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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Daun Alpukat 

Menurut Anon. (2000), tanaman alpukat (Persea americana Mill.) 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi      : Spermatophyta     

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas    : Dicotyledoneae  

Bangsa    : Ranales  

Keluarga   : Lauraceae  

Marga    : Persea  

Spesies    : Persea americana Mill. 

Tanaman alpukat merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat 

sebagai obat tradisional (Dalimartha, 2008). Ukuran tanaman ini bervariasi dari 

yang sedang hingga besar (9-20 m). Alpukat bukan merupakan tanaman musiman, 

tetapi beberapa varietas kehilangan daunnya untuk waktu singkat sebelum 

berbunga. Menurut Anon. (2000), berdasarkan sifat ekologis, tanaman alpukat 

terdiri dari 3 tipe keturunan atau ras, yaitu: 

1. Ras Meksiko 

Berasal dari dataran tinggi Meksiko dan Equador beriklim semi tropis 

dengan ketinggian antara 2.400-2.800 m di atas permukaan laut. Ras ini 

mempunyai daun dan buahnya yang berbau adas. Masa berbunga sampai 

buah bisa dipanen lebih kurang 6 bulan. Buah kecil dengan berat 100-225 
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gram, bentuk jorong (oval), bertangkai pendek, kulitnya tipis dan licin. Biji 

besar memenuhi rongga buah. Daging buah mempunyai kandungan 

minyak/lemak yang paling tinggi. Ras ini tahan terhadap suhu dingin. 

2. Ras Guatemala 

Berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah beriklim sub tropis 

dengan ketinggian sekitar 800-2.400 m di atas permukaan laut. Ras ini 

kurang tahan terhadap suhu dingin (toleransi sampai -4,5
o
C). Daunnya tidak 

berbau adas. Buah mempunyai ukuran yang cukup besar, berat berkisar 

antara 200-2300 gram, kulit buah tebal, keras, mudah rusak dan kasar 

(berbintil-bintil). Masak buah antara 9-12 bulan sesudah berbunga. Bijinya 

relatif berukuran kecil dan menempel erat dalam rongga, dengan kulit biji 

yang melekat. Daging buah mempunyai kandungan minyak yang sedang. 

3. Ras Hindia Barat 

Berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan Amerika Selatan 

yang beriklim tropis, dengan ketinggian di bawah 800 m di bawah 

permukaan laut. Varietas ini sangat peka terhadap suhu rendah, dengan 

toleransi sampai -2°C. Daunnya tidak berbau adas, warna daunnya lebih 

terang dibandingkan dengan kedua ras yang lain. Buahnya berukuran besar 

dengan berat antara 400-2300 gram, tangkai pendek, kulit buah licin agak 

liat dan tebal. Buah masak 6-9 bulan sesudah berbunga. Biji besar dan 

sering lepas di dalam rongga, keping biji kasar. Kandungan minyak dari 

daging buahnya paling rendah. 

Berbagai tipe alpukat telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. 

Penyebaran itu termasuk keturunannya, baik keturunan dari hasil persarian sendiri 
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maupun persarian silang alamiah antar tiga ras (Anon., 2011). Varietas-varietas 

alpukat di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua yaitu varietas unggul dan 

varietas lain (Anon., 2000).  

1.  Varietas Unggul 

Sifat-sifat unggul tersebut antara lain produksinya tinggi, toleran 

terhadap hama dan penyakit, buah seragam berbentuk oval dan berukuran 

sedang, daging buah berkualitas baik dan tidak berserat, berbiji kecil melekat 

pada rongga biji, serta kulit buahnya licin. Sampai dengan tanggal 14 Januari 

1987, Menteri Pertanian telah menetapkan 2 varietas alpukat unggul, yaitu 

alpukat ijo panjang dan ijo bundar (Anon., 2000). Karakteristik alpukat ijo 

panjang dan ijo bundar dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik alpukat ijo panjang dan ijo bundar. 

