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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

BAB III. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

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

terdapat dalam bentuk katekin. Konsentrasi yang tertinggi yaitu EGCG, kemudian 

diikuti EGC, ECG, dan EC dengan kadar lebih rendah  (Ramalakshmi dan Rao, 

2011). EGCG ini diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang paling potensial. 

Sifat penangkap radikal bebas dan antioksidan yang kuat dari EGCG berkontribusi 

akan efeknya mempromosikan kesehatan (Man et al., 2016).  

Penggunaan rutin ekstrak teh hijau yang kaya katekin diketahui dapat 

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

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

Penggunaan minuman yang kaya katekin dinyatakan aman pada pasien anak 

obesitas dan dapat memperbaiki kondisi obesitas dan faktor resiko penyakit 

kardiovaskuler yang serius (Matsuyama et al., 2008). Penelitian terbaru 

membuktikan EGCG dan kuersetin yang terdapat dalam teh hijau mempunyai efek 

antikarsinogenik terhadap sel kanker payudara positif dan negatif reseptor estrogen 

(Schroder et al., 2019). Katekin memberikan efek antioksidan dengan menginduksi 

enzim antioksidan, menghambat enzim prooksidan, dan menangkap radikal bebas 

(Bhardwaj dan Khanna, 2013).  

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penggunaan teh hijau dalam aplikasi 

klinis adalah stabilitas yang lemah dan bioavaibilitas yang rendah. Stabilitas EGCG 

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

kurang stabil. Katekin teh hijau pada proses penyeduhan pada suhu 98°C 

terdegradasi hingga 20% dan pada proses sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 

120°C EGCG terepimerisasi menjadi GCG (Chen et al., 2001). Selain itu, stabilitas 

katekin juga bergantung pada pH larutan selama masa penyimpanan. Katekin teh 

dalam bentuk larutan cenderung lebih stabil dalam pH rendah sekitar 4 (Ananingsih 

et al., 2013).  

Beberapa solusi yang pernah diterapkan untuk mempertahankan stabilitas 

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

4. pH mempunyai keuntungan dalam mempertahankan keamanan produk terhadap 

mikroorganisme patogenik dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitas teh 

selama penyimpanan. pH rendah mengurangi kebutuhan penggunaan proses 

bersuhu tinggi seperti sterilisasi (Bazinet et al, 2010).  

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

askorbat dapat meningkatkan stabilitas katekin teh hijau hingga 20 jam. 

Penambahan asam askorbat tidak meningkatkan jumlah total katekin namun 

memperlambat degradasi katekin. Stabilitas katekin bergantung pada kadar asam 

askorbat yang ditambahkan. Asam askorbat secara parsial berfungsi sebagai 

antioksidan dan dapat meregenerasi α-tokoferol dengan mengkonversi radikal 

bebas α-tokoferol menjadi bentuk tereduksinya. Dengan deduksi yang mirip, 

kemungkinan asam askorbat bekerja sebagai reduktan yang dapat melindungi 

katekin teh dan mengolahnya bentuk radikal bebasnya. Kemungkinan lain, asam 

askorbat dapat menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dalam larutan yang 

berkontribusi terhadap penurunan oksidasi katekin. Hal ini juga didukung hasil 
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penelitian oleh Fangueiro et al. (2014) yang menunjukkan adanya asam askorbat 

sebagai agen pereduksi memberikan perlindungan besar pada EGCG terhadap 

degradasi. 

Penambahan jus lemon pada minuman teh hingga pH 3,8-4 diketahui dapat 

memperlambat degradasi katekin (Bazinet et al., 2010). Penambahan jus buah 

seperti aprikot, delima, dan aloe vera dapat berpengaruh positif terhadap kapasitas 

antioksidan dari minuman yang mengandung ekstrak teh (Nekvapil et al., 2012). 

Peningkatan kapasitas antioksidan ini dikarenakan adanya senyawa polifenol lain 

seperti flavonoid di dalam buah yang juga mempunyai aktivitas antioksidan.  

