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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya usia harapan hidup di beberapa negara termasuk Indonesia 

berpotensi menimbulkan sejumlah masalah kesehatan karena pada usia senja 

organ-organ tubuh mengalami penurunan fungsi secara fisiologis. Menurut CIA 

World factbook tahun 2011 angka harapan hidup di Indonesia secara keseluruhan 

adalah 70,76 dengan komposisi angka harapan hidup untuk pria berkisar 68,26 

sedangkan angka harapan hidup untuk wanita berkisar 73,38 (Ardianti dkk, 2015). 

Kekayaan alam Indonesia sangat tinggi salah satunya kekayaan sumber 

daya hayatinya yaitu tanaman obat. Penelitian ini ingin mengetahui potensi salah 

satu jenis tumbuhan yang dapat berpotensi sebagai tanaman obat, namun belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tumbuhan obat yang  digunakan sebagai 

bahan dasar penelitian adalah daun kedondong (Spondias dulcis). 

Dalam penelitian ini peneliti ingin membuat minuman teh yang berbahan 

dasar dari daun kedondong. Karena pemanfaatan daun kedondong sangatlah 

kurang. Banyak sekali pemanfaatan buah kedondong, tumbuhan kedondong yang 

banyak dimanfaatkan adalah bagian buahnya, yaitu untuk dibuat rujak. Bagian 

daun tumbuhan ini masih jarang diolah dan belum banyak orang yang mengetahui 
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manfaat dari daun yang cita rasanya asam ini. Daun kedondong (Spondias dulcis) 

memiliki banyak manfaat untuk dijadikan sebagai tanaman obat, seperti dapat 

berfungsi untuk mencegah kanker, penyakit jantung, kolestrol, dan penuaan dini 

karena mengandung senyawa antioksidan. Kedondong yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah kedondong bangkok. Karena kedondong bangkok adalah 

kedondong yang sangat sering kita temui di pasaran atau di sekitar kita. Maka dari 

itu banyak sekali daun kedondong yang terbuang dan tidak diolah dengan baik. 

Kedondong (Spondias dulcis) merupakan tanaman buah berupa pohon 

yang dalam bahasa Inggris disebut ambarella, otaheite apple, atau great hog 

plum. Kedondong di Indonesia dan Malaysia disebut kedondong, di Filipina 

disebut hevi, di Myanmar disebut gway, dan di Thailand disebut makak farang 

(Putri, 2012). Kedondong adalah tanaman buah yang tergolong ke dalam suku 

Ancardiaceae, daging buahnya memiliki rasa yang manis, sedikit asam, daging 

buah yang tebal, renyah, berbiji kecil dan tidak mengandung banyak serat 

(Hakimah, 2010). Jenis-jenis kedondong unggul yang berpotensial dan banyak 

ditanam oleh para petani di antaranya adalah kedondong karimun jawa, 

kedondong bangkok, dan kedondong kendeng. Kedondong karimun jawa 

merupakan kedondong yang buahnya berukuran raksasa/super. Produksi 

kedondong ini dapat terjadi sepanjang tahun. Bentuk buahnya lonjong dengan 

berat 0,7-1 kilogram/buah. 

Daun kedondong (Spondias dulcis) mengandung flavonoid, tanin, saponin, 

dan alkaloid. Daun kedondong (Spondias dulcis) memiliki banyak potensi untuk 

dijadikan tanaman obat, seperti dapat berfungsi untuk mencegah kanker, penyakit 
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jantung, kolestrol, dan penuaan dini karena mengandung senyawa antioksidan. 

Karena itu daun kedondong berpotensi sebagai penghasil senyawa antioksidan 

perlu diteliti lebih lanjut. 

Tanaman teh (Camellia sinensis) merupakan genus Camellia famili 

Theaceae. Tanaman teh membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi dan juga 

temperatur antara 13 - 29,3 °C (Ruimassa, 2018). Teh merupakan minuman yang 

menyegarkan, sejak dahulu teh juga dipercaya mempunyai khasiat bagi kesehatan. 

