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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teh Herbal 

 Herbal  tea  atau  teh  herbal  merupakan  salah  satu  produk  minuman 

campuran  teh  dan  tanaman  herbal  yang  memiliki  khasiat  dalam  membantu 

pengobatan suatu penyakit atau sebagai minuman penyegar tubuh  (Hambali dkk, 

2005). Teh herbal mengandung zat antioksidan yang dikenal dengan sebutan 

polifenol, yang berperan penting dalam pencegahan berbagai macam penyakit. 

Polifenol mempunyai kemampuan menetralisir radikal bebas, suatu produk 

sampingan dari proses kimiawi dalam tubuh yang mengganggu (Lubnan, 2004). 

 Winarsih (2011), menyatakan bahwa teh herbal tidak berasal dari tanaman 

daun teh (Camellia sinensis). Teh herbal bisa dikonsumsi sebagai minuman sehat 

yang praktis tanpa mengganggu rutinitas sehari-hari dan tetap menjaga kesehatan 

dalam tubuh.  Teh herbal yang dibuat diharapkan bisa meningkatkan cita rasa dari 

tiap bahan yang digunakan tanpa mengurangi khasiatnya. Hambali dkk (2005) 

menambahkan bahwa teh herbal biasanya disajikan dalam bentuk kering seperti 

penyajian teh dari tanaman teh. Tanaman obat dalam bentuk  kering  yang  

diformulasikan  menjadi  herbal  tea  dapat  dimanfaatkan  untuk konsumsi  

sehari-hari  oleh  rumah  tangga  maupun  industri.  Proses  pembuatan herbal  

kering  meliputi  pencucian,  pengirisan,  pengeringan,  pengecilan  ukuran, dan  

pengemasan.  Kondisi  proses  tersebut  harus  diperhatikan  untuk  menghindari 

hilangnya  zat-zat  penting  yang  berkhasiat  dari  bahan  segar, dan  berikut  tabel 

syarat teh kering sesuai standar SNI 03-3836-2012: 
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Table 1. Teh Kering Sesuai Standar SNI 03-3836-2012 

No Uraian Persyaratan 

1 Warna 

 

Bau dan rasa 

Hijau, Kekuningan-merah, dan 

keoklatan 

Khas teh 

2 Kadar air Maksimal 8% b/b 

3 Kadar ekstrak dalam air Minimal 32% b/b 

4 Kadar abu total b/b Maksimal 8% b/b 

5 Kadar abu larur dalam air 

dari abu total 

Alkalinitas abu larut dalam 

air 

Serat kasar 

Minimal 45% b/b 

 

Maksimal (1-3)% b/b 

 

Maksimal 16% b/b 

6 Cemaran logam 

Timbal (pb), mg/kg 

Tembaga (Cu), mg/kg 

Seng (Zn), mg/kg 

Timah (Sn), mg/kg 

Raksa (Hg), mg/kg 

Arsen (As), mg/kg 

 

Maksimal 20,0 mg/kg 

Maksimal 150,0 mg/kg 

Maksimal 40,0 mg/kg 

Maksimal 40,0 mg/kg 

Maksimal 0,03 mg/kg 

Maksimal 1,0 mg/kg 

7 Cemaran mikrobia 

Angka lempeng total 

Bakteri Coliform 

 

Maksimal 3x10
3
 koloni/g 

< 3 APM/g 

Sumber: SNI 03-3836-2012 

2.2 Tanaman Tin 

2.2.1  Taksonomi dan Morfologi Tanaman Tin (Ficus carica Linn) 

 Takstonomi tanaman tin berdasarkan Joseph  and  Raj  (2011)  tanaman  tin  

dalam  sistematika tumbuhan diklasifikasikan sebagai  berikut: 

 Divisi : Magnoliophyta  

 Kelas     : Magnoliopsida 

 Ordo    : Rosales  

 Famili  : Moraceae 

 Genus     : Ficus  

 Species     : Ficus carica Linn 
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 Morfologi atau bagian-bagian tanaman tin terdiri dari atas akar, tunas, daun, 

batang, dan buah yang dijelaskan seperti dibawah ini: 

a. Akar  

 Tanaman  tin  mempunyai  akar  berserat  yang  menyebar  hingga  tiga  kali 

diameter  tajuk  tanaman  dan  tipenya  sangat  dangkal  dan  berakar  tunjang  

(Flaishman dkk, 2008).  

