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Abstract 

Tea is one of the agricultural products. In general, this plant is used as a raw 

material for drinks made from young shoots and tea leaves. Kejek tea is green tea 

which is typical of; Garut Regency processing is still traditional by stepping on it to 

issue the sap. Drying is the mass transfer of water from the dried material to the 

drying media. This mass transfer is characterized by a reduction in mass of the 

material and changes in its physical form (texture, color, phase). The purpose of 

drying is to get a simplicia that is not easily damaged, so that it can be stored for a 

longer time and reduce the water content and stop the enzymatic reaction will be 

prevented from decreasing the quality or damage to the simplicia. This study aims to 

test the antioxidant, phenol and flavonoid total ability of green tea leaves with the 

DPPH method also using a variety of drying methods. The results showed that drying 

with an oven produced a high total phenol content of 13.104 % and a high total 

flavonoid content of 7.625 % and the lowest antioxidant activity with IC50 19,782 % 

compared to using a furnace which produced a low total phenol content 11,005% 

and at low total flavonoid content 6.922% and antioxidant activity 20,801 %. 

 

Keywords: tea leaves; drying variation; antioxidant activity; phenol and total 

flavonoids 
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PENGARUH VARIASI METODE PENGERINGAN TERHADAP AKTIVITAS 

ANTIOKSIDAN KANDUNGAN FENOL DAN FLAVONOID TOTAL PADA 

TEH HIJAU TRADISIONAL GARUT 

 (TEH KEJEK) 

 

Abstrak 

Teh merupakan salah satu hasil pertanian. Pada umumnya tanaman ini dimanfaatkan 

sebagai bahan baku minuman yang dibuat dari pucuk dan daun teh muda. Teh kejek 

yaitu teh hijau yang khas dari Kabupaten Garut. Pengolahannya masih tradisional 

yaitu dengan cara diinjak sampai mengeluarkan getahnya. Pengeringan merupakan 

perpindahan massa air dari bahan yang dikeringkan ke media pengering. Transfer 

massa ini ditandai dengan pengurangan massa bahan dan perubahan bentuk fisiknya 

(tekstur, warna, fasa). Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang 

tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan 

mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan 

mutu atau perusakan simplisia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan 

antioksidan, fenol dan flavonoid total dari daun teh teh hijau dengan metode DPPH 

juga menggunakan variasi metode pengeringan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Pengeringan dengan oven menghasilkan kandungan fenol total yang tinggi yaitu 

sebesar 13,104 % dan pada kandungan flavonoid total yang tinggi yaitu 7,625 % serta 

aktivitas antioksidan yang paling rendah dengan IC50 19,782 % dibandingkan dengan 

menggunakan tungku yang menghasilkan kandungan fenol total yang rendah 11,005% 

dan pada kandungan flavonoid  total yang  rendah 6,922% serta aktivitas antioksidan  

20,801 %.  

 

Kata Kunci: daun teh; variasi pengeringan; aktivitas antioksidan; fenol dan flavonoid 

total
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Pendahuluan 

Teh adalah hasil pertanian di indonesia. Dimana teh ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku untuk minuman yang dibuat dari pucuk dan daun teh muda. Umumnya 

tanaman teh ditanam diperkebunan, dan dipanen dengan cara manual. Tanaman teh 

dapat tumbuh pada ketinggian 200-2300 meter di atas permukaan laut.1 Untuk 

memperoleh manfaat optimal teh maka cara penyeduhan dan penyimpanan sangat 

penting untuk diperhatikan. Karna beda produk teh maka beda juga cara 

penyeduhannya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka akan memperoleh 

khasiat yang diinginkan.2 

Teh hijau adalah teh kering hasil pengolahan pucuk dan daun muda tanaman teh 

(Camellia sinensis (L). Melalui proses pelayuan tanpa melalui proses oksidasi 

enzimatis, kemudian dilakukan proses pengeringan, dan sortasi sehingga aman bagi 

konsumen.3 Pengeringan merupakan perpindahan massa air dari bahan yang dikeringkan 

ke media pengering. Transfer massa ini ditandai dengan pengurangan massa bahan dan 