Manfaat teh bagi kesehatan antara lain mencegah kanker, mengurangi stres, dan 

menurunkan tekanan darah tinggi. Teh dibuat dari pucuk muda daun teh yang 

telah mengalami proses pengolahan tertentu seperti pelayuan, penggilingan, 

oksidasi enzimatis dan pengeringan. Berdasarkan cara dan pengolahannya, teh 

dapat diklasifikasikan menjadi empat, antara lain adalah teh putih, teh hijau, teh 

oolong, dan teh hitam (Ruimassa, 2018). 

Melati (Jasminum sambac) termasuk dalam keluarga Oleaceae pada kelas 

Magnoliopsida-Dicotyledons yang merupakan tanaman asli dari Asia Selatan dan 

Asia Tenggara. Bunga dan daun dari tanaman ini memiliki kandungan kimia 

alkaloid, glycosid, saponin, terpenoid dan flavonoid yang sering digunakan 

sebagai bahan penelitian untuk menilai aktivitas farmakologinya. Bunga 

Jasminum sambac dikenal sejak lama sebagai bahan pengobatan tradisional untuk 

meringankan berbagai penyakit seperti kudis, asma, bisul dan nyeri sendi 

(Jayalandri dkk, 2016). Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat 

larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi (Darwin, 

2013). 
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Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan tersebut, maka 

menyadari potensi dari daun kedondong yang selama ini hanya buahnya saja yang 

digunakan dan dapat dimanfaatkan sebagai minuman teh dari daun kedondong. 

Penelitian ini diharapkan dapat membuat minuman yang memiliki kandungan gizi 

yang baik untuk tubuh manusia saat dikonsumsi dan memberikan nilai jual serta 

daya tarik yang dapat digunakan masyarakat ke depannya. 

 

Tabel 1.1        Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 

1 Judul Optimasi Variasi Suhu dan Waktu 

Ekstraksi Ekstrak Daun Kedondong 

(Spondias dulcis) terhadap 

Aktivitas Antioksidan 

Kandungan Senyawa Kimia 

Pada Daun Teh 

2 Publikasi 2015 2013 

3 Ditulis Oleh Hadinata 

 

Warta Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Industri 

Volume 19 Nomor 3 

4 Persamaan Objek penelitian yang 

digunakan adalah daun 

kedondong 

Penelitian yang 

digunakan adalah teh 

5 Perbedaan  Penelitian mengujikan suhu dan 

waktu  ekstraksi ekstrak daun 

kedondong di aktivitas antioksidan. 

Penelitian membahas kandungan 

kimia yang ada dalam teh. 

 

 
6 Hasil Perlakuan yang menghasilkan 

kandungan total fenolik optimum 

yaitu 

pada suhu ekstraksi 40 ̊ C selama 

90 menit. perlakuan yang 

menghasilkan aktivitas antioksidan 

optimum yaitu pada suhu ekstraksi 

50 ̊ C selama 60 menit. 

Kandungan senyawa kimia pada 

daun teh sangat penting untuk 

menjadi dasar dalam pengolahan 

teh yang baik. dan benar untuk 

mendapatkan teh yang baik dan 

bermutu tinggi. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan untuk membuat kreasi teh dari daun 

kedondong? 

2. Bagaimana tampilan, rasa, warna dan aroma dari teh daun kedondong? 

3. Bagaimana minat responden uji organoleptik terhadap warna, rasa, 

dan aroma dari teh daun kedondong? 

4. Bagaimana mengetahui kandungan flavonoid dari teh daun 

kedondong? 

5. Bagaimana cara memasarkan teh daun kedondong kepada konsumen? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara mengolah daun kedondong untuk dijadikan 

teh. 

2. Untuk mengetahui tampilan, rasa, warna, dan aroma dari teh daun 

kedondong. 

3. Untuk mengetahui minat responden uji organoleptik terhadap teh daun 

kedondong. 

4. Untuk mengetahui kandungan flavonoid yang tekandung di dalam teh daun 

kedondong. 
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5. Untuk mengetahui cara memasarkan teh daun kedondong kepada 

konsumen. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam pembuatan teh daun kedondong ada beberapa deskripsi produk 

yang diharapkan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh daun kedondong merupakan 

bahan-bahan yang berkualitas. Bahan–bahan yang digunakan dalam 

penelitian terdiri dari, daun kedondong, bunga melati, gula dan air. 