b. Tunas 

 Setiap  tunas  terminal  umumnya  memiliki  empat  hingga  lima  daun 

primordial.  Primordia  berkembang  terus  selama  pertumbuhan  pohon.  Tunas  

memanjang dan meristem apikal berkembang menjadi tunas yang menghasilkan  

daun dan perbungaan baru (Flaishman dkk, 2008). 

c. Daun 

 Tanaman tin memiliki daun sederhana, bertekstur kasar dengan panjang 6-

18  cm  dan  lebar  5–15  cm.  Tulang  daun  lateral  pertama  berbentuk  lurus  dan 

menyudut terhadap ibu tulang daun di pangkal daun  dengan membentuk pola tiga 

cabang (tri-veined). Kuncup daun di ujung ranting terlindungi oleh sepasang 

daunyang mudah rontok.  Saat rontok daun meninggalkan getah putih yang 

membekas berupa cincin di buku-buku rantingnya (Flaishman dkk, 2008).  

 
Gambar 1. Daun Tanaman Tin (Ficus carica Linn) 
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d. Batang  

 Tanaman  tin  dapat  mencapai  ketinggian  3-10  m.  Tanaman  Tin  tumbuh 

dengan banyak percabangan. Batang dan cabang sangat sensitif terhadap panas 

dan sinar  matahari.  Kerusakan  yang  terjadi  dapat  berupa  bercak-bercak  putih.  

Jika terluka, batang menghasilkan getah yang berwarna putih. Getah yang  

dihasilkan bersifat  toksik  kepada  manusia.  Batang  muda  bewarna  hijau  muda  

berubahmenjadi kelabu apabila sudah tua. Beberapa varietas mempunyai batang 

berwarna antara hijau dan kelabu (Flaishman dkk, 2008). 

e. Buah 

 Buah Tin muncul di  tunas lateral pada  daun.  Bunga muncul pada cabang 

tunas lateral daun (Dolgun dan Tekintas, 2008). Periode awal pertumbuhan adalah 

dikarakteristikkan  dengan  oleh  pertumbuhan  ukuran  diameter  dan  berat.  Pada 

tahap  ini hampir tidak terdapat perbedaan terhadap akumulasi gula. Tahap kedua 

adalah  tingkat  kematangan  yang  ditandai  dengan  akumulasi  gula  tanpa  ada 

perubahan  ukuran  dan  berat.  Tahap  ketiga  dikarakteristikkan  oleh  percepatan 

ukuran diameter buah, kematangan, serta air dan kandungan gula  (Flaishman dkk, 

2008). 

 
Gambar 2. Buah tin Green Yordan 

 



 

9 
 

2.2.2 Kandungan Kimiawi dan Manfaat Daun Tin 

 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. Daun tin Ficus carica Linn mengandung vitamin  C, E, dan kaya akan 

senyawa fenolik, kandungan senyawa fenol total sekitar 907,02 ± 33,24 mg/100g. 

Kandungan fitokimia dan berbagai senyawa bioaktif terdiri dari senyawa 

arabinose, -amirin, -karoten, glikosida -setosterol, dan xantol (Jeong dkk, 

2009).  

Table 2. Komposisi Kimia dan Nutrisi pada Daun Tin  

No Komponen Jumlah (%) 

1 Kelembapan 65,90 

2 Abu 5,30 

3 Protein 5,90 

4 Lemak 40,81 

5 Serat 4,50 

6 Karbohidrat 17,50 

Sumber: El-Shobaki dkk, 2010 

Table 3. Komposisi Mineral Daun Tin 

No Elemen Konsentrasi (mg/g) 