perubahan bentuk fisiknya (tekstur, warna, fasa).4 Simplisia yang tidak mudah rusak dan 

dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama merupakan tujuan dari proses 

pengeringan. Beberapa hal yang harus di perhatikan selama proses pengeringan yaitu 

suhu pengeringan, kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas 

permukaan bahan. Faktor-faktor ini harus diperhatikan sehingga diperoleh simplisia 

kering yang tidak mudah mengalami kerusakan selama penyimpanan.5 

Berdasarkan pengolahannya, teh dibedakan menjadi teh non fermentasi (teh 

putih dan teh hijau), yang dibuat dengan cara menginaktivasi enzim oksidase yang ada 

dalam daun teh pucuk segar, teh semi fermentasi (teh oolong) yang merupakan 

fermentasi yang tidak sempurna yang dilakukan segera setelah proses penggulungan 

daun, dengan tujuan untuk menghentikan proses fermentasi, serta teh dengan fermentasi 

penuh (teh hitam) yang memanfaatkan terjadinya oksidasi enzimatis terhadap 

kandungan katekin teh.6,7 Selain itu ada juga teh kejek yaitu teh hijau yang khas 

Kabupaten Garut pengolahannya masih tradisional dengan cara diinjak sampai 

mengeluarkan getahnya. Cara pengolahnya masih mempertahankan cara tradisional 

hingga sekarang. Khasiat teh hijau secara teratur dapat meningkatkan sistem pertahanan 

dan memperbaiki fungsi organ tubuh. Hal ini disebabkan teh hijau mengandung 

polifenol dalam jumlah yang tinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kandungan 

polifenol pada daun teh hijau sebanyak 30-40%, sedangkan persentase kandungan 

polifenol pada daun teh hitam sebanyak 3-10 %.8 

Teh mempunyai kandungan bioaktif berupa polifenol. Pada umumnya polifenol 

di dalam tanaman terdiri dari flavonoid dan asam fenolat. Flavonoid adalah golongan 

terbesar dari polifenol yang juga sangat efektif digunakan sebagai antioksidan.6 

Kandungan senyawa kimia pada daun teh serta perubahan-perubahan yang 

terjadi pada senyawa kimia selama pengolahan sangat penting diketahui terutama bagi 

pelaku industri teh dan petani sehingga dapat produk teh yang bercita rasa dan beraroma 

serta berkhasiat tinggi. Faktor utama yang sangat berperan dalam pengolahan 

dikarenakan kualitas produk tersebut sangat di pengaruhi oleh proses pengeringan yang 

digunakan. Pengeringan harus disesuaikan dengan bahan tanaman yang dikeringkan. 
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Apabila tidak di tangani secara benar maka akan mengakibatkan berkurangnya kadar 

yang berkhasiat.9,10 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat memberikan elektron (electron donor) 

atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul yang kecil, tetapi dapat 

melumpuhkan reaksi oksidasi yang berkembang, yaitu dengan cara mencegah 

terbentuknya radikal.11 Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

kemampuan antioksidan dari daun teh hijau dengan metode DPPH juga menggunkan 

variasi metode pengeringan.  

 

Metode 

 

Alat. Spektrofotometer Uv-Vis, oven, tungku, mikroskop,timbangan analitik, pipet 

tetes, mikropipet, kertas saring, batang pengaduk, gelas ukur, gelas kimia, labu ukur, 

tabung reaksi, rak tabung, kuvet penangas air, spatula, cawan penguap, kompor listrik, 

vial, alumunium foil, cawan krus. 

 

Bahan. DPPH, metanol, akuades, etanol p.a, Vitamin C, kloroform, pereaksi 

Dragendroff, Pereaksi Mayer, HCl 10%, HCl encer, serbuk magnesium, FeCl3 1%, 

pereaksi steansy, Na2SO4 anhidrat, eter, NaOH 30 %, NaOH 1N, Asam Asetat Anhidrat, 

H2SO4 pekat, Na2CO3 20 %, pereaksi Foliin Ciocaltheu, Kuersetin, AlCl3. 