Karakteristik Alpukat Ijo Panjang Alpukat Ijo Bundar 

Tinggi pohon 5-8 m 6-8 m 

Bentuk daun bulat panjang dengan tepi rata bulat panjang dengan 

tepi berombak 

Masa berbuah terus-menerus, tergantung 

pada lokasi dan kesuburan 

lahan 

terus-menerus, 

tergantung pada lokasi 

dan kesuburan lahan 

Berat buah 0,3-0,5 kg 0,3-0,4 kg 

Bentuk buah pear (pyriform) lonjong (oblong). 

Rasa buah enak, gurih, agak lunak enak, gurih, agak kering 

Diameter buah 6,5-10 cm (rata-rata 8 cm) 7,5 cm 

Panjang buah 11,5-18 cm (rata-rata 14 cm) 9 cm 

Hasil 40-80 kg /pohon/tahun (rata-

rata 50 kg) 

20-60 kg/pohon/tahun 

(rata-rata 30 kg) 

Sumber: Anon. (2000) 

2. Varietas Lain 

Varietas alpukat kelompok ini merupakan plasma nutfah Instalasi 

Penelitian dan Pengkajian Teknologi, Tlekung, Malang, seperti alpukat merah 

panjang, merah bundar, dickson, butler, winslowson, benik, puebla, furete, 

collinson, waldin, ganter, mexcola, duke, ryan, leucadia, queen dan edranol 
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(Anon., 2000). Pada tahun 2003, Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika 

juga melepaskan beberapa varietas baru seperti alpukat mega gagauan, mega 

murapi, dan mega paninggahan (Anon., 2011). 

Daun alpukat memiliki panjang 7-41 cm (Yasir et al., 2010). Daun 

bentuknya jorong sampai bundar telur atau ovalis memanjang, tebal, dan letaknya 

berdesakan di ujung ranting. Pangkal dan ujung daun meruncing, tepi rata, 

kadang-kadang agak menggulung ke atas permukaan daun gundul. Pertulangan 

daun menyirip, dengan panjang 5-20 cm dan lebar 3-12 cm. Daun alpukat muda 

berwarna kemerahan dan berbulu, serta menjadi halus, kasap (leathery), dan 

berwarna hijau gelap ketika dewasa (Dalimartha, 2008; Yasir et al., 2010; Crane 

et al., 2013). Bulu pada daun akan berubah sesuai dengan usia daun. Daun dan 

tangkai yang baru tumbuh berbulu lebat, sedangkan daun tua halus dan mengkilap 

di bagian atas tetapi berbulu pada bagian bawahnya. Warna daun bervariasi 

berdasarkan ras mulai dari hijau gelap hingga hijau-kekuningan (Ospina, 2002). 

Daun alpukat muda (hijau muda) dan tua (hijau tua) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Daun alpukat muda (hijau muda) dan tua (hijau tua) (Siskin, 2013). 

Muda 
Tua 

http://balitbu.litbang.pertanian.go.id/
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Menurut Owalabi (2010), daun alpukat memiliki aktifitas antioksidan dan 

membantu dalam mencegah atau memperlambat kemajuan berbagai oksidatif stres 

yang berhubungan dengan penyakit. Daun alpukat mengandung senyawa 

flavonoid, tanin katekat, kuinon, saponin, dan steroid/triterpenoid (Maryati et al., 

2007). Namun, kandungan tanin dalam daun dan buah alpukat rendah sehingga 

bebas dari rasa sepat (astringent) (Arukwe et al., 2012). Menurut Katja et al. 

(2009), ekstrak daun alpukat berpotensi sebagai sumber antioksidan alami karena 

memiliki kandungan total fenol yang tinggi yaitu mencapai 161,43 ppm. 

Tambunsaribu (2013) mengatakan bahwa ekstrak daun alpukat mengandung 

senyawa fenol jenis flavonoid yang tinggi dan memiliki nilai IC50 sebesar 114,95 

ppm. IC50 (Inhibitory Concentration) merupakan parameter yang digunakan untuk 

pengukuran aktivitas antioksidan, yaitu bilangan yang menunjukkan konsentrasi 

ekstrak yang mampu menghambat aktivitas suatu radikal sebesar 50%. Nilai IC50 

berbanding terbalik dengan kemampuan senyawa yang bersifat sebagai 

antioksidan. Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin kuat daya antioksidannya 

(Molyneux, 2004). Senyawa fitokimia dari daun, buah, dan biji alpukat (P. 

americana) (mg/100 g) dapat dilihat pada Tabel 2 dan Senyawa proksimat dari 

daun, buah, dan biji alpukat (P. americana) (g/100 g) dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2. Senyawa fitokimia dari daun, buah, dan biji alpukat (P. americana) 

(mg/100 g). 

