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ABSTRACT

The aimed of this research is to observe the influence of drying time on some quality
components of peel of melinjo (Gnetum gnemon L.) tea which include moisture content, ash content,
extract level in water, antioxidant activity, yield and organoleptic (color, aroma and flavor). This study
was designed using Completely Randomized Design (RAL) with 5 level treatments and 4 replications.
The result of the observation was analyzed by using analysis of  variance at 5% significance level. The
treatment consisted of one factor that influence the variation of drying time 1, 2, 3, 4 and 5 hour with
85oC drying temperature. The results showed that the drying time of peel of melinjo tea had
significant effect on moisture content, ash content, water extract level, antioxidant activity, yield, and
organoleptic (color, aroma and flavor) on hedonic and scoring methods. The results of this study
indicate that drying with time 3 hour produces peel of melinjo tea with the best quality of moisture
content 6.44%, ash content 2.64%, water soluble extract 34.47%, antioxidant activity 74.55%, yield
29.20% as well as organoleptic aroma color (like and brownish yellow), aroma (rather like and rather
typical peel of melinjo smell), taste (rather like and rather bitter).

Keywords: drying, herb tea, peel of melinjo.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lama pengeringan terhadap beberapa
komponen mutu teh kulit melinjo (Gnetum gnemon L.) meliputi kadar air, kadar abu, kadar ekstrak
dalam air, aktivitas antioksidan, rendemen dan organoleptik (warna, aroma dan rasa). Penelitian ini
dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 taraf perlakuan dan 4 ulangan.
Hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis keragaman (Analysis of Variance) pada taraf nyata
5%. Perlakuan terdiri dari satu faktor yaitu lama pengeringan 1, 2, 3, 4 dan 5 jam dengan suhu
pengeringan 85oC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pengeringan dalam pembuatan teh kulit
melinjo memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar ekstrak
dalam air, aktivitas antioksidan, rendemen dan organoleptik (warna, aroma dan rasa) pada parameter
hedonik dan skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan lama pengeringan 3 jam
menghasilkan teh kulit melinjo dengan mutu terbaik yaitu kadar air 6,44%, kadar abu 2,64%, kadar
ekstrak dalam air 34,47%, aktivitas antioksidan 74,55%, rendemen 29,20% serta warna (suka dan
kuning kecoklatan), aroma (agak suka dan aroma kulit melinjo agak khas) dan rasa (agak suka dan
agak pahit).

Kata Kunci: kulit melinjo, pengeringan, teh herbal.



2

PENDAHULUAN

Teh merupakan minuman yang
umumnya terbuat dari pucuk daun teh yang
telah mengalami proses pengolahan.
Minuman ini sangat populer dan paling
banyak dikomsumsi oleh masyarakat
Indonesia bahkan dunia karena teh
memberikan rasa segar, mempunyai rasa dan
aroma yang khas, penyajiannya cepat, relatif
mudah, murah serta mempunyai khasiat bagi
kesehatan tubuh karena mengandung
berbagai senyawa kimia (Ajisaka, 2012).
Menurut Towaha (2013) komposisi senyawa
kimia yang terkandung dalam teh secara
umum terdiri atas empat kelompok yaitu
substansi polifenol (catechin dan flavonol),
substansi non polifenol (pektin, resin, vitamin,
mineral, karbohidrat, alkaloid, proteind dan
zat warna), senyawa aromatis dan enzim-
enzim. Senyawa polifenol pada teh terdapat
dalam jumlah yang paling banyak dimana
sebanyak 93% senyawa polifenol merupakan
senyawa flavonoid yang mampu menangkap
radikal bebas penyebab berbagai penyakit
seperti penyakit degeneratif, kanker, stroke,
jantung koroner dan penuaan dini (Burda,
2001).

Teh dapat dikelompokkan menjadi
dua golongan pada umumnya yaitu teh herbal
dan teh non-herbal (Winarsi, 2011). Teh non-
herbal terbuat dari daun teh Camellia sinensis,
sedangkan teh herbal merupakan hasil olahan
teh yang tidak berasal dari daun teh,
melainkan dari bagian tanaman herbal yang
memiliki khasiat bagi kesehatan. Bahan-bahan
yang digunakan untuk pembuatan teh herbal
antara lain bunga, daun, kulit, biji atau akar.
Teh herbal termasuk dalam salah satu jenis
minuman fungsional (Inti, 2008).

Minuman fungsional adalah minuman
yang mengandung unsur-unsur zat gizi dan
memberikan efek positif terhadap kesehatan.
Minuman fungsional berperan sebagai
pencegah, pelindung dan obat terhadap
berbagai penyakit serta dapat meningkatkan
stamina tubuh (Herawati dkk, 2012). Selain
memberikan efek positif, minuman fungsional
juga harus memenuhi syarat sensori layaknya
minuman dan makanan yaitu memiliki rasa,
aroma dan tekstur yang baik. Beberapa
minuman fungsional berupa teh yang banyak
diminati akhir-akhir ini antara lain teh daun
kelor, daun salam, daun sirsak dan daun
jambu biji. Selain dedaunan, salah satu bahan
baku yang juga dapat dijadikan sebagai
minuman fungsional adalah kulit melinjo.

Kandungan senyawa kimia yang
terdapat dalam kulit melinjo antara lain
protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor,
zat besi, vitamin B1, vitamin C, likopen, beta-
karoten, fenolik dan flavonoid (Kementerian
Kesehatan RI, 2014). Berdasarkan hasil
penelitian Santoso, dkk (2010), kulit melinjo
mengandung asam askorbat, tokoferol, dan
polifenol yang memiliki aktivitas sebagai
antioksidan juga berpotensi sebagai inhibitor
xantin oksidase. Selain itu, menurut penelitian
Siregar, dkk (2009) ekstrak kulit melinjo
memiliki kandungan air, lemak, kalsium,
protein dan karbohidrat. Ekstrak kulit melinjo
juga dibuktikan mengandung senyawa
fitokimia seperti fenolik, flavonoid, beta-
karoten, likopen, karotenoid, vitamin C, dan
aktivitas antioksidan. Menurut Wulandari
(2012) kadar air kulit melinjo yaitu sebesar
51,7%.

Proses pembuatan teh pada
umumnya terdiri dari tiga tahap yaitu proses
pelayuan, penggulungan dan pengeringan.
Pengeringan adalah suatu metode untuk
mengeluarkan atau mengurangi kadar air
pada suatu bahan dengan menggunakan
energi panas sampai pada batas tertentu
sehingga pertumbuhan mikroganisme dapat
dihambat bahkan dihentikan. Menurut
Winarno (2008) semakin lama pengeringan
menyebabkan penguapan air lebih banyak
sehingga kadar air dalam bahan semakin
kecil. Menurut SNI 01-3836-2013 kadar air
produk teh maksimal yaitu 8% b/b.