 

Pengolahan bahan. Pertama-tama dilakukan sortasi basah untuk memisahkan bagian 

simplisia yang akan digunakan dengan bagian yang tidak digunakan dari 

kotoran.Tanaman yang akan digunakan yaitu daun teh (Camellia sinensis L) 

Dibersihkan dari pengotor dengan air, dikeringkan dengan menggunakan dua metode 

yaitu dengan metode tungku dan metode oven lalu dilakukan penginjakkan dan 

dilakukan pengeringan lagi, lalu dilakukan sortasi kering untuk memisahkan bahan 

pengotor yang masih menempel pada tanaman yang kering. Setelah itu simplisia yang 

telah kering dihaluskan hingga menjadi serbuk. Serbuk simplisia disimpan dalam wadah 

tertutup rapat suhu kamar. 
 

Pemeriksaan Karakteristik Simplisia. Pemeriksaan karakteristik simplisia daun teh 

(Camellia sinensis L) dilakukan dengan melakukan beberapa pemeriksaan karakteristik 

simplisia, diantaranya pemeriksaan makroskopik, penetapan kadar air, penetapan kadar 

abu total, penetapan kadar abu larut air, penetapan kadar abu larut asam, penetapan 

susut pengeringan, penetapan kadar sari larut air, dan penetapan kadar sari larut 

etanol.35 

 

Pembuatan Ekstrak. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode penyeduhan 

dikarenakan metode penyeduhan ini merupakan metode saintifikasi dan metode yang 

digunakan di masyarakat. Sampel uji sebanyak 5 gram yang dimasukkan kedalam 

Beaker glass, dididihkan air dengan suhu 95ºC, kemudian dituangkan kedalam Beaker 

glass, yang telah berisi sampel uji, ditutup kemudian didiamkan selama 5-10 menit lalu 

disaring.12 
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Penapisan fitokimia. Meliputi pemeriksaan terhadap senyawa alkaloid, saponin, 

flavonoid, tanin, kuinon, steroid, dan triterpenoid.36 

 

Penentuan Kadar Fenol Total. Pengukuran fenol total dilakukan dengan 

menggunakan metode kolorimetri dengan pereaksi Follin-Ciocalteu untuk pembuatan 

kurva kalibrasi. Asam galat digunakan berbagai macam variasi konsentrasi 20 μL/mL, 

40 μL/mL, 60 μL/mL, 80 μL/mL, dan 100 μL/mL. Seduhan teh hijau dengan 

konsentrasi (20.000 μL/mL) kemudian di ambil 0,5 mL dan dimasukkan ke dalam labu 

ukur 10 mL dan ditambahkan 0,5 mL pereaksi Folin-Ciocalteu, setelah itu di kocok 

selama 1 menit. Sebelum menit  kedelapan ditambahkan 4 mL Na2CO3 7,5 % b/v, 

dikocok selama 1 menit dan ditambahkan akuades sampai tanda batas (10 mL)  dan di 

kocok hingga homogen, lalu dilakukan inkubasi selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan 

pengukuran dengan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 765 nm.6 

 

Penentuan Kadar Flavonoid Total Pengukuran kadar flavonoid total dilakukan 

dengan menggunakan metode kolorimetri dengan pereaksi AlCl3 untuk pembuatan 

kurva kalibrasi dengan menggunkan kuersetin sebagai standar dengan berbagai macam 

variasi konsentrasi 0 μL/mL 20 μL/mL, 40 μL/mL, 60 μL/mL,80 μL/mL, dan 100 

μL/mL dengan larutan sampel (20.000 μL/mL) dicampur dengan 0,1 mL AlCl3, 1,5 

etanol 96%, 0,1 mL alumunium klorida 10%, 0,1 mL natrium asetat 1M, dan 2,8 mL 

akuades setelah itu diinkubasi sekitar 30 menit dan diukur nilai absorbansi dari reaksi 

campuran dengan panjang gelombang 428 nm dengan spektro UV-Visibel.6 

 

Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Menggunakan DPPH Pengukuran Serapan 

Larutan Blanko DPPH. Sebanyak 0,2 mL larutan DPPH dipipet dan dicukupkan 

volumenya sampai 5 mL dengan metanol absolut dalam labu terukur. Larutan ini 

kemudian dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit, selanjutnya serapan diukur 

dengan spektrofotometri UV-VIS pada panjang gelombang 515 nm.37  

 

Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Menggunakan DPPH Pengukuran Aktivitas 

Peningkatan Radikal Bebas DPPH Dengan Sampel. Ekstrak teh kejek dengan larutan 

stok (20.000 µL/mL) masing-masing dipipet dengan variasi konsentrasi 5 µL/mL, 500 

µL/ml10 µL/mL, 15 µL/mL, 20 µL/mL, dan 25 µL/mL. Campuran di tambahkan 0,2 

mL DPPH lalu dicukupkan volumenya sampai 1 mL dengan metanol absolut setelah itu 

dicampurkan dan didiamkan selama 30 menit, lalu serapannya diukur dengan 

menggunakan spektrofotometri UV-VIS pada panjang gelombang 515 nm.37 Persentase 

peningkatan Radikal bebas dapat dihitung dengan menggunakan % inhibisi dimana 

absorban kontrol dikurangi absorban sampel dibagi absorban kontrol dikali seratus 

persen. Nilai IC50 (50%  Inhibitory Consentration) dapat ditentukan oleh probit analisis 

dari data log konsentrasi pada persentase dengan meningkatnya radikal bebas.37 

Aktivitas Peningkatan Radikal Bebas DPPH Dengan Vitamin C Murni. Pengujian 

ini dilakukan dengan cara mempipet berdasarkan dari variasi konsentrasi larutan, 

larutan stok vitamin C murni 1000 µL/mL yaitu 1 µL/mL, 2 µL/mL, 3 µL/mL, 4 

µL/mL, dan 5 µL/mL, dengan menggunakan konsentrasi campuran ditambah 0,2 mL 

larutan DPPH lalu dicukupkan volumenya sampai 1 mL dengan metanol absolut. 



 
 
 

6 
 

Selanjutnya diukur dengan serapan oleh spektrofotometri UV-VIS pada panjang 

gelombang 515 nm.37 

 

Hasil 

Tabel V.1 

Hasil Pemeriksaan Uji Makroskopik Teh Hijau 

  

 

Tabel V.2 

Hasil Rendemen 

 

Hasil Rendemen 

Oven Tungku 

20,25 % 22,27 % 

 

Tabel V.3 

Hasil Pemeriksaan Teh  

Kejek Tungku Dan Teh Kejek Oven  

 

MetabolitSekunder Hasil Pengamatan 

Alkaloid + 

Flavonoid + 

Tanin + 

Kuinon + 

Saponin + 

Steroid/Triterpenoid + 

 

 

 

Tabel V.4 
Hasil Pemeriksaan Karakteristik Teh Kejek Tungku Dan Teh Kejek Oven  

 

Jenis Uji Kadar 

tungku (%) 

Kadar oven 

(%) 

MMI (%) FHI 

Kadar Air 3% 5,33 % < 10% < 16% 

No Sampel Parameter  

Warna Bau Bentuk 

1 Teh 

Tungku 

Hijau 

Kehitaman 

Khas  yang lebih 

kuat aromanya 

Tergulung dengan 

ukuran yang lebih 

kecil,batang, serat 

2 Teh Kejek 

Oven  

Hijau Tua Khas teh yang 

kurang kuat 

aromanya 

Tergulung dengan 

ukuran yang lebih 

besar, batang, serat 
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Susut Pengeringan 6% 6,67 % - < 10% 

Kadar Sari Larut Etanol 29,00% 29,67 % > 9 % > 4,5% 

Kadar Sari Larut Air 27% 28,6% > 8% > 8,4% 

Kadar Abu Total 5,9% 2,94% < 7% < 6,5% 

Kadar Abu Tidak Larut Asam 0,40% 0,065% < 0,4% < 0,6% 

Kadar Abu Larut Air 2,17 % 1,263% >  45% > 45% 

 

Tabel V.5 

Absorbansi Standar Asam Galat 

 

Konsentrasi Absorbansi 

20 0,1453 

40 0,3123 

60 0,5333 

80 0,6685 

100 0,8160 

 

 

Gambar V.1 Kurva standar asam galat  

 

