
4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Teh  

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. Teh memiliki 

khasiat bagi kesehatan tubuh dan dapat dinikmati dengan diseduh (Indriyani, 

2015). Teh tidak hanya dapat dibuat dari daun teh melainkan daun lain yang ada 

disekitar. Teh yang bukan berasal dari daun teh disebut juga dengan teh tisane. 

Teh tisane yang ada misalnya teh papermint, teh chamomile, teh rosella, dan lain-

lain. Minuman ini sering disebut teh karena cara menikmatinya sama seperti teh, 

harus diseduh terlebih dahulu. Biasanya minuman ini merupakan campuran 

beberapa herbal sehingga sering di sebut teh herbal atau tisane. Beberapa jenis 

tisane yang  aud an di masyarakat seperti tisane barley, teh chamomile, bunga 

chrysanthemum, ginseng, jahe, mawar, papaermint, rosella, serai dan lain 

sebagainya (Somantri, 2014).  

Penelitian Indriyani (2015), memanfaatkan daun kelor dengan perisa alami 

sebagai teh seduhan dengan perisa alami cengkeh dan kayu manis dengan 

perlakuan terbaik pengeringan selama 40 menit dalam suhu 55
o
C. Selain Indriyani 

(2015), Rofiah (2015) memanfaatkan teh daun kelor dengan penambahan jahe dan 

lengkuas dan daiamati aktivitas antioksidannya. Sedangkan penelitian Putri 

(2014), memanfaatkan daun sirsak sebagai teh yang dikombinasikan dengan kulit 

buah naga merah. Serta, penelitian Rizki dkk (2015) memanfaatkan daun cincau 

hijau sebagai teh dan menganalisa pengaruhnya terhadap glukosa darah dan profil 

lipid tikus hiperglikemia.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyeduh teh diantaranya 

teh, air, dan peralatan. Serta kualitas teh yang baik dan takaran yang digunakan 

harus sesuai. Selain itu suhu air yang digunakan juga sangat penting. Air yang 

terlalu panas akan membuat teh menjadi pahit dan gosong sehingga kehilangan 

aromanya dan rasa yang pahit. Adapun SNI Teh dalam kemasan disajikan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat mutu minuman teh dalam kemasan   

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan  

1.1 Penampakan  - Jernih 

1.2  aud an rasa - Khas produk the 

2 Tanin / kafein - Positif 

3 Tanin - Positif 

4 Gula total sebagai sukrosa (b/b) % Min. 6 

5 Bahan Tambahan Makanan :   

5.1 

5.2 

 

Pengawet  

Pemanis Buatan 

% 
% 

Sesuai SNI 0222-M 

dan Permenkes  No. 

722Men.Kes/Per/IX/88 

6 Cemaran logam  % 1-10 

6.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,2 

6.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 2,0 

6.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 5,0 

6.4 Timah (Sn) mg/kg Maks.40,00 

6.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

7 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 

8 Cemaran Mikroba :   

8.1 Angka lempeng total (ALT) Koloni/g Maks. 2,0 x10
2 

8.2 Bakteri coliform APM/100ml < 2,2 

8.3 E.coli  Negatif/100ml 

8.4 Salmonella  Negatif/100ml 

8.5 C. perfringens  Negatif/100ml 

 Sumber : SNI 01-3143-1992 

 

2.2 Daun Kelor 

Tanaman kelor mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar 2.000 tahun SM 

atau 5.000 tahun silamn di India Utara. Masyarakat di daerah tersebut 

memanfaatkan tanaman kelor sebagai bahan ramuan obat–obatan. Dalam salah 

satu system pengobatan dan perawatan kesehatan kuno (Ayurveda), kelor mampu 

mencegah atau mengobati 300 macam penyakit, diantaranya anemia, asma, 

komedo, kotoran darah, bronchitis, radang selaput lendir hidung, sesak nafas, 

kolera, kongtivitas, batuk, diare, infeksi mata dan teling, demam, pembengkakan 
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kelenjar, sakit kepala, tekanan darah abnormal, hysteria, nyeri pada sendi, jerawat, 

psoriasis, gangguan pernapasan, penyakit kudis, sakit tenggorokan, keseleo serta 

TBC. 

Selain itu ekstrak daun kelor diyakini dapat memberikan stamina dan 

tenaga ekstra. Oleh karena itu, para prajurit di daerah tersebut selalu mengonsumsi 

ekstrak daun kelor ketika sedang berperang. Selain di India, beberapa negara 

dengan peradaban maju mengenal tanaman kelor sejak ribuan tahun silam, 

meskipun dengan tujuan berbeda. Bangsa Romawi, Yunani, dan Mesir, misalnya 

mengekstrak minyak dari biji dan menggunakannya untuk parfum dan lotion kulit 

(Krisnadi, 2010). 