Selain itu, lama pengeringan juga
berpengaruh terhadap kandungan fitokimia
bahan. Fitokimia merupakan senyawa kimia
yang terkandung dalam tumbuhan. Fitokimia
biasanya merujuk pada senyawa organik pada
tumbuhan yang tidak begitu dibutuhkan untuk
fungsi tubuh secara normal, namun memiliki
efek yang menguntungkan bagi kesehatan
seperti berperan aktif dalam
pencegahan penyakit. Secara garis besar
fitokimia diklasifikasikan menurut struktur
kimianya antara lain karotenoid, saponin,
polifenol, glukosinolat, fitosterol, inhibitor
protease, monoterpen, fitoestrogen, sulfidan
dan asam fitat. Sebagian besar senyawa
fitokimia tersebut bersifat antioksidan yang
dapat mencegah penuaan dini dan berbagai
penyakit kronis (Pradhan dkk, 2013). Menurut
Sari (2015)  bahwa lama proses pengeringan
juga berdampak pada kandungan fitokimia
teh daun alpukat, dimana aktivitas antioksidan
pada teh daun alpukat menurun dari 85,11%
menjadi 73,13% dengan lama pengeringan 1
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jam pada suhu 50 oC. Salah satu metode yang
sering digunakan untuk pengeringan teh
adalah dengan menggunakan pengering tipe
oven. Pengeringan dengan oven
menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi
yaitu sekitar 60oC, sehingga tidak merusak
komponen dalam bahan. Menurut pendapat
lain, suhu pengeringan herbal yang baik
adalah berkisar antara 30oC-90oC
(Departemen Kesehatan RI, 1995). Namun
penggunaan suhu pengeringan dapat berbeda
tergantung dari karakteristik masing-masing
bahan. Beberapa penelitian mengenai
pengolahan teh dari kulit buah-buahan telah
dilakukan.

Berdasarkan penelitian Purnomo, dkk
(2016) mengenai teh kulit buah naga
diperoleh perlakuan terbaik dengan lama
pengeringan 18 jam pada suhu 50 oC
diperoleh kadar air 14,03% (b/b), kadar abu
14,23% (b/b), kadar antioksidan (IC50) 2.713
ppm, aroma khas teh kulit buah naga, rasa
sepat, warna sangat merah dan panelis
menyukai teh herbal secara keseluruhan.
Kemudian, menurut penelitian Harun, dkk
(2014) tentang teh kulit manggis diperoleh
perlakuan terbaik yaitu pengeringan pada
suhu 85oC selama 3 jam dengan kadar air
7,98%, kadar abu 4,129%, kadar antioksidan
(IC50) yaitu 3,95x10-34 ppm, warna merah
kecoklatan, aroma khas kulit buah manggis
dan rasa yang sedikit pahit dan sepat yang
agak disukai oleh panelis. Selain itu,
penelitian Ardiyansyah (2016) tentang teh
kulit melinjo diperoleh perlakuan terbaik
adalah dengan pelayuan selama 8 jam dan
pengeringan pada suhu 105 oC selama 25
menit dengan kadar air 6,48%, kadar abu
3,5%, kadar fenol 34,8% dan rendemen
56,9%. Berdasarkan uraian tersebut,
diketahui bahwa lama pengeringan menjadi
hal yang berpengaruh terhadap beberapa
komponen mutu teh. Oleh karena itu, telah
dilakukan penelitian sejenis untuk mengetahui
pengaruh lama pengeringan terhadap
beberapa komponen mutu teh kulit melinjo.

Bahan dan Metode

Bahan dan Alat

Adapun bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kulit melinjo yang
berwarna orange kemerahan dan merah yang
diperoleh dari UKM yang membuat dan
menjual keripik melinjo di Desa Kekait atau di
pasar Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari,

Kabupaten Lombok Barat, air, aquades,
methanol 96% dan DPPH 0,2 mM.

Adapun alat-alat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah cabinet dryer,
oven merk MEMMERT, timbangan digital merk
KERN, tanur merk NABER, spektrofotometer
UV-VIS, waterbath merk MEMMERT,
homogenizer merk HEIDOLPH, loyang, pisau,
gunting, talenan, cawan porselin, desikator,
erlenmeyer, labu takar, baskom, labu ukur,
pipet volume, tabung reaksi, gelas plastik, rak
tabung reaksi, gelas piala, desikator,
stopwatch, sarung tangan, kemasan jenis PE
(Polyethylene) dan kertas label.

Metode

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode eksperimental
yang dilaksanakan di Laboratorium.
Rancangan percobaan yang digunakan pada
penelitian ini adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Rancangan percobaan
menggunakan faktor tunggal, lama
pengeringan yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam
dan 5 jam. Penelitian dilakukan pada suhu
yang sama yairu 85 oC.

Setiap perlakuan (t) yaitu 5 perlakuan
diulang sebanyak 4 kali, sehingga diperoleh
20 unit percobaan. Data hasil pengamatan
dianalisis dengan menggunakan analisis
keragaman atau Analysis of Variance
(ANOVA) menggunakan Software Co-Stat.
Adanya perbedaan yang nyata antar
perlakuan para parameter kimia, maka diuji
lanjut menggunakan uji Beda Kecenderungan
atau Metode Ortogonal Polynomial (MOP)
pada taraf 5%, sedangkan jika terdapat
perbedaan yang nyata antar perlakuan pada
uji organoleptik, maka data diuji lanjut
menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ)
pada taraf 5% (Hanafiah, 2014).