                                                     Tabel V.6 

Kadar Fenol Total Teh Kejek 

 

Sampel Fenol Total mgGAE/g 

 

mg GAE/g % 

 
Teh kejek oven 60ºC 26,208 13,104 

Teh kejek tugku 22,011 11,005 

 

y = 0,008x - 0,006

R² = 0,995

-0,2000

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

0 20 40 60 80 100 120

A
b

so
r
b

a
n

si

( Konsentrasi ppm )

Standar Asam Galat



 
 
 

8 
 

           Tabel V.7 

Absorbansi Kuarsetin 

 

Konsentrasi Absorbansi 

20 0,1337 

40 0,2734 

60 0,4273 

80 0,5807 

100 0,6465 

 

 

Gambar V.2 Kurva standar kuersetin  

Tabel V.8 

Kadar Flavonoid Total Teh Kejek 

 

Sampel Flavonoid Total mgQE/g mgQE/g% 

Teh kejek oven 60˚C 15,25 

 

7,625 

 
Teh kejek tungku 13,845 

 

6,922 

 
 

Tabel V.9 

Kadar Vitamin C 

 

Sampel IC50 

Vitamin C 4,7554 

 

y = 0,0068x + 0,0059

R² = 0,9914
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Gambar V.3 Kurva kadar vitamin C 

Tabel V.10 

Uji Aktivitas Antioksidan Teh Kejek Tungku Dan Teh Kejek Oven 

 

Sampel IC50 

Teh kejek tungku 20,8015 

Teh kejek oven 

 

19,782 

 
 

 

 

Gambar V.4 Kurva teh kejek tungku 

 

 Gambar V.5 Kurva teh kejek oven 
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Pembahasan. Hasil pemeriksaan mikroskopik simplisia selanjutnya dilakukan uji 

mikroskopik, uji mikroskopik ini bertujuan untuk mengamati objek yang berukuran 

sangat kecil (mikroskopis) yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan harus di 

bantu dengan alat mikroskop untuk dapat melihat sel-sel apa saja yang terdapat pada 

daun teh tersebut. Tahapan selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan makroskopik 

yang menghasilkan sel minyak, berkas pembuluh, sel penutup, sel batu, sel kalium 

oksalat, dan stomata. Tabel 1  

Preparasi sampel ditimbang sampel teh kejek sebanyak 0,2 gram, mendidihkan 

air akuades dilakukan dengan suhu 95ºC, kemudian dituangkan ke dalam gelas kimia 

yang telah berisi teh kejek, sebanyak 10 mL, kemudian ditutup dibiarkan selama 9 

menit dan disaring. Persen rendemen perbandingan jumlah kuantitas ekstrak yang 

dihasilkan dari ekstraksi 2 gram/100 mL. Tabel V.2  

Penapisan fitokimia pada teh hijau (Camellia sinensis L) bertujuan untuk 

menentukan kandungan yang menghasilkan secara kualitatif untuk mengetahui 

golongan senyawa yang terkandung dalam tumbuhan. Memperoleh data metabolit 

sekunder atau kandungan kimia pada daun teh hijau. Identifikasi metabolit sekunder 

yang meliputi beberapa senyawa seperti senyawa golongan alkaloid, flavonoid, tanin, 

kuinon, saponin, fenol, dan steroid/triterprnoid. Berikut adalah hasil penapisan fitokimia 

simplisia daun teh hijau. Tabel V.3  

Pemeriksaan yang pertama yaitu bertujuan untuk mengetahui kandungan air 

didalam simplisia. Tumbuhnya bakteri dan jamur disebabkan karena kandungan air 

yang cukup tinggi dapat merusak komponen di dalam simplisia melalui reaksi 

enzimatis. Berdasarkan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) No. 12 pada 

tahun 2014 menyebutkan kadar air memenuhi persyaratan mutu agar dapat digunakan 

sebagai sediaan obat seperti rajang atau serbuk simplisia dalam obat tradisional kadar 

air yang didapat pada pengeringan tungku yaitu 3% dan pengeringan oven 5,33%. 

