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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

2.1.1 Definisi Susu  

Susu segar merupakan cairan dari kelenjar susu (mammary gland) yang 

diperoleh dengan cara pemerahan sapi selama masa laktasi tanpa adanya 

penambahan atau pengurangan komponen apapun pada cairan tersebut 

(Hadiwiyoto, 1994). Menurut Winarno (1993), susu adalah cairan berwarna putih 

yang disekresi oleh kelenjar mammae (ambing) pada binatang mamalia betina, 

untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Susu yang dikonsumsi 

manusia sebagian besar berasal dari sapi. Susu tersebut diproduksi dari unsur 

darah pada kelenjar susu sapi. 

Susu adalah emulsi lemak dalam air yang mengandung gula, garam-garam 

mineral dan protein dalam bentuk suspensi koloidal. Air susu mengandung unsur-

unsur gizi yang sangat baik bagi pertumbuhan dan kesehatan. Komposisi unsur-

unsur gizi tersebut sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, seperti faktor 

keturunan, jenis hewan, makanan yang meliputi jumlah dan komposisi pakan yang 

diberikan, iklim, waktu, lokasi, prosedur pemerahan, serta umur sapi. Komposisi 

utama susu adalah air, lemak, protein (kasein dan albumin), laktosa (gula susu) 

dan abu (Muharastri, 2008). 

Susu yang dikonsumsi oleh manusia sebagian besar berasal dari sapi perah, 

karena jenis ternak ini adalah penghasil susu yang potensial. Ternak lain seperti 

kerbau, kambing, domba dan kuda juga menghasilkan susu, tetapi masih dalam 

jumlah terbatas. Susu yang berasal dari sapi perah lazim disebut susu, sedangkan 

susu dari ternak yang lain diberi sebutan sesuai dengan nama hewan penghasilnya. 
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Sebagai contoh, susu dari kerbau disebut susu kerbau dan susu dari kambing 

disebut susu kambing (Mohamad, 2002). Susu sapi mengandung semua bahan 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak sapi yang dilahirkan. Susu juga sebagai 

bahan minuman manusia yang sempurna, karena di dalamnya mengandung zat 

gizi dalam perbandingan yang optimal, mudah dicerna dan tidak ada sisa yang 

terbuang (Girisonta, 1995). 

Keburukan dari susu adalah: a) kerusakan yang terjadi akibat pengaruh 

bakteri, dimana bakteri-bakteri yang terkadang terdapat dalam susu yaitu bakteri-

bakteri asam susu yang mengubah gula susu menjadi asam susu, bakteri-bakteri 

pembusuk dan bakteri yang berasal dari kotoran, b) dapat mengandung bibit 

penyakit yang berasal dari binatang penghasil susu sendiri (TBC, sakit mulut dan 

kuku), orang yang memeras susu dan alat yang tidak bersih atau yang dicuci 

dengan air kotor dan c) dapat dicampur dengan bahan lain seperti air, santan, air 

beras atau diambil kepala susunya. Hal-hal yang harus diperhatikan dengan susu 

sapi yang baru dibeli adalah susu itu harus bersih, segera dimasak sesudah 

diterima, sesudah dimasak segera dibiarkan menjadi dingin dan jangan 

mencampur susu lama dengan susu baru (Amalia, 2012). 

 

2.1.2 Komponen Susu 

Susu adalah cairan dari kelenjar susu yang diperoleh dengan cara 

pemerahan sapi selama masa laktasi tanpa adanya penambahan atau pengurangan 

komponen apapun pada cairan tersebut. Secara kimiawi susu tersusun atas dua 

komponen utama, yaitu air yang berjumlah sekitar 87% dan bahan padat yang 

berjumlah sekitar 13%. Pada bahan padat susu terdapat berbagai senyawa kimia, 

baik yang tergolong senyawa zat gizi makro (makronutrien) seperti lemak, protein 
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dan karbohidrat, maupun senyawa zat gizi mikro (mikro nutrien) seperti vitamin 

dan mineral serta beberapa senyawa lainnya (Mohamad, 2002). 

Susu merupakan makanan yang hampir sempurna bagi mahluk hidup yang 

baru lahir ke dunia, dimana susu merupakan satu-satunya sumber makanan 

pemberi kehidupan sesudah kelahiran (Amalia, 2012). 