Parameter yang dianalisa meliputi
parameter utama yaitu kadar air (AOAC,
2005), kadar abu (AOAC, 2005) serta kadar
ekstrak dalam air (SNI 01-3836-2013),
parameter tambahan yaitu uji aktivitas
antioksidan (Osawa, 1981), analisis rendemen
(Hartoyo, 2013) serta uji mutu organoleptik
(warna, aroma dan rasa) (Rahayu,1998).
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Proses Pembuatan Teh Kulit Melinjo

1. Persiapan kulit melinjo
Bahan baku utama pada pembuatan

teh kulit melinjo adalah melinjo yang
diperoleh dari kebun melinjo di Desa Sidemen
Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok
Barat. Melinjo dipetik satu hari sebelum
proses pengolahan teh kulit melinjo. Melinjo
yang dipilih yaitu melinjo dengan kematangan
90% yang berumur 5 bulan. Kemudian
dilakukan pengupasan kulit melinjo dari
bijinya menggunakan pisau. Kulit buah
melinjo tersebut berwarna oranye kemerahan
hingga merah dan bertekstur agak lunak.
2. Sortasi kulit melinjo

Sortasi merupakan tahap pemilahan
atau pemisahan kulit melinjo yang baik dari
yang rusak atau cacat serta dari kotoran atau
benda asing lainnya. Kulit melinjo diseleksi
dan yang digunakan untuk proses selanjutnya
adalah kulit melinjo yang berwarna oranye
kemerahan sampai merah, masih segar, tidak
robek, tidak terserang hama, tidak berwarna
kecoklatan atau kehitaman. Kemudian
dipisahkan juga dari kulit yang busuk, kotoran
dan benda asing lainnya.
3. Pencucian

Kulit melinjo dicuci dengan air
mengalir untuk menghilangkan kotoran dan
debu yang menempel, hingga kulit melinjo
terlihat bersih.
4. Penirisan

Kulit melinjo ditiriskan agar air yang
masih menempel pada permukaan kulit
melinjo berkurang atau hilang. Penirisan
dilakukan selama 10 menit.
5. Pelayuan

Proses pelayuan bertujuan untuk
mengurangi kadar air dalam kulit melinjo.
Pelayuan dilakukan dengan cara dihamparkan
dengan menggunakan suhu ruang 27 oC dan
pelayuan dilakukan selama 8 jam.
6. Perajangan

Perajangan atau pemotongan
bertujuan untuk mengecilkan ukuran suatu
bahan agar mempercepat proses
pengeringan. Setelah dilayukan, kulit melinjo
dirajang dengan ukuran sekitar 2 mm
menggunakan pisau atau gunting.
7. Penimbangan Awal

Kulit melinjo ditimbang (berat awal)
dengan timbangan digital sebanyak 3500 g
untuk semua perlakuan, dimana setiap
ulangan menggunakan 175 g kulit melinjo.
8. Pengeringan

Pengeringan dilakukan menggunakan
cabinet dryer dengan suhu untuk semua

perlakuan yaitu 85 oC, dan lama pengeringan
1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan 5 jam.
9. Penimbangan Akhir

Dilakukan penimbangan kembali
setelah proses pengeringan karena kulit
melinjo yang telah dikeringkan mengalami
penurunan berat bahan.
10. Pengemasan

Proses pengemasan dilakukan dengan
mengambil kulit melinjo kering sebanyak
masing-masing 5 g setiap ulangan untuk
organoleptik, 5 g setiap ulangan untuk uji
aktivitas antioksidan, 5 g setiap ulangan untuk
uji kadar abu dan 5 g setiap ulangan untuk uji
kadar air. Kemudian dikemas dengan
kemasan jenis PE (polyethylene) dan kemasan
ditutup.
11. Analisis

Kulit melinjo kering dianalisis kadar
air, kadar abu, kadar ekstrak dalam air,
aktivitas antioksidan dan rendemen.
12. Penyeduhan dan analisis mutu organoleptik

Penyeduhan teh kulit melinjo
dilakukan menggunakan 200 ml air panas
dengan suhu 70 oC selama 10 menit,
kemudian dilakukan penyaringan dan
dilanjutkan dengan pengujian mutu
organoleptik meliputi, warna, aroma dan rasa
teh kulit melinjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Utama

Tabel 1. Hasil Signifikansi Pengaruh Lama
Pengeringan terhadap Parameter
Utama Teh Kulit Melinjo

Parameter Signifikansi
Kadar Air S
Kadar Abu S
Kadar Ekstrak dalam Air S

Keterangan:   S   = Signifikan (berbeda nyata)
NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata)

1. Kadar Air

Kadar air merupakan salah satu
parameter yang menunjukkan banyaknya air
dari suatu bahan pangan yang dinyatakan
dalam persen. Kadar air juga merupakan
salah satu karakteristik yang sangat penting
karena dapat mempengaruhi penampakan,
tekstur, cita rasa dan masa simpan pada
bahan pangan  (Winarno, 2008). Penentuan
kadar air dalam suatu produk pangan perlu
dilakukan karena pengaruhnya terhadap
stabilitas dan kualitas dari produk itu sendiri.
Hasil analisis keragaman (ANOVA)
menunjukkan bahwa perlakuan lama
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pengeringan memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap kadar air teh kulit
melinjo (Tabel 1). Hasil uji lanjut polynomial
ortogonal pengaruh lama pengeringan
terhadap kadar air teh kulit melinjo dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Kadar Air Teh Kulit
Melinjo

Berdasarkan hasil yang diperoleh
pada Gambar 1, terlihat bahwa lama
pengeringan memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap kadar air teh kulit
melinjo. Semakin lama pengeringan, kadar air
teh kulit melinjo yang dihasilkan semakin
menurun. Kadar air teh kulit melinjo tertinggi
dihasilkan pada perlakuan dengan lama
pengeringan 1 jam yaitu 20,76%, sedangkan
kadar air terendah dilhasilkan pada perlakuan
lama pengeringan 5 jam yaitu 2,49%.

Berdasarkan Gambar 1, pola regresi
terjadi secara linier dengan persamaan (y = -
4,697x + 24,21) dan dengan koefisien
determinasi (KD) R² = 0,920. Nilai (-4,697x)
menunjukkan arah regresi linier. Nilai negatif
pada angka tersebut menunjukkan hubungan
yang negatif antara perlakuan lama
pengeringan dengan kadar air teh kulit
melinjo. Hal ini berarti semakin lama
pengeringan maka kadar air teh kulit melinjo
semakin menurun. Nilai (-4,697) juga
menunjukkan bahwa setiap penambahan
waktu 1 jam akan menyebabkan penurunan
kadar air sebesar -4,697%.. Nilai 24,21
menunjukkan nilai konstanta, sehingga pada
nilai (x) = 0, maka kadar air teh kulit melinjo
sebesar 24,21%. Nilai koefisien determinasi
(KD) diperoleh sebesar 0,920 yang berarti
bahwa 92% kadar air pada teh kulit melinjo
dipengaruhi oleh lama pengeringan dan
sebagian kecil yaitu 8% merupakan faktor lain
yang mempengaruhi kadar air teh kulit
melinjo. Selain itu nilai koefisien antara lama
pengeringan dengan kadar air teh kulit
melinjo didapatkan sebesar 0,959 (hasil
pengakaran koefisien kolerasi 0,920) juga
menunjukkan bahwa hubungan antara kedua

variabel sangat kuat karena hampir mendekati
nilai 1.

