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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia industri minuman merupakan salah satu industri yang 

pertumbuhannya cukup pesat. Menurut Badan Pusat Statistik industri makanan 

dan minuman, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan untuk kelompok Industri 

Skala Besar dan Sedang (IBS) sebesar 7,04 persen. Sedangkan kelompok Industri 

Skala Mikro Kecil (IMK) tidak luput dari tren positif dengan mencapai 

pertumbuhan produksi sebesar 5,82 persen. Maka dari itu bisnis di industri 

makanan dan minuman bisa dijadikan sasaran yang tepat dilihat dari  pertumbuhan 

industri tersebut dari tahun ke tahun (Waluyo, 2017). Salah satu produk industri 

makanan dan minuman yang sedang mengalami peningkatan jumlah konsumsi 

adalah teh. Walaupun nilai ekspor teh pada tahun 2012 hingga tahun 2016 sempat 

mengalami penurunan dikarenakan menurunnya jumlah konsumsi teh di 

masyarakat. Namun dengan pola konsumsi teh yang meningkat pada dua tahun 

terakhir maka ekspor produk teh dari Indonesia kembali meningkat, hal ini 

dibuktikan dengan adanya total nilai ekspor teh pada tahun 2016 sebesar 116,75 

juta US dollar, lalu pada tahun 2017 sebesar 117,96 juta dollar (Rahmawati, 

2018). 

Tanaman teh aslinya terdapat di Cina, yang berasal dari keluarga Camellia. 

Tanaman teh ini memiliki dua jenis varietas utama yaitu varietas berdaun kecil 
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yang dikenal sebagai Camellia sinesis, varietas jenis ini pada umumnya hidup di 

daerah pegunungan tinggi yang memiliki udara sejuk dan varietas berdaun lebar 

yang dikenal sebagai Camellia assamica, berbeda dengan varietas berdaun kecil, 

varietas ini biasanya tumbuh di daerah beriklim tropis dan lembab. Di Indonesia 

sendiri jenis varietas teh yang paling umum ditanam adalah varietas teh berdaun 

kecil atau yang biasa disebut Camellia assamica (Somantri dan Tanti, 2011:3). 

Daun belimbing wuluh merupakan salah satu bagian dari tanaman pohon 

belimbing wuluh yang banyak ditemui pada wilayah yang memiliki tanah yang 

subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainasenya baik 

(Isriani, 2017). Namun belum banyak orang yang mengetahui manfaat daun 

belimbing wuluh, salah satunya adalah sebagai obat hipertensi karena daun 

belimbing wuluh akan meningkatkan HDL (High Density Lipid) yang merupakan 

kolesterol baik yang memiliki fungsi mengangkut LDL (Low Density Lipid) yang 

menyebabkan timbunan plak lemak di dinding pembuluh darah dan menyebabkan 

hipertensi (Nurannisa, 2016). 

Di dalam penelitian ini, juga akan ditambahkan dua bahan tambahan untuk 

menyempurnakan bahan utama, bahan tambahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah cengkih dan kayu manis. Khasiat yang dimiliki cengkih sendiri adalah 

bakterisidal, analgesik, antioksidan, fungsidal, dan anti inflamasi 

(Fatimatuzzahroh dkk, 2015). Sedangkan kayu manis sendiri memiliki khasiat 

utama yaitu sebagai antibakteri (Anggraini, 2015). 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai pemanfaatan daun belimbing wuluh sebagai bahan dasar dalam 
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pembuatan teh herbal. Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

1 Judul : Pemanfaatan Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

dalam Bentuk Infusa dan Sediaan Celup terhadap Penurunan 

Berat Badan 

Ditulis Oleh : Hanifah, Inaratul Rizkhy., Suhartihah., dan Saptarini, Opstaria. 
Publikasi : 2014 
Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan objek penelitian daun 

belimbing wuluh. 
2. Menggunakan objek penelitian sebagai 

teh. 

1. Menguji efek penurunan berat 

badan. 

2 Judul : Pengaruh Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

terhadap Penurunan Tekanan Darah Tikus Putih Jantan (Rattus 

Norvegicus) Hipertensi 

Ditulis Oleh   : Mulyani, Sri., Rosa, Elsye Maria., dan Huriah, Titih. 

