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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Radikal bebas merupakan atom molekul yang memiliki kereaktifan tinggi, hal 

ini dikarenakan adanya elektron yang tidak berpasangan. Sumber radikal bebas dapat 

berasal dari sisa hasil metabolisme tubuh dan dari luar tubuh seperti makanan, sinar 

UV, polutan dan asap rokok. Jumlah radikal bebas yang terus meningkat dalam tubuh 

dapat mengakibatkan terjadinya stres oksidatif sel. Hal ini terjadi karena terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dengan antioksidan yang dihasilkan 

oleh tubuh. Jika hal ini terus menerus terjadi maka dapat memicu munculnya penyakit 

degeneratif. Oleh karena itu, diperlukan antioksidan yaitu senyawa yang dapat 

memperlambat proses oksidasi dari radikal bebas (Fitriana dkk, 2015). 

Sumber antioksidan yang terdapat secara alami di alam antara lain terdapat 

pada daun kelor. Daun kelor merupakan tanaman yang memiliki potensi sebagai 

antioksidan alami. Daun kelor memiliki kandungan vitamin dan mineral yang 

berfungsi sebagai antioksidan alami (Fitriana, dkk, 2015). Saat ini, daun kelor telah 

dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan salah satunya dalam bentuk teh daun 

kelor. Teh merupakan salah satu minuman favorit yang banyak disukai dan 

dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia serta sebagian besar masyarakat 

memanfaatkan teh sebagai minuman penyegar dan menyehatkan (Indriyani, 2015). 

Teh yang beredar di pasaran biasanya berupa teh yang berasal dari daun teh. Teh 

tidak hanya dapat dibuat dari daun teh melainkan daun lain yang ada di sekitar. 

Dalam pembuatan teh daun kelor sangat bermanfaat untuk kesehatan karena 

mengandung kandungan flavonoid sebagai antioksidan alami (Haryadi, 2011). 

Upaya meningkatkan fungsi teh daun kelor dapat dikombinasikan dengan kulit 

buah naga merah. Kulit buah naga memiliki kandungan antioksidan, vitamin C dan 

polyphenol yang tinggi. Selain itu, kulit buah naga mengandung antosianin berjenis 

sianidin 3-ramnosil glukosida 5-glukosida (Putri, dkk, 2014). Aktivitas antioksidan 

pada kulit buah naga lebih besar dibandingkan aktivitas antioksidan pada daging 

buahnya, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber antioksidan 
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alami. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et al (2010) 

yang menyatakan bahwa ekstrak klorofom kulit buah naga merah mampu 

menghambat 83,48 ± 1,02% radikal bebas, sedangkan pada daging buah naga hanya 

mampu menghambat radikal bebas sebesar 27,45% ± 5,03%. 

Pembuatan teh tidak lepas dari proses pengeringan. Hasil penelitian Chaerah 

Amiruddin (2013) menunjukkan bahwa variasi suhu pengeringan 30 º, 45º, 60º C 

dapat mempengaruhi kadar zat gizi. Penelitian Adri (2013), pengeringan yang 

dilakukan pada pembuatan teh dari daun sirsak untuk mendapatkan aktivitas 

antioksidan dan uji organoleptik paling baik adalah pengeringan yang dìlakukan 

selama 150 menit dengan suhu 50
o
 C sebesar 76,6%. Penelitian yang dilakukan 

Indriyani (2015) pada teh daun kelor dengan penambahan kayu manis dan cengkeh 

menunjukkan hasil uji aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 53,48 % pada 

pengeringan selama 40 menit dalam suhu 55
o
 C. Selain itu, hasil penelitian Rofiah 

(2015) pada aktivitas antioksidan teh daun kelor dengan penambahan jahe dan 

lengkuas tertinggi memiliki nilai tertinggi sebesar 49,8% dengan lama pengeringan 

40 menit dan suhu 55
o
 C. 

 Daun kelor dan kulit buah naga memiliki potensi sebagai antioksidan alami. 

Pengolahan dalam bentuk seduhan teh dengan dengan beberapa perlakuan salah 

satunya pengeringan dapat mempengaruhi kadar zat gizinya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian lebih dalam terhadap  kualitas serta aktivitas antioksidan 

seduhan teh kombinasi daun kelor dan kulit buah naga dengan variasi suhu 

pengeringan.  

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas dan aktivitas 

antioksidan  seduhan teh kombinasi daun kelor dan kulit buah naga dengan variasi 

suhu pengeringan yang diberikan.  
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1.3 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terjadi interaksi antara suhu pengeringan dan perbandingan komposisi 

daun kelor dan kulit buah naga terhadap kualitas dan aktivitas seduhan teh yang 

dihasilkan. 

2. Diduga suhu pengeringan memberikan pengaruh terhadap kualitas dan aktivitas 

antioksidan seduhan teh kombinasi daun kelor dan kulit buah naga.  

3. Diduga perbandingan daun kelor dan kulit buah yang digunakan memberikan 

pengaruh terhadap aktivitas antioksidan seduhan teh yang dihasilkan. 

 

 