Paparan di atas sejalan dengan
pernyataan Karina (2008) yang menyatakan
bahwa semakin lama pengeringan, kadar air
pada bahan semakin rendah disebabkan
karena selama proses pengeringan terjadi
penguapan air yang menurunkan kadar air
bahan tersebut. Penguapan terjadi karena
perbedaan tekanan uap antara air pada bahan
dengan uap air di udara. Tekanan uap air
bahan pada umumnya lebih besar
dibandingkan dengan tekanan uap udara
sehingga terjadi perpindahan massa air dari
bahan ke udara. Hal ini berkaitan dengan
semakin tinggi suhu serta makin lama proses
pengeringan, maka semakin besar energi
panas yang dibawa udara dan diterima bahan
sehingga semakin banyak jumlah massa
cairan yang diuapkan dari permukaan bahan
yang dikeringkan. Hal tersebut yang
menyebabkan kadar air yang terukur menjadi
rendah. Menurut SNI 01-3836-2013 kadar air
produk teh maksimal yaitu 8% b/b, sehingga
hasil kadar air teh kulit melinjo dengan lama
pengeringan 3 jam (6,44%), 4 jam (5,24%)
dan 5 jam  (2,49%) memenuhi standar SNI.

2. Kadar Abu

Kadar abu adalah parameter yang
menunjukkan jumlah komponen mineral  atau
bahan anorganik yang tidak menguap pada
proses pembakaran atau pemijaran senyawa-
senyawa organik. Kandungan abu dan
komposisinya tergantung pada macam bahan
dan cara pengabuannya (Sudarmadji, 1996
dalam Rijal, 2016). Semakin tinggi nilai kadar
abu maka semakin banyak kandungan bahan
anorganik di dalam produk tersebut. Hasil
analisis keragaman (ANOVA) menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap kadar abu teh kulit melinjo (Tabel
1). Hasil uji lanjut polynomial ortogonal
pengaruh lama pengeringan terhadap kadar
abu teh kulit melinjo dapat dilihat pada
Gambar 2.
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pada angka tersebut menunjukkan hubungan
yang negatif antara perlakuan lama
pengeringan dengan kadar air teh kulit
melinjo. Hal ini berarti semakin lama
pengeringan maka kadar air teh kulit melinjo
semakin menurun. Nilai (-4,697) juga
menunjukkan bahwa setiap penambahan
waktu 1 jam akan menyebabkan penurunan
kadar air sebesar -4,697%.. Nilai 24,21
menunjukkan nilai konstanta, sehingga pada
nilai (x) = 0, maka kadar air teh kulit melinjo
sebesar 24,21%. Nilai koefisien determinasi
(KD) diperoleh sebesar 0,920 yang berarti
bahwa 92% kadar air pada teh kulit melinjo
dipengaruhi oleh lama pengeringan dan
sebagian kecil yaitu 8% merupakan faktor lain
yang mempengaruhi kadar air teh kulit
melinjo. Selain itu nilai koefisien antara lama
pengeringan dengan kadar air teh kulit
melinjo didapatkan sebesar 0,959 (hasil
pengakaran koefisien kolerasi 0,920) juga
menunjukkan bahwa hubungan antara kedua

variabel sangat kuat karena hampir mendekati
nilai 1.

Paparan di atas sejalan dengan
pernyataan Karina (2008) yang menyatakan
bahwa semakin lama pengeringan, kadar air
pada bahan semakin rendah disebabkan
karena selama proses pengeringan terjadi
penguapan air yang menurunkan kadar air
bahan tersebut. Penguapan terjadi karena
perbedaan tekanan uap antara air pada bahan
dengan uap air di udara. Tekanan uap air
bahan pada umumnya lebih besar
dibandingkan dengan tekanan uap udara
sehingga terjadi perpindahan massa air dari
bahan ke udara. Hal ini berkaitan dengan
semakin tinggi suhu serta makin lama proses
pengeringan, maka semakin besar energi
panas yang dibawa udara dan diterima bahan
sehingga semakin banyak jumlah massa
cairan yang diuapkan dari permukaan bahan
yang dikeringkan. Hal tersebut yang
menyebabkan kadar air yang terukur menjadi
rendah. Menurut SNI 01-3836-2013 kadar air
produk teh maksimal yaitu 8% b/b, sehingga
hasil kadar air teh kulit melinjo dengan lama
pengeringan 3 jam (6,44%), 4 jam (5,24%)
dan 5 jam  (2,49%) memenuhi standar SNI.

2. Kadar Abu

Kadar abu adalah parameter yang
menunjukkan jumlah komponen mineral  atau
bahan anorganik yang tidak menguap pada
proses pembakaran atau pemijaran senyawa-
senyawa organik. Kandungan abu dan
komposisinya tergantung pada macam bahan
dan cara pengabuannya (Sudarmadji, 1996
dalam Rijal, 2016). Semakin tinggi nilai kadar
abu maka semakin banyak kandungan bahan
anorganik di dalam produk tersebut. Hasil
analisis keragaman (ANOVA) menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap kadar abu teh kulit melinjo (Tabel
1). Hasil uji lanjut polynomial ortogonal
pengaruh lama pengeringan terhadap kadar
abu teh kulit melinjo dapat dilihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Kadar Abu Teh Kulit
Melinjo

Berdasarkan hasil yang diperoleh
pada Gambar 2, terlihat bahwa lama
pengeringan memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap kadar abu teh kulit
melinjo. Semakin lama pengeringan, kadar
abu teh kulit melinjo yang dihasilkan semakin
meningkat. Kadar abu tertinggi dihasilkan
pada perlakuan lama pengeringan 5 jam yaitu
5,54%, sedangkan kadar abu terendah
dihasilkan pada perlakuan lama pengeringan
1 jam yaitu 0,42%.

Berdasarkan Gambar 2, pola regresi
terjadi secara linier dengan persamaan (y =
1,203x - 0,945) dan dengan koefisien
determinasi (KD)  R² = 0,960. Nilai (1,203x)
menunjukkan arah regresi linier. Nilai positif
pada angka tersebut menunjukkan hubungan
yang positif antara perlakuan lama
pengeringan dengan kadar abu teh kulit
melinjo. Hal ini berarti semakin lama
pengeringan maka kadar abu teh kulit melinjo
semakin menurun. Nilai (1,203) juga
menunjukkan bahwa setiap penambahan
waktu 1 jam akan menyebabkan penambahan
kadar abu sebesar 1,203%. Nilai 0,945
menunjukkan nilai konstanta, sehingga pada
nilai (x) = 0, maka kadar abu teh kulit melinjo
sebesar 0,945%. Nilai koefisien determinasi
(KD) diperoleh sebesar 0,960 yang berarti
bahwa 96% kadar abu pada teh kulit melinjo
dipengaruhi oleh lama pengeringan dan
sebagian kecil yaitu 4% dipengaruhi oleh
faktor lain. Selain itu nilai koefisien antara
lama pengeringan dengan kadar abu teh kulit
melinjo didapatkan sebesar 0,979 (hasil
pengakaran koefisien kolerasi 0,960) juga
menunjukkan bahwa hubungan antara kedua
variabel sangat kuat karena hampir mendekati
nilai 1.