1 Natrium (Na) 10,63 

2 Kalium (K) 11,32 

3 Seng (Zn) 0,002 

4 Besi (Fe) 1,35 

5 Chromium (Cr) 0,005 

6 Cobalt (Co) 0,017 

7 Tembaga (Cu) 0,01 

8 Nikel (Ni) 0,001 

9 Lead (Pb) 0,05 

10 Mangan (Mn) 0,002 

11 Kalsium (Ca) 9,72 

12 Magnesium (Mg) 6,97 

13 Cadmium (Cd) 0,002 

Sumber: Khan dkk, 2012 

 Semua bagian tanaman tin memiliki manfaat terutama bagian daun yang 

diketahui memiliki banyak senyawa bioaktif,  seperti -sitosterol, saponin, 
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flavonoid, dan tanin. Daun tin mengandung cukup banyak flavonoid, sehinga 

berpotensi dijadikan obat (Joseph dan Rajh, 2011). Daun tin mengandung 

flavonoid, steroid/triterpenoid, alkaloid, dan tanin (Sirisha dkk, 2010: Khrisna 

dkk, 2007). Tanaman Tin (Ficus carica Linn) adalah tanaman yang istimewa 

karena terkandung dalam Firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Tin. Tanaman 

ini memiliki khasiat sebagai pencegah kanker karena mengandung pholyphenols 

tinggi (Vebriansyah dan Angkasa, 2016). Kandungan kimia Ficus carica Linn 

telah diteliti mengandung polifenol, flavonoid, dan antioksidan yang memiliki 

manfaat sebagai zat antioksidan, antibakteri, antivirus, hemostatik, antiinflamasi, 

dan efek antihelmintik (Essid dkk, 2015).  

2.3 Teh Hijau (Camellia sinenss) 

2.3.1 Taksonomi  Teh Hijau (Camellia sinenss) 

 Takstonomi teh hijau berdasarkan Tuminah  (2004)  diklasifikasikan sebagai  

berikut: 

 Divisi : Spermatophyta  

 Kelas     : Dicotyledonae 

 Ordo    : Guttiferales (Clusiales) 

 Famili  : Camelliaceae (Theaceae) 

 Genus     : Camellia  

 Species     : Camellia sinensis 

 

Gambar 3. Teh Hijau (Camellia sinensis) 
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2.3.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Teh Hijau 

 Komposisi senyawa-senyawa teh hijau sangatlah kompleks yaitu protein 

(15-20%); asam amino seperti teanine, tirosin, asam aspartat, glisin, serin, 

triptofan, valin, leusin, arginin (1-4%); karbohidrat seperti pektin, selulosa, 

fruktosa, glukosa, sukrosa (5-7%); lemak dalam bentuk asam linoleat dan asam 

linolenat; sterol dalam bentuk stigmastrerol; vitamin B, C, E; teofilin dan kafein; 

pigmen sepertiklorofil dan karotenoid; senyawa volatile seperti aldehida, lakton, 

alkohol, hidrokarbon, dan ester; mineral dan elemen-elemen lain seperti Ca, Mg, 

Mn, Fe, Cu, Mo, Zn, Na, Se, P, Sr, Co, Ni, F, K, dan Al (5%) (Cabera dkk, 2006). 

Table 4. Kandungan Kimia dalam 100 gram Teh 

No Komponen Jumlah 

1 Kalori 17 Kj 

2 Air 75-80% 

3 Polifenol 25% 

4 Karbohidrat 4% 

5 Serat 27% 

6 Pektin 6% 

7 Kafein 2,5-4,5% 

8 Protein 20% 

Sumber: Syah, 2006  

 Keunggulan teh hijau terletak pada kandungan kimianya seperti polifenol. 

Polifenol dalam teh hijau mampu mengurangi risiko penyakit kanker. Kemampuan 

antioksidannya mampu membantu mengontrol aktivitas radikal bebas, yaitu 

senyawa tidak stabil dapat merusak sel dan berdampak sebagai sumber penyakit. 

Efek radikal bebas tidak hanya menyebabkan penyakit kanker, tetapi juga dapat 

menimbulkan efek buruk seperti penuaan diri (Soraya, 2002). Teh hijau digunakan 

untuk membantu proses pencernaan dan kemampuannya dalam membunuh bakteri. 

Kandungan polifenol yang tinggi dalam teh hijau dimanfaatkan untuk membunuh 

bakteri perusak dan bakteri juga yang menyebabkan penyakit di rongga mulut. 
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Konsumsi teh hijau dipercaya memiliki efek dapat menurunkan penyakit 

pneumonia (Watanabe, 2009). 