Tabel 1. Kandungan Gizi Susu Sapi per 100 gram 

Kandungan Zat Gizi Komposisi 

Energi (kkal) 61 

Protein (g) 3,2 

Lemak (g) 3,5 

Karbohidrat (g) 4,3 

Kalsium (mg) 143 

Fosfor (mg) 60 

Besi (mg) 1,7 

Vitamin A (µg) 39 

Vitamin B1 (mg) 0,03 

Air (g) 88,3 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan (Depkes RI, 2005). 

 

2.1.3 Sifat Fisik dan Kimiawi Susu 

a. Kerapatan  

Kerapatan susu bervariasi antara 1,0260 dan 1,0320 pada suhu 20oC, angka 

ini biasanya disebut sebagai “26” dan “32”. Keragaman ini disebabkan karena 

perbedaan kandungan lemak dan zat-zat padat bukan lemak (Amalia, 2012). 

b. Nilai pH 

Nilai pH susu segar berada di antara pH 6,6 - 6,7 dan bila terjadi cukup 

banyak pengasaman oleh aktivitas bakteri, angka-angka ini akan menurun secara 

nyata. Bila pH susu naik di atas 6,6 - 6,8 biasanya hal itu dianggap sebagai tanda 

adanya mastis pada sapi, karena penyakit ini menyebabkan perubahan 

keseimbangan mineral dalam susu (Amalia, 2012). 
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c. Warna 

Warna susu yang normal adalah putih sedikit kekuningan. Warna susu dapat 

bervariasi dari putih kekuningan hingga putih sedikit kebiruan. Warna putih 

sedikit kebiruan dapat tampak pada susu yang memiliki kadar lemak rendah atau 

pada susu skim (Mohamad, 2002). 

Warna putih dari susu diakibatkan oleh dispersi yang merefleksikan sinar 

dari globula-globula lemak serta partikel-partikel koloid senyawa kasein dan 

kalsium posfat. Warna kekuningan disebabkan karena adanya pigmen karoten 

yang terlarut di dalam lemak susu. Karoten mempunyai keterkaitan dengan 

pigmen santofil yang banyak ditemuan di dalam tanam-tanaman hijau. Bila 

karoten dan santofil dikonsumsi oleh sapi perah, maka akan ikut dalam aliran 

darah dan sebagian terlarut/bersatu dalam lemak susu (Mohamad, 2002).  

Warna air susu dapat berubah dari satu warna kewarna yang lain, tergantung 

dari jenis ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat dan bahan pembentuk 

warna (Saleh, 2004). 

d. Rasa dan Bau 

Susu segar memiliki rasa sedikit manis dan bau (aroma) khas. Rasa manis 

disebabkan adanya gula laktosa didalam susu, meskipun sering dirasakan ada 

sedikit rasa asin yang disebabkan oleh klorida. Bau khas susu disebabkan oleh 

beberapa senyawa yang mempunyai aroma spesifik dan sebagian bersifat volatil. 

Oleh sebab itu, beberapa jam setelah pemerahan atau setelah penyimpanan, aroma 

khas susu banyak berkurang (Mohamad, 2002). 

 

2.2 Susu Pasteurisasi 

Susu pasteurisasi pada umumnya mudah mengalami kerusakan, maka dari 

itu harus ditangani secara cepat dan tepat. Salah satu cara penanganan susu adalah 
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pasteurisasi. Pengolahan dengan cara pasteurisasi, selain untuk mencegah 

kerusakan pada susu, pengolahan ini juga dimaksudkan untuk memperpanjang 

daya simpan susu, yaitu dengan meminimalkan kerusakan zat gizi susu serta 

meningkatkan cita rasa tertentu. 

Pasteurisasi merupakan suatu proses dengan meminimumkan kemungkinan 

resiko kesehatan yang timbul dari mikroorganisme patogenik dalam susu dengan 

perlakuan panas (Early, 1992). Menurut Shearer, dkk., (1992), pengolahan susu 

memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu (1) membunuh bakteri patogen melalui 

pasteurisasi, (2) menjaga kualitas produk tanpa kehilangan atau penurunan nyata 

pada flavor, bentuk, kandungan fisik dan nutrisi, dan (3) mengendalikan secara 

selektif pertumbuhan organisma yang menghasilkan produk/materi/substansi tidak 

dikehendaki. Sehingga pabrik pengolahan susu menjalankan prosedur pengolahan 

secara efektif yang ditujukan untuk mencegah kontaminasi bakteri pada bahan 

baku susu, mengurangi jumlah bakteri di dalam susu dan menjaga atau 

melindungi finished product dari potensi rekontaminasi melalui penanganan yang 

cermat, pengemasan yang memadai dan penyimpanan yang sesuai. 

