
I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai : (1) Latar Belakang , (2) Identifikasi 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Kerangka Pemikiran, 

(6) Hipotesis dan (7) Tempat dan Waktu Penelitian. 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia akhir-akhir ini 

meningkat, bahkan beberapa bahan alam telah diproduksi secara fabrikasi dalam 

skala besar. Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek samping lebih kecil 

dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia, disamping itu harganya 

lebih terjangkau. Delapan puluh persen penduduk Indonesia hidup di pedesaan dan 

kadang sulit dijangkau oleh tim medis dan obat-obat modern. Mahalnya biaya 

pengobatan modern menyebabkan masyarakat kebanyakan berpaling ke obat 

tradisional yang berasal dari alam.Salah satu bentuk obat tradisional adalah 

minuman herbal. 

Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang 

bermanfaat bagi tubuh. Minuman herbal biasanya dibuat dari rempah-rempah atau 

bagian dari tanaman, seperti akar, batang, daun, bunga, atau umbi. Minuman 

herbal dipercaya memiliki khasiat yang bermanfaat untuk penyembuhan 

penyakit.Khasiat tersebut berasal dari bahan aktif yang terkandung dalam tanaman. 

Salah satu minuman herbal yang tedapat di indonesia yaitu minuman teh.Teh 

merupakan minuman yang sangat digemari oleh masyarakat hampir di 

seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Masyarakat sangat menggemari 

teh.tidak hanya karena rasa dan aromanya yang khas, tetapi teh juga dipercaya 



memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh. Dewasa ini, teh telah mengalami banyak perkembangan yaitu tidak hanya 

terbuat dari daun teh. Teh yang dibuat selain dari daun teh (Camellia sinensis) 

disebut dengan teh herbal (Winarsi, 2007).  

Teh herbal merupakan salah satu produk minuman campuran teh dan tanaman 

herbal yang memiliki khasiat dalam membantu pengobatan suatu penyakit atau 

sebagai penyegar (Hambali dkk., 2006). 

Daun sirih  (Piper betle L.) merupakan tanaman yang sangat banyak memiliki 

fungsi karena banyak sekali kegunaannya, antara lain digunakan untuk pengobatan 

berbagai macam penyakit diantaranya obat sakit gigi dan mulut, sariawan, abses 

rongga mulut, luka bekas cabut gigi, penghilang bau mulut, batuk dan serak, hidung 

berdarah, keputihan, wasir, tetes mata, gangguan lambung, gatal-gatal, kepala 

pusing, jantung berdebar dan trachoma (Syukur dan Hernani, 1999). 

Kandungan dari daun sirih yaitu minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, fenol dan 

steroid (Mursito, 2003). Terdapat pula katekin dan tannin yang 

termasuk senyawa polifenol. Selain itu, daun sirih juga mengandung enzim diastase 

dan gula. Biasanya, daun sirih muda mengandung diastase, gula dan minyak atsiri 

lebih banyak dibandingkan dengan daun sirih tua (Damayanti, 2003). 

Teh herbal di Indonesia umumnya diproses dengan mengacu pada teknik 

pembuatan teh hijau, karena belum memliki standar atau teknik tersendiri. 

Pengolahan teh hijau herbal dari daun teh melalui tahap-tahap proses pelayuan, 

penggulungan, penggilingan, dan fermentasi (reaksi oksidasi enzimatis) serta 



pengeringan untuk proses pembuatan teh hitam, sedangkan untuk proses teh herbal 

dilakukan tanpa penggilingan dan fermentasi (Damayanti, 2003). 

Pengolahan teh herbal berdasarkan metode pengolahan Thailand terdiri atas 

proses pemotongan atau perajangan daun segar, pengukusan atau pencucian dengan 

air panas, penganginan, pemanggangan atau penyangraian, perajangan daun agar 

memar, dan pengeringan dengan udara panas (TAS 3000-2009). 

Salah satu cara dalam pengolahan makanan yaitu dengan cara pengeringan. 

Secara tradisional, makanan dikeringkan dengan sinar matahari tetapi sekarang 

beberapa makanan didehidrasi dibawah kondisi pengeringan yang terkendali 

dengan menggunakan aneka ragam metoda pengeringan 

salah satunya dengan menggunakan oven. 

Proses pengeringan bertujuan untuk menurunkan air sampai batas tertentu, 

sehingga teh dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, serta menghentikan 

proses oksidasi enzimatis pada saat komposisi zat-zat pendukung kualitas mencapai 

keadaan optimal, membunuh bakteri dan mikroba patogen, memberikan warna 

hitam pada penampakan teh serta memudahkan dalam proses sortasi. Pengeringan 

bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga diperoleh teh kering dan proses 

fermentasi berhenti, dengan demikian sifat-sifat teh tidak berubah, karena proses 

fermentasi berhenti (Loo, 1982). 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 



1. Apakah metode pengolahan berpengaruh terhadap karakteristik seduhan teh 

herbal daun sirih. 