2.4 Pengeringan 

 Pengeringan  merupakan  proses  pengeluaran  air  dari  suatu  bahan  

pangan menuju kadar air kesetimbangan dengan udara sekeliling atau pada tingkat 

kadar air  tertentu  sehingga  mutu  pangan  dapat  ditingkatkan  dan  mencegah  

serangan jamur  dan  aktivitas  serangga.  Pengeringan  juga  dapat  diartikan  

sebagai  proses pemisahan  atau  pengeluaran  air  dari  suatu  bahan.  Pengeringan  

telah  banyak dilakukan  dalam  pengolahan  hasil  pertanian  dan  bahan  pangan  

dengan menggunakan energi matahari, pemanasan, penganginan, perbedaan 

tekanan  uap, dan pengeringan beku (Efendi, 2009). 

 Pato  dan  Yusmarini  (2004),  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi  kecepatan  pengeringan  dari  suatu  bahan  pangan  adalah  luas  

dari permukaan  dan  suhu  pemanasan  semakin  tinggi  suhu  yang  digunakan  

semakin cepat  bahan  menjadi  kering.  Berkurangnya  air  dalam  bahan  pangan 

menyebabkan kandungan  senyawa  seperti  protein,  karbohidrat,  lemak,  dan  

mineral konsentrasinya akan meningkat tetapi vitamin dan zat warna berkurang. 

Proses pengeringan diperoleh dengan cara penguapan air yaitu dengan 

menurunkan kelembaban udara dengan mengalirkan udara panas di sekeliling 

bahan, sehingga tekanan uap air bahan akan lebih besar daripada tekanan uap air 

di udara. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan terjadinya aliran uap air 

dari bahan ke udara. Kecepatan pengeringan maksimum dipengaruhi oleh 

percepatan pindah panas dan pindah massa selama proses pengeringan. Faktor-
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faktor yang mempengaruhi kecepatan pindah panas dan massa adalah sebagai 

berikut (Estiasih dkk, 2009). 

1. Luas Permukaan 

Bahan pangan yang akan dikeringkan mengalami pengecilan ukuran, baik 

dengan cara diiris, dipotng atau digiling. Proses pengecilan ukuran akan 

mempercepat proses pengeringan. Hal ini disebabkan pengecilan ukuran akan 

memperluas permukaan bahan, air lebih mudah berdifusi dan menyebabkan 

penurunan jarak yang harus ditempuh oleh panas. 

2. Suhu 

Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan 

pangan, maka semakin cepat pindah panas ke bahan pangan tersebut dan semakin 

cepat pula penguapan air dari bahan pangan. Proses pengeringan, air dikeluarkan 

dari bahan pangan dapat berupa uap air. Uap air tersebut harus segera dikeluarkan 

dari atmosfer di sekitar bahan pangan yang dikeringkan. Jika tidak segera keluar, 

udara di sekitar bahan pangan akan menjadi jenuh oleh uap air, sehingga 

memperlambat penguapan air dari bahan pangan. 

3. Kecepatan pergerakan udara 

Semakin cepat pergerakan udara atau sirkulasi udara, maka prses 

pengeringan akan semakin cepat. Prinsip ini menyebabkan beberapa proses 

pengeringan menggunakan sirkulasi udara atau udara yang bergerak seperti 

pengering kabinet, tunnel dryer, pengering semprot dan lain-lain. 

4. Kelembaban udara (RH) 

Semakin kering udara (kelembaban semakin rendah), maka kecepatan 

pengeringan semakin tinggi. Kelembaban udara akan menentukan kadar air akhir 
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bahan pangan setelah dikeringkan. Proses penyerapan akan terhenti sampai 

kesetimbangan kelembaban nisbi bahan pangan tercapai. Kesetimbangan nisbi 

bahan pangan adalah kelembaban pada suhu tertentu di mana tidak terjadi 

penguapan air dari bahan pangan ke udara dan tidak terjadi penyerapan uap air 

dari udara oleh bahan pangan. 

5. Tekanan atmosfer 

Pengeringan pada kondisi vakum menyebabkan pengeringan lebih cepat 

atau suhu yang digunakan untuk suhu pengeringan dapat lebih rendah. Suhu 

rendah dan kecepatan pengeringan yang tinggi diperlukan untuk mengeringkan 

bahan pangan yang peka terhadap panas. 

