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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Teh herbal adalah minuman yang terbuat dari akar, batang, daun, bunga, biji, 

maupun kulit buah dari suatu tanaman yang memiliki manfaat sebagai tanaman 

obat, mudah larut dalam air panas, serta tidak mengandung kafein, sehingga cocok 

digunakan untuk mengurangi racun di dalam tubuh (Wahyuningsih, 2011). Di 

Indonesia pengobatan dengan memanfaatkan tanaman herbal mulai banyak 

diminati. Masyarakat lebih memilih obat herbal karena harganya yang relatif 

murah dan lebih aman. Ada banyak tanaman herbal yang dapat ditemukan di 

Indonesia dan masih belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya adalah 

tanaman tin. Tanaman  tin ini merupakan tanaman  yang  kurang  dimanfaatkan 

secara  maksimal,  karena tanaman ini  yang paling sering banyak dimanfaatkan 

hanya pada bagian daging buahnya, padahal bagian daunnya dapat dibuat produk 

lain yaitu teh herbal. 

Tanaman tin yang memiliki nama ilmiah Ficus carica Linn merupakan 

keluarga Moraceae yang banyak tumbuh di daerah tropis dan sub tropis. Pohon 

tin sudah banyak dibudidayakan karena dipercaya banyak mengobati berbagai 

penyakit.  Berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini banyak penelitian tentang 

kandungan dan manfaat pohon tin baik daun, buah maupun akarnya. Kandungan 

dari tanaman tin baik berupa daun,buah maupun akarnya, yaitu antara lain: serat, 

vitamin A, C, kalsium, magnesium dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh 

serta kandungan flavonoid, phenolik, dan beberapa senyawa bioaktif seperti 

arabinose, -amirin, -karoten, glikosida, -setosterol dan xantol merupakan 

senyawa antioksidan (Joseph dan Raj, 2011).  Tanaman tin adalah salah satu 
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tanaman yang disebutkan dalam kitab suci Al-Qur’an (Surat At-Tiin ayat 1-3) 

yang memiliki potensi tanamannya dapat dijadikan sebagai obat. Tanaman tin 

juga termasuk tanaman fungsional karena bagian akar, buah, serta daunnya 

memiliki manfaat bagi kesehatan. Bagian yang mudah dimanafatkan yaitu bagian 

daun. Daun tin mengandung cukup banyak flavonoid flavonoid, sehingga 

berpotensi dijadikan obat (Joseph dan Rajh, 2011). Kandungan flavonoid dalam 

daun tin dilaporkan lebih tinggi dibandingkan buahnya sehingga lebih potensial 

sebagai antioksidan (El-Shobaki, 2010). Antioksidan yang terkandung di dalam 

flavonoid memperbaiki bioaktivitas Nitrit Oxide (NO) yang diproduksi oleh sel 

endotel (Davide, 2010). Salah satu fungsi endotel yang penting adalah mensekresi   

Nitrit Oxide (NO). NO ini mempunyai fungsi sebagai vasorelaksasi endotel 

sehingga mempunyai peran penting dalam proses aterosklerosis (Baratawidjaja 

dan Rengganis, 2009). 

Pada proses pembuatan teh herbal tidak lepas dari proses pengeringan. 

Salah satu faktor proses pengeringan adalah suhu dan lama pengeringan. Suhu dan 

waktu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas gizi yang terkandung di dalam 

daun sirsak. Semakin tiggi suhu dan waktu yang digunakan maka akan semakin 

berkurang zat gizi yang terkandung. Hasil penelitian Delvi (2013), menunjukkan 

bahwa pada pengolahan teh herbal daun sirsak suhu yang digunakan dalam proses 

pengeringan yaitu 50°C-70°C dan waktu yang digunakan yaitu, 100 menit-200 

menit. Hasil dari penelitian ini suhu dan lama pengeringan terbaik yang digunakan 

yaitu 60°C dan 180 menit. Hasil penelitian Amiruddin (2013) menunjukkan 

bahwa variasi suhu pengeringan 30C-60°C dapat mempengruhi kadar zat gizi. 

Adri (2013), mengemukakan bahwa pengeringan yang dilakukan pada pembuatan 
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teh dari daun sirsak untuk mendapatkan aktivitas antioksidan dan uji organoletik 

paling baik adalah pengeringan yang dilakukan selama 150 menit dengan suhu 

50°C sebesar 76,6%.  

Proses pengolahan daun tin dalam bentuk seduhan teh herbal dengan 

perlakuan variasi suhu dan lama pengeringan dapat mempengaruhi kadar zat 

gizinya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih dalam terhadap 

karakteristik fisik dan kimia teh herbal dari daun tin dengan variasi suhu dan lama 

pengeringan. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui interaksi antara suhu dan lama pengeringan terhadap 

karakteristik teh herbal daun tin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh suhu pengeringan terhadap karakteristik teh 

herbal daun tin. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lama pengeringan terhadap karakteristik teh 

herbal daun tin.  

4. Untuk mengetahui perlakuan yang menghasilkan teh herbal daun tin 

dengan karakteristik terbaik.  

1.3 Hipotesis 

Adapun hipotesa dari penelitian ini yaitu : 

1. Diduga adanya interaksi antara suhu dan lama pengeringan terhadap 

karakteristik teh herbal daun tin. 

2. Diduga adanya pengaruh suhu pengeringan terhadap karakteristik teh 

herbal daun tin. 
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3. Diduga adanya pengaruh lama pengeringan terhadap karakteristik teh 

herbal daun tin. 

4. Diduga terdapat perlakuan yang menghasilkan teh herbal dengan 

karakteristik terbaik. 

 

 