Konstituen Daun Buah Biji 

Saponin 1.29±0.08 0.14±0.01 19.21±2.81 

Tanin 0.68±0.06 0.12±0.03 0.24±0.12 

Flavonoid 8.11±0.14 4.25±0.16 1.90±0.07 

Glikosida sianogen ND ND 0.06±0.02 

Alkaloid 0.51± 0.21 0.14±0.00 0.72±0.12 

Fenol 3.41± 0.64 2.94±0.13 6.14±1.28 

Steroid 1.21±0.14 1.88±0.19 0.09±0.00 

Sumber: Arukwe et al. (2012) 

Keterangan: ND = not detected (tidak terdeteksi) 



11 

 

 

Tabel 3. Senyawa proksimat dari daun, buah, dan biji alpukat (P. americana) 

(g/100 g). 

Parameter Daun Buah Biji 

Kadar air 5.33±0.62 8.12±0.12 9.92±0.01 

Lemak 4.01±0.16 29.94±1.24 16.54±2.10 

Protein 25.54±2.52 1.60±0.09 17.94±1.40 

Serat 38.40±5.12 2.06±0.33 3.10±0.18 

Abu 19.38±4.34 4.54±1.28 2.40±0.19 

Karbohidrat 7.34±0.41 53.74±3.41 48.11±4.13 

Sumber: Arukwe et al. (2012) 

Senyawa flavonoid yang terekstrak dari daun alpukat adalah isorhamnetin, 

luteolin, rutin, kuersetin, dan apigenin. Kuersetin dalam daun alpukat memiliki 

aktivitas antioksidan paling tinggi dibandingkan dengan isorhamnetin, luteolin, 

rutin, apigenin, bahkan Butil Hidroksi Anisol(BHA) (Owolabi et al, 2010).Daun 

alpukat mengandung tanin dalam jumlah sedikit jika dibandingkan dengan daun 

teh Camellia sinensis yaitu hanya 0,68 mg/100 gram daun segar (Arukwe et al., 

2012). Menurut penelitian Ibibia (2013), total flavonoid daun alpukat adalah 

sebesar 64.00 mg kuersetin/g bahan, jauh lebih besar daripada teh hijau yang 

terbuat dari pucuk daun Camellia sinensis yaitu sebesar 35,17 mg kuersetin/g 

bahan (Izzreen dan Fadzelly, 2013). 

Daun alpukat memiliki kandungan senyawa volatil yang berbeda-beda 

untuk setiap varietas atau rasnya. Senyawa volatil tersebut memberikan aroma 

yang khas pada daun alpukat. Menurut Nieves dan Bartley (1995), ada 30 

senyawa volatil yang teridentifikasi pada daun P. Americana Mill ras Mexican. 

Estragol (78,12%), α-cubebene (3,58%), metil eugenol (3,37%) dan β-

caryophyllene (2.10%) adalah komponen utama yang mewakili lebih dari 87% 

komponen volatil tersebut. 
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2.2. Pengolahan Teh Hijau 

Pengolahan daun teh dimaksudkan untuk mengubah komposisi kimia daun 

teh segar secara terkendali, sehingga menjadi hasil olahan yang dapat 

memunculkan sifat-sifat yang dikehendaki pada air seduhannya, seperti warna, 

rasa, dan aroma yang baik dan disukai. Teh hijau Indonesia proses pengolahannya 

sama dengan teh hijau Cina, yaitu dengan sistem pan firing yaitu berupa 

inaktivasi enzim dengan udara panas (Sulistyowati, 2004). Teh hijau Indonesia 

sangat berbeda dengan teh hijau Jepang karena berbeda pengolahannya. Teh hijau 

Jepang menggunakan sistem steaming, yaitu menginaktivasi enzim dengan uap 

panas (Bambang, 2006). 