2.2.1 Klasifikasi  

Menurut Roloff (2009), klasifikasi dari tanaman kelor adalah sebagai 

berikut : 

Regnum :  Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub kelas : Dicolypetalae 

Ordo  : Rhoedales (Brassicales) 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera dan 13 spesies lain yang beda lokasi 

 

Gambar 1. Daun Kelor (Krisanadi, 2010) 
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2.2.2 Kandungan  

Menurut Fuglie LJ (2001) dalam Krinadi (2010) daun kelor segar 

mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak dibandinga jeruk, vitamin A 4 kali 

lebih banyak dibanding wortel, Kalsium 4 kali lebih banyak dibanding susu; 

Protein 2 kali lebih banyak dibanding yoghurt, zat besi 25 kali lebih banyak 

dibanding bayam, selenium sampai 17,60 kali efek antioksidan, dan 36 

antioksidan kuat alami. Kandungan senyawa dari daun kelor dapat dilihat pada 

tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan Zat Gizi Daun Kelor Segar per 100 g 

Komponen Komposisi 

Kadar Air (%) 

Calori 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Carbohydrate (g) 

Fiber (g) 

Minerals (g) 

Ca (mg) 

Mg (mg) 

P (mg) 

K (mg) 

Cu (mg) 

Fe (mg) 

S (mg) 

Oxalic acid (mg) 

Vitamin A - B carotene (mg) 

Vitamin B -choline (mg) 

Vitamin B1 -thiamin (mg) 

Vitamin B2 -riboflavin (mg) 

Vitamin B3 -nicotinic acid (mg) 

Vitamin C -ascorbic acid (mg) 

Vitamin E -tocopherol (mg) 

Arginine (g/16g N) 

Histidine (g/16g N) 

Lysine (g/16g N) 

Tryptophan (g/16g N) 

Phenylanaline (g/16g N) 

Methionine (g/16g N) 

Threonine (g/16g N) 

Leucine (g/16g N) 

Isoleucine (g/16g N) 

75,0 

92 

6,7 

1,7 

13,4 

0,9 

2,3 

440 

24 

70 

259 

1,1 

7 

137 

101 

6,8 

423 

0,21 

0,05 

0,8 

220 

- 

6,0 

2,1 

4,3 

1,9 

6,4 

2,0 

4,9 

9,3 

6,3 

Sumber : Fuglie (2001) 
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 Daun kelor mengandung 46 antioksidan kuat, senyawa yang melindungi 

tubuh terhadap efek merusak dari radikal bebas dengan menetralkannya sebelum 

dapat menyebabkan kerusakan sel dan menjadi penyakit. Senyawa Antioksidan 

yang terkandung dalam Kelor adalah Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin 

K, Vitamin B (Choline), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin 

B3 (Niacin), Vitamin B6, Alanine, Alpha-Carotene, Arginine, Beta-Carotene, 

Beta-sitosterol, Caffeoylquinic Acid, Campesterol, Carotenoids, Chlorophyll, 

Chromium, Delta-5-Avenasterol, Delta-7-Avenasterol, Glutathione, Histidine, 

Indole Acetic Acid, Indoleacetonitrile, Kaempferal, Leucine, Lutein, Methionine, 

Myristic-Acid, Palmitic-Acid, Prolamine, Proline, Quercetin, Rutin, Selenium, 

Threonine, Tryptophan, Xanthins, Xanthophyll, Zeatin, Zeaxanthin, Zinc 

(Krisnadi, 2010). 

 Berdasarkan hasil penelitian Fitriana dkk (2015) menunjukkan nilai 

aktivitasi antioksidan daun kelor dengan fase etil asetat sebesar 85,4% pada uji 

DPPH. Selain itu, hasil penelitian Rofiah (2015) pada aktivitas antioksidan teh 

daun kelor dengan penambahan jahe tertinggi memiliki nilai tertinggi sebesar 

49,8%. Begitu juga dengan hasil penilitian Indriyani (2015) terhadap aktivitas 

antioksidan teh kelor dengan penambahan kayu manis dan cengkeh didapatkan 

nilai tertinggi sebesar 53,48% yaitu dengan pengeringan selama 40 menit dalam 

suhu 55
o
C.   