6. Penguapan air 

Penguapan atau evaporasi merupakan penghilangan air dari bahan pangan 

yang dikeringkan sampai diperoleh produk kering yang stabil. Penguapan yang 

terjadi selama proses pengeringan tidak menghilangkan semua air yang terdapat 

dalam bahan pangan. 

Terdapat beberapa metode pengeringan yaitu: 

a. Pengeringan secara langsung di bawah sinar matahari 

Pengeringan dengan metode ini dilakukan pada tanaman yang tidak sensitif 

terhadap cahaya matahari. Pengeringan terhadap sinar matahari sangat umum 

untuk bagian daun, korteks, biji, serta akar. Bagian tanaman yang mengandung 

flavonoid, kuinon, kurkuminoid, karotenoid, serta beberapa alkaloid yang cukup 

mudah terpengaruh cahaya, umumnya tidak boleh dijemur di bawah sinar 

matahari secara langsung. Kadangkala suatu simplisia dijemur terlebih dahulu 

untuk mengurangi sebagian besar kadar air, baru kemudian dikeringkan dengan 
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panas atau digantung di dalam ruangan. Pengeringan dengan menggunakan sinar 

matahari secara langsung memiliki keuntungan yaitu ekonomis. Namun lama 

pengeringan sangat bergantung pada kondisi cuaca. 

b. Pengeringan di ruangan yang terlindung dari cahaya matahari namun tidak 

lembab. 

Pengeringan dipakai untuk bagian simplisia yang tidak tahan terhadap 

cahaya matahari. Pengeringan dengan metode ini harus memperhatikan sirkulasi 

udara dari ruangan. Sirkulasi yang baik akan menunjang proses pengeringan yang 

optimal. Pengeringan dengan cara ini memiliki keuntungan yaitu ekonomis, serta 

untuk bahan yang tidak tahan panas atau cahaya matahari cenderung lebih aman. 

Pengeringan dengan cara ini cenderung membutuhkan waktu yang lama dan jika 

tidak dilakukan dengan baik, akan mengakibatkan tumbuhnya kapang. 

c. Pengeringan dengan menggunakan oven 

Pengeringan menggunakan oven, umumnya akan menggunakan suhu antara 

30°-90°C. Terdapat berbagai macam jenis oven, tergantung pada sumber panas. 

Pengeringan dengan menggunakan oven memiliki keuntungan berupa: waktu 

yang diperlukan relatif cepat, panas yang diberikan relatif konstan. Kekurangan 

dari teknik ini adalah biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan pengeringan 

alami. 

d. Pengeringan dengan menggunakan oven vakum.  

Pengeringan dengan menggunakan oven vakum merupakan cara 

pengeringan terbaik, karena tidak memerlukan suhu yang tinggi sehingga 

senyawa-senyawa yang tidak tahan panas dapat bertahan. Alat memerlukan biaya 

paling mahal dibandingkan dengan  pengeringan yang lain. 
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e. Pengeringan dengan menggunakan kertas/ kanvas 

Pengeringan ini dilakukan untuk daun dan bunga. Pengeringan ini bagus 

untuk mempertahankan bentuk bunga/daun serta menjaga warna simplisia. 

Pengeringan dengan cara ini dilakukan dengan mengapit bahan simplisia dengan 

menggunakan kertas/kanvas. Pengeringan ini relatif ekonomis dan memberikan 

kualitas yang bagus, namun untuk kapasitas produksi skala besar tidak ekonomis 

(Rosyid, 2013). 

2.4.1  Cabinet Dryer 

 Pengering kabinet (cabinet dryer) merupakan salah satu alat pengering 

yang sering digunakan untuk mengeringkan buah-buahan dan sayur-sayuran. 

Prinsip kerja cabinet dryer yaitu dapat beroperasi dalam keadaan vakum dan 

dengan pemanasan yang tidaklangsung. Uap dari zat padat dikeluarkan dengan 

ejector atau pompa vakum. Pengering zat padat memerlikan waktu sangat lama 

dan siklus pengeringan panjang yaitu 4-8 jam per tumpak. Selain itu juga 

digunakan sirkulasi tembus, tetapi tidak ekonomis karena pemendekan siklus 

pengeringan tidak akan mengurangi biaya tenaga kerja diperlukan setiap tumpak 

(Anonim, 2011). 

