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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teh Hitam 

Teh adalah suatu produk yang dibuat dari daun muda (pucuk daun) dari 

tanaman teh Camellia sinensis L. Daun teh mengalami beberapa proses 

pengolahan untuk dapat menjadi produk sepeti teh hitam dan teh hijau. Untuk 

membuatnya, daun biasanya dilayukan dan kemudian digulung dengan alat 

pemutar OTR (Open Top Roller), kemudian dihamparkan ke udara agar 

teroksidasi atau terfermentasi. Daun kemudian dikeringkan dengan udara panas, 

dan dihasilkan teh hitam. 

Teh hitam merupakan hasil pengolahan melalui proses fermentasi. Teh hitam 

banyak digunakan untuk keperluan ekspor. Berdasarkan pengolahan teh hitam 

dibedakan menjadi dua yaitu teh orthodox dan teh Crushing, Tearing, dan Curling 

(CTC). Pengolahan teh CTC adalah suatu cara penggulungan yang memerlukan 

tingkat layu sangat ringan dengan sifat penggulungan yang sangat ringan. Ciri 

fisik yang terdapat pada teh CTC antara lain ditandai dengan potongan-potongan 

yang keriting. Teh CTC memiliki sifat cepat larut, air seduhan berwarna lebih tua 

dengan rasa lebih kuat, sedangkan teh orthodox mempunyai kelebihan dibagian 

quality dan flavor (Soedradjat, 2003). 

Langkah pertama dalam proses pengolahan teh hitam adalah pelayuan. Kemudian 

dilakukan proses penggilingan untuk mengubah pola proses biokimia pada daun 

teh. Fase ini merupakan usaha menciptakan kondisi fisik terbaik untuk  

bertemunya enzim polifenol dengan katekin. Pada saat penggilingan terjadi proses  

perubahan kimia yang merupakan awal dari peristiwa oksidasi katekin menjadi 
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theaflavin, thearubigin, dan theanapthoquinone, yang memberikan ciri khas teh 

hitam (Alamsyah, 2006).  

Tabel 1. 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 volatile 0,01 

Asam fenolik  

     Teogalin 2 

 Lainnya 2 

Leukoantosianin 2-3 

Flavanol  

Epigalokatekin galat  9-13 

Epigalokatekin 3-6 

Epikatekin galat 3-6 

Epikatekin 1-2 

Katekin 1-2 

Flavanol dan glikosidanya 3-4 

Sumber: Robertson (1992) 

 

Tabel 2. Perbedaan Senyawa Kimia pada Daun Teh Segar 

Senyawa kimia Pucuk 
Pucuk 

dan 1 

daun 

Pucuk 

dan 2 

daun 

Pucuk 

dan 3 

daun 

Pucuk 

dan 4 

daun 

Pucuk 

dan 5 

daun 

Polifenol (%) 20,30 20,54 20,59 21,39 16,39 15,86 

Katekin (mg/g) 106,31 95,80 99,23 117,25 109,43 97,41 

Sumber: Lou (1995) 

Enzim polifenol oksidase merupakan bagian terpenting dalam pengolahan teh 

karena bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

pada sebagian atau keseluruhan reaksi yang terjadi selama proses oksidasi. 
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Selama proses tersebut katekin masuk dan mengalami kontak langsung dengan  

enzim polifenol oksidase. Enzim ini merupakan senyawa yang paling bertanggung 

jawab atas oksidasi katekin. Daun teh yang sudah mengalami proses fermentasi 

kemudian dikeringkan yang bertujuan untuk menghentikan proses oksidase 

enzimatis. Suhu 90-95°C yang dipakai untuk mengurangi kadar air 2-3% yang 

membuat teh kering, tahan lama, dan ringan (Alamsyah, 2006).  

Tabel 3. Kandungan Komponen Bioaktif pada Berbagai Jenis Teh 
Komponen (% b/b) Teh Putih Teh Hijau Teh Oolong Teh Hitam 

Total polifenol 21,54 19,18 17,6 16,5 

Total katekin 13,22 12,95 10,3 4,2 

Kafein 4,85 3, 3,7 3,5 

Asam Galat nd 0,09 nd 0,26 

Theflavin nd nd nd 0,94 

Sumber: Hilal dan Engelhardt (2007). Keterangan: ND (tidak terdeteksi) 

Pengolahan teh hitam saat ini menggunakan sistem CTC adalah suatu cara 

penggulungan yang memerlukan tingkat layu yang sangat ringan (kandungan air 

67% sampai 70%), sedangkan cara pengolahan orthodox memerlukan tingkat layu 

yang berat (kandungan air 52% sampai 58%) dengan penggulungan ringan. 