Pengeringan tungku lebih rendah karena hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

suhu pengeringan maka semakin tinggi pengurangan kadar air dalam teh. Pemeriksaan 

yang kedua susut pengeringan tujuannya untuk memberikan batasan maksimal 

mengenai besarnya senyawa yang hilang pada saat proses pengeringan. Susut 

pengeringan yang didapat pada pengeringan tungku yaitu 6% dan pengeringan oven 

6,67%. Pengeringan tungku lebih rendah dikarenakan hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi suhu pengeringan maka semakin tinggi pengurangan kandungan kimia 

pada suatu simplisia tersebut. Pemeriksaan yang ketiga dan keempat yaitu kadar sari 

larut air dan kadar sari larut etanol dilakukan untuk mengetahui senyawa yang tersari 

dari pelarut air dan etanol pada suatu simplisia. Hasil dari kadar sari larut etanol 

pengeringan tungku yaitu 29% dan pengeringan oven 29,67%. Hasil kadar sari larut air 

pada pengeringan tungku yaitu 27% dan pengeringan oven 28,6%. Kedua karakteristik 

tersebut menunjukkan pengeringan tungku lebih rendah karna hal ini menunjukkan 

bahwa suhu pengeringan dalam simplisia teh memberikan pengaruh terhadap nilai 

senyawa kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air. Pemeriksaan yang kelima kadar 

abu total dilakukan untuk memberikan penetapan pada kandungan mineral didalam 

maupun diluar yang berasal dari proses pertama hingga menjadi bentuk simplisia. Hasil 

kadar abu total pada pengeringan tungku yaitu 5,9% dan pengeringan oven 2,94%. 

Pengeringan tungku lebih tinggi karena hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya suhu 

pengeringan menyebabkan kenaikan kadar abu sebab dengan meningkatnya suhu 
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mengakibatkan kadar air semakin menurun sehingga semakin banyak residu yang 

ditinggalkan dan teh dengan pengeringan tungku bersentuhan dengan tungkunya 

sehingga logam-logamnya dapat menepel pada teh tersebut pada saat pengolahan. 

Pemeriksaan yang keenam abu tidak larut asam dilakukan agar mengetahui seberapa 

besar nilai abu yang diperoleh dari faktor eksternal, berasal dari pasir atau tanah silikat. 

Hasil kadar abu tidak larut asam pada pengeringan tungku yaitu 0,40% dan pengeringan 

oven 0,065% Pengeringan tungku lebih tinggi karna hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya kadar abu larut asam diperoleh pengotor yang terkandung dalam bahan baku 

sehingga kandungan mineral-mineralnya cukup tinggi dan dalam proses pembakarannya 

banyak meninggalkan abu sebagai sisa pembakaran. Pemeriksaan ketujuh kadar abu 

larut air yaitu untuk mengetahui jumlah abu yang diperoleh dan untuk mengetahui 

jumlah logam alkali dan alkali tanah seperti Ca, K, Na, dan lain-lain. Dan untuk hasil 

kadar abu larut air pada pengeringan tungku yaitu 2,17% dan pengeringan oven 1,263%. 

Pengeringan tungku lebih tinggi karena hal ini menunjukkan bahwa perbedaan cara 

pengeringan pada pembuatan simplisia memberikan pengaruh terhadap kadar senyawa 

abu larut air.38,39,40 Tabel. 4 

Dilakukan pengujian penentuan kadar fenol total yang bertujuan untuk 

mengetahui jumlah keseluruhan senyawa golongan fenol total dalam sampel. Kadar 

fenol total ditentukan dengan menggunakan pereaksi Follin Ciocalteu yang merupakan 

pereaksi yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan senyawa fenol sehingga 

semua senyawa fenol berupa senyawa aromatik dan semuanya menunjukkan serapan 

kuat didaerah spektrum UV panjang gelombang 765 nm.20 Pengujian dilakukan 

menggunakan standar asam galat karna asam galat merupakan turunan dari asam 

hidroksi benzoat yang tergolong asam fenol sederhana yaitu golongan fenol alami yang 

bersifat stabil, selain itu asam galat juga memiliki aktivitas antioksidan untuk 

menangkal radikal bebas. Hasil dinyatakan dalam satuan mg ekuivalen asam galat per 