2.  Mempunyai rasa teh yang bisa diterima sesuai dengan lidah panelis yang 

nantinya akan diteliti lewat uji organoleptik dengan memberikan tester dan 

kuesioner kepada panelis. 

3. Mempunyai warna dan tampilan teh yang menarik agar masyarakat tertarik 

untuk mencoba teh dari daun kedondong. 

4. Mempunyai kandungan gizi yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi 

konsumen.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Daun kedondong merupakan tumbuhan yang banyak ditemukan di Pulau 

Jawa. Pada bidang kuliner daun kedondong masih kurang dikembangkan. 

Di Kota Bojonegoro daun kedondong hanya diolah untuk dijadikan asem-

asem. Dengan adanya penelitian ini berguna untuk pengembangan daun 

kedondong yang diinovasikan menjadi teh. 
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2.   Menurut penelitian, daun kedondong mempunyai banyak manfaat salah 

satunya yaitu memiliki kandungan antioksidan. Dengan diolah menjadi 

teh, masyarakat juga dapat menikmati manfaat yang terkandung dalam 

daun kedondong tersebut. 

3.  Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan sebagi salah satu syarat kelulusan 

Sarjana Pariwisata Strata satu di Universitas Ciputra peminatan Culinary 

Business. 

4. Bagi Universitas Ciputra, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

data kepustakaan dan bahan referensi maupun pembelajaran untuk 

penelitian selanjutnya. 

5. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca dan sebagai sumber informasi mengenai pembuatan teh berbahan 

daun kedondong. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Daun kedondong memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. 

2. Daun kedondong memiliki aroma yang khas. 

 Dalam pengembangan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan di 

antaranya sebagai berikut: 

1.  Kemampuan penulis dalam mengelola daun kedondong menjadi teh masih 

terbatas karena sebelumnya belum ada penelitian tentang teh daun 

kedondong. 
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2. Keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh peneliti untuk membuat teh 

daun kedondong. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi yang dibuat 

dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang 

dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. 

2. Uji organoleptik atau uji indra atau uji indra atau uji sensori merupakan cara 

pengujian dengan menggunakan indra manusia sebagai alat utama untuk 

pengukuran daya penerimaan terhadap produk. 

3. Drying adalah proses  pengeringan yang mengubah  kandungan  air, aktivitas  

air, dan komposisi kimia  yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tekstur 

dan daya ikat air. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh 

Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business sebagai pelaksana lembaga 

pendidikan, dimana peneliti melaksanakan tugas penelitian ini guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata satu Pariwisata. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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 Bab I yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan 

sistematika penulisan. 

 Lalu dilanjutkan dengan Bab II yang berisikan tentang penjelasan setiap 

sub bab yang diambil dari kutipan buku atau jurnal yang berhubungan dengan 

penelitian. Pada bab II ini yang dibahas adalah tinjauan daun kedondong beserta 

manfaat dan nilai gizinya, tinjauan bunga melati, tinjauan gula, dan yang terakhir 

adalah cara membuat teh pada umumnya. 

 Setelah itu dilanjutkan pada Bab III, bab ini berisikan tentang metode–

metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil 

penelitian. Sub bab ini terdiri dari metode pengembangan, prosedur 

pengembangan, bahan dan peralatan penelitian, desain uji coba, subjek uji coba, 

jenis data, pengumpulan data, teknis analisis data, metode eksperimen, metode 

observasi, uji laboratorium, uji organoleptik, uji minat pasar dan statistik 

deskriptif. 

Bab IV berisikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 

metode–metode yang sudah digunakan oleh peneliti sesuai dengan perencanaan 

penelitian yang telah ditulis dalam Bab III. Bab V yaitu penutup. Bab ini berisikan 

tentang kesimpulan dari penelitian serta saran pemanfaatan, deseminasi dan 

pengembangan produk lebih lanjut. Lalu dilanjutkan dengan Daftar Pustaka yang 

berisikan judul-judul buku, jurnal, atau artikel yang terkait dalam penelitian. 

 