Paparan tersebut sesuai dengan
pernyataan Patin (2017) yang menyatakan
semakin lama pengeringan, maka kadar abu
semakin meningkat karena kandungan air
bahan yang teruapkan lebih banyak sehingga

mineral-mineral yang tertinggal pada bahan
meningkat. Menurut Winarno (2008),
kuantitatif senyawa kimia dipengaruhi oleh
tinggi rendahnya kadar air bahan. Apabila
kadar air dari suatu bahan tinggi maka
komposisi kimia dari bahan tersebut akan
menurun termasuk kadar abu. Kadar abu
menunjukkan residu bahan yang tersisa
setelah bahan didestruksi dan
menggambarkan banyaknya mineral yang
terbakar menjadi zat yang tidak dapat
menguap. Hal ini juga sesuai dengan
pernyataan Sudarmadji dkk (1989), bahwa
kadar abu tergantung pada jenis bahan, cara
pengabuan, waktu dan suhu yang digunakan
saat pengeringan. Jika bahan yang diolah
melalui proses pengeringan maka semakin
lama waktu dan semakin tinggi suhu
pengeringan akan meningkatkan kadar abu,
karena air yang keluar dari dalam bahan
semakin besar.

Penentuan kadar abu bertujuan untuk
memberikan gambaran kandungan mineral
internal dan eksternal. Ekstrak dipanaskan
pada suhu tinggi hingga senyawa organik dan
turunannya terdesktruksi dan menguap
hingga tersisa unsur mineral dan unsur
anorganik saja. Mineral yang terdapat pada
suatu bahan dapat dibedakan menjadi dua
macam yaitu garam organik dan garam
anorganik. Garam-garam organik antara lain
asam malat, oksalat, asetat dan pektat
sedangkan garam anorganik terdiri dari
berbentuk garam fosfat, karbonat, khlorida,
sulfa, nitrat dan logam alkali (Sudarmadji dkk,
1997). Dilihat dari data pada Gambar 2
menunjukkan bahwa kadar abu pada teh kulit
melinjo memenuhi standar mutu teh dalam
SNI 01-3836-2013 dengan batas maksimum
kadar abu pada teh sebesar 8% b/b sehingga
masih layak dan aman untuk dikonsumsi.

3. Kadar Ekstrak dalam Air

Esktrak adalah sediaan kering, kental
atau cair yang dibuat dengan menyaring
simplisia nabati atau hewani menurut cara
yang cocok, diluar pengaruh matahari
langsung (Ansel, 1989). Ekstraksi adalah
kegiatan penarikan kandungan kimia yang
dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang
tidak dapat larut dengan menggunakan
pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat
dalam berbagai simplisia dapat digolongkan
kedalam minyak atsiri, alkaloida, flvonoida
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atau cair yang dibuat dengan menyaring
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dan lain-lain (Ditjen POM, 2000). Hasil analisis
keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa
perlakuan lama pengeringan memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar
ekstrak dalam air teh kulit melinjo (Tabel 1).
Hasil uji lanjut polynomial ortogonal pengaruh
lama pengeringan terhadap kadar ekstrak
dalam air teh kulit melinjo dapat dilihat pada

Gambar 3.

Gambar 3. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Kadar Ekstrak dalam
Air Teh Kulit Melinjo

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap kadar ekstrak dalam air. Semakin
lama pengeringan maka semakin banyak
kadar ekstrak larut dalam air yang dihasilkan.
Kadar ekstrak dalam air tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan lama pengeringan 5 jam yaitu
44,07%, sedangkan kadar ekstrak dalam air
terendah dihasilkan oleh perlakuan lama
pengeringan yaitu 7,25%.

Berdasarkan Gambar 3, pola regresi
terjadi secara linier dengan persamaan (y =
9,804x - 1,642) dan dengan koefisien
determinasi (KD) R² = 0,929. Nilai (9,804x)
menunjukkan arah regresi linier. Nilai positif
pada angka tersebut menunjukkan hubungan
yang positif antara perlakuan lama
pengeringan dengan kadar ekstrak dalam air
teh kulit melinjo. Hal ini berarti semakin lama
pengeringan maka kadar ekstrak dalam air
semakin meningkat. Nilai (9,804) juga
menunjukkan bahwa setiap penambahan
waktu 1 jam akan menyebabkan penambahan
kadar ekstrak dalam air sebesar 9,804%. Nilai
-1,642 menunjukkan nilai konstanta, sehingga
pada nilai (x) = 0, maka kadar ekstrak dalam
air teh kulit melinjo sebesar 1,641%. Nilai
koefisien determinasi (KD) diperoleh sebesar
0,929 yang berarti bahwa 92,9% kadar
ekstrak dalam air pada teh kulit melinjo
dipengaruhi oleh lama pengeringan dan
sebagian kecil yaitu 7,1% merupakan faktor

lain yang mempengaruhi kadar ekstrak dalam
air pada teh kulit melinjo. Selain itu nilai
koefisien antara lama pengeringan dengan
kadar ekstrak dalam air teh kulit melinjo
didapatkan sebesar 0,963 (hasil pengakaran
koefisien kolerasi 0,929) juga menunjukkan
bahwa hubungan antara kedua variabel
sangat kuat karena hampir mendekati nilai 1.

Dari data tersebut terlihat hasil kadar
ekstrak berbanding terbalik dengan kadar air.
Hal ini diduga terjadi karena semakin lama
pengeringan kulit melinjo,  pada berat bahan
yang sama maka semakin rendah kadar air
yang dihasilkan, sehingga dihasilkan ekstrak
yang semakin banyak. Sejalan dengan
penelitian Putri, dkk (2012) yang menyatakan
bahwa semakin rendah kadar air maka
semakin tinggi komponen lain yang
terkandung dalam bahan yang berakibat
kepada semakin tingginya persentase kadar
ekstrak. Hal ini juga sesuai dengan pendapat
Prayanto (2012) semakin tinggi suhu ekstraksi
maka hasil ekstraksi semakin banyak tetapi
akan berhenti pada suhu tertentu, dimana
setelah melewati suhu tersebut hasil ekstraksi
akan mengalami penurunan. Hal ini
disebabkan oleh suhu operasi menjadi tinggi
sehingga ada kemungkinan bahwa volatil
menguap terbawa aliran gas panas.