Menurut Kosinska dan Andlauer (2014), proses pengolahan teh pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu tanpa fermentasi (teh putih, kuning, dan 

hijau), terfermentasi sebagian atau semi-fermentasi (teh oolong), terfermentasi 

(teh hitam), dan lewat terfermentasi (teh pu-erh). Ada beberapa langkah dalam 

proses produksi yang jika dikombinasikan akan menentukan teh jenis apa yang 

dihasilkan. Diagram alir proses pembuatan dari jenis teh yang berbeda dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan dari jenis teh yang berbeda (Kosinska dan Andlauer, 2014). 
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Tahapan pengolahan teh hijau yang baik dan benar terdiri dari pelayuan, 

penggilingan, pengeringan, dan sortasi kering (Setyamidjaja, 2000). Namun, 

menurut Kosinska dan Andlauer (2014), pengolahan teh hijau dibagi atas dua 

jenis yang dibedakan berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu teh hijau Jepang 

(Japanese style green tea) dan teh hijau Cina (Chinese style green tea). 

Pengolahan teh hijau Jepang terbagi atas proses pengukusan (steaming), 

penggilingan/pembentukan, dan pengeringan. Pengolahan teh hijau Cina terbagi 

atas proses pelayuan, penyangraian atau pemanggangan (pan firing), 

penggilingan/pembentukan, dan pengeringan. Proses steaming dan pan firing 

termasuk dalam proses inaktivasi enzim (fixing) (Green, 2008). 

Setelah pemetikan, daun teh mengalami proses pelayuan yang biasanya 

terjadi di bawah sinar matahari atau dalam rak di ruang yang dipanaskan. 

Pelayuan bertujuan untuk menghilangkan kelembaban daun hingga 30% dan 

melembutkan daun untuk mempermudah dalam proses penggilingan. Proses ini 

juga berfungsi untuk pengembangan aroma dan oksidasi parsial akibat kerusakan 

dinding sel yang disebabkan oleh hilangnya kelembaban. Durasi pelayuan 

tergantung pada jenis teh. Teh putih dilayukan selama 4-5 jam, sedangkan 

pelayuan teh hijau, teh oolong, dan teh hitam setidaknya dua kali lebih lama.Lalu, 

daun dilewatkan pada silinder panas sekitar 5 menit (sistem pan firing). Proses 

pelayuan ini bertujuan untuk mematikan aktivitas enzim sehingga akan 

menghambat terjadinya proses fermentasi dan menurunkan kadar air menjadi 60-

70% (Cooper, (2005) didalam Preedy, 2013). 

Teh hijau Jepang dikukus dengan waktu yang sangat singkat yaitu kurang 

dari 3 menit dengan suhu 90-100
o
C dan tekanan udara 5-6 atm sehingga dapat 
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menginaktivasi enzim dengan sempurna, tergantung dari kedalaman dan ketebalan 

daun (Bokuchava et al., (1980) didalam Green, 2008). Inaktivasi enzim (fixing) 

dalam pengolahan teh hijau Cina dikenal dengan proses penyangraian atau 

pemanggangan (pan firing) yang dilakukan dengan cara menempatkan daun pada 

wajan kering dan dikenai sumber panas secara langsung (api). Proses inaktivasi 

enzim secara pan firing dengan cara tradisional dilakukan pada suhu 100-200
o
C 

dan dengan suhu 220-300
o
C jika menggunakan mesin, tetapi umumnya dilakukan 

pada suhu sekitar 180
o
C (Xu dan Chen (2002), didalam Preedy, 2013).  

Proses inaktivasi enzim harus dilakukan secara cepat dan dengan 

menggunakan suhu tinggi. Penggunaan suhu rendah akan menghasilkan daun 

yang berwarna kemerahan. Penggunaan suhu tinggi yang berlebihan akan 

menghanguskan dan mengeringkan daun, sehingga berwarna kuning kecoklatan 

dan memberikan bau asap. Suhu yang tinggi juga dapat menghidrolisis protein 

pada daun. Daun yang terlalu kering tidak dapat melalui proses penggilingan dan 

akan menghasilkan daun yang patah-patah. Penggunaan suhu rendah kadang-

kadang digunakan untuk mengurangi penguapan (Preedy, 2013). Proses baru 

lainnya seperti pemanasan dengan microwave juga telah direkomendasikan untuk 

pembuatan teh hijau untuk menerapkan panas yang cepat dan intensif kepada 

produk dalam waktu singkat untuk degradasi katekin dan produk akhir yang lebih 

diinginkan (Green, 2008). 