gram sampel (mgGAE / gram sampel). Tabel 5 

Dari tabel di atas diketahui kandungan fenol tertinggi ada pada teh kejek oven 

yaitu 13,104% sedangkan kandungan fenol terendah ada pada teh kejek tungku yaitu 

11,005%, fenol memiliki struktur dasar yang mempunyai senyawa dengan sifat yang 

mudah teroksidasi juga sensitif terhadap panas (termolabil), sehingga dengan suhu 

pengeringan yang relatif tinggi akan mempengaruhi kadar fenol yang terkandung 

didalam teh, akibatnya semakin tinggi suhu pengeringan maka kandungan senyawa 

fenol yang terdapat pada teh tersebut akan semakin berkurang.41 Tabel. 6  

Perhitungan pada kadar flavonid total yaitu dengan menggunakan sampel yang 

dilakukan dengan persamaan garis regresi linier pada standar kuersetin yaitu y = 

0,0068x + 0,9914, dimana y merupakan absorbansi sampel. Kadar ekuivalen kuersetin 

tersebut kemudian dilakukan dengan jumlah volume yang digunakan saat absorbansinya 

diukur, yaitu 5 mL kemudian setelah diperoleh hasilnya dilakukan konversi dari satuan 

µgQE/g menjadi mgQE/g lalu dikalikan faktor pengenceran yaitu 20 dan kemudian 

dikonversi dalam bentuk %. Tabel. 7 

Dari tabel di atas diketahui kandungan flavonoid tertinggi ada pada teh kejek 

oven yaitu 7,625% sedangkan kandungan flavonoid terendah ada pada teh kejek tungku 

yaitu 6,922%, flavonoid merupakan golongan polifenol yang terbesar, senyawanya 

memiliki sifat mudah teroksidasi dan sensitif terhadap panas (termolabil), sehingga 

dengan adanya suhu pengeringan yang relatif tinggi akan menyebabkan terjadinya 
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oksidasi komponen polifenol, yaitu dengan adanya penambahan molekul oksigen. 

Oksidasi komponen polifenol akan mengakibatkan kerusakan pada senyawa flavonoid, 

akibatnya semakin tinggi suhu pengeringan maka kandungan senyawa flavonoid yang 

terdapat pada teh tersebut akan semakin berkurang.41 Tabel. 8 

Hasil penetapan aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan nilai IC50 sebagai 

besarnya konsentrasi senyawa uji yang dapat meredam radikal bebas sebanyak 50 % 

semakin kecil nilai IC50 aktivitas antioksidan peredaman radikal bebas semakin tinggi. 

Nilai IC50 dihitung dari regresi linier antara konsentrasi (x) dengan % aktivitas 

antioksidan (y) dari kurva standar vitamin y = 12,72x + 10,50 didapatkan nilai IC50 

standar vitamin C sebesar 4,7554 µg/mL. Tabel. 9 

Berdasarkan hasil aktivitas antioksidan terhadap seduhan daun teh kejek  tungku 

dan seduhan daun teh kejek oven maka dapat diperoleh nilai IC50 seduhan teh kejek 

tungku 20,8015 µg/mL, dan nilai IC50 seduhan teh kejek oven adalah 19,782 µg/mL. 

Maka nilai aktivitas antioksidan pada kedua seduhan teh kejek tersebut sangat kuat 

karena nilai IC50  yang diperoleh berada pada rentang kurang dari 50. Tabel 10  

 

Kesimpulan. Pengeringan dengan oven menghasilkan kandungan fenol total yang 

tinggi yaitu sebesar 13,104 % dan pada kandungan flavonoid total yang tinggi yaitu 

7,625 % serta aktivitas antioksidan yang paling rendah dengan IC50 19,782 % 

dibandingkan dengan menggunakan tungku yang menghasilkan kandungan fenol total 

yang rendah 11,005 % dan pada kandungan flavonoid  total yang  rendah 6,922 % serta 

aktivitas antioksidan  20,801 %.  

 

Saran. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisa golongan kimia lain diluar 

polifenol, flavonoid dan antioksidan yang paling berpotensi di dalam teh kejek 

tradisional garut. 
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