Perbandingan kedua sistem pengolahan teh hitam dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Pengolahan Teh Hitam Sistem Orthodox dan Sistem CTC 

No. Sistem Orthodox Sistem CTC 

1. Derajat layu pucuk 44%-46% Derajat layu pucuk 32%-35% 

2. Ada sortasi bubuk basah Tanpa dilakukan sortasi bubuk basah 

3. Tangkai atau tulang terpisah. 

Disebut badag 

Bubuk basah ukuran hampir sama 

4. Diperlukan pengeringan ECP Pengeringan cukup IBD 

5. Cita rasa air seduhan kuat Cita rasa kurang kuat, air seduhan 

cepat merah 

6. Tenaga kerja banyak Tenaga kerja kecil 

7 Tenaga listrik besar Tenaga listrik kecil 

8. Sortasi kering kurang sederhana Sortasi kering sederhana 

9. Fermentasi bubuk basah 105-120 

menit 

Fermentasi bubuk basah 80-85 menit 

10. Waktu proses pengolahan 

berlangsung lebih dari 20 jam  

Proses pengolahan waktunya cukup 

pendek (kurang dari 20 jam) 
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2.1.2 Grade Teh Hitam 

Mutu teh hitam yang ditunjukan untuk ekspor dibedakan menjadi tuga jenis 

yaitu: mutu I, mutu II, dan mutu lokal. Berdasakan pada kenampakan teh, warna, 

aroma, dan rasa dari seduhan teh terdapat pula perbedaan mutu dalam beberapa 

jenis dan jenis mutu berikut: 

a. Mutu I  mempunyai kenampakan dengan bentuk yang besar, kurang besar 

atau kecil menurut jenisnya mengandung tip (pucuk daun), warna daun 

kehitam-hitaman. Air seduhan berwarna kekuning-kuningan, aroma harum, 

dan rasaya kuat. Ampas seduhan tehnya berwarna merah tembaga kehijauan 

dengan aroma (Soedradjat, 2003). 

b. Mutu II mempunyai kenampakan besar, kurang besar, kecil menurut jenisnya 

persentase daun lebih banyak, warna merah kekuning-kuningan, aroma 

harum, dan rasa kuat (Soedradjat, 2003). 

c. Mutu lokal mempunyai kenampakan bentuk besar, kurang besar, kecil 

tergantung dari jenisnya dengan persentase daun lebih sedikit, warna 

kemerah-merahan dan kurang rata. Air seduhan teh berwarna kuning merah, 

aroma kurang harum, dan rasa kurang kuat. Ampas kehitam-hitaman dan 

aromanya kurang harum (Soedradjat, 2003). 

Menurut Kunarto (2005), spesifikasi grade teh hitam berturut-turut dari 

kualitas terbaik adalah sebagai berikut: 

a. Peco Fanning berwarna hitam dan keriting. PF lolos ayakan 16 mesh 

b. Dust II ukuran partikel sama dengan Dust I, tetapi berasal dari daun dan 

tangkai yang pecah sehingga berwarna agak kemerahan 
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c. Tea wash terdiri dari serabut kulit tangkai yang berwarna coklat 

kekuningan dan lembaran daun lecil yang tidak tergulung 

2.2 Jahe Emprit 
Jahe putih kecil atau jahe emprit ini dikenal dengan nama latin “Zingiber 

officinale var. amarum” dengan bobot rimpang berkisar antara 0,5-0,7 

kg/rumpun. Struktur rimpang kecil dan berlapis-lapis. Daging rimpang memiliki 

warna putih kekuningan. Tinggi rimpang mencapai 11 cm dengan panjang antara 

6-30 cm dan diameter antara 3,27-4,05 cm. Ruas jahe ini kecil dan agak rata 

sampai agak sedikit menggembung dapat dilihat pada Gambar 1. Jahe ini dipanen 

setelah berumur tua (Hapsoh dkk., 2010). Komponen zat gizi jahe (zingiber 

officinale) dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 5. Komponen Zat Gizi Jahe (Zingiber officinale) per 100 gram 

Komponen 
Jumlah 

Jahe segar (bb) Jahe kering (bk) 

