atau sayur. Contoh 

lainnya adalah sari alami, seperti air kelapa dimana sari yang diperoleh 

dari buahnya langsung tanpa adanya campuran bahan pengawet, dan 

dapat langsung dikonsumsi. 
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2. Sejarah Teh  
 

Dalam buku Diary of a Tea Drinker (Giovanni, 2019), daun teh 

(Camellia Sinensis) berbentuk jorong dan bergerigi, pohon dari daun teh ini 

awalnya merupakan tanaman yang tumbuh di alam liar. Daun teh kemudian 

diolah secara massal yang melalui tahap pemetikan pucuk, pelayuan daun 

dan dikeringkan.  

Di Yunan, Cina sekitar 5.000 tahun SM. Shen Nong yang 

merupakan seorang pendeta dan juga herbalis sedang memasak air lalu 

dedaunan dari pohon di sekitarnya tertiup angin dan jatuh di air yang sedang 

ia didihkan dan daun itu menjadikan warna dan aroma airnya berubah. Lalu 

Shen Nong mencoba air itu dan ia merasa air itu memberikan efek yang 

positif bagi tubuhnya (Gold & Stern, 2010) 

Menurut buku Kisah dan Khasiat teh (Somantri, 2014) Dengyo 

Daishi merupakan orang yang pertama kali membawa teh masuk ke Jepang, 

ia adalah seorang pendeta Buddha yang berasal dari China. Teh yang dia 

bawa masih berupa bibit pohon teh yang kemudian dia tanam di halaman 

kuilnya di Jepang. Suatu hari dia menyajikan teh kepada Kaisar Saga dan 

kaisar tersebut sangat menyukainya lalu ia memerintahkan untuk menanam 

teh di Jepang. 

Dalam literatur “Teh Klasik” yang ditulis oleh Lu Yu dikatakan 

bahwa teh sudah dikonsumsi sejak lama bahkan tidak hanya dikonsumsi 

sebagai minuman tetapi juga dikonsumsi sebagai makanan (Giovanni, 

2019) 
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Berdasarkan data yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Food and 

Agriculture Organization Of The United Nations yang berjudul “World Tea 

Production and Trade Current and Future Development”, produksi teh di 

dunia meningkat secara signifikan sebesar 6 persen menjadi 5,07 juta ton 

pada tahun 2013. Teh hitam meningkat sebesar 5,4 persen sementara teh 

hijau meningkat sebesar 5,1 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh 

peningkatan besar di negara-negara utama penghasil teh. China tetap 

menjadi negara penghasil teh terbanyak yaitu 1,9 juta ton, memproduksi 

sebanyak 38 persen dari total penghasilan teh di dunia. sementara India 

menempati posisi kedua terbesar negara penghasil teh, meningkat mencapai 

1,2 juta ton pada tahun 2013.  

Produksi juga meningkat di dua negara pengekspor terbesar di mana 

produksi mencapai 436.300 ton di Kenya dan 343.100 ton di Sri Lanka. 

Terlepas dari penurunan  sebanyak 7,5 persen di Vietnam menjadi 185.000 

ton, produksi di negara-negara penghasil utama lainnya meningkat: 

Indonesia menjadi 152.700 ton; Bangladesh mencapai 66.200 ton; Uganda 

hingga 58.300 ton; Malawi menjadi 46.500 ton; Tanzania hingga 32.400 

ton; dan Rwanda menjadi 25.200 ton. Produsen lain di Afrika mencatat 

sedikit peningkatan: Burundi menjadi 8.800 ton; Zimbabwe hingga 8.500 

ton; dan Afrika Selatan menjadi 2.500 ton (FAO, 2015). 

 
3. Sejarah Teh di Indonesia 

Tanaman teh pertama kali masuk ke negara Indonesia pada tahun 

1684, dalam bentuk daun teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang Jendral 

Jerman bernama Andreas Cleyer, yang pada akhirnya ditanam sebagai 
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tanaman hias di kota Jakarta. Kemudian pada tahun 1694, seorang pendeta 

bernama F. Valentijn melaporkan bahwa ia melihat perdu teh muda yang 

berasal dari negara China yang tumbuh di Taman Istana Gubernur Jenderal 

Champuys di Jakarta. Kemudian pada tahun 1728, pemerintah Belanda 

mulai merasa tertarik dengan Teh dan kemudian pertama kali 

mendatangkan biji-biji Teh secara besar-besaran dari negara China untuk 

dibudidayakan di pulau Jawa. Usaha yang dilakukan pemerintah negara 

Belanda tersebut pada awalnya tidak terlalu membuahkan hasil dan baru 

menimbulkan keberhasilan setelah pada tahun 1824.  