 

2.3 Buah Naga (Dragon Fruit) 

Buah naga termasuk famili kaktus berbentuk lonjong, kulit buah berwarna 

merah, berdaging putih dan berbiji kecil-kecil mirip biji selasih. Rasanya manis 

menyegarkan buah naga bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi pie, 

punch, jus, sorbet dan hidangan dessert lainnya (Wirakusumah, 2006).   

Menurut Amat (2008), mulanya buah naga di bawa ke Vietnam sebagai 

tanaman hias yang kemudian ditanam secara besar-besaran setelah mengetahui 

keenakan buahnya. Kini  negara Vietnam telah menjadi sumber pemasok utama 

dunia untuk buah naga. Di Indonesia telah ada ditanam sejak beberapa tahun lalu, 

benihnya diambil dari Thailand, berbagai jenis merah, putoh, dan kuning, namun 

banyak menanam jenis merah karena harganya lebih baik. Di negara Spanyol 

buah naga disebut dengan nama Pitaya, sedang di Cina dinamakan dengan Paw 
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Wong Fa Kor atau Thang Loy, di Asia Timur disebut sebagai Dragon Fruit, di 

Indonesia dikenal dengan Buah Naga dan juga yang menamakan sebagai Mustika. 

 

Gambar 2. Buah dan Kulit Buah Naga Merah (Faridah, dkk, 2015) 

 

Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. 

Akar tanaman ini merupakan akar serabut dan batangnya berwarna hijau 

berpenampang segitiga, segi empat ataupun segi enam. Pada batang terdapat duri-

duri kecil berwarna hitam yang tumbuh di sepanjang batang. Di bagian duri 

muncul ini akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip dengan bunga wijaya 

kusuma. Bunga yang tidak rontok akan berkembang menjadi buah. 

Buah naga bentuknya bulat agak lonjong seukuran dengan buah alpukat. 

Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah, 

berwarna merah gelap untuk buah naga hitam dan berwarna kuning untuk buah 

naga kuning. Disekujur kulitnya dipenuhi jumbai-jumbai yang dianalogikan 

dengan sisik seekor naga (Hariyanto, 2007). 

2.3.1 Klasifikasi Tanaman Buah Naga 

Menurut Hariyanto (2007), tanaman buah naga diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatopyta  

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili   : Cactacae 

Genus  : Hylocereus 
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Spesies  : Hylocereus undatus (buah naga putih/ daging putih) 

     Hylocereus costaricensis (buah naga merah/daging merah) 

Jenis buah naga yang kini banyak dibudidayakan adalah jenis buah naga 

putih (Hylocereus undatus), buah naga merah (Hylocereus costaricensis), dan 

buah naga kuning (Selenicerius megalanthus), namun jenis buah naga merah dan 

putih yang banyak beredar di pasaran. Ketiga jenis buah naga tersebut memiliki 

ciri-ciri yang berbeda yaitu :  

1. Buah Naga Putih  (Hylocereus undatuss) 

Buah naga putih termasuk tanaman jenis kaktus pemanjat dengan bentuk 

buah bulat agak lonjong. Kulit uahnya berwarna merah bersisik. Daging buahnya 

berwarna putih, teksturnya lunak dan bertabur biji kecil-kecil berwarna hitam. 

Berat buah naga putih berkisar 500-600 gram/buah. 

2. Buah Naga Merah (Hylocereus costaricensis) 

 Buah naga putih termasuk tanaman jenis kaktus pemanjat dengan bentuk 

buah bulat mirip buah nanas. Kulit uahnya berwarna merah bersisik. Daging 

buahnya berwarna merah, teksturnya lunak dan bertabur biji kecil-kecil berwarna 

hitam. Berat buah naga merah berkisar 400-500 gram/buah. 

3. Buah Naga Kuning (Selenicerius megalanthus) 

    Buah naga kuning termasuk jenis kaktus pemanjat dengan bentuk buah 

bulat agak lonjong. Kulit buahnya berwarna kuning penuh tonjolan didekujur kulit 

buah. Daging buahnya berwarna putih agak bening, teksturnya lunak dan bertabur 

biji kecil-kecil berwarna hitam. Berat buah naga kuning berkisar 300-400 

gram/buah.  

  Selain ketiga jenis buah tersebut, ada dua jenis buah naga yang belum 

begitu populer dan masih langka yaitu buah naga Super red (Hylocereus 

mommoth). Dengan ciri kulit merah dan daging buahnya berwarna lebih merah, 

buah naga hitam (Hylocereus madagascariensis) dengan ciri kulit berwarna merah 

bersisik kehitaman (Hariyanto, 2007). 