Pada industri pengolahan susu terdapat 2 (dua) cara melakukan pasteurisasi, 

yakni LTLT dan HTST dengan penjelasannya pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Pasteurisasi LTLT dan HTST 

Jenis Pasteurisasi Penjelasan Suhu 

Pasteurisasi 

Waktu 

LTLT (Low 

Temperature Long 

Time) 

Pemanasan susu pada suhu 

(relatif) rendah dengan 

waktu (relatif) lama 

145 oF 

(63 oC) 

30 menit 

HTST (High 

Temperature Short 

Time) 

Pemanasan susu pada suhu 

(relati) tinggi dengan 

waktu (relatif) singkat 

161oF 

(72 oC) 

15 detik 

Sumber : www.foodsafetysite.com. 

 

http://www.foodsafetysite.com/
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Tabel 3. Standar Mutu Susu Pasteurisasi 

Karakteristik Syarat Cara Pengujian 

a b 

Bau Khas Khas Organoleptik 

Rasa Khas Khas Organoleptik 

Warna Khas Khas Organoleptik 

Kadar lemak % 

(bobot/bobot) min 

2,80 1,50 SP-SMP-248-1980 

Kadar padatan terlarut % 

bobot/bobot) min 

7,7 7,5 SP-SMP-249-1980 

Uji reduktase dengan 

methylen biru 

0 0 SP-SMP-251-1980 

Kadar protein % 

(bobot/bobot) min 

2,5 2,5 SP-SMP-79-1975 

Uji fosfatase 0 0 SP-SMP-250-1980 

T.P.C (Total Plate Count), 

ml, maks. 

3x104 3x104 SP-SMP-250-1975 

Coliform presumptive 

MPH/ml, maks. 

10 10  

Logam berbahaya :    

As, (ppm) maks. 1 1 SP-SMP-193-1977 

Depkes S.I 7 

Pb, (ppm) maks. 1 1 SP-SMP-197-1977 

Depkes S.I 7 

Cu, (pppm) maks. 2 2 SP-SMP-247-1980 

Zn, (ppm) maks. 5 5 SP-SMP-190-1977 

AOAC 25136-25142 

Bahan pengawet Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I 

No. 235/Men.Kes/Per/IV/79 

Catatan : A = Susu pasteurisasi tanpa penyedap cita rasa 

   B = Susu pasteurisasi diberi penyedap cita rasa 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (1995). 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI 01-3951-1995 

tentang produk susu pasteurisasi, yakni produk susu yang dihasilkan dari susu 

segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi yang telah mengalami proses 

pemanasan pada temperatur 63-66°C selama minimum 30 menit atau pada 

pemanasan 72°C selama minimum 15 detik, kemudian segera didinginkan sampai 

10°C, selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum 
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4,4°C. Susu segar ialah cairan yang diperoleh dengan memerah sapi sehat dengan 

cara yang benar, sehat dan bersih tanpa mengurangi atau menambah sesuatu 

komponennya. 

 

2.3 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat 

memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas dan dapat memutus reaksi 

berantai dan radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). Menurut Sofia (2008), 

antioksidan juga didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat 

oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal 

bebas tak reaktif yang relatif stabil. Akan tetapi jika dikaitkan dengan radikal 

bebas yang dapat menyebabkan penyakit, antioksidan didefinisikan sebagai 

senyawa-senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen 

reaktif. 

Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh 

karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam 

tubuh. Fungsi antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil terjadinya 

proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses kerusakan 

dalam makanan, serta memperpanjang masa pemakaian bahan dalam industri 

makanan. Lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan 

dalam kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan makanan (Raharjo, 

2005). 

Antioksidan terbagi menjadi antioksidan enzim dan vitamin. Antioksidan 

enzim meliputi superoksida dismutase, katalase dan glutation peroksidase. 

Antioksidan vitamin lebih populer sebagai antioksidan dibandingkan enzim. 
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Antioksidan vitamin mencakup alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten dan asam 

askorbat (Vitamin C) (Sofia, 2008). 

Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan dan yang 

ketiga adalah senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan 

ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan (Kumalaningsih, 

2006). 

Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) pada panjang gelombang 515 nm. DPPH merupakan 

radikal sintetik yang stabil serta larut dalam pelarut polar seperti metanol dan 

etanol. Selain dengan DPPH, daya antioksidan juga dapat ditentukan dengan 

metode linoleat-tiosianat. Hasil daya antioksidan pada sampel yang diuji 

dibandingkan dengan pembanding vitamin E 1% yang sudah diketahui sebagai 

antioksidan (Rohman, 2005). 

 

2.3.1 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Menurut Kartikawati (1999), terdapat tiga macam mekanisme kerja 

antioksidan pada radikal bebas, yaitu: 

1. 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. 
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2. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

(betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

3. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

 

Inisiasi  : RH  R* + H* 

Propagasi : R* + O2  ROO* 

    ROO* + RH  ROOH + R* 

Terminasi : ROO* + RH  non radikal 

    R* + ROO*  non radikal 

    R* + R*  non radikal 

Keterangan: 

R* : Asam lemak radikal 

ROOH : Hidroperoksida asam lemak 

ROO* : Peroksi radikal 

RO* : Alkoksi radikal 

Gambar 1. Mekanisme Reaksi Oksidasi (Nugroho, 2007). 

Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tahap utama yaitu inisiasi, propagasi dan 

terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu 

senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabis dan sangat reaktif akibat 

dari hilangnya satu atom hydrogen. Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi 

radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk radikal 

peroksi. Radikan peroksi akan menyerang asam lemak menghasilkan 

hidroperoksida dan radikal asam lemak baru. Hidroperoksida yang terbentuk 
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bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-

senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton yang 

bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak. Tanpa adanya antioksidan, 

reaksi oksidasi lemak akan mengalami terminasi melalui reaksi antar radikal 

bebas membentuk komplek bukan radikal. Antioksidan yang baik akan bereaksi 

dengan radikal asam lemak segera setelah senyawa tersebut terbentuk (Nugroho, 

2007). 

 

2.4 Jahe (Zingiber officinale Roscoe) 

Tanaman jahe (Zingiber officinale Roscoe) termasuk dalam famili temu-

temuan. Berdasarkan taksonomi tanaman, jahe termasuk divisi Pteridophyta, 

subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledoneae, ordo Scitamineae, famili 

Zingiberaceae, dan genus Zingiber. Jahe merupakan tanaman berbatang semu, 

tinggi 30 cm sampai dengan 1 m, tegak, tidak bercabang, tersusun atas lembaran 

pelepah daun, berbentuk bulat, berwarna hijau pucat dengan warna pangkal 

batang kemerahan. Jahe memiliki akar yang berbentuk bulat, ramping, berserat, 

berwarna putih sampai coklat terang. Tanaman ini berbunga majemuk berupa 

malai muncul di permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit, 

dan sangat tajam (Wardana et al. 2002). 

Di Indonesia ada berbagai macam jenis jahe. Berdasarkan warna, bentuk, 

besarnya rimpang, aroma, jahe dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu jahe gajah, 

jahe emprit dan jahe merah. Jahe gajah memiliki ukuran terbesar dibanding dua 

jenis jahe lain. Jahe tersebut berwarna kuning atau kuning muda, sedangkan 

aromanya kurang tajam dan rasanya kurang pedas. Warna jahe emprit cenderung 

putih sedangkan ukurannya lebih kecil dibanding jahe gajah tetapi lebih besar 

dibanding jahe merah. Jahe emprit memiliki bentuk pipih dengan aroma yang 
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tidak tajam. Jenis terakhir adalah jahe merah (sunti), jahe ini berwarna merah 

muda, aromanya tajam dan rasanya pedas. Jahe merah memiliki ukuran yang 

paling kecil dibanding dua jenis jahe lain (Prayitno, 2002). 

Tabel 4. Komposisi kimia jahe per 100 gram berat kering. 

Komponen Kadar 

Energi (KJ) 1424,0 

Protein (g) 9,1 

Lemak (g) 6,0 

Karbohidrat (g) 70,8 

Serat kasar (g) 5,9 

Total abu (g) 4,8 

Vitamin A (SI) 147 

Thiamin (mg) - 

Niasin (mg) 5 

Vitamin C (mg) 4 

Kalsium (mg) 116 

Magnesium (mg) 184 

Natrium (mg) 32 

Kalium (mg) 1342 

Phospat (mg) 148 

Besi (mg) 12 

Seng (mg) 5 

Sumber : Koswara (1995). 

