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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui kadar 

suatu senyawa dalam sampel. Dalam kimia analitik terdapat beberapa tahap pada 

proses analisis yaitu penentuan masalah, penetapan metode, perolehan sampel, 

persiapan sampel untuk analisis, pemisahan, pengukuran, perhitungan hasil, dan 

pelaporan. Tahapan penetapan metode merupakan tahapan untuk menentukan 

banyaknya sampel, preparasi sampel, dan metode analisis yang digunakan. 

Metode analisis dibagi menjadi dua macam yaitu metode analisis konvensional 

dan analisis modern. Metode analisis modern lebih mengarah pada penggunaan 

instrumen. Salah satu prinsip dari metode analisis modern yaitu yaitu metode 

spektrofotometri. 

Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis instrumental yang 

menggunakan dasar interaksi energy dan materi. Spektrofotometri dapat dipakai 

untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui intensitas serapan pada 

panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang dipakai adalah panajang 

gelombang maksimum yang memberikan absorbansi maksimum. Salah satu 

prinsip kerja spektrofotometri didasarkan pada fenomena penyerapan sinar oleh 

spese kimia tertentu didaerah ultra violet dan sinar tampak (visible).  

Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang 

dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. 

Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan panjang 

gelombang 380-750 nm dan memiliki energi sebesar 299 – 149 kJ/mol 

(Hasanuddin,2016). Banyak sekali produk yang memanfaatkan alat 
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spektrofotometri untuk mengukur konsentrasi yang ada dalam suatu sampel salah 

satunya adalah teh.  

Teh merupakan minuman yang dihasilkan dari pucuk dau tanaman Camellia 

Sinensis. Teh hitam merupakan salah satu dari berbagai jenis teh yang diminati 

masyarakat. Teh hitam adalah teh yang proses pembuatannya melalui proses 

fermentasi, yaitu proses oksidasi enzimatis katekin oleh polifenol oksidase 

(Rasalakhsi dan Narasimhan, 1996). Cara pengolahan teh hitam melalui tahap-

tahap seperti pelayuan, penggulungan, oksidasi polifenol, penge-ringan dan 

sortasi. Beberapa orang tidak dianjurkan untuk mengkonsusmsi teh terlalu banyak 

karena bisa beresiko bagi kesehatannya. Untuk mengetahui apakah teh itu 

bermanfaat atau berbahaya maka dapat dilihat dari kandungan teh itu sendiri. Teh 

dapat memberikan rasa segar dan memulihkan kesehatan badan. Kunci manfaat 

teh bagi kesehatan terletak pada komponen bioaktifnya, yaitu polifenol yang 

secara optimal terkandung dalam daun teh (Yayat Sudaryat et al, 2015). Teh hitam 

mengandung beberapa kandungan organik, diantaranya memberikan keuntungan 

medis dan kesehatan. Selain protein dan karbohidrat, teh hitam juga mengandung 

substansi polifenol. Senyawa ini mempunyai aktivitas biologis yang unik dan 

diperkirakan mempunyai efek terhadap kesehatan. 

Polifenol merupakan senyawa yang tersedia secara alami pada teh yang 

memiliki ketajaman rasa dan aroma. Disamping itu, polifenol memiliki potensi 

antioksidan yang sangat kuat. Kandungan polifenol dalam daun teh berkisar antara 

25-35% berat kering. Tinggi rendahnya kandungan kimia dalam teh termasuk 

polifenol sangat dipengaruhi oleh variasi musim, kesuburan tanah, perlakuan 

kultur teknis, umur daun, intensitas sinar matahari yang diterimanya dan faktor-

faktor pendukung lainnya. 
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Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan menimbulkan 

banyaknya minat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Salah satu jenis produk pangan kesehatan yang banyak 

dikembangkan dan diteliti adalah produk pangan yang mengandung antioksidan. 

Polifenol sendiri merupakan suatu kelompok antioksidan yang secara alami 

terdapat dalam teh. Mengingat peranan dari teh hitam yang mampu mencegah 

timbulnya berbagai jenis penyakit kronis, maka perhatian banyak ditujukan pada 

upaya pancarian zat-zat antioksidan yang potensial terutama yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih 

dalam mengenai kandungan polifenol pada teh hitam sebagai produk minuman 

fungsional yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Teh kemasan sebagai salah satu minuman yang dikonsumsi sehari-hari oleh 

masyarakat perlu diketahui apa saja kandungan yang terdapat dalam the kemasan 

tersebut. Kandungan polyfenol dalam teh menetukan kenikmatan dari teh tersebut 

baik dari segi rasa, aroma serta efeknya bagi kesehatan. Permasalahan ini 

menyebabkan kualitas keamanan untuk mengkonsumsi teh perlu diperhatikan, 

oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan metode spetrofotometri 

visible. Adapun beberapa permasalahannya yaitu: 

1.2.1 Bagaimana mekanisme kerja alat spektrofotometri visibel sebagai media 

analisa konsentrasi polifenol dalam teh hitam? 

1.2.2 Bagaimana cara menganalisa absorbansi polifenol dalam teh hitam 

dengan metode analisa spektofotometri visibel? 

1.2.3 Bagaimana cara menghitung konsentrasi polifenol dari hasil analisa teh 

hitam menggunakan hukum Lambert Beer? 