Penggilingan daun teh awalnya dilakukan secara manual, namun saat ini 

proses penggilingan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin. Tujuan dari 

proses ini adalah untuk merusak dinding sel daun, mengurangi kelembaban daun, 

dan membentuk produk akhir. Proses penggilingan bervariasi antara 10 menit 
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hingga satu jam. Daun yang masih muda digiling dengan tekanan yang lebih 

ringan dan dalam waktu lebih singkat dibandingkan dengan daun yang tua untuk 

mencegah kerusakan daun dan warna daun menjadi kekuningan akibat dari 

hidrolisis klorofil dan auto-oksidasi dari polifenol (Xu dan Chen (2002), didalam 

Preedy, 2013). Teh digiling menjadi berbagai bentuk, seperti simpul (twist), bulat 

(round), datar (flat), jarum (needle), serpihan (flaky), dan bubuk (ground powder). 

Akhirnya, daun yang telah dibentuk dikeringkan dengan cara penyangraian, 

pengeringan keranjang, penjemuran, atau pemanggangan. Pengeringan memakan 

waktu dari 20 menit sampai semalam, tergantung dari metode yang digunakan. 

Penyangraian menghasilkan produk teh yang menghasilkan aroma yang lebih baik 

dibandingkan dengan teh yang dikeringkan di bawah sinar matahari (Preedy, 

2013). 

Masyarakat telah mengolah daun alpukat menjadi teh secara tradisional 

yaitu dengan merajang daun dan menyangrainya di atas api sedang atau 

menjemurnya dalam waktu lama hingga daun tersebut berwarna coklat. Perubahan 

warna dari hijau menjadi coklat ini menandakan bahwa telah terjadi oksidasi 

katekin di dalam daun (fermentasi). Fermentasi dan pemanasan juga 

mengakibatkan polimerisasi kandungan polifenolik monomerikseperti katekin dan 

dapat mempengaruhi fungsi dari katekin, sehingga memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih rendah daripada teh hijau(Tuminah, 2004). 

 

2.3. Teh Hijau 

Teh adalah minuman yang mengandung tanin dan polifenol, sebuah infusi 

yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang 
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dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas (Sembiring, 2009). 

Menurut Winarsi (2007), teh herbal merupakan minuman yang dibuat 

menggunakan bahan selain dari daun teh (Camellia sinensis) yaitu dengan 

bebungaan, bebijian, dedaunan atau akar dari berbagai tanaman. 

Teh hijau adalah teh yang diolah tanpa melalui proses fermentasi. Di antara 

semua jenis teh, teh hijau merupakan jenis teh yang mengandung antioksidan 

paling tinggi. Komposisi senyawa fenolik teh hijau umumnya menyerupai daun 

teh belum diolah. Terutama, flavan-3-ol berkontribusi terhadap kapasitas 

antioksidan teh hijau dan sifat sensoris. Kandungan senyawa fenolik individu 

dalam produk teh hijau sangat bervariasi. Ada perbedaan yang cukup besar dalam 

pengolahan teh hijau antara produsen Cina dan Jepang. Teh hijau Cina biasanya 

dipanaskan secara kering untuk menonaktifkan oksidase, sedangkan di Jepang 

menggunakan teknik pengukusan (Kosinska dan Andlauer, 2014). 

Konsumsi teh hijau secara teratur dapat meningkatkan sistem pertahanan 

dan memperbaiki fungsi organ tubuh. Hal ini disebabkan teh hijau mengandung 

polifenol dalam jumlah yang tinggi. Bukti penelitian melaporkan bahwa 

kandungan polifenol pada daun teh hijau lebih tinggi dibanding teh hitam. 