Energi (KJ) 184,0 1424,0 

Protein (g) 1,5 9,1 

Lemak (g) 1,0 6,0 

Karbohidrat (g) 10,1 70,8 

Kalsium (mg) 21 116 

Fosfat (mg) 39 148 

Besi (mg) 4,3 12 

Vitamin A (SI) 30 147 

Thiamin (mg) 0,02 - 

Niasin (mg) 0,8 5 

Vitamin C (mg) 4 - 

Serat Kasar (g) 7,53 5,9 

Total abu (g) 3,70 4,8 

Magnesium (mg) - 184 

Natrium (mg) 6,0 32 

Kalium (mg) 57,0 1342 

Seng (mg) - 5 

Sumber: Koswara (1995) diacu dalam Fathona (2011) 

Jahe memiliki kandungan minyak menguap (volatile oil), minyak tidak 

menguap (non volatile oil), dan pati. Minyak yang menguap disebut minyak atsiri. 

Minyak tersebut banyak dimanfaatkan dibidang pangan. Minyak atsiri berwarna 
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kuning, sedikit kental, dan merupakan senyawa pemberi aroma khas pada jahe. 

Minyak tidak menguap disebut oleoresin yang merupakan senyawa pemberi rasa 

pedas dan pahit (Setiawan, 2015). Karakteristik tiga jenis jahe dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

                                          

          Gambar 1. Jahe Emprit Segar       

 Gambar 2. Bubuk Jahe Emprit 

        (Sumber: Dokumentasi Pribadi)                 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Tabel 6. Karakteristik Tiga Jenis Jahe 
Bagian tanaman Jahe gajah Jahe emprit Jahe merah 

Struktur rimpang Besar berbulu Kecil berlapis Kecil berlapis 

Warna irisan Putih 

kekuningan 

Putih kekuningan Jingga muda 

sampai merah 

Berat rimpang (kg) 0,18-2,08 0,10-1,58 0,20-1,40 

Diameter rimpang (cm) 8,47-8,50 3,27-4,05 4,20-4,26 

Kadar minyak atsiri (%) 0,82-1,66 1,50-3,50 2,58-3,90 

Kadar pati (%) 55,0 54,70 44,99 

Kadar serat (%) 6,89 6,59 - 

Kadar abu (%) 6,60 7,39-8,90 7,46 

Sumber: Bermawie, dkk (1997) diacu dalam Fathona (2011) 

Minyak atsiri jahe terdiri dari zingiberol, zingiberen, n-nonyl aldehida, d-

camphen, d-bphellandren, methyl heptanon, sineol, stral, borneol, linalool, asetat, 

kaprilat, phenol, dan chavicol (Handayani dkk., 2015). Gingerol dan shogaol 

mampu bertindak sebagai antioksidan primer terhadap radikal lipida. Gingerol dan 

shogaol mempunyai antioksidan karena mengandung aktivitas antioksidan karena 

mengandung cincin benzene dan gugus hidroksil (Zakaria, 2000). Kandungan 

antioksidan jahe emprit sebesar 5,75 µg/ml (Andriyani dkk., 2015). Kandungan 
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gingerol dan shogaol jahe emprit sebesar 9,055 mg/g lebih tinggi dibandingan 

dengan jahe gajah yaitu 3,735 mg/g (Fathona, 2011). Komponen kimia yang 

berpotensi sebagai antioksidan adalah α-curcumene, α-zingeberene, β-

sesquiphelleandrene, dan β-bisabolene (Mentari, 2016). Struktur kimia yang 

terkandung dalam jahe dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

2.3 Polifenol 

Senyawa fenol dapat di definisikan secara kimiawi oleh adanya satu cincin 

aromatik yang membawa satu (fenol) atau lebih (polifenol) substitusi hidroksil, 

termasuk derifat fungsionalnya. Polifenol adalah kelompok zat kimia yang 

ditemukan pada tumbuhan. Turunan polifenol sebagai antioksidan dapat 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki 

radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas. Berikut adalah struktur dasar polifenol pada Gambar 4. 

Gambar 3. Struktur Kimia pada Jahe (Fathona, 2011) 
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Gambar 4. Struktur Dasar Polifenol (Saifudin dkk., 2011) 
 

Kandungan total polifenol serbuk teh sebesar 25-35% pada berat kering. 

Komponen polifenol terdiri dari flavanol, flavonol glikosida, flavon, asam, dan 

depside. Selama proses pembuatan teh hitam, sekitar 90-95% dari flavanol 

mengalami proses oksidasi enzimatis yang akan mempengaruhi karakteristik dari 

warna seduhan teh, astringencynya, dan rasa yang unik. Secara kimiawi dan 

formasi dari produk oksidasi enzimatis adalah theaflavin dan thearubigin. 