Prinsip yang bekerja pada proses
ekstraksi adalah difusi, yaitu perbedaan
konsentrasi antara larutan didalam sel dan
konsentrasi cairan ekstraksi diluar sel. Bahan
pelarut mengalir dari luar (konsentrasi tinggi)
ke dalam sel (konsentrasi rendah) yang
menyebabkan protoplasma membengkak
sehingga kandungan senyawa metabolit
sekunder yang berada di dalam sel akan
mengalir atau berdifusi keluar sel (Achmadi,
1992 dalam Agustiningrum 2004). Prinsip ini
secara tidak langsung dapat mengakibatkan
perbedaan banyaknya filtrat yang di hasilkan
dari perendaman dan penyaringan setiap
sampel. Perbedaan ini karena perbedaan
keterikatan antara pelarut dengan jaringan sel
setiap sampel berbeda. Menurut SNI 01-3836-
2013 kadar ekstrak dalam air produk teh
minimal yaitu 32% b/b, sehingga hasil kadar
ekstrak dalam air teh kulit melinjo dengan
lama pengeringan 3 jam (34,59%), 4 jam
(38,68%) dan 5 jam (44,07%) memenuhi
standar SNI.
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Parameter Tambahan

Tabel 2. Hasil Signifikansi Pengaruh Lama
Pengeringan terhadap Parameter
Aktivitas Antioksidan dan
Rendemen Teh Kulit Melinjo

Parameter Signifikansi
Aktivitas Antioksidan S
Rendemen S

Keterangan:   S = Signifikan (berbeda nyata)
NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata)

4. Aktivitas Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa kimia
yang dapat menunda atau mencegah
terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas dalam
tubuh (Kochhar, 1990). Antioksidan bereaksi
dengan radikal bebas sehingga mengurangi
kapasitas radikal bebas untuk menimbulkan
kerusakan. Antioksidan bekerja dengan cara
mendonorkan satu elektron kepada senyawa
yang bersifat oksidan sehingga aktivitas
senyawa oksidan tersebut bisa terperangkap.
Hasil analisis keragaman (ANOVA)
menunjukkan bahwa perlakuan lama
pengeringan memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap aktivitas antioksidan
teh kulit melinjo (Tabel 2). Hasil uji lanjut
polynomial ortogonal pengaruh lama
pengeringan terhadap aktivitas antioksidan
teh kulit melinjo dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Aktivitas Antioksidan
Teh Kulit Melinjo

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan
bahwa lama pengeringan memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap
aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Semakin
lama pengeringan maka aktivitas antioksidan
pada teh kulit melinjo semakin menurun.
Aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan pada
perlakuan dengan lama pengeringan 1 jam

yaitu 81,06% dan terendah pada perlakuan
lama pengeringan 5 jam yaitu 38,33%.

Berdasarkan Gambar 4, pola regresi
terjadi secara linier dengan persamaan (y = -
10,71x + 97,5) dan dengan koefisien
determinasi (KD)  R² = 0,883. Nilai (-10,71x)
menunjukkan arah regresi linier. Nilai negatif
pada angka tersebut menunjukkan hubungan
yang negatif antara perlakuan lama
pengeringan dengan aktivitas antioksidan teh
kulit melinjo. Hal ini berarti semakin lama
pengeringan maka aktivitas antioksidan teh
kulit melinjo semakin menurun. Nilai (-10,71)
juga menunjukkan bahwa setiap penambahan
waktu 1 jam akan menyebabkan penurunan
aktivitas antioksidan sebesar -10,71%. Nilai
97,5 menunjukkan nilai konstanta, sehingga
pada nilai (x) = 0, maka aktivitas antioksidan
teh kulit melinjo sebesar 97,5%. Nilai
koefisien determinasi (KD) diperoleh sebesar
0,883 yang berarti bahwa 88,3% aktivitas
antioksidan pada teh kulit melinjo dipengaruhi
oleh lama pengeringan dan 11,7%
dipengaruhi oleh faktor lain.. Selain itu nilai
koefisien antara variasi lama pengeringan
dengan aktivitas antioksidan teh kulit melinjo
didapatkan sebesar 0,939 (hasil pengakaran
koefisien kolerasi 0,883) juga menunjukkan
bahwa hubungan antara kedua variabel
sangat kuat karena hampir mendekati nilai 1.

Paparan diatas sejalan dengan
penelitian Sari (2015) yang menyatakan
bahwa semakin lama proses pengeringan
maka aktivitas antioksidan akan semakin
turun, dimana dari penelitiannya dihasilkan
aktivitas antioksidan pada teh daun alpukat
menurun dari 85,11%  menjadi 73,13%
dengan lama pengeringan 1 jam pada suhu
50 oC. Hal ini dikarenakan antioksidan kuat
akan rusak oleh panas dan pemasakan.
Semakin tinggi suhu dan lama pengeringan
mengakibatkan senyawa metabolit sekunder
yang bertindak sebagai antioksidan menjadi
rusak (Apriadji, 2008). Lama dan teknik
pengeringan mempengaruhi aktivitas
antioksidan teh kulit melinjo.

Senyawa antioksidan yang terdapat
didalam kulit melinjo antara lain flavonoid,
tannin, saponin, vitamin C dan likopen.
Ekstrak kulit melinjo merah memliki
kandungan flavonoid sebesar 2,739 mg QE/g
sampel dan likopen yaitu 12,13 mg/100g
sampel (Siregar dkk, 2009). Menurut (Lenny,
2006) senyawa flavonoid bersifat tidak tahan
panas dan mudah teroksidasi pada suhu yang
tinggi. Flavonoid menunjukkan sensitivitas
yang berbeda dalam perlakuan panas
tergantung pada strukturnya (Irina, 2012).
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Menurut Enny dan Fadilah (2007) kenaikan
suhu hingga 55 oC mengakibatkan kadar
tannin yang didapat meningkat. Akan tetapi
pada suhu di atas 55 oC kadar tannin yang
didapat menurun, sehingga dapat disimpulkan
bahwa senyawa tannin akan mengalami
kerusakan pada suhu diatas 55 oC. Menurut
(de Silva, 1972 dalam Thoha, 2009) senyawa
saponin akan mengalami kerusakan pada
suhu diatas 60-70oC. Sedangkan menurut
(Hayati dkk. 2011)  menyatakan bahwa,
proses pengeringan kelopak Rosella pada
suhu 60°C selama 2 x 24 jam menyebabkan
rendahnya kandungan vitamin C pada teh
Rosella.