  Menurut Senior (2007), ada empat jenis buah naga, yaitu buah naga daging 

putih (Hylocereus undatus), buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus), 

buah naga daging super merah (Hylocereus costaricensis), dan buah naga kulit 

kuning daging putih (Selenicerius megalanthus). Dari keempat jenis buah naga 
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tersebut, buah naga daging putih paling digemari dan diminati. Selain bentuk dan 

ukurannya yang lebih besar dan tiga jenis buah naga lainnya, buah naga daging 

putih juga terasa lebih segar karena mengandung rasa masam yang khas. 

  Buah naga ini mempunya jenis yang berbeda-beda. Pada dasarnya buah 

naga mempunyai 9 jenis yang ada, namun orang awam menyebutkan ada 3 jenis 

buah naga berdasarkan warna daging buahnya. Daging buah naga ada 3 macam 

warna yaitu putih, merah, dan ungu dengan taburan biji-biji yang berwarna hitam 

yang boleh dimakan. Rasa buah naga adalah seperti buah kiwi. Ciri-ciri unik 

inilah yang menjadikan buah naga amat sesuai dijasikan campuran dalam salad 

buah-buahan. 

2.3.2 Kandungan Kulit Buah Naga 

 Kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan 

fitoalbumin (Jaafar, et al., 2009). Menurut penelitian Wu, et al (2006) keunggulan 

dari kulit buah naga yaitu kaya polifenol dan merupakan sumber antioksidan. 

Selain itu aktivitas antioksidan pada kulit buah naga lebih besar dibandingkan 

aktivitas antioksidan pada daging buahnya, sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi sumber antioksidan alami. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et al (2010) yang menyatakan bahwa 

ektrak 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%. 

 Kandungan protein kulit buah naga merah sebesar 3,2%. Kandungan 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buah-buahan dan sayuran lainnya 

antara 2,7%-24,9%. Kandungan lemak kulit buah naga merah sebesar 0,7%. 

Kandungan abu kulit buah naga merah sebsar 19,3% yaitu lebih tinggi 

dibandingkan sengan sumber buah-buahan dan sayuran lainnya. Sebaliknya 

kandungan karbohidrat kulit buah naga merah sebesar 72,1% yaitu lebih rendah 

dibanding buah-buahan dan sayuran. Selain itu, kulit buah naga menunjukan 

aktivitas yang tinggi sebesar 13,8%. Betasianin juga menyumbang terhadap 

kandungan total phenol, yang disebabkan oleh struktur phenol dalam molekul. 

Kandungan total phenol dari ekstrak kulit buah naga merah sebesar 22,7% 
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GAE/100g. Kandungan flavonoid dari ekstrak kulit buah naga menggunakan 

aseton sebesar 9,1 ± 0,2 dari katechin equivalent/100g. Kandungan antosianin 

kulit buah naga merah sebesar 58,0720 ± 0,0001 mg/L. Adapun komposisi kimia 

kulit buah nagamerah dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Komposisi kulit buah  naga merah 

Komposisi Gizi Jumlah 

Protein (%) 3,2 ± 0,2 

Lemak (%) 0,7 ± 0,2 

Abu (%) 19,3 ± 0,2 

Karbohidrat (%) 72,1 ± 0,2 

Betasianin (mg/100g) 5,7 ± 0,3 

Phenol (GAE/100g) 22,7 ±1,3 

Flavonoid (katechin/100g) 

Antosianin (mg/L) 

Antioksidan (%) 

9,1 ± 0,2 

58,0720 ± 0,0001 

13,8 ± 1.3 

Sumber : Saneto (2012) dan Putri dkk (2015) 

 

2.4 Antioksidan  

 Menurut Pramitasari (2010), antioksidan merupakan senyawa penting dalam 

menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang 

banyak terbentuk dalam tubuh. Fungsi antioksidan adalah untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, serta memperpanjang umur masa simpan makanan. 

Lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam 

kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan makanan.   

 Berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam antioksidan, yaitu 

antioksidan alami merupakan antioksidan hasil ekstraksi bahan alami dan 

antioksidan buatan (sintetik) merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil 

sintesa reaksi kimia. Beberapa contoh antioksidan sintetik yang diizinkan dan 

sering digunakan untuk makanan, yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi 

toluen (BHT), propil galat, tetra-butil hidoksi quinon (TBHQ) dan tokoferol. 

