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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan hasil samping proses normal metabolisme seluler, 

namun bisa juga dihasilkan dari reaksi abnormal yang distimulasi oleh penyakit 

atau xenobiotik. Paparan akut radikal bebas dalam jumlah tinggi berpotensi 

menyebabkan timbulnya sejumlah penyakit akibat terjadinya perubahan pada sel 

(Kehrer & Klotz, 2015). Antioksidan mampu menghambat atau memadamkan 

reaksi radikal bebas. Antioksidan bekerja dengan mengurangi radikal bebas atau 

spesies oksigen reaktif (ROS), menangkap, menekan pembentukan, atau menentang 

aksi kerjamya. Antioksidan mengurangi molekul oksidan yang sangat aktif menjadi 

molekul netral dan dengan sendirinya teroksidasi menjadi molekul teroksidasi tidak 

beracun yang dapat didaur ulang (Singh et al., 2017). 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, teh menjadi pusat perhatian dikarenakan 

manfaatnya terhadap kesehatan, utamanya sebagai antioksidan, agen anti-

karsinogenik dan anti-arteriosklerosis. Sifat penangkap radikal bebas dan 

antioksidan yang kuat dari EGCG dalam teh berkontribusi akan efeknya 

mempromosikan kesehatan (Man et al., 2016). Teh merupakan minuman 

tradisional China sejak 3000 tahun sebelum masehi dan saat ini menjadi salah satu 

minuman yang paling umum dikonsumsi di dunia. Pada tahun 2023, produksi teh 

hitam dan teh hijau di seluruh dunia masing-masing diproyeksikan mencapai 4,7 

dan 2,97  juta ton (Chang, 2015). 
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Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-7 dengan produksi teh sebesar 

152 ribu ton. Mayoritas produksi teh Indonesia adalah teh hitam, kemudian diikuti 

oleh teh hijau. Sementara berdasarkan jenisnya, hampir 100% tanaman teh yang 

dibudidayakan di Indonesia merupakan varietas Assamica. Camellia sinensis var. 

assamica ini diketahui memiliki kandungan katekin total pada pucuk teh yang lebih 

besar dibandingkan C. sinensis var. sinensis. Hal ini menjadikan teh Indonesia 

dikenal memiliki kandungan antioksidan alami yang tinggi (Anjarsari, 2016).  

Jenis produk teh secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu teh hijau (tanpa 

fermentasi), teh oolong (semi fermentasi), dan teh hitam (fermentasi penuh). Teh 

hijau dibuat dengan cara memanggang atau mengukus daun teh segar dengan tujuan 

menonaktifkan enzim yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat mencegah 

proses oksidasi katekin teh. Sementara teh hitam dibuat melalui proses fermentasi, 

dimana daun teh segar digulung dan diremukkan, mengakibatkan katekin pada daun 

mengalami oksidasi oleh polifenol oksidase (Wang et al., 2003). Teh hijau yang 

tidak mengalami proses oksidasi mengandung katekin dalam jumlah yang lebih 

besar dibandingkan teh oolong dan teh hitam (Karori et al., 2007). 

Segelas teh dapat mengandung sekitar 300-400 mg total polifenol yang 

memiliki sifat antioksidan tinggi dan melindungi sel tubuh dari efek samping 

berbahaya yang disebabkan spesies oksigen reaktif (Ramalakshmi & Rao, 2011). 

Teh mengandung 30-42% polifenol dalam basis bobot keringnya yang terdapat 

dalam bentuk katekin. Jenis katekin yang paling banyak terdapat dalam teh adalah 

(-)-Epigallocatechin gallate (EGCG), (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin 

gallate (ECG), dan (-)-Epicatechin (EC). EGCG berkontribusi sekitar 25-40% dari 

total polifenol dalam teh. Katekin sebenarnya tidak hanya terdapat dalam teh, 
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namun juga ditemukan dalam anggur merah, apel, anggur, dan coklat. Akan tetapi, 

hanya teh yang mengandung ke-4 jenis katekin dengan aktivitas antioksidan terbaik 

yaitu EGCG, EGC, ECG, dan EC (Arts et al., 2000).  

Banyak penelitian telah membuktikan aktifitas penangkapan radikal bebas 

oleh EGCG secara in vitro dan in vivo. Katekin teh dinyatakan sebagai antioksidan 

yang lebih baik dibanding vitamin C, vitamin E, dan karoten. Aktivitas antioksidan 

dari polifenol teh tidak hanya disebabkan oleh kemampuannya dalam menangkap 

superoksida, namun juga dikarenakan peningkatan aktivitas enzim pendetoksi 

seperti glutathione-S-transferase, katalase, dan quinine reductase dalam usus halus, 

hati, dan paru-paru. Aktivitas antioksidan dalam teh ini juga dapat mencegah 

atherosklerosis, utamanya penyakit arteri koroner (Miura et al., 2001). 

Penggunaan rutin ekstrak teh hijau yang kaya katekin diketahui dapat 

menurunkan lemak tubuh, tekanan darah sistolik, dan kolesterol, sehingga dapat 

menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler dan obesitas (Nagao et al., 2007). 