Likopen atau a-carotene merupakan
karotenoid yang sangat dibutuhkan oleh
tubuh karena mempunyai aktivitas antioksidan
yang sangat kuat yaitu 100 kali  lebih kuat
dibandingkan vitamin E (Maulida, 2010).
Menurut Meikapasa dan Seventilofa (2016)
bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama
pemanasan maka kadar likopen akan semakin
tinggi, namun jika suhu terus dinaikkan dan
waktunya makin lama maka likopen akan
terdegradasi sehingga kadarnya dalam produk
akan turun. Likopen akan mulai terdegradasi
pada suhu di atas 80 oC. Suhu pengeringan
yang digunakan pada penelitian ini yaitu 85°C
yang mengacu dari penelitian Harun (2014)
tentang teh kulit manggis dimana diperoleh
perlakuan terbaik yaitu pengeringan pada
suhu 85oC baik dari segi kadar air, kadar abu
maupun aktivitas antioksidan.

5. Rendemen

Rendemen merupakan persentase
perbandingan berat produk yang dihasilkan
dengan berat awal bahan (Wijana dkk, 2012).
Menghitung rendemen bertujuan untuk
mengetahui efisiensi proses yang
dilaksanakan. Semakin banyak komponen
bahan yang hilang selama proses maka
rendemen akan semakin kecil. Hasil analisis
keragaman (ANOVA) pada Tabel 2,
menunjukkan lama pengeringan memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap
rendemen teh kulit melinjo. Hasil uji lanjut
polynomial ortogonal pengaruh lama
pengeringan terhadap rendemen teh kulit
melinjo dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Rendemen Teh Kulit
Melinjo

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap rendemen teh kulit melinjo. Semakin
lama pengeringan suatu bahan maka
rendemen yang dihasilkan akan semakin
rendah. Adapun rendemen tertinggi dihasilkan
pada perlakuan dengan lama pengeringan 1
jam yaitu 49,05% dan rendemen terendah
dihasilkan pada perlakuan dengan lama
pengeringan 5 jam yaitu 26,86%. Hasil ini
diperoleh dari berat awal yaitu 175 g kulit
melinjo. Artinya, setelah melalui proses
pengeringan berat akhir dari kulit melinjo
menurun sekitar 70%.

Berdasarkan Gambar 5, pola regresi
terjadi secara linier dengan persamaan (y = -
3,515x + 41,73) dan dengan koefisien
determinasi (KD) R² = 0,809. Nilai (-3,515x)
menunjukkan arah regresi linier. Nilai negatif
pada angka tersebut menunjukkan hubungan
yang negatif antara perlakuan lama
pengeringan dengan rendemen teh kulit
melinjo. Hal ini berarti semakin lama
pengeringan maka rendemen teh kulit melinjo
semakin menurun. Nilai (-3,515) juga
menunjukkan bahwa setiap penambahan
waktu 1 jam akan menyebabkan penurunan
rendemen sebesar -3,515%. Nilai 41,73
menunjukkan nilai konstanta, sehingga pada
nilai (x) = 0, maka rendemen teh kulit melinjo
sebesar 41,73%. Nilai koefisien determinasi
(KD) diperoleh sebesar 0,809 yang berarti
bahwa 80,9% rendemen pada teh kulit
melinjo dipengaruhi oleh lama pengeringan
dan 19,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain
itu nilai koefisien antara variasi lama
pengeringan dengan rendemen teh kulit
melinjo didapatkan sebesar 0,899 (hasil
pengakaran koefisien kolerasi 0,809) juga
menunjukkan bahwa hubungan antara kedua
variabel sangat kuat karena hampir mendekati
nilai 1.
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Menurut Muchtadi (1989) rendemen
produk pangan berbanding lurus dengan
kadar air, dimana dengan semakin kecil kadar
air maka rendemen akan semakin kecil.
Dalam hasil penelitian ini semakin lama
pengeringan menunjukkan jumlah kandungan
kadar air pada teh kulit melinjo semakin
berkurang, hasil yang sama juga diperoleh
dalam nilai rendemen yaitu semakin lama
pengeringan maka berat bahan semakin
menurun. Penurunan rendemen disebabkan
karena terjadi penguapan air pada proses
pelayuan dan pengeringan teh kulit melinjo.

Mutu Organoleptik

Tabel 3. Hasil Signifikansi Pengaruh Lama
Pengeringan terhadap Parameter
Mutu Organoleptik Teh Kulit
Melinjo

Parameter Signifikansi
Warna (Hedonik) S
Aroma (Hedonik) S
Rasa (Hedonik) S
Warna (Skoring) S
Aroma (Skoring) S
Rasa (Skoring) S

Keterangan:   S = Signifikan (berbeda nyata)
NS =Non Signifikan (tidak berbeda nyata)

6. Warna

Warna merupakan karakteristik yang
menentukan penerimaan atau penolakan
suatu produk oleh konsumen. Menurut Kartika
(1990) warna atau kenampakan merupakan
atribut mutu yang ditangkap oleh mata
konsumen sebelum penilaian atribut mutu
yang lain dari produk. Peranan warna sangat
nyata karena umumnya konsumen akan
mendapatkan kesan pertama, baik suka atau
tidak suka terhadap suatu produk pangan dari
warnanya (Andarwulan dkk, 2011). Adapun
grafik dari nilai hedonik dan skoring warna
dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Warna Teh

Kulit Melinjo

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap warna teh kulit melinjo pada uji
hedonik maupun skoring. Pada penilaian
karakteristik warna teh kulit melinjo menurut
uji hedonik, panelis memberikan penilaian
tidak suka mendekati agak suka, agak suka,
agak suka mendekati suka dan suka. Dari uji
hedonik terlihat nilai tertinggi dihasilkan pada
perlakuan dengan lama pengeringan 3 jam
yaitu 4,05 dengan kriteria suka dan terendah
pada perlakuan lama pengeringan 1 jam yaitu
2,75 dengan kriteria tidak suka mendekati
agak suka. Berdasarkan uji skoring, panelis
memberikan nilai warna teh kulit melinjo
bening mendekati kuning, kuning dan kuning
kecoklatan. Dari penilaian uji skoring terlihat
nilai tertinggi terdapat pada perlakuan lama
pengeringan 5 jam yaitu 3,5 dengan kriteria
warna kuning kecoklatan dan terendah pada
lama pengeringan 1 jam yaitu 1,65 dengan
kriteria warna bening mendekati kuning.
Warna teh kulit melinjo yang paling disukai
oleh panelis adalah perlakuan dengan lama
pengeringan 3 jam dengan warna kuning
kecoklatan.