Antioksidan-antioksidan tersebut merupakan antioksidan alami yang telah 

diproduksi secara sintetis untuk tujuan komersial. Antioksidan alami di dalam 

makanan dapat berasal dari (a) senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau 

dua komponen makanan, (b) senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-

reaksi selama proses pengolahan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari 
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sumber alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan 

(Rohdiana, 2001). 

 

Gambar 3. Reaksi DPPH dengan Senyawa Antioksidan (Hidayah dkk, 2014) 

 

 Menurut Fitriana (2014), terdapat tiga macam mekanisme kerja antioksidan 

pada radikal bebas, yaitu: 

 a. Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas 

baru dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk 

yang lebih stabil. Contohnya adalah superoskida dismutase (SOD), glutation 

peroksidase, dan katalase yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi 

molekul air. 

 b. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A (betakaroten), 

vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

 c. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

 Aktivitas antioksidan yang berasal dari makanan, sangat bergantung pada 

ketersediaan hayatinya. Sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, herbal dan 

beberapa jenis minuman misalnya teh, saribuah, anggur merah merupakan bahan 

pangan yang kaya akan antioksidan.  (Mindasari, 2010). Beberapa maca, bahan 

pangan yang merupakan sumber antioksidan zat gizi pada disajikan pada tabel 4.  
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Tabel 4. Sumber Antioksidan Pada Bahan Kategori Zat Gizi 

Jenis Antioksidan Contoh Bahan pangan 

Vitamin A dan Karotenoid Mentega, margarin, buah-buhan berwarna kuning, 

sayur-sayuran berwarna hijau 

Vitamin E Biji bunga matahari, biji-bijian yang mengandung 

kadar minyak tinggi, kacang-kacangan, susu dan 

hasil olahannya. 

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

sayuran (sebagian rusak karena pemasakan, 

kentang 

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

telur, serelia utuh, kacang-kacangan. 

Seng (Zn) Bahan pangan hewani : daging, udanng, ikan, 

susu dan hasil olahannya. 

Tembaga (Cu) Hati, udang, biji-bijian serelia (kadar dalam 

makanan tergantung pada konsentrasi Cu dalam 

tanah) 

Selenium (Se) Serelia, daging, ikan (kadar dalam makanan 

tergantung pada konsentrasi Se dalam tanah) 

Protein Ovalbumin dalam telur, gliadin dalam gandum 

Sumber : Mindasari (2010) 

 Bahan pangan mengandung senyawa-senyawa yang tidak dikategorikan 

sebagai zat gizi, tetapi mempunyai aktivitas antioksidan. Pada tebel 5 ada 

beberapa contoh senyawa antioksidan non gizi yang terdapat dalam bahan pangan 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Senyawa Antioksidan dalam Bahan Pangan Kategori Non Zat Gizi 

Jenis Antioksidan Contoh Bahan pangan 

Biogenik amin Antioksidan berdasarkan fungsi amin dan fenol 

Senyawa Fenol : 

-Tirosol, hidroksitirol 

- Vanilin, asa vanilat 

- Timol 

- Karpakrol 

- Gingerol 

- Zingeron 

 

Minyak olive 

Panili 

Minyak atsiri dari thyme 

Minyak thyme 

Minyak jahe  

Jahe 

Senyawa Polifenol : 

- Flavonoid 

 

 

 

Efektivitas sebagai antioksidan tergantung pada jumlah 

dan posisi OH, senyawa polifenol banyak terdapat dalam 

sayur-sayuran daun 

Tanin : 

- Asam galat, asam 

elegat 

- Proatosianidol 

 

Banyak terdapat dalam teh, sayuran, dan buah-buahan 

 

Sumber : Mindasari (2010) 
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2.4.1 Vitamin C 

  Vitamin C adalah kristal putih yang larut dalam air. Dalam keadaan kering 

vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena 

bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila terkena panas. Oksidasi 

dipercepat dengan kehadiran tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil dan larut 

dalam alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C adalah vitamin 

yang paling labil. Asam askorbat (vitamin C) adalah suatu turunan heksosa dan 

diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan monosakarida. 

 Vitamin C dapat disintesis dari D–glukosa dan galaktosa dalam tumbuh–

tumbuhan sebagaian besar hewan. Vitamin C terdapat dalam dalam dua bentuk di 

alam, yaitu L–asam askorbat (bentuk tereduksi) dan asam L–asam dehidro 

askorbat (bentuk teroksidasi). Oksidasi bolak–balik L–asam askorbat menjadi 

asam L–asam dehidro askorbat terjadi bila bersentuhan dengan tembaga, panas, 

dan alkali. Kedua bentuk vitamin C aktif secara biologis tetapi bentuk tereduksi 

adalah yang paling aktif (Almatsier, 2004). 

 Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai koenzim atau 

kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat kemampuan reduksinya dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi–reaksi hidroksilasi. Beberapa turunan 

vitamin C (seperti asam antioksidan dalam reaksi–reaksi hidroksilasi. Beberapa 

turunan vitamin C (seperti asam eritrobik dan askorbik palmitat) digunakan 

sebagai antioksidan di dalam industri pangan untuk mencegah proses tengik, 

perubahan warna (browning) pada buah–buahan dan untuk mengawetkan daging. 

 Vitamin C sebagai antioksidan merupakan suatu donor elektron dan agen 

pereduksi. Disebut antioksidan, karena dengan mendonorkan elektronnya, vitamin 

ini mencegah senyawa-senyawa lain agar tidak teroksidasi. Walaupun demikian, 

vitamin C sendiri teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut sehingga 

menghasilkan asam dehidroaskorbat (Padayatty, 2003). Reaksinya adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 4. Reaksi Reduksi dan Oksidasi Asam Askorbat 

Reaksi askorbat dengan superoksida secara fisologis mirip  dengan kerja 

enzim SOD sebagai berikut. 

2Oˉ2 + 2H
+ 

+Askorbat  →  2H2O2 + Dehiroaskorbat 

Reaksi dengan hidrogen peroksida dikatalisis oleh enzim askorbat 

peroksidase (Asada, 1992)  

H2O2 + 2 Askorbat   →  2H20 + 2 Monodehidroaskorbat 

 

 

Gambar 5. Reaksi antara Vitamin C dengan Radikal Bebas 
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Vitamin C dapat langsung menangkap radikal bebas oksigen, baik dengan 

atau tanpa katalisator enzim. Reaksinya terhadap senyawa oksigen reaktif lebih 

cepat dibandingkan dengan komponen lainnya. Vitamin C juga melindungi 

makromolekul penting dari proses oksidatif. Reaksi terhadap radikal hidroksil 

terbatas hanya melalui proses difusi. Sebagai zat penyapu radikal bebas, vitamin C 

dapat langsung bereaksi dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen 

singlet dan lipid peroksida. Sebagai reduktor vitamin C akan mendonorkan satu 

elektron membentuk semidehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif dan 

selanjutnya mengalami reaksi disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat  yang 

bersifat tidak stabil. Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk asam oksalat 

dan asam treonat. Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal 

bebas, maka peranannya sangat penting dalam menjaga integritas membran sel 

(Suhartono et al., 2007). 

2.4.2 Vitamin A  

Vitamin A memiliki peran sebagai antioksidan dengan cara meondonorkan 

elektron dari atomnya kepada radikal bebas untuk berikatan dengan elektron yang 

tidak berpasangan (tunggal) dari radikal bebas tanpa menjadi radikal bebas baru. 

Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut lemaj. Vitamin A 

membantu menjaga pertumbuhan jaringan epitel, mata, rambut, dan tulang. Selain 

itu juga digunakan untuk pengobatan kelainan kulit seperti acne. Vitamin A 

mempunyai efek toksik jika diganakan secara berlebihan (Fitriana, 2014). 

 Vitamin A atau betakaroten merupakan salah satu bentuk pigmen dari 

karoten. Karoten berfungsi sebagai antioksidan, sedangkan betakaroten 

merupakan salah satu bentuk senyawa karoten sebagia penawar yang kuat untuk 

oksigen reaktif. Betakaroten  juga mampu mengkapiksigen reaktif dan radikal 

peroksil lalu menetralkannya. Vitamin A didapat dalam 2 bentuk yaitu performed 

vitamin A (vitamin A, retinoid, retinol, dan derivatnya) dan provitamin A 

(karotenoid/ karoten dan senyawa sejenis). Sumber makanan yang mengandung 

vitamin A antara lain semua jenis susu, mentega, telur, sayuran dengan daun 

berwarna hijau dan kuning, buah-buahan, dan liver (Fitriana, 2014). Salah satu 

tanaman yang kaya akan vitamin A adalah daun kelor. Dalam daun 100 gram 
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kelor segar terdapat 6,8 mg (Fuglie, 2001).  Para ahli menganjurkan untuk 

mengkonsumsi betakaroten sebanyak 15.000-25.000 IU per hari (Astawan, 2004). 

2.4.3 Polifenol 

Senyawa fenol didefinisikan secara kimia sebagai adanya paling tidak satu 

cincin aromatik yang membawa satu (fenol) atau lebih (polifenol) gugus hidroksil. 