Persentase kandungan polifenol pada daun teh hijau sebanyak 30-40 % dari berat 

kering bahan, sedangkan persentase kandungan polifenol pada daun teh hitam 

sebanyak 3-10 %  dari berat kering bahan (Zowail et al., 2009). Senyawa bioaktif 

yang berfungsi sebagai antioksidan pada teh adalah polifenol yang sebagian besar 

berasal dari golongan flavonoid. Komposisi senyawa polifenol dalam teh meliputi 

katekin (flavanol), flavonol, thearubigin, tanin, dan beberapa senyawa polifenol 

lain yang belum terdefinisi (Mahmood et al., 2010).  
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Rasa sepat dan umami pada teh berasal dari kandungan tanin dan asam 

amino bebas yang didominasi oleh theanine yang berasal dari glutamat. Tanin 

biasanya mengikat protein saliva untuk menghasilkan persepsi rasa sepat. Katekin 

teh adalah bentuk dominan dari tanin dalam teh dan memiliki rasa sepat yang unik 

disukai oleh manusia (Kaneko et al., 2006).  

 

2.4. Teh Hijau Bubuk 

Teh hijau bubuk, yang dikenal juga sebagai matcha, merupakan produk teh 

yang dikonsumsi dalam ritual oleh Buddha Zen di Cina sejak lebih dari 800 tahun, 

tetapi kemudian produk ini lebih dikenal di Jepang (Anon., 2015
b
). Dewasa ini, 

Matcha dikonsumsi di Jepang dan dibuat dengan mengaduknya dalam air panas 

dengan kocokan khusus (chasen) di dalam sebuah mangkuk (chawan) (Heiss, 

dalam Topuz et al., 2014). Matcha juga menjadi bahan tambahan populer dalam 

produksi minuman, cokelat, permen, kue, kue kering, kue, puding, es krim, dan 

produk lainnya (Tokunaga, 2004). 

Teh hijau bubuk kaya akan antioksidan dibandingkan dengan teh hijau 

lainnya karena menggunakan daun utuh yang digiling menjadi bubuk. Hal ini 

memastikan bahwa peminum teh hijau bubuk mengkonsumsi konsentrasi tinggi 

antioksidan, vitamin, mineral dan serat dibandingkan teh lainnya (10 kali lebih 

banyak dari teh hijau biasa). Tidak ada buah atau sayuran di dunia yang 

menyediakan lebih banyak antioksidan daripada teh hijau bubuk. Teh hijau bubuk 

juga mengandung L-Theanine dalam jumlah yang tinggi yaitu sebuah asam amino 

alami yang khusus ditemukan dalam teh hijau yang dapat mengurangi stres fisik 

dan mental dari peminumnya (Anon., 2015
b
). 
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Daun teh mengandung 60-70% senyawa tidak larut air (vitamin larut lemak, 

serat makanan tidak larut air, klorofil, protein, dan sebagainya) dan hanya 30-40% 

senyawa larut air (polifenol, kafein, asam amino, vitamin larut air, saponin, 

mineral, dan sebagainya). Meminum teh dalam bentuk bubuk (daun teh utuh yang 

dihaluskan) atau mencampurkannya kedalam makanan dapat membantu kita 

mencerna senyawa-senyawa dalam teh yang tidak larut dalam air. Teh hijau 

biasanya diminum hanya dalam bentuk ekstrak sehingga seluruh senyawa yang 

tidak larut air terbuang. Kita dapat mengonsumsi 22% vitamin A, 10% vitamin 

B2, 17% niasin, 5% magnesium/kalsium, dan 6% potasium dari keperluan sehari, 

serta lebih dari 2 gram serat makan dengan konsumsi harian 6 gram teh hijau 

bubuk (Preedy, 2013). Teh hijau bubuk dibuat dengan penghancuran daun teh 

secara halus dengan mesin penggiling (penggiling batu, penggiling bola, 

penggiling jet, dan sebagainya) (Preedy, 2013). 