Dalam lemon (Citrus limon), jenis flavonoid yang paling banyak ditemui 

yaitu flavanon (hesperidin, naringin dan eriocitrin), flavon (luteolin) dan flavonol 

(rutin, kuersetin, dan mirisetin) (Escobar et al., 2019). Total kandungan senyawa 

fenolik dalam jus lemon sebesar 579,41±91,14 mg GAE/L, sementara total 

kandungan flavonoidnya sebesar 0,34±3,37 mg kuersetin/L (Irkin et al., 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian Irkin et al. (2015), jus lemon mengandung hesperidin 

sebesar 50,623±5,4 ppm dan 3,72±5,4 ppm rutin hidrat. Lemon juga mengandung 

asam askorbat sebesar 61 mg/100 g, jumlah ini merupakan yang terbesar 

dibandingkan pada jenis citrus lainnya (Okwu dan Emenike, 2006). Sementara 

Fejzic dan Cavar (2014) melaporkan kandungan fenolik total dalam jus lemon 

sebesar 322 mg GA/L (0,46%) dengan nilai IC50 78 mg/mL. 

Jambu biji (Psidium guajava) diketahui mengandung 60 senyawa fenolik 

yaitu golongan flavon, flavanon, flavonol, protoantosianidin, dihidrokhalkon, dan 

antosianidin, serta senyawa non flavonoid seperti derivate asam fenolat, stilben, 

asetofenon, dan benzofenon (Garbanzo et al., 2017). Kuersetin dan derivatnya 
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merupakan jenis flavonoid dalam jumlah terbanyak yang terdapat dalam ekstrak 

jambu biji (Souza et al., 2019). Yan et al. (2006) melaporkan jambu biji 

mengandung antioksidan dalam jumlah tinggi yang ditandai dengan kandungan 

asam askorbat sebesar 132-144 mg/100 g, 10 kali lebih besar dibandingkan buah 

lainnya (pisang, buah naga, belimbing, dan srikaya) dan kandungan total fenolik 

yang tinggi (138-179 mg GAE/100 g). Jambu biji memiliki IC50 yang paling rendah 

(1,71-2,11 mg/mL) dan nilai FRAP paling tinggi (1,65-2,09 mg GAE/g) 

menandakan aktivitas antioksidan primer yang tinggi. Hasil penelitian Ademiluyi 

et al. (2016) juga mendukung aktivitas antioksidan yang tinggi dari jambu biji 

dimana efek penghambatan radikal EC50 jambu biji pink sebesar 0,78 mg/ml 

(DPPH), 5,91 mg/ml (radikal hidroksil), dan pengkhelatan Fe2+ 3,70 mg/ml. Sifat 

reduksi ini berkorelasi signifikan dengan total fenol dan flavonoid.  

Pada penelitian yang dilakukan Costa et al. (2012) oleh didapatkan hasil 

bahwa minuman yang mengandung campuran buah dan teh hijau memiliki antivitas 

antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan minuman yang hanya mengandung teh 

hijau. Campuran antara 83,3% teh hijau, 12% aroma, 2,4% hibiscus, dan 2,3% 

nanas mengandung 42,8 mg/100 mL asam askorbat, 166,6 mg GA/100 mL total 

fenolik dan 29,1 mg E/100 mL total flavonoid dengan aktivitas penangkapan DPPH 

sebesar 542,2 mg T/100 mL. Sementara minuman teh hijau hanya mengandung 

21,4mg/100 mL asam askorbat, 29,1 mg GA/100 mL total fenolik dan 8,4 mg E/100 

mL total flavonoid dengan aktivitas penangkapan DPPH sebesar 142,4 mg T/100 

mL. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Sujka dan Pankiewicz (2015) 

dimana pada penambahan 20-30% buah kering, kandungan polifenol total lebih 

tinggi dibandingkan sampel teh hijau sendiri sehingga mampu meningkatkan 
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aktivitas antioksidan teh hijau sebesar 26%. Hasil penelitian tersebut menandakan 

peningkatan kandungan asam askorbat, total fenolik, dan total flavonoid akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan. Dengan demikian penambahan buah akan 

menghasilkan 2 manfaat sekaligus pada teh hijau yaitu penstabilan EGCG oleh 

vitamin C dan peningkatan aktivitas antioksidan yang diakibatkan oleh kenaikan 

kandungan total fenolik dan flavonoid.  
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Gambar 3.1 Bagan kerangka konseptual 
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3.2 Hipotesis 

1. Penambahan serbuk buah jambu biji menstabilkan EGCG dalam seduhan teh 

hijau hingga penyimpanan hari tertentu.  

2. Penambahan serbuk buah lemon menstabilkan EGCG dalam seduhan teh hijau 

hingga penyimpanan hari tertentu.  

3. Penambahan serbuk buah jambu biji meningkatkan aktivitas antioksidan 

seduhan teh hijau. 

4. Penambahan serbuk buah lemon meningkatkan aktivitas antioksidan seduhan 

teh hijau.
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