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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Teh merupakan minuman yang sangat popular. Di Indonesia, 

kebiasaan minum teh lebih ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan. 

Berbeda dengan masyarakat Cina atau Jepang, mereka mengkonsumsi teh 

untuk mendapatkan khasiatnya yang menyehatkan. Teh premium atau teh 

oolong diproses secara semi fermentasi dan dibuat dengan bahan baku 

khusus, yaitu varietas tertentu seperti Camellia sinensis varietas Sinensis 

yang memberikan aroma khusus. Proses pembuatan dan pengolahan teh 

oolong berada diantara teh hijau dan teh hitam, dimana teh oolong dihasilkan 

melalui proses pemanasan yang dilakukan segera setelah proses 

penggulungan daun,dengan tujuan untuk menghentikan proses fermentasi, 

oleh karena itu the oolong disebut sebagai teh semi fermentasi. 

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. 

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.  
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Analisis spektroskopi didasarkan pada interaksi radiasi cahaya dengan 

bahan kimia. Berprinsip pada penggunaan cahaya atau listrik untuk 

mempengaruhi senyawa kimia sehingga menimbulkan tanggapan. 

Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi berdasarkan cahaya, 

suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi 

tersebut. Alat untuk merekam spektrum disebut spektrofotometer. 

Metoda penyelidikan dengan bantuan spektrofotometer disebut 

spektrometri. Dengan sumber cahaya apapun, spektrometer terdiri atas 

sumber sinar, prisma, sel sampel, detektor dan pencatat. 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. 

Walaupun proses fermentasi dapat mengurangi konsentrasi 

antioksidan pada teh, oolong tetap merupakan sumber senyawa antioksidan 

yang tinggi, untuk menangkal berbagai zat radikal bebas dalam tubuh. 

Sebuah penelitian menyatakan bahwa menyeduh teh oolong dalam air panas 

dalam waktu yang agak lama dapat meningkatkan khasiat antikosidan di 

dalamnya. Oleh karena itu, penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai 

kandungan polifenol pada teh premium sebagai produk minuman fungsional 

yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Teh yang berfungsi sebagai minuman sehari-hari perlu diketahui apa 

saja komposisi yang terdapat dalam produk kemasan teh. Umumnya produk 

minuman kemasan, termasuk teh premium tidak mencantumkan komposisi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrometer
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yang jelas pada kemasannya, ataupun kandungan senyawa tertentu yang 

terkandung. Permasalahan ini menyebabkan kualitas keamanan untuk 

konsumsi teh perlu diperhatikan, oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih 

lanjut. Adapun beberapa permasalahannya yaitu: 

1.2.1  Bagaimana mekanisme kerja alat spektrofotometri visibel sebagai media 

analisa    konsentrasi polifenol dalam teh premium? 

1.2.2 Bagaimana cara menganalisa absorbansi polifenol dalam teh premium 

dengan metode analisa spektofotometri visibel? 

1.2.3 Bagaimana cara menghitung konsentrasi polifenol dari hasil analisa teh 

premium menggunakan hukum Lambert Beer? 

 

 

 