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat ini 

memiliki tanda khas yakni memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. 

Turunan polifenol sebagai antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan 

melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan menghambat 

terjadinya reaksi berabtai dari pembentukan radikal bebas. Mekanisme senyawa 

polifenol sebagai antioksidan adalah mendonorkan hidrogen dari gugus 

hidroksilnya. Polifenol merupakan komponen yang berperan terhadap aktivitas 

antioksidan dalam buah dan sayuran (Hattenschwiler, 2000). 

 Hasil penelitian Toripah dkk (2014) menunjukkan kandungan fenolik dari 

fraksi metanol daun kelor sebesar 126,52 mg/kg ekivalen dengan aktivitas 

antioksidan sebesar IC50  pada fraksi metanol 111,7 ppm. Selain daun kelor, kulit 

buah naga merah juga memiliki kandungan polifenol dan merupakan sumbper 

antioksidan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian Wisesa dan Widjanarko 

(2014), menyebutkan respon maksimum untuk total fenol dari hasil ekstraksi kuit 

buah naga menggunakan pelarut aquades dan dengan metode maserasi sebesar 

54,66 GAE/100g.   

2.4.4 Antosianin  

Antosianin adalah metabolit skeunder dari family flavonoid, dalam jumlah 

besar ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran (Televara, et al., 2004). 

Antosianin merupakan satu pigmen fenolik yang terekspresi sebagai warna merah, 

biru (Lee dan Kevin, 2002), dan ungu (Close and Christopher 2003). Secara luas 

terbagi dalam polifenol tumbuhan. Flavonol, flavan-3-ol, flavon, flavanon, dan 

flavanonol adalah kelas tambahan flavanoid yang berbeda dalam oksidasi dari 

antosianin. Larutan pada senyawa flavonoid adalah tak berwarna atau kuning 

pucat (Wrostlad, 2001). 

Faktor yang juga mempengaruhi stabilitas antosianin adalah struktur 

antosianin dan komponen-komponen lain yang terdapat pada bahan pangan 
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tersebut. Antosianin dapat membentuk kompleks dengan komponen polifenolik 

lainnya. Komponen flavonol dan flavon yang biasanya selalu berkonjugasi dengan 

antosianin juga memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas antosianin Proses 

pemanasan juga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kerusakan 

antosianin. Antosianin akan berubah warna seiring dengan perubahan nilai pH. 

Pada pH tinggi antosianin cenderung bewarna biru atau tidak berwarna, 

sedangkan untuk pH rendah berwarna merah. Kebanyakan antosianin 

menghasilkan warna merah keunguan pada pH kurang dari 4. Jumlah gugus 6 

hidroksi atau metoksi pada struktur antosianidin, akan mempengaruhi warna 

antosianin. Adanya gugus hidroksi yang dominan menyebabkan warna cenderung 

biru dan relatif tidak stabil, sedangkan jika gugus metoksi yang dominan pada 

struktur antosianidin, akan menyebabkan warna cenderung merah dan relatif stabil 

(Hidayah, 2013). 

 

Gambar 6. Struktur Antosianidin (Hidayah ,2013) 

 

2.5 Pengeringan  

 Menurut Rohman (2008), pengeringan merupakan proses penghilangan 

sejumlah air dari bahan. Air pada proses pengeringan dihilangkan dengan prinsip 

perbedaan kelembaban antara udara pengering dengan bahan makanan yang 

dikeringkan. Bahan biasanya dikontakkan dengan udara kering yang kemudian 

terjadi perpindahan massa air dari bahan ke udara pengering. Pengeringan 

makanan memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah sebagai sarana 

pengawetan makanan. Mikroorganisme yang mengakibatkan kerusakan makanan 

tidak dapat berkembang dan bertahan hidup pada lingkungan dengan kadar air 

yang rendah. Selain itu, banyak enzim yang mengakibatkan perubahan kimia pada 

makanan tidak dapat berfungsi tanpa kehadiran air. Tujuan kedua adalah untuk 
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meminimalkan biaya distribusi bahan makanan karena makanan yang telah 

dikeringkan memiliki berat yang lebih rendah dan ukuran yang lebih kecil.   