Ekstrak teh hijau juga dibuktikan memiliki kemampuan sebagai agen 

imunomodulator pada pasien yang terinfeksi C. albicans melalui peningkatan 

ekspresi IL-8, IL-17A dan HBD-2 (Rahayu et al., 2018). Ekstrak air teh hijau dapat 

mencegah dan menekan perkembangan kanker dengan cara meningkatkan ekspresi 

IFN-γ (Purwanto et al., 2010).  Manfaat teh hijau sebagai antikanker juga didukung 

oleh hasil penelitian Schröder et al. (2019) yang menyatakan bahwa EGCG dan 

kuersetin baik dalam bentuk murninya maupun dalam teh hijau memiliki efek 

antikarsinogenik pada sel kanker positif dan negatif reseptor estrogen.  

 Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penggunaan teh hijau adalah 

stabilitas katekin yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya, seperti suhu, 
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udara, dan pH saat penyimpanan (Zeng et al., 2018). Pada suhu di atas 50°C, 

katekin teh cenderung kurang stabil. Sementara dalam bentuk larutan, katekin teh 

cenderung lebih stabil dalam pH rendah sekitar 4 (Ananingsih et al., 2013).  

Beberapa solusi yang pernah diterapkan untuk mempertahankan stabilitas 

katekin teh yaitu penyimpanan pada suhu 4°C dan pengaturan pH larutan sekitar 4. 

Penelitian (Chen et al., 1998) menunjukkan penambahan 0,2 mg/mL asam askorbat 

dapat meningkatkan stabilitas katekin teh hijau hingga 20 jam. Hal ini juga 

didukung hasil penelitian Fangueiro et al. (2014) yang menunjukkan adanya asam 

askorbat sebagai agen pereduksi memberikan perlindungan besar pada EGCG 

terhadap degradasi. Pengaturan pH minuman menjadi 3,8-4 dengan cara 

penambahan jus lemon diketahui dapat memperlambat degradasi katekin (Bazinet, 

et al., 2010). Penambahan jus buah seperti aprikot, delima, dan aloe vera juga dapat 

berpengaruh positif terhadap kapasitas antioksidan minuman yang mengandung 

ekstrak teh (Mathew et al., 2012). Peningkatan kapasitas antioksidan ini 

dikarenakan adanya senyawa polifenol lain seperti flavonoid di dalam buah yang 

juga mempunyai aktivitas antioksidan.  

Penggunaan buah telah diketahui dapat memperlambat degradasi katekin 

dalam teh hijau.  Dhaouadi et al. (2016) melaporkan bahwa penambahan buah 

delima pada teh hijau dapat menurunkan degradasi kandungan polifenol secara 

signifikan dari 92% menjadi 36% pada penyimpanan selama 15 hari di suhu 4°C. 

Pada penyimpanan hari ke-15, tidak ada EGCG yang terdeteksi dalam teh hijau, 

namun  pada sampel teh hijau yang ditambah buah delima, masih ada EGCG yang 

terdeteksi. Penambahan buah delima juga mampu meningkatkan dan menstabilkan 

aktivitas antioksidan dari larutan teh hijau (Dhaouadi et al., 2016). Kandungan gula 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK ... HANIFAH RIDHA RABBANITESIS



5 
 

 

yang tinggi dalam buah delima meningkatan viskositas larutan sehingga mampu 

meningkatkan stabilitas teh hijau. Buah delima juga mengandung asam askorbat 

dalam jumlah yang cukup tinggi yaitu 53,7 mg/100 g (Hellen et al., 2014) serta 

kandungan polifenol sebesar 79,2 mg/100 ml yang utamanya adalah ester asam 

kumarat, ester asam ferulat, dan ester asam elagik (Dhaouadi et al., 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, buah lain yang juga mengandung asam askorbat 

dan polifenol dalam jumlah tinggi dapat meningkatkan stabilitas EGCG dalam teh 

hijau.  

Asam askorbat dalam jumlah tinggi juga terdapat dalam lemon (Citrus  limon) 

dan jambu biji (Psidium guajava), masing-masing sebesar 61 mg/100 g dan 49 

mg/100 g (Febrianti et al., 2016), sehingga berpotensi besar meningkatkan stabilitas 

EGCG.  Lemon dan jambu biji juga diketahui kaya akan polifenol utamanya 

flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan (Irkin et al., 2015; Lin & 

Yin, 2012). Dalam lemon, jenis flavonoid yang paling banyak ditemui yaitu 

hesperidin, naringin, eriositrin, luteolin, rutin, kuersetin, dan miresetin (Ledesma-

Escobar et al., 2019). Sementara ekstrak air jambu mengandung lebih banyak 

mirisetin (68 mg/100 g), rutin (107,6 mg/100 g) dan kuersetin (133,2 mg/100 g) 

(Lin dan Yin, 2012). Kandungan polifenol tersebut dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan dalam minuman teh hijau. Pada penelitian ini akan dilakukan 

pengamatan terhadap stabilitas kadar EGCG dan aktivitas antioksidan seduhan teh 

hijau yang ditambah serbuk buah lemon serta jambu biji.  

Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan metode DPPH 

yang sangat popular dan paling sering digunakan. Uji DPPH mengukur sifat 

antioksidan suatu senyawa berdasarkan kemampuannya dalam menangkap radikal 
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2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH•) diukur melalui absorbansi sampel yang 

ditambahkan pada larutan DPPH menggunakan spektrofotometer (Apak et al., 

2013).  

Pengukuran kadar EGCG dapat dilakukan dengan berbagai metode. 

Penggunaan HPLC paling diminati karena mampu memisahkan dan mendeteksi 

berbagai jenis katekin yang ada dalam sampel dengan cepat dan hasil yang baik 

(Ananingsih et al., 2013). High Performance Liquid Chromatography menawarkan 

kombinasi antara kecepatan, reprodusibilitas, dan sensitivitas. Akan tetapi metode 

HPLC juga memiliki kekurangan, di antaranya biaya penggunaan alat, pelarut, dan 

fase gerak yang mahal, serta dibutuhkan keterampilan lebih dalam pengoperasional 

alatnya (Mcmaster, 2007). Pada penelitian ini akan digunakan metode lain yang 

memerlukan biaya lebih murah, namun tetap dapat memisahkan dan 

mengkuantifikasi katekin dalam teh dengan baik, yaitu dengan metode 

kromatografi lapis tipis-densitometri.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dhaouadi et al. (2016), setelah 

penyimpanan larutan teh hijau pada suhu 4°C selama 6 hari, terjadi penurunan 

kandungan EGCG hampir 81%, sementara pada hari ke-15 tidak ada EGCG yang 

terdeteksi. Sementara kandungan vitamin C dalam jus jambu dan dalam jus lemon 

setelah 2 minggu penyimpanan pada suhu dingin (chilling) masing-masing 

menurun hingga 45% (Masamba & Mndalira, 2013) dan 2,27%. Pada penelitian ini 

pengukuran kadar EGCG akan dilakukan setiap hari selama 5 hari untuk 

mengetahui pengaruh penambahan serbuk buah lemon atau jambu biji terhadap 

stabilitas kadar EGCG dalam teh hijau selama masa penyimpanan. Diharapkan hasil 
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penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengolahan teh yang lebih optimal oleh 

industri teh di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa waktu optimal serbuk buah jambu biji dapat mempertahankan stabilitas 

EGCG dalam seduhan teh hijau?  

2. Berapa waktu optimal serbuk buah lemon dapat mempertahankan stabilitas 

EGCG dalam seduhan teh hijau? 

3. Berapa % peningkatan aktivitas antioksidan seduhan teh hijau dengan 

penambahan serbuk buah jambu biji? 

4. Berapa % peningkatan aktivitas antioksidan seduhan teh hijau dengan 

penambahan serbuk buah lemon? 

1.3 Tujuan 

Tujuan Umum 

1. Untuk mengevaluasi waktu optimal penambahan serbuk buah jambu biji dapat 

mempertahankan stabilitas EGCG dalam seduhan teh hijau. 

2. Untuk mengevaluasi waktu optimal penambahan serbuk buah lemon dapat 

mempertahankan stabilitas EGCG dalam seduhan teh hijau. 

3. Untuk mengevaluasi % peningkatan aktivitas antioksidan seduhan teh hijau 

dengan penambahan serbuk buah jambu biji. 

4. Untuk mengevaluasi % peningkatan aktivitas antioksidan seduhan teh hijau 

dengan penambahan serbuk buah lemon. 

Tujuan Khusus 

1. Untuk mengevaluasi rasio antara teh hijau dan serbuk buah jambu biji yang 

paling baik dalam mempertahankan stabilitas EGCG dalam seduhan teh hijau.  
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2. Untuk mengevaluasi rasio antara teh hijau dan serbuk buah lemon yang paling 

baik dalam mempertahankan stabilitas EGCG dalam seduhan teh hijau. 

3. Untuk mengevaluasi rasio antara teh hijau dan serbuk buah jambu biji yang 

memberikan aktivitas antioksidan terbaik. 

4. Untuk mengevaluasi rasio antara teh hijau dan serbuk buah lemon yang 

memberikan aktivitas antioksidan terbaik. 

1.4 Manfaat 

Manfaat Teoritis 

Bagi Peneliti dan Universitas 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengaruh 

penambahan serbuk buah lemon atau buah jambu biji terhadap stabilitas EGCG dan 

aktivitas penangkapan radikal dari seduhan teh hijau serta menambah bukti ilmiah 

tentang penggunaannya sebagai antioksidan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya.  

Manfaat Praktis 

1. Bagi Industri 

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pengembangan formula 

produk teh dengan stabilitas EGCG dan aktivitas antioksidan yang lebih baik, serta 

kandungan vitamin C yang diperoleh dari bahan alam, dalam hal ini buah. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pengaruh penambahan 

serbuk buah jambu biji atau lemon dalam konsumsi seduhan teh sehari-hari.
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