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Teh Camellia sinensis L. dari keluarga Theaceae adalah salah satu 
minuman yang paling kuno dan banyak dikonsumsi di dunia. (Cabrera et 
al., 2006). Salah satu komponen dominan dalam teh yakni EGCG, 
merupakan komponen yang paling banyak terkandung pada daun teh (Song 
et al., 2012).  

Banyak faktor yang berpengaruh sangat penting terhadap komposisi 
dari teh, seperti spesies, musim, umur daun (posisi daun pada tunas 
dipanen), iklim, dan kondisi tempat tumbuh (tanah, air, mineral, dan 
kesuburan) (Saito et al., 2006). Maka dari itu perlu dilakukan penetapan 
kadar EGCG pada berbagai umur daun teh untuk mengetahui umur daun 
yang tepat dimana mengandung kadar EGCG tertinggi sebagai sumber 
informasi dan pertimbangan bagi industri untuk memilih bahan dasar teh 
yang tepat, agar diperoleh kandungan EGCG yang optimal.   

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, EGCG telah diamati 
menggunakan metode KLT-Densitometri (Abd-ElSalam et al., 2014 ; 
Chatimah, 2006) dan KCKT (Karori et al ., 2007 ;  Zuo et al., 2001 ; Saito et 
al., 2006 ;  Karlina, 2006). KCKT dipilih sebagai metode penelitian EGCG 
dikarenakan KCKT mudah dioperasikan, presisi, resolusi, selektivitas, dan 
sensitifitasnya tinggi (Bansal et al., 2014). Selain itu, metode ini cocok 
untuk mendapatkan hasil secara cepat, sebagai analisis rutin untuk 
penentuan katekin dalam teh dengan keterulangan yang baik dan hasil 
yang akurat. Metode ini dapat diterapkan untuk semua jenis teh dan 
produk teh, dan sangat berguna untuk penentuan katekin (EGCG, ECG, 
EGC, EC), yang dianggap konsentrasinya terlalu rendah untuk dideteksi 
(Wang et al., 2000).  

Dalam penelitian ini dibuat rumusan masalah penelitian untuk 
mencari umur daun teh mana yang berpengaruh terhadap kandungan EGCG 
(dinyatakan dalam % berat kering) dan umur daun teh yang mengandung 
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EGCG yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan pengaruh umur daun teh terhadap kandungan EGCG dan 
untuk menentukan umur daun mana yang memiliki kandungan EGCG 
paling tinggi. .  

Daun pertama paling kaya katekin galat seperti (-)-epicatechin 
gallate (ECG) dan (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) (Alamsyah, 2006). 
Penurunan ester asam galat katekin seperti EGCG dan ECG selama 
pertumbuhan daun dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ekspresi gen 
yang terjadi didalam jalur metabolik daun teh dan perubahan metabolisme 
enzim oleh adanya pengaruh faktor luar yakni cahaya dan kondisi budidaya 
(Wang et al., 2012, Wang et al., 2014). Dalam sebuah penelitian mengenai 
analisis fungsional dari flavonoid 3’,5’-hydroxilase dari tanaman teh 
(Camellia sinensis) terhadap titik kritis akumulasi katekin, disebutkan 
bahwa dari flavonoid 3’,5’-hydroxilase (F3’5’H) dimana merupakan enzim 
yang berperan dalam pembentukan EGCG, jumlahnya banyak terakumulasi 
pada pucuk peko daun teh dan akan menurun seiring bertambahnya umur 
daun (Wang et al., 2014).  

Selain itu, pada daun teh tua ditemukan adanya peningkatan ekspresi 
enzim CHS (chalcone synthase) dan CHI (chalcone isomerase). Enzim 
CHS berfungsi untuk mengkatalisis kondensasi dari tiga molekul melonil 
coA dan satu molekul kumaril coA menjadi naringenin chalcone dimana 
merupakan substrat dari CHI dan diubah menjadi naringenin. CHI dan CHS 
memiliki aktivitas yang tinggi pada daun teh yang tua pada substrat cumaril 
coA dan ceffeoil coA sebagai akibat dari perubahan formasi berikutnya dari 
masing-masing flavanon. Oleh karena itu, pada daun teh yang lebih tua 
epicatechin dan epicatechin gallate terkandung lebih banyak dibanding 
epigallocatechin gallate dan epigallocatechin (Rani et al., 2012).  