Jahe seperti halnya jenis rempah-rempah yang lain juga memiliki 

kemampuan mempertahankan kualitas pangan yaitu sebagai antimikrobia dan 

antioksidan. Gingerone dan gingerol berperan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri E. coli dan B. subtilis, sedangkan kemampuan antioksidannya berasal dari 

kandungan gingerol dan shogaol (Uhl, 2000 dalam Irfan, 2008). 

 

2.4.1 Komponen Aktif pada Jahe 

Rimpang jahe beraroma harum dan berasa pedas karena adanya komponen 

6-gingerol dan 6-shogaol yang memiliki aktivitas antioksidan. Pada rimpang jahe 

segar, gingerol merupakan komponen aktif terbesar dan [6]-gingerol sebagai 
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unsur dengan jumlah terbanyak dalam senyawa gingerol. Gingerol akan berubah 

menjadi zingeron pada pemanasan di atas 200oC melalui reaksi retroaldol dengan 

membentuk senyawa aldehid alifatik. Reaksi lain yang dapat merusak gingerol 

adalah reaksi dehidrasi yang menghasilkan shogaol. Reaksi ini berlangsung cepat 

sekali dalam suasana alkalis pada suhu kamar, sedangkan dalam suasana asam 

lambat sekali, tetapi pada suhu yang lebih tinggi akan berlangsung lebih cepat. 

Pada penyimpanan jangka pendek, gingerol relatif stabil tanpa adanya katalis 

seperti asam atau basa kuat. Gingerol paling stabil pada pH 4 dan pada suhu 370C 

(Bhattarai, Tran dan Duke, 2001). Adapun struktur bangun senyawa gingerol dan 

shogaol dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gingerol 

 

 
Shogaol 

Gambar 2. Struktur bangun senyawa gingerol dan shogaol. 

Gingerol, shogaol, dan zingeron dilaporkan mempunyai aktivitas 

antioksidan yang tinggi (Yanishlieva, Sofia dan Heinonen, 2001). Penelitian 

terbaru mengenai ekstrak jahe menunjukkan bahwa gingerol, shogaol, zingeron, 

dan diarilheptanoid mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada α-

tokoferol (Rajalakshmi dan Narasimhan, 1996). 
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Aktivitas antioksidan senyawa gingerol dimulai pada konsentrasi 50 sampai 

200 μM. Pada konsentrasi 50 μM, aktivitas antioksidan 6-gingerol lebih kecil dari 

6-shogaol dan 6-gingerdiol (Kikuzaki dan Nakatani, 1993). Menurut Lee et al., 

(1992) dalam Yusuf (2002), komponen jahe cukup stabil terhadap efek 

pemanasan, dimana aktivitas antioksidan pada jahe masih dua pertiganya setelah 

pemanasan 100oC. Gingerol sebagai komponen bioaktif utama dalam jahe 

merupakan senyawa yang tahan panas sehingga produk dari jahe tidak selalu 

harus berupa minuman. Bentuk produk lain yang menggunakan jahe juga dapat 

memberikan khasiat yang sama, yang penting adalah jumlahnya harus cukup 

banyak untuk mampu bekerja (Zakaria, Wiguna dan Hartoyo, 1999). 

 

2.5 Teh Hijau (Camelia sinensis) 

Teh hijau merupakan jenis minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi 

di dunia setelah air. Teh hijau diperoleh dari tanaman teh (Camellia sinensis) 

kemudian diberi sedikit pemanasan uap dan dikeringkan. Berbeda dengan teh 

hitam pada umumnya, teh hijau tidak melewati proses fermentasi terlebih dahulu 

sebelum proses pengeringan, sehingga komponen-komponen aktif di dalamnya 

tidak rusak (Syah, 2006). 

Teh hijau dibuat dengan cara menginaktivasi enzim oksidase/fenolase yang 

ada dalam pucuk daun teh segar, yaitu dengan cara pemanfaatan uap panas 

sehingga oksidasi terhadap katekin dapat dicegah. Proses pertama dalam 

pembuatan teh hijau adalah proses pelayuan dengan melewatkan daun teh pada 

silinder panas sekitar lima menit. Proses ini bertujuan untuk menghentikan 

aktifitas enzim sehingga dapat menghambat terjadinya proses fermentasi dan 

menurunkan kadar air sekitar 60-70%. Proses selanjutnya adalah proses 

pendinginan, penggulungan daun, pengeringan dan sortasi (Syah, 2006). 
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Tabel 5. Komposisi kimia pucuk muda daun teh. 

