
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teh merupakan minuman yang sangat digemari oleh masyarakat hampir di 

seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat seperti di 

Jepang dan Cina bahkan menjadikan minum teh sebagai bagian dari tradisi dan 

budaya. Masyarakat sangat menggemari teh tidak hanya karena rasa dan aromanya 

yang khas, tetapi teh juga dipercaya memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan 

sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Secara umum, teh diklasifikasikan menjadi 

3 jenis berdasarkan cara pengolahannya yaitu teh hijau (tanpa fermentasi), teh hitam 

(fermentasi), dan teh oolong (semi-fermentasi) (Tuminah, 2004). 

Dewasa ini, teh telah mengalami banyak perkembangan yaitu tidak hanya 

terbuat dari daun teh. Teh yang dibuat selain dari daun teh (Camellia sinensis) disebut 

dengan teh herbal (Winarsi, 2007). Teh herbal dapat dibuat dari berbagai macam 

daun lain, salah satunya adalah daun alpukat. Tanaman alpukat merupakan tanaman 

yang tumbuh di daerah tropis termasuk di Indonesia (Anon., 2000). Jumlah tanaman 

ini pada tahun 2014 mencapai 2.398.874 pohon dengan luas panen sebesar 24.200 Ha 

(Anon., 2015
a
). Tanaman alpukat merupakan salah satu tanaman yang memiliki 

manfaat sebagai obat tradisional (Dalimartha, 2008).Salah satu bentuk yang paling 

mudah dan umum untuk mengkonsumsi daun alpukat adalah dengan menjadikannya 

sebagai teh. Daun alpukat diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan 

dapat membantu mencegah atau memperlambat kemajuan berbagai stress oksidatif 

yang berhubungan dengan berbagai penyakit (Owolabi et al., 2010). Daun alpukat 



(Persea americana Mill.) mengandung senyawa flavonoid, tanin, kuinon, saponin, 

dan steroid/triterpenoid (Maryati et al., 2007). Ekstrak daun alpukat mengandung 

senyawa flavonoid dan alkaloid yang dapat menghambat penyebaran virus herpeks 

simpleks (HSV) (Miranda et al., 1997). Selain itu, Mardiyaningsih dan Ismiyati 

(2014) menyatakan bahwa ekstrak daun alpukat dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker leher rahim HeLa. 

Menurut Preedy (2013), terdapat beberapa macam bentuk teh antara lain simpul 

(twist), bulat (round), pipih (flat), jarum (needle), serpihan (flaky), dan bubuk (ground 

powder). Teh dalam bentuk bubuk sangat efisien dari segi pembuatan dan 

pengaplikasiannya. Meminum teh dalam bentuk bubuk (daun teh utuh yang 

dihaluskan) atau mencampurkannya sebagai bahan baku pembuatan makanan dapat 

membantu kita mencerna senyawa-senyawa dalam teh yang tidak larut dalam air 

seperti berbagai vitamin larut lemak, serat makanan yang tidak larut air, klorofil, 

protein, dan lain-lain. Teh hijau biasanya diminum hanya dalam bentuk ekstrak 

sehingga seluruh senyawa yang tidak larut air terbuang (Preedy, 2013). 

Kualitas teh dipengaruhi oleh ketuaan daun dan metode pengolahannya. 

Ketuaan daun berpengaruh pada kandungan dan jenis polifenolnya. Pada daun teh 

(Camellia sinensis), kadar polifenol daun muda lebih tinggi daripada kadar polifenol 

daun tua (Izzreen dan Fadzelly, 2013), sedangkan menurut Mu’nisa et al (2011), daun 

sukun tua memiliki kadar polifenol lebih tinggi dibandingkan daun muda. 

Signifikansi tingkat perbedaannya sampai sekarang belum diketahui (Pambayun et 

al., 2007), begitu juga dengan daun alpukat.  



Proses pengolahan juga menentukan kualitas teh. Metode pengolahan yang 

berbeda dapat mempengaruhi karakteristik fisik dari teh dan air seduhannya, serta 

kandungan antioksidan dari teh tersebut. Selama proses pengolahan juga diharapkan 

terjadi inaktivasi enzim polifenol oksidase dalam daun secara sempurna karena enzim 

tersebut akan mempercepat proses oksidasi senyawa antioksidan pada daun (Yulianto 

et al., 2006). Ada dua jenis metode pengolahan teh hijau yang umum digunakan yaitu 

metode pengukusan (steaming) dan penyangraian (pan firing), tetapi pengaruh dari 

kedua metode ini terhadap aktivitas antioksidan dan karakteristik sensoris teh yang 

dihasilkan belum diketahui.Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh ketuaan daun dan metode pengolahan terhadap aktivitas 

antioksidan dan karakteristik sensoris teh herbal bubuk daun alpukat. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Apakah perbedaan ketuaan daun dan metode pengolahan berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan dan karakteristik sensoris teh herbal bubuk 

daun alpukat? 

2. Ketuaan daun dan metode pengolahan manakah yang menghasilkan teh herbal 

bubuk daun alpukat dengan aktivitas antioksidan dan karakteristik sensoris 

terbaik? 

 

 

 



1.3. Hipotesis 

1. Ketuaan daun alpukat dan metode pengolahan yang berbeda akan berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan dan karakteristik sensoris teh herbal bubuk 

daun alpukat. 

2. Ketuaan daun alpukat dan metode pengolahan teh tertentu akan menghasilkan 

teh herbal bubuk daun alpukat dengan aktivitas antioksidan dan karakteristik 

sensoris terbaik. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan ketuaan daun dan metode 

pengolahan terhadap aktivitas antioksidan dan karakteristik sensoris teh 

herbal bubuk daun alpukat. 

2. Untuk mengetahui ketuaan daun dan metode pengolahan yang tepat 

sehingga menghasilkan teh herbal bubuk daun alpukat dengan aktivitas 

antioksidan dan karakteristik sensoris yang terbaik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh ketuaan daun alpukat terhadap 

karakteristik teh herbal bubuk daun alpukat, sehingga dapat mengetahui 

bahan baku pembuatan yang baik. 



2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai metode pengolahan 

teh herbal bubuk daun alpukat yang tepat dan dapat menghasilkan teh 

dengan aktivitas antioksidan dan karakteristik sensoris yang terbaik. 

3. Meningkatkan pemanfaatan daun alpukat yang melimpah di Indonesia. 