Pengolahan suhu rendah penting untuk menjaga kualitas. Ukuran partikel 

bubuk memiliki pengaruh besar pada rasa di tenggorokan ketika teh hijau bubuk 

dilarutkan dalam air panas dan diminum (Sawamura et al. (2010) dan Kobayashi, 

et al. (2008)didalam Preedy, 2013). Menurut Anon. (2015
b
), teh hijau bubuk harus 

diayak menggunakan ayakan 100 mesh, memiliki kadar air kurang dari 6%, 

kandungan logam berat 0,5 sampai 1 ppm, dan total plate count kurang dari 3000 

unit/gram. Teh hijau bubuk kering berwarna hijau giok cemerlang (brilliant jade 

green) dan berwarna giok hijau tua pada saat basah (deep jade green). Teh hijau 

bubuk yang diolah dengan metode pengukusan memiliki rasa klorofil, tidak sepat, 

dan lembut (Anon., 2015
b
), sedangkan teh hijau yang diolah dengan metode 
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penyangraian memiliki rasa yang sedikit berasap (Yamanishi et al. (1995) didalam 

Green, 2008). 

Menurut Grömer (2009), cara untuk menyeduh teh hijau bubuk (matcha) 

adalah dengan melarutkan 1 gram matcha ke dalam 80 ml air hangat yang bersuhu 

80
o
C. Teh diaduk dengan menggunakan pengaduk yang disebut dengan chasen 

atau dapat juga menggunakan milk frother hingga mengeluarkan busa. Menurut 

Kosinska dan Andlauer (2014), konsentrasi tertinggi flavon-3-ols diperoleh pada 

teh hijau bubuk yangdiseduhdengan suhu 80°C selama 5 menit. Aktivitas 

antioksidan dipengaruhi oleh meningkatnya waktu dan suhu seduhan. Pengaduk 

teh bubuk (chasen) dapat dilihat pada Gambar 3, sedangkan karakteristik fisik teh 

hijau bubuk dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 3. Pengaduk teh bubuk (chasen) (Anon., 2015

b
). 
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Gambar 4. Karakteristik fisik teh hijau bubuk (Grömer, 2009). 

 

2.5. Antioksidan 

Antioksidan adalah zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal 

bebas yang terbentuk sebagai hasil metabolisme oksidatif, yaitu hasil dari reaksi-

reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi di dalam tubuh (Amrun et al. 

(2007), didalam Rohmatussolihat, 2009). Radikal bebas adalah atom atau molekul 

yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari 

pasangan elektron dalam makromolekul biologi. Sumber radikal bebas 

diantaranya hasil metabolisme, neutrofil, radiasi UV, polusi air dan udara, lemak 

makanan, bahan kimia berbahaya, dan asap rokok. Antioksidan yang terdapat 

dalam tubuh dapat berupa enzim seperti fosfolipase, protease, serta enzim yang 

dapat memperbaiki susunan DNA (Ozyurt et al., 2006). Antioksidan yang tersedia 

dalam tubuh tidak sebanding dengan banyaknya radikal bebas yang mungkin 

masuk ke dalam tubuh, sehingga antioksidan tambahan dari luar tubuh sangat 

diperlukan. Antioksidan memiliki fungsi untuk menghentikan atau memutuskan 

reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh, sehingga dapat 



22 

 

 

menyelamatkan sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas (Hernani dan 

Raharjo (2005), didalam Rohmatussolihat, 2009). 

Sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, herbal dan beberapa jenis minuman 

(misalnya teh, sari buah, anggur merah), merupakan bahan pangan yang kaya 

akan antioksidan. Dalam buah-buahan, anggur misalnya, terkandung senyawa 

polifenol seperti asam kaftarat, ester asam kafeat dengan asam tartarat, katekin 

flavon 3-ol dan antosianin. Beri (berry), termasuk blueberry, strawberry, 

blackberry dan crowberry, mengandung sejumlah besar senyawa fenolik seperti 

asam benzoat hidroksilasi dan asam sinamat; serta flavonoid termasuk antosianin, 

pro-antosianin, flavonol dan katekin. Buah jeruk mengandung polifenol asam 

hidroksinamat, termasuk p-kumarat dan asam ferulat, limonoid dan naringin. 

Bahkan di dalam kulit dan biji buah jeruk terkandung senyawa yang mempunyai 

aktivitas antioksidan. Tomat, kacang-kacangan, brokoli, bit, jamur, jagung, kubis 

putih, kale, bunga kol, bayam, bawang putih, bawang merah dan kedelai, adalah 

contoh sayuran yang mengandung antioksidan. Kunyit, bangle, jahe, kencur, serai, 

lengkuas, merupakan contoh rempah-rempah dan herbal yang mengandung 

antioksidan (Endres et al., 2010). Sumber antioksidan zat gizi dapat dilihat pada 

Tabel 4 dan sumber antioksidan zat non-gizi dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Sumber antioksidan zat gizi. 