2.5 Kadar Air 

 Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry 

basis). Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan 

pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada 

bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan menentukan kesegaran dan daya 

awet bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya 
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bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi 

perubahan pada bahan pangan. Kadar air setiap bahan berbeda tergantung pada 

kelembaban suatu bahan. Semakin lembab tekstur suatu bahan, maka akan 

semakin tinggi persentase kadar air yang terkandung di dalam bahan (Winarno, 

2004).  

 Prinsip metode penetapan kadar air dengan oven biasa atau 

Thermogravimetri yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan 20 

pemanasan pada suhu 105
o
C. Penimbangan bahan dengan berat konstan yang 

berarti semua air sudah diuapkan dan cara ini relatif mudah dan murah. 

Penyerapan air atau uap ini dapat menggunakan kapur aktif, asam sulfat, silika 

gel, kalium klorida, kalium hidroksida, kalium sulfat (Sudarmadji dkk, 2007). 

2.6 Kadar Abu 

Kadar abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. 

Kandungan kadar abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan. Kadar 

abu ada hubungannya dengan mineral. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan 

dapat berupa dua macam garam yaitu garam organik dan anorganik. Garam 

organik misalnya garam-garam asam mallat, oksalat, asetat, pektat. Sedangkan 

garam anorganik antara lain dalam bentuk garam fosfat, karbonat, khlorida, sulfat 

dan nitrat (Sudarmadji dkk, 2007). 

 Penentuan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan 

komponen yang tidak mudah menguap (komponen anorganik atau garam mineral) 

yang tetap tinggal pada pembakaran dan pemijaran senyawa organik (Nurilmala, 

2006). Semakin rendah kadar abu suatu bahan, maka semakin tinggi 

kemurniannya. Nilai kadar abu yang tinggi maupun rendah pada suatu bahan 
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antara lain disebabkan oleh kandungan mineral yang berbeda pada sumber bahan 

baku dan juga dapat dipengaruhi oleh proses demineralisasi pada saat pembuatan 

(Sudarmaji dkk, 2007). 

2.7 Antioksidan 

 Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisir atau meredam 

dampak negatif dari adanya radikal bebas. Radikal bebas itu sendiri merupakan 

suatu molekul yang mempunyai kumpulan elektron yang tidak berpasangan pada 

suatu lingkaran luarnya. Manfaat dari antioksidan untuk menangkal dari radikal 

bebas ini yang menjadikan antioksidan sangat banyak diteliti oleh para peneliti. 

Berbagai hasil penelitian, antioksidan dilaporkan dapat memperlambat proses 

yang dapat diakibatkan oleh radikal bebas seperti adanya  tokoferol, askorbat, 

flavonoid, dan adanya likopen (Andriani, 2007) 

 Sumber  –  sumber  antioksidan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  manusia 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) antioksidan yang sudah ada di dalam tubuh 

manusia  yang  dikenal  dengan  enzim  antioksidan  (SOD,  GPx,  dan  CAT),  (2) 

antioksidan  sintesis  yang  banyak  digunakan  pada  produk  pangan  (BHA, 

BHT,  PG,  dan  TBHQ), (3)  antioksidan  alami  yang  diperoleh  dari  bagian  –

bagian tanaman seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk 

sari, juga dapat diperoleh dari hewan dan mikroba. Jenis antioksidan yang banyak 

didapatkan dari bahan alami berupa vitamin C dan E, beta karoten, pigmen seperti 

antosianin dan klorofil, flavonoid dan polifenol (Ardiansyah, 2007) 

 Antioksidan  memiliki  fungsi  utama  sebagai  upaya  untuk  memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses  

kerusakan  dalam  makanan,  memperpanjang  masa  pemakaian  dalam  industri  
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makanan,  meningkatkan  stabilitas  lemak  yang  terkandung  dalam  makanan  

serta mencegah  hilangnya  kualitas  sensori  dan  nutrisi.  Lipid  peroksidasi  

merupakan salah  satu  faktor  yang  cukup  berperan  dalam  kerusakan  selama  

dalam penyimpanan dan pengolahan makanan (Hernani dan Raharjo, 2005). 