Komponen % berat kering (bk) 

Karbohidrat 4 

Polisakarida  

Pati 2-5 

Lainnya 12 

Selulosa 7 

Lignin 6 

Protein 15 

Lemak 3 

Abu 5 

Asam amino  

Teanin 2 

Lainnya 2 

Asam organik  0,5 

Kafein 3-4 

Komponen volatil 0,01 

Asam fenolik  

Teogalin 2 

Lainnya 2 

Leukoantosianin 2-3 

Flavanol  

Epigalokatekin galat 9-13 

Epigalokatekin 3-6 

Epikatekin galat 3-6 

Epikatekin 1-3 

Galokatekin 1-2 

Katekin 1-2 

Flavanol dan glikosidanya 3-4 

Sumber : Robertson (1992). 

Teh hijau memiliki kandungan yang baik karena dalam proses 

pembuatannya, teh jenis ini tidak dikeringkan dengan menggunakan sinar 

matahari tetapi menggunakan teknik pengeringan secara khusus. Berbeda dengan 

teh jenis lainnya yang diproses dengan cara fermentasi sehingga memiliki cita 

rasa dan karakteristik tersendiri. Teh hijau kerap digunakan untuk membantu 

proses pencernaan dan juga karena kemampuannya dalam membunuh bakteri. 

Kandungan polifenol yang tinggi dalam teh hijau dimanfaatkan untuk membunuh 
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bakteri-bakteri perusak dan juga bakteri yang menyebabkan penyakit di rongga 

mulut (penyakit periodontal) (Rohdiana dkk., 2005). 

 

2.5.1 Komponen Aktif pada Teh Hijau 

Komponen-komponen aktif pada teh hijau pada umumnya berupa senyawa-

senyawa polifenol. Tiga kelompok senyawa polifenol utama pada teh yaitu 

katekin, theaflavin dan thearubigin (Shahidi dan Naczk, 1995). Ketiganya 

merupakan konstituen alami teh yang berperan sebagai antioksidan. Selain ketiga 

senyawa tersebut, terdapat pula jenis polifenol yang disebut tannin. Tannin 

merupakan senyawa polifenol bermolekul besar pada teh hijau dengan kadar 

catechin mencapai 90%. 

Konstituen terbesar pada teh hijau, yaitu katekin. Beberapa jenis katekin dan 

turunannya pada teh hijau terdapat dalam jumlah tertentu yang signifikan, 

diantaranya yaitu (-)-epicatechin (EC), (-)-epigallocatechin (EGC),(-)-epicatechin 

gallate (ECG), dan (-)-epigallocatechin gallate (EGCG). EGCG merupakan jenis 

katekin terbanyak (9-13%) dengan aktivitas antioksidan yang sangat baik, yaitu 

bisa melebihi kemampuan antioksidatif dari antioksidan sintetik BHA dan α-

tokoferol. Aktivitas antioksidan katekin dari yang terbesar sampai yang terkecil 

berturut-turut yaitu EGCG, EGC, ECG, lalu EC (Shahidi dan Naczk, 1995). 

Adapun struktur bangun senyawa katekin, epikatekin dan epikatekin galat dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

Teh hijau memiliki khasiat yang sangat banyak dalam dunia kesehatan, 

diantaranya ialah sebagai antiatherogenik, antimikroba, antioksidan, antikanker, 

meningkatkan fungsi imun, meningkatkan laju penurunan berat badan dan 

mengurangi penggumpalan darah (Syah, 2006). Konsumsi teh hijau secara teratur 

dapat melindungi tubuh dari pengaruh kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh 
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radikal bebas. Dengan begitu, penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker, 

penyakit jantung koroner, penurunan fungsi imun, dan sebagainya dapat 

dikurangi. 

 

Katekin 

 

 

Epikatekin 

 

 

Epikatekin galat 

Gambar 3. Struktur bangun senyawa katekin, epikatekin dan epikatekin galat. 

Polifenol dapat membentuk kompleks dengan protein sehingga 

mengakibatkan terjadinya penurunan daya cerna protein yang dikonsumsi. 