Polifenol yang tidak teroksidasi terutama katekin berperan sangat penting terhdap 

konsentrasi seduhan teh dan berkontribusi terhadap rasa yang khas pada teh hitam 

(Carson dkk., 2002). Senyawa fenol pada teh dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Struktur Komponen Fenol pada Teh (Carson dkk., 2002) 
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Fermentasi enzimatis teh hitam akan menghasilkan pembentuk warna dan 

pigmen yang khas, yaitu theaflavin dan thearubigin. Substrat dari enzim polifenol 

oksidase selama fermentasi terdiri dari katekol dan grup pyrogallol, dan produk 

oksidasi primernya adalah o-quinon yang diikuti oleh kondensasi menjadi 

senyawa polimer yaitu theaflavin dan thearubigin (Ullah 1991). Theaflavin 

terbentuk melalui reaksi oksidasi berpasangan antara katekin jenis katekol 

(epikatekin dan epikatekin galat) dan katekin jenis pyrogallol (epigalokatekin dan 

epigaloketekin galat) (Tanaka dkk., 2009).  

Beberapa turunan fenolik menyebabkan karakteristik panas, tajam (sharp), 

dan sensasi menyengat (stinging) yang gabungannya disebut pungensu. Karakter 

pungent dari jahe segar dan oleoresin jahe disebabkan oleh senyawa fenilkanil 

keton yang merupakan turunan vanillin. Kelompok senyawa ini dikenal dengan 

gingerol (Shaidi dan Naczk, 1995). Selain itu, zingerol dan shogaol juga berperan 

dalam flavor pungent jahe (Hirasa dan Takemasa, 1998).  

2.4 Antioksidan 

Reaksi autooksidasi lemak seperti reaksi berantai lainnya. Mekanisme 

reaksinya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap inisiasi (terjadi pembentukan radikal 

bebas), tahap propagasi (radikal bebas diubah menjadi radikal yang lain), dan 

tahap terminasi (terjadi penggabungan dua radikal membentuk formasi yang 

stabil). Mekanisme autooksidasi tersebut disajikan pada Gambar 6. 

Inisiasi  ROOH → ROO* + H* 

ROOH → RO* + OH* 

2 ROOH → RO* + H2O + ROO* 

Propagasi  R* + O2 → ROO* 

ROO* + R’H → ROOH + R’* 

Terminasi  ROO* + R’OO* → ROOR’ + O2 

RO* + R’ → ROR’ 

Gambar 6. Mekanisme Autooksidasi (Gordon 1990) 
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Macam-macam  zat non gizi:  biogenik amin; senyawa fenol misalnya tirosol, 

hidroksitirosol, valilin, asam vanilat, gingerol, zingeron; senyawa polifenol 

misalnya flavonoid, flavon, flavonol, biflavonoid; tanin misalnya asam galat, 

asam elagat, proantosianin; dan komponen tetrapirolik misalnya klorofil dan 

feofitin (Muchtadi dkk,. 2001).  

Sebagian besar rempah-rempah yang biasa digunakan sebagai flavor 

makanan merupakan sumber senyawa fenol yang menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang baik. Aktivitas antioksidan sebagian besar berasal dari senyawa 

seperti flavonoids, isoflavone, flavones, anthocyanin, catechin, dan isocatechin 

daripada dari vitamin C, vitamin E, dan β-karoten. (Zheng & Wang 2001, diacu 

dalam Hinneburg, Dorman & Hiltunen 2006). 

Aktivitas antioksidan dari senyawa fenol terutama disebabkan oleh sifat 

redoksnya yang memungkinkan fenol berfungsi sebagai senyawa pereduksi, 

pendonor hidrogen, pengikat logam, dan singlet oxygen quenchers. Mekanisme 

kerja antioksidan yang mempunyai gugus fenol adalah dengan cara berintegrasi 

dengan radikal bebas yang terdapat dalam sistem. Reaksi ini terjadi jika radikal 

antioksidan yang dihasilkan cukup stabil atau secara sterik dicegah dari reaksi 

berikutnya, sehingga tidak merupakan inisiator bagi reaksi berikutnya (Fardiaz 

dkk., 1992). Antioksidan fenolik seringkali kehilangan aktivitasnya pada 

konsentrasi yang tinggi bahkan dapat bertindak sebagai prooksidan dengan 

melibatkan diri dalam reaksi inisiasi (Gordon 1990). 

 