2.7.1 Flavonoid  

 Flavonoid adalah kelompok penting polifenol. Senyawa ini pada 

umumnya terdapat pada tanaman dan merupakan pigmen pada tanaman tingkat 

tinggi (Singh, 2002). Struktur kimia flavonoid didasarkan pada kerangka C15, 

terdiri atas dua cincin benzena yang dihubungkan dengan rantai 3 karbon, yaitu C 

6-C3-C6 (Pengelly, 2004). Kerangka ini dapat memiliki 3 macam bentuk struktur 

yaitu flavonoid, isoflavonoid, dan neoflavonoid. Perbedaan struktur ketiganya 

adalah pada letak gugus fenil rantai propana (C3), yaitu berturut-turut 2-, 3-, dan 

4-fenil benzopiran (Marais dkk, 2006). 

   

(1)   (2)  (3) 

Gambar 4. Struktur flavonoid (1), isoflavonoid (2), dan neoflavonoid (3) (Marais 

dkk, 2006). 

 Flavonoid berperan pada berbagai aktivitas biologis. Menurut para peneliti 

kanker di UCLA, perokok yang mengonsumsi makanan yang mengandung 

flavonoid dapat mengurangi risiko penyakit kanker paru-paru (Irwin, 2008). 

Flavonoid terbukti mempunyai efek biologis antioksidan yang sangat kuat yaitu 

sebagai antioksidan yang dapat menghambat penggumpalan keping-kepingsel 
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darah, merangsang pembentukan produksi nitrit oksida (NO) yang berperan 

melebarkan pembuluh darah (vasorelaction) dan juga menghambat pertumbuh 

ansel kanker (Winarsi, 2007). Flavonoid memiliki sifat rentan terhadap 

pemanasan,  Proses pemanasan mengakibatkan penurunan kadar total flavonoid 

sebesar 15%-78%. Flavonoid merupakan senyawa fenol yang mempunyai sistem 

aromatik yang terkonjungsi. Sistem aromatik terkonjungsi mudah rusak pada suhu 

tinggi (Saadah dkk, 2017). 

2.8 Metode DPPH 

Radikal bebas yang biasa digunakan sebagai model dalam mengukur daya 

penangkapan radikal bebas adalah 1,1- difenil-2-pikrihidazil. 1,1- difenil-2-

pikrihidazil merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila 

digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas cukup 

dilarutkan dan bila disimpan dalam keadaan kering dengan kondisi penyimpanan 

yang baik akan stabil selama bertahun-tahun. Nilai absorbansi DPPH berkisar 

antara 515-520 nm. Metode peredaman radikal bebas DPPH didasarkan pada 

reduksi dari larutan methanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh 

penghambatan radikal bebas. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu 

dengan bahan pendonor elektron maka DPPH akan tereduksi, menyebabkan 

warna ungu akan memudar dan digantikan warna kuning yang berasal dari gugus 

pikril (Tristantini dkk, 2016). 

Untuk uji aktivitas antiradikal metode yang paling umum digunakan 

adalah metode DPPH. Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal 

seperti transfer hidrogen sekaligus juga untuk mengukur aktivitas penghambatan 

radikal bebas. Metode ini sangat cocok untuk skrining awal berbagai sampel 
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terutama ekstrak tumbuhan. Campuran reaksi berupa larutan sampel dan DPPH 

yang dilarutkan dalam etanol absolut dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 

menit dan dibaca pada panjang gelombang 517 nm (Pezzuto dan Park, 2002). 

Metode ini sering digunakan untuk mendeteksi kemampuan anti radikal suatu 

senyawa sebab hasilnya terbukti akurat, reliabel, relatif cepat dan praktis 

(Yuswantini, 2009). 

Metode penangkapan radikal DPPH memiliki kelebihan antara lain 

pereaksi tidak selektif sehingga senyawa dengan gugus fungsi dari antioksidan 

lemah pun dapat diidentifikasi dan waktu stabil setelah terjadi reaksi cukup 

memadai untuk di analisis. Metode DPPH dapat digunakan pada pelarut organik 

berair maupun nonpolar, maka antioksidan hidrofilik maupun lipofilik dapat di uji 

aktifitasnya (Nuraziza dkk, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