Polifenol juga dapat membuat kompleks dengan karbohidrat. Pada pangan 

berbasis kedelai, penambahan senyawa polifenol dapat berguna dalam pengikatan 
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oligosakarida penyebab flatulensi seperti yang dilaporkan oleh Rackis et al., 

(1970) dalam Shahidi dan Naczk (1995). Interaksinya dengan vitamin dan mineral 

menyebabkan penurunan bioavailabilitas dalam tubuh manusia. Aktivitas 

antimikroba pada teh dilaporkan rendah sehingga kurang efektif dalam 

penghambatan mikroba yang tidak diinginkan (Shahidi dan Naczk, 1995). 

 

2.6 Kayu Manis (Cinnamomum burmanii) 

Kayu manis (Cinnamomum burmanii) merupakan jenis tanaman berumur 

panjang penghasil kulit yang ada di Indonesia. Kulit kayu manis sangat berlainan 

sifat dan daya guna. Sebelum masehi, kulit cinnamomum dikenal sebagai sumber 

pewangi untuk membalsam mumi raja-raja mesir serta peningkat cita rasa 

masakan dan minuman. Minyak kayu manis sudah ratusan tahun dikenal di 

belahan dunia barat dan timur sebagai penyembuh reumatik, mencret, pilek sakit 

usus, jantung, pinggang dan darah tinggi. Cinnamomum burmanii yang 

bersinonim dengan Cinnamomum chinese, Cinnamomum dulce dan Cinnamomum 

kiamis ini berasal dari Indonesia. Kayu manis merupakan tanaman asli Indonesia 

yang banyak dijumpai di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Maluku (Rismunandar, 2001). 

Kulit kayu manis merupakan hasil utama dari kayu manis, produk ini berupa 

potongan kulit yang dikeringkan. Menghasilkan produk kayu manis sangat 

sederhana, yaitu cukup dengan penjemuran. Sebelum dijemur, kulit dikikis atau 

dibersihkan dari kulit luar, kemudian dibelah-belah menjadi berukuran lebar 3-4 

cm. Selanjutnya kulit yang sudah bersih ini dijemur dibawah terik matahari 

selama 2-3 hari, kulit dinyatakan kering kalau bobotnya sudah susut sekitar 50%. 

Kulit bermutu rendah karena kadar airnya masih tinggi, kadar air tinggi 

diakibatkan oleh kurangnya waktu penjemuran selain kadar air masih tinggi, mutu 
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kulit dipengaruhi oleh kebersihan tempat penjemuran. Agar dapat menghasilkan 

mutu kulit yang baik, penjemuran sebaiknya dilakukan di bawah sinar matahari 

penuh (Rismunandar dan Paimin, 2001). 

Tabel 6. Komposisi kimia kayu manis per 100 gram 

Kandungan Zat Gizi Komposisi (%) 

Kadar air 7,90 

Minyak atsiri 2,40 

Alkohol ekstrak 10-12 

Abu 3,55 

Serat kasar 20,30 

Karbohidrat 59,55 

Lemak 2,20 

Sumber : Thomas and Duethi (2001). 

 

2.6.1 Komponen Aktif pada Kayu Manis 

Kulit kayu manis (Cinnamomum burmanii) mengandung sinamaldehid, 

eugenol dan senyawa lain seperti flavonoid, tanin, triter-penoid dan saponin. 

Senyawa tersebut memiliki sifat sebagai antioksidan. Daun kayu manis juga 

memiliki komponen yang dapat bersifat sebagai antioksidan. Menurut Lee (2002), 

senyawa sinamaldehid dan sinamil alkohol memiliki aktifitas antioksidan. 

 

Gambar 4. Struktur bangun sinamaldehida (Denniston, 2007) 

Cinnamic aldehyde atau sinamaldehid merupakan senyawa yang terdapat 

dalam kayu manis dan diperoleh dengan cara mengisolasi minyak kayu manis. 

Kandungan cinnamic aldehyde dalam minyak kayu manis sekitar 74% (Clark, 

1991). Lee (2002), menyebutkan bahwa aktifitas antioksidan pada minyak kayu 

manis Cinnamomun zeylanicum adalah sebesar 91,4% DPPH yang ditujukan 
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dengan adanya senyawa mayor, dalam hal ini sinamaldehid sebesar 75,32% dan 

senyawa eugenol sebesar 8,53% yang bersifat antioksidan. 