Publikasi       : 2013 
Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan objek penelitian daun 

belimbing wuluh. 
2. Menguji pengaruh terhadap 

penurunan tekanan darah. 

1. Menggunakan ekstrak dari daun 

belimbing wuluh 

3 Judul : Total Fenolik, Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan dari Produk 

Teh Hijau dan Teh Hitam Tanaman Bangun-Bangun (Coleus 
amboinicus) dengan Perlakuan ETT Rumput Paitan  

Ditulis Oleh   : Rahayu, Fitri., Christine, Jose., dan Haryani, Yuli. 
Publikasi       : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Menguji kandungan flavonoid. 

2. Tanaman dijadikan teh. 

3. Menggunakan objek penelitian 

daun bangun-bangun. 

4. Tanaman dijadikan teh hijau dan 

teh hitam. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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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 pembuatan teh daun belimbing wuluh? 

2. Bagaimana tampilan, warna, aroma, dan rasa pada teh daun belimbing 

wuluh? 

3. Bagaimana kandungan flavonoid dalam teh daun belimbing wuluh? 

4. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap teh daun belimbing wuluh? 

5. Bagaimana aspek bisnis pada teh daun belimbing wuluh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara pembuatan teh daun belimbing wuluh. 

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

belimbing wuluh. 

3. Untuk mengetahui kandungan flavonoid teh daun belimbing wuluh. 

4. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap teh daun 

belimbing wuluh. 

5. Untuk mengetahui aspek bisnis pada teh daun belimbing wuluh. 

 

 

 



5  

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Tampilan 

Tampilan yang diharapkan dari produk ini adalah agar bisa terlihat seperti 

teh pada umumnya. 

2. Warna 

Warna yang diharapkan dari produk ini adalah agar bisa berwarna coklat 

seperti teh pada umumnya. 

3. Aroma 

Aroma yang diharapkan dari produk teh ini adalah agar bisa beraroma 

harum seperti teh pada umumnya. 

4. Rasa 

Rasa yang diharapkan dari produk teh ini adalah agar bisa memiliki rasa 

seperti teh pada umumnya. 

 

1.5 Pentingnya Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan penulis tentang produk minuman yaitu teh 

menggunakan daun belimbing wuluh, menjadi bisnis penulis di masa depan 

dan memenuhi persyaratan kelulusan untuk gelar Sarjana Pariwisata Strata 

Satu. 

2. Bagi Universitas Ciputra 

Menjadi arsip dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan masyarakat tentang produk minuman berupa teh dari 

daun belimbing wuluh. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Asumsi dari penelitian ini adalah daun belimbing wuluh dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat salah satunya sebagai teh. Keterbatasan dari penelitian ini adalah 

penulis tidak memiliki mesin pengering untuk mengeringkan daun belimbing 

wuluh, sehingga  hasil pengeringan pada bahan pasti tidak akan standar. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Daun belimbing wuluh adalah salah satu jenis daun dari buah-buahan yang 

memiliki rasa asam. Daun belimbing wuluh memiliki manfaat untuk obat darah 

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

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

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini: 

1. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya penelitian, 

asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan 

dan sistematika penulisan. 

2. Kajian Pustaka menjelaskan tentang teori daun belimbing wuluh, teori teh 
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dan juga teori proses pengeringan teh. 

3. Metode Penelitian menjelaskan tentang metode penelitian, alat dan bahan 

penelitian serta rancangan penelitian. 

4. Hasil Pengembangan menjelaskan tentang hasil yang didapatkan oleh 

penulis selama penelitian diantaranya adalah hasil uji organoleptik, uji 

laboratorium, uji penerimaan pasar serta akan dibahas juga mengenai aspek 

bisnis. 

5. Penutup menjelaskan tentang kajian produk yang telah dihasilkan yaitu teh 

herbal berbahan dasar daun belimbing wuluh serta saran pemanfaatan, dan 

pengembangan produk teh herbal berbahan dasar daun belimbing wuluh. 
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