Pada tahun 1826 tanaman teh berhasil ditanam di sebagian area 

Kebun Raya Bogor, dan pada tahun 1827 tanaman teh juga berhasil ditanam 

di area Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Berhasilnya 

penanaman percobaan skala besar di Wanayasa (Purwakarta) dan di Raung 

(Banyuwangi) membuka jalan bagi Jacobus Isidorus Loudewijk Levian 

Jacobson, seorang ahli teh, yang memberikan landasan awal bagi usaha 

perkebunan teh di daerah pulau Jawa.(Somantri, 2011) 

Usaha perkebunan Teh yang pertama kali dipelopori oleh Jacobson 

ini sejak saat itu menjadi komoditas yang sangat menguntungkan bagi 

pemerintah dari negara Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1828, pada 

masa pemerintahan Gubernur Van Den Bosch, tanaman daun teh menjadi 

salah satu tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat Indonesia melalui politik 

Tanam Paksa (Culture Stelsel). Kemudian pada masa kemerdekaan, usaha 

perkebunan dan perdagangan Teh diambil alih oleh pemerintah Rakyat 
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Indonesia. Pada masa sekarang, perkebunan dan perdagangan daun teh juga 

dilakukan oleh pihak swasta.(Somantri, 2014) 

Di negara Indonesia pun meminum teh sudah menjadi culture 

tersendiri dan memiliki sejarah panjang yang tak kalah panjangnya dengan 

sejarah teh di dunia. (Sastrapradja, 2012)    

 

4. Klasifikasi Teh 

Menurut buku Kisah dan Khasiat Teh (Somantri, 2011) teh secara 

umum terbagi menjadi enam jenis teh yang dibedakan dengan cara 

memprosesnya : 

a. White Tea : Teh putih merupakan jenis teh yang dihasilkan tanpa melalui 

banyak campur tangan manusia dan merupakan proses paling alami. 

Daun teh yang masih segar dipetik dan kemudian dibiarkan layu secara 

alami di udara yang terbuka, lalu kemudian dikeringkan untuk 

mengurangi kandungan air yang ada di dalam daun teh tersebut.  

b. Green Tea : Teh hijau merupakan teh yang tidak mengalami proses 

oksidasi. Daun teh yang masih segar dipanaskan untuk memastikan 

proses oksidasi tidak terjadi, salah satu caranya adalah dengan cara 

dijemur di bawah sinar matahari. 

Contoh : Matcha. 

c. Yellow Tea : Teh kuning memiliki daun teh kering yang berwarna kuning 

keemasan. Proses produksi teh kuning kurang lebih sama dengan proses 

pembuatan teh hijau, bedanya proses pengeringan daun tehnya 

diperlambat. Lalu ditambahkan juga proses dimana daun teh perlahan-



 

 13 

lahan dikukus kemudian ditutup dengan kain, selama proses ini daun teh 

mengalami perubahan dan menghasilkan rasa dan aroma yang khas dari 

teh kuning. 

Contoh : Chamomile dan Chrysanthemum. 

d. Black Tea : Teh hitam adalah daun teh yang mengalami proses oksidasi 

secara penuh. Proses oksidasi yang dilakukan juga mengurangi rasa pahit 

pada daun teh dan juga menimbulkan efek kental pada cairan daun teh 

yang telah diseduh. Daun teh yang dihasilkan berupa warna coklat gelap. 

Contoh : Earl Grey, English Breakfast, Thai Tea, dan Rosella. 

e. Oolong Tea : Teh Oolong merupakan jenis teh yang tidak sepenuhnya 

melewati proses fermentasi. Proses produksinya melewati tahap 

melayukan daun teh dengan cara dijemur, kemudian daun teh melalui 

proses oksidasi. Mirip dengan proses pembuatan teh hitam, 

perbedaannya adalah teh ini tidak mengalami proses oksidasi yang 

sepenuhnya. 

f. Pu Erh Tea : Teh Pu Erh memiliki proses produksi yang sangat mirip 

dengan Green Tea. Yaitu dengan cara daun teh yang sudah dipetik 

dilayukan dengan sinar matahari, kemudian daun yang sudah layu 

dipanaskan yang bertujuan untuk menghentikan proses oksidasi pada 

daun teh. Kemudian daun teh mengalami proses pengeringan untuk 

mengurangi kandungan air yang berada pada daun teh, daun teh yang 

dihasilkan dari proses ini disebut dengan maocha. Setelah itu daun teh 

maocha yang sudah dicetak barulah menghasilkan daun teh Pu Erh yang 

masih mentah. 
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B.  Tujuan Pembuatan Rancangan Buku Resep 

Tujuan pembuatan buku resep adalah untuk mengenalkan cara membuat 

variasi minuman baru dengan menggunakan bahan dasar teh kepada masyarakat, 

dikarenakan banyak sekali variasi minuman yang bisa dikreasikan dengan 

menggunakan teh sebagai bahan dasarnya, adapun tujuan lainnya sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pengetahuan cara untuk membuat kreasi minuman dengan 

berbahan dasar. 

2. Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat secara langsung 

memberikan wawasan berupa ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. 

3. Memperkenalkan homemade recipes yang cocok dipadukan dengan teh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