 Menurut Amiruddin (2013) cara pengeringan ada 2 cara yaitu Pengeringan 

dengan sinar matahari dan pengeringan menggunakan alat buatan. Pengeringan 

dengan sinar matahari adalah cara yang mudah dan murah dilakukan. Akan tetapi 

produk yang dihasilkan sangat tergantung pada cuaca. Jadi kualitasnya tidak 

selalu terjamin. Proses pengeringan yang lama menyebabkan hilangnya gula oleh 

respirasi dan fermentasi menurunkan kualitas dan produksi. Sedangkan, 

pengeringan dengan menggunakan alat pengering buatan keuntungan yang 

diperoleh yaitu kondisi pengeringan terkontrol dan waktu pengeringan bisa lebih 

cepat dengan tidak tergantung oleh cuaca.  

 Pengeringan dengan sinar matahari menggunakan sinar matahari langsung 

sebagai energi panas. Keuntungan pada proses pengeringan dengan sinar matahari 

adalah biayanya rendah karena memerlukan biaya dan alat-alat yang lebih murah. 

Sedangkan kekurangan pengeringan dengan sinar matahari antara lain 

pengeringan metode ini sangat bergantung pada cuaxa, sehingga kontinuitas 

pengeringan tidak dapat dijamin, misalnya kalau hujan terpaksa pengeringan 

dihentikan. Demikian pula suhu, kelembapan udara dan kecepatan aliran udara 

tidak dapat diatur, maka penjemuran memerlukan waktu lama dibandingkan 

penggunaaan alat kering. Keadaan saintasi pada penjemuran tidak dapat diawasi 

karena dilakukan di alam terbuka. Selain itu, mutu bahan kering hasil penjemuran 

umumnya lebih rendah daripada hasil pengeringan menggunakan alat. Hal ini 

disebabkan karena waktu pengeringan yang lama, keadaan pengeringan dan 

sanitasi dapat dijaga dan diawasi sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

kerusakan selama penjemuran sangat besar (Muchtadi dan Sugiono, 2013). 

 Metode pengeringan perikutnya adalah pengeringan buatan. Pengeringan 

buatan adlaah pengeringan menggunajan alat pengering, dimana suhu kelembapan 

udara, kecepatan pengaliran udara dan waktu pengeringan dapat diatur dan 

diawasi. Pengeringan buatan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

pengeringan adiabatik dan pengeringan isotermik. Pengeringan adiabatik adalah 

pengeringan dimana panas dibawa ke alat pengering oleh udara panas. Udara 

panas ini akan memberikan panas pada bahan pangan yang akan dikeringkan dan 
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mengangkut uap air yang dikeluarkan oleh bahan. Sedangkan pengeringan 

isothermik adalah pengeringan bahan yang akan dikeringkan berhubungan 

langsung dengan lembaran (pelat) logam yang panas (Muchtadi dan Sugiono, 

2013). Macam-macam alat pengering yang biasa digunakan dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6. Macam-macam alat pengering yang biasa digunakan. 

Jenis alat pengering Bentuk Bahan Baku 

Alat pengering dengan udara panas: 

Klin  

Cabinet, Tray atau Pan 

Tunnel 

Continuous conveyer belt 

Belt through 

Air lift 

Flindizet Bet 

Spray  

 

Potongan  

Potongan, bubur, atau cairan 

Potongan 

Bubur, cairan 

Potongan  

Potongan kecil, granula 

Potongan kecil, granula 

Cairan, bubur. 

Alat pengering drum atau roller  

Atnospheric 

Vakum  

 

Bubur, cairan 

Bubur, cairan 

Alat pengering vakum 

Vacuum sheaf 

Vacum belt 

Heize drier 

 

Potongan, bubur, atau cairan 

Bubur, cairan 

Potongan, cairan 

 Sumber : Muchtadi dan Sugiono (2013) 

 

Suhu pengeringan pada teh herbal atau teh tisane bergantung pada jenis herbal 

dan cara pengeringannya. Herbal dapat dikeringkan pada suhu 30-90°C, tetapi 

suhu yang terbaik tidak melebihi 60°C. Herbal yang mengandung senyawa aktif 

yang tidak tahan panas atau mudah menguap harus dikeringkan pada suhu 

serendah mungkin misalnya 30-45°C, atau dengan cara pengeringan vakum 

(Kencana, 2013). Salah satu alat pengering yang dalam hal ini dapat dipakai 

dalam pengeringan teh tisane yaitu cabinet dryer. Kelebihan menggunakan alat ini 

antara lain suhu dapat dijaga dengan konstan, kelembapan meneurun selama 

proses pengeringan, terdiri dari ruang tertutup dengan alat pemanas,fan untuk 

menghembus udara, outlet udara dan inlet udara. Serta biasa digunakan dalam uji 

coba. 

  