2. Apakah suhu pengeringan berpengaruh terhadap karakteristik seduhan teh herbal 

daun sirih. 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pengolahan dan suhu pengeringan yang 

berpengaruh terhadap karakteristik seduhan teh herbal daun sirih. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode 

pengolahan dan suhu pengeringan yang tepat terhadap karakteristik seduhan teh 

herbal daun sirih, mengetahui pengaruh metode pengolahan dan suhu pengeringan 

yang berbeda terhadap karakteristik seduhan teh herbal dari daun sirih, dan menguji 

sifat organoleptik seduhan teh herbal dari daun sirih. 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

metode pengolahan dan suhu pengeringan terhadap produk teh herbal daun sirih 

serta dapat memberikan informasi baru tentang pengolahan daun sirih.  

1.5. Kerangka Pemikiran 

Teh herbal merupakan istilah umum yang digunakan untuk minuman yang 

bukan berasal dari tanaman teh, Camellia sinensis. Teh herbal lebih aman 

dikonsumsi karena tidak mengandung alkaloid yang dapat mengganggu kesehatan 

seperti kafein. Teh herbal dibuat dari bebungaan, bebijian, dedaunan, atau akar dari 

beragam tanaman (Yudana, 2004). Teh herbal dikonsumsi layaknya minuman teh, 

diseduh dan disajikan seperti teh biasa.  



Hasil penelitian Delvi (2013), menunjukkan bahwa pada pengolahan teh 

herbal daun sirsak suhu yang digunakan dalam proses pengeringan yaitu 50°C, 

60°C  dan 70°C dan waktu yang digunakan yaitu, 100 menit, 180 menit dan 200 

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

yaitu 60°C dan 180 menit. 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. 

Menurut Laelasari (2015), dalam penelitiannya, metode pengolahan yang 

digunakan untuk pembuatan teh herbal  daun murbei mengacu pada pembuatan teh 

hijau dan berdasarkan standar pengolahan teh herbal daun murbei dalam Thai 

Agricultural Standard. Suhu pengeringan yang digunakan adalah 400C, 500C, dan 

600C dengan lama pengeringan 60 menit. 

Berdasarkan hasil penelitian Kencana, dkk (2013), pengolahan teh herbal dari 

daun katuk melalui tahap-tahap proses pelayuan, pengeringan, dan penggilingan. 

Suhu pengeringan yang digunakan adalah 500C, 600C, dan 700C dan lama 

pengeringan 60 menit, 120 menit dan 180 menit. 

Menurut Mutiarawati (2012), trimming adalah mengambil bagian-bagian 

yang tidak dikehendaki seperti daun, tangkai atau akar yang tidak dikehendaki. 

Menurut Muchtadi (2010), pencucian terhadap buah dan sayur bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel, residu fungisida/insektisida dan 

memperoleh penampakan yang baik. Pencucian ini dapat dilakukan baik dengan 

menggunakan air. 



Pelayuan bertujuan untuk mengurangi kadar air hingga 70%, daun teh 

ditempatkan diatas loyang logam, selama proses pelayuan terjadi perubahan kimia, 

seperti berkurangnya kandungan zat padat, berkurangnya pati dan gum, naiknya 

kadar gula, berkurangnya protein, naiknya asam amino, terjadinya pembongkaran 

protein menjadi asam-asam amino. Senyawa katekin tidak mengalami perubahan 

salama pelayuan, tetapi karena kandungan air turun maka kadar katekin menjadi 

tinggi (Putratama, 2009).  

Afrianti (2008), di dalam bukunya menjelaskan bahwa blansing adalah 

perlakuan panas pada bahan pangan yang dapat dilakukan dengan merendam bahan 

dalam air panas atau pemberian uap air pada bahan pangan. Blansing merupakan 

sauatu perlakuan pemanasan dengan menggunakan suhu 60-75° C, dengan waktu 

kurang dari 10 menit.  

Penggulungan bertujuan untuk membuat daun memar dan dinding sel rusak, 

sehingga cairan sel keluar dipermukaan daun dengan merata. Penggulungan ini 

dilakukan dengan tangan atau dengan alat yang berbentuk bola dan terbuat dari 

kayu (Kementrian Pertanian, 2012).  

Afrianti (2008), menyatakan bahwa pengeringan adalah cara untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air yang terkandung dalam 

bahan pangan dengan menggunakan energi panas.  

Prasetyo dan Inoriah (2013) menerangkan bahwa tujuan pengeringan adalah 

untuk mendapatkan produk yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan 

dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan 

reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan produk.  



Suhu pengeringan tergantung pada jenis herbal dan cara pengeringannya. 

herbal dapat dikeringkan pada suhu 30-90° C, tetapi suhu yang terbaik adalah 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 (Departemen Kesehatan RI, 1985).  

Pada tahap awal proses pengeringan senyawa fenol cenderung mengalami 

penurunan sangat cepat disebabkan karena selama pengeringan senyawa fenol 

mengalami oksidasi oleh enzim polifenol oksidase menjadi kuinon 

(Grafianita.2011). 

1.6. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diajukan hipotesis bahwa : 

1. Diduga metode pengolahan berpengaruh terhadap karakteristik teh herbal daun 

sirih. 

2. Diduga suhu pengeringan berpengaruh terhadap karakteristik teh herbal daun 

sirih 

3. Diduga terdapat interaksi antara metode pengolahan dan suhu pengeringan 

terhadap karakteristik teh herbal daun sirih. 

1.7. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, 

Universitas Pasundan, Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, dimulai pada bulan 

Agustus 2017  sampai selesai 