4′-hidroksilasi flavanon (naringenin) pada daun teh berperan penting 
dalam menghasilkan enzim F3′5′H. Enzim ini berperan penting 
menghasilkan epigallocatechin dan epigallocatechin 3-gallate Ashihara et 
al., 2010). Cahaya dapat mempercepat ekspresi gen dari enzim F3′5′H. 
Enzim F3′5′H banyak terdapat pada pada pucuk peko daun teh (Wang et al., 
2014). Namun, sumber lain menyebutkan bahwa pada teh yang dibudidaya, 
siklus penyiraman secara berkala dan kondisi lingkungan yang baik dan 
mendukung menyebabkan pembentukan pucuk peko aktif yang lebih lama 
(Khrisnaraj et al., 2014). EGCG merupakan suatu metabolit sekunder yang 
ada dalam daun teh. Perkembangan dari metabolit sekunder sangat 
dipengaruhi dengan kondisi lingkungan sekitar, terlebih butuh waktu lebih 
lama untuk metabolit sekunder dapat terbentuk (Wang et al., 2012). 
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Sehingga dapat diprediksi bahwa dari ketiga usia daun tersebut memiliki 
kandungan EGCG yang berbeda-beda.  

Sampel teh (Camellia sinensis) diambil dari perkebunan teh 
Wonosari, Malang. Daun teh segar yang sudah dipetik kemudian 
dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni daun atas, daun tengah, dan daun 
bawah. Daun atas adalah daun pertama dari puncak berumur 3 hari, daun 
tengah yakni daun kedua sampai keempat dari puncak berumur 14 hari, dan 
daun bawah yakni daun kelima dari puncak berumur 20 hari.  Sebelum 
masing-masing bagian daun teh tersebut diekstraksi, terlebih dahulu 
dilakukan karakterisasi standarisasi simpilisia, meliputi : identitas simplisia, 
mikroskopis, abu, abu tidak larut asam, kadar air, sari larut air, dan sari larut 
etanol sehingga diperoleh simplisia daun teh yang terstandar. kemudian 
dilakukan karakterisasi standarisasi ekstrak, meliputi: identitas ekstrak, 
organoleptis, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu (air dan etanol). Dari 
prosedur tersebut maka diperoleh ekstrak katekin terstandar. Masing-
masing ekstrak katekin terstandar tersebut kemudian dilarutkan dalam 25,0 
ml pelarut metanol, kemudian disaring dengan kertas saring Whatmann 0.2 
um sebelum diinjeksikan. Namun sebelum ditetapkan kadarnya dilakukan 
validasi metode yang terdiri dari selektivitas, linieritas, presisi, akurasi, dan 
penentuan Batas Dekteksi (BD) dan Batas Kuantifikasi (BK). Kemudian 
masing-masing sampel bisa ditetapkan kadarnya. 

Hasil penelitian ini, diperoleh simplisia daun teh dan ekstrak katekin 
daun teh terstandar. Selain itu dari hasil validasi metode meliputi 
selektivitas, linieritas, akurasi, presisi, serta BD/BK diperoleh hasil bahwa 
metode yang digunakan valid. Sehingga kadar EGCG dalam berbagai umur 
daun teh Camellia sinensis dapat ditetapkan. Hasil dari pengamatan kadar 
EGCG dan pengolahan data, diperoleh hasil % kadar EGCG (dalam berat 
kering)  pada daun teh atas yakni 1,94 % ± 0,02 %, pada daun teh tengah 
sebesar 5,68 % ± 0,05%, dan % kadar EGCG pada daun teh bawah sebesar 
4,08 % ± 0,08 %.  

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setiap bagian daun 
teh memiliki kadar EGCG yang berbeda-beda. bagian daun teh yang 
memiliki kadar EGCG paling tinggi yakni daun tengah sebesar 5,68 % ± 
0,05%. Hasil ini mendukung hipotesis yang dibuat yakni umur daun teh 
berpengaruh pada kadar EGCG dan kadar EGCG terbanyak ada pada daun 
tengah.   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 
industri untuk memperoleh bahan dasar teh yang berkualitas, dan 
diharapkan dapat dikembangkan penelitiannya terhadap faktor-faktor lain 
yang dapat mempengaruhi kadar EGCG pada daun the. 
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