Jenis Antioksidan Contoh Bahan Pangan 

Vitamin A dan Karotenoid Mentega, margarin, buah-buahan 

berwarna kuning, sayur-sayuran hijau 

Vitamin E Biji bunga matahari, biji-bijian yang 

mengandung kadar minyak tinggi, 

kacang-kacangan, susu dan hasil 

olahannya 

Vitamin C (Asam Askorbat) Buah-buahan (jeruk, kiwi, dan lain-lain), 

sayur-sayuran (sebagian rusak selama 

pemasakan), kentang 

Vitamin B2 (Riboflavin) Susu, produk hasil olahan susu, daging, 

ikan, telur, serealia utuh, kacang-

kacangan 

Seng (Zn) Bahan pangan hewani : daging, udang, 

ikan, susu dan hasil olahannya 

Tembaga (Cu) Hati, udang, biji-bijian, serealia (kadar 

dalam makanan tergantung pada 

konsentrasi Cu dalam tanah) 

Selenium (Se) Serealia, daging, ikan (kadar dalam 

makanan tergantung pada konsentrasi Se 

dalam tanah) 

Protein Ovalbumin dalam telur, gliadin dalam 

gandum 

Sumber: Nabet (1996). 

Tabel 5. Sumber antioksidan zat non-gizi. 

Jenis Antioksidan Contoh Bahan Pangan 

Biogenik amin Antioksidan berdasarkan fungsi amin 

dan fenol, contohnya dalam keju 

Senyawa Fenol : 

- Tirosol, hidroksitirosol 

- Vanilin, asam vanilat 

- Timol 

- Karpakrol 

- Gingerol 

- Zingeron 

 

Minyak olive 

Vanili 

Minyak atsiri dari thyme 

Minyak thyme 

Minyak jahe 

Jahe 

Senyawa Polifenol : 

- Flavonoid 

- Flavon, flavonol 

- Heterosida flavonoat 

- Kalkon auron 

- Biflavonoid 

 

Efektivitas sebagai antioksidan 

tergantung pada jumlah dan posisi OH, 

senyawa polifenol banyak terdapat 

dalam sayur-sayuran daun 

Tanin : 

- Asam galat, asam Elagat 

- Proatosianidol 

 

Banyak terdapat dalam teh, sayuran dan 

buah-buahan 

Komponen tetrapirolik : 

- Klorofil 

- Virofeofitin 

 

Antioksidan sinar, banyak terdapat 

dalam sayur-sayuran (hijau) dan 

ganggang 

Sumber: Nabet (1996). 
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Salah satu senyawa antioksidan yang paling banyak ditemui pada tanaman 

adalah flavonoid. Flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik. 

Aktivitas antioksidatif flavonoid bersumber pada kemampuan mendonasikan atom 

hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam (Redha, 2010). Lebih 

dari 6000 flavonoid telah diidentifikasi pada tanaman. Flavonoid terbagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu flavon, flavanon, flavanol, dan isoflavon dengan struktur 

dan konformasi cincin oksigen heterosiklik (Harborne, 1987). Flavon, flavonol, 

dan antosianidin adalah jenis yang banyak ditemukan dialam sehingga sering 

disebut sebagai flavonoida utama (Lenny, 2006).  

Banyak jenis-jenis flavonoid yang ada di dalam teh yang dibagi menjadi 

enam kelompok besar seperti pada Tabel 6 dan klasifikasi flavonoid dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

Tabel 6. Jenis-jenis flavonoid. 

Flavonoid Contoh 

Flavanol EGCG, EG, ECG, dan Katekin 

Flavonol Kaempferol, Kuersetin, Isorhamnetin 

Antosianidin Malvidin, Sianidin, dan Delfinidin 

Flavon Apigenin dan Rutin 

Flavonon Mirisetin 

Isoflavonoid Genistein dan Biochanin A 

Sumber: Mahmood et al. (2010) 
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Gambar 5. Klasifikasi flavonoid (Mahmood et al., 2010). 

 