Dari penjelasan tersebut, terlihat
tingkat kesukaan panelis meningkat dari
perlakuan lama pengeringan 1 jam hingga 3
jam, namun menurun saat lama pengeringan
4 jam dan 5 jam. Hal itu karena semakin lama
proses pengeringan, warna teh kulit melinjo
yang dihasilkan semakin coklat, sedangkan
panelis menyukai teh kulit melinjo dengan
warna kuning kecoklatan. Proses pengeringan
menghasilkan kulit melinjo menjadi warna
gelap, hal ini terjadi karena  terlepasnya
unsur tannin. Kecerahan warna seduhan teh
dipengaruhi oleh senyawa turunan tannin
yaitu theaflavin dan thearubigin. Theaflavin
berperan dalam penentuan kecerahan warna
seduhan teh. Semakin banyak kandungan
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theaflavin, maka kecerahan warna seduhan
teh akan semakin tinggi, sedangkan
thearubigin merupakan senyawa yang sulit
larut dalam air dan berperan dalam
menentukan kemantapan warna seduhan
(warna teh menjadi coklat). Warna teh yang
cenderung merah cerah atau justru gelap
disebabkan karena adanya theaflavin dan
thearubigin (Rohdiana, 2006).

7. Aroma

Aroma merupakan salah satu
parameter dalam penentuan kualitas suatu
produk makanan. Aroma yang khas dapat
dirasakan oleh indera penciuman tergantung
dari bahan penyusun dan bahan yang
ditambahkan pada makanan tersebut. Dengan
demikian aroma dapat berpengaruh langsung
terhadap minat konsumen untuk mencoba
suatu produk makanan (Rijal, 2016). Adapun
grafik dari nilai hedonik dan skoring aroma
dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Aroma Teh
Kulit Melinjo

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap aroma teh kulit melinjo pada uji
hedonik maupun skoring. Pada penilaian
karakteristik warna teh kulit melinjo dengan
uji hedonik, panelis memberikan penilaian
tidak suka, tidak suka mendekati agak suka
dan agak suka. Dari uji hedonik terlihat nilai
tertinggi dihasilkan pada perlakuan dengan
lama pengeringan 3 jam yaitu 3,45 dengan
kriteria agak suka dan terendah pada
perlakuan lama pengeringan 5 jam yaitu 2,3
dengan kriteria tidak suka. Berdasarkan uji
skoring, panelis memberikan memberikan nilai
aroma teh kulit melinjo yaitu aroma kulit
melinjo tidak khas, aroma kulit melinjo tidak

khas mendekati agak khas, aroma kulit
melinjo agak khas, aroma kulit melinjo agak
khas mendekati khas dan aroma kulit melinjo
khas. Dari penilaian uji skoring terlihat nilai
tertinggi terdapat pada perlakuan lama
pengeringan 5 jam yaitu 4,3 dengan kriteria
aroma kulit melinjo khas dan terendah pada
lama pengeringan 1 jam yaitu 2,45 dengan
kriteria aroma kulit melinjo tidak khas. Aroma
teh kulit melinjo yang agak disukai oleh
panelis adalah perlakuan dengan lama
pengeringan 3 jam dengan aroma kulit
melinjo agak khas.

Panelis lebih menyukai aroma teh
kulit melinjo yang agak khas, disebabkan
karena semakin lama pengeringan senyawa
aromatik pada kulit melinjo akan semakin
menguap yang aromanya kurang disukai oleh
panelis. Adanya aroma yang kuat ini juga
disebabkan oleh senyawa fenolik. Menurut
penelitian Siregar dkk (2009), kulit melinjo
merah mengandung fenolik tertinggi
dibandingkan dengan kulit melinjo hijau dan
kuning yaitu 0,386 mg GAE/ g sampel.
Senyawa fenolik adalah senyawa yang
memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang
menempel di cincin aromatik (Pengelly, 2004).
Pada industri makanan dan minuman,
senyawa fenolik berperan dalam memberikan
aroma yang khas pada produk pangan,
sebagai zat pewarna pangan dan sebagai
antioksidan (Tarihoran, 2015).

8. Rasa

Rasa merupakan salah satu
pendukung cita rasa yang mendukung
kualitas suatu produk. Cita rasa didefinisikan
sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh
suatu bahan, terutama di rasakan oleh indera
pengecap dan pembau (Hall, 1998 dalam Adi,
2008). Rasa yang dihasilkan dipengaruhi oleh
komponen yang ada di dalam bahan dan
proses yang dialaminya. Rasa menjadi faktor
yang sangat menentukan pada putusan akhir
konsumen untuk menolak atau menerima
suatu produk. Uji organoleptik rasa dilakukan
secara hedonik dan skoring. Perlakuan lama
pengeringan memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap mutu organoleptik
hedonik dan skoring rasa. Adapun hasil uji
hedonik dan skoring rasa teh kulit melinjo
dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Pengaruh Lama Pengeringan
terhadap Rasa Teh
Kulit Melinjo

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan
bahwa perlakuan lama pengeringan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap rasa teh kulit melinjo pada uji
hedonik maupun skoring. Pada penilaian
karakteristik rasa teh kulit melinjo dengan
metode hedonik, panelis memberikan nilai
rasa teh kulit melinjo dengan kriteria tidak
suka, tidak suka mendekati agak suka dan
agak suka. Dari uji hedonik terlihat nilai
tertinggi dihasilkan oleh perlakuan dengan
lama pengeringan 3 jam yaitu 3,25 dengan
kriteria agak suka dan terendah pada
perlakuan lama pengeringan 1 jam yaitu 2,35
dengan kriteria tidak suka. Berdasarkan uji
skoring, panelis memberikan nilai rasa teh
kulit melinjo yaitu tidak pahit, tidak pahit
mendekati agak pahit, agak pahit dan agak
pahit mendekati pahit. Dari penilaian uji
skoring terlihat nilai tertinggi terdapat pada
perlakuan lama pengeringan 5 jam yaitu 3,85
dengan kriteria agak pahit mendekati pahit
dan terendah pada lama pengeringan 1 jam
yaitu 2,85 dengan kriteria tidak pahit
mendekati agak pahit. Rasa teh kulit melinjo
yang agak disukai oleh panelis adalah
perlakuan dengan lama pengeringan 3 jam
dengan rasa agak pahit.

Semakin lama proses pengeringan
maka tingkat kesukaan panelis semakin
menurun. Hal ini dikarenakan semakin lama
pengeringan maka teh kulit melinjo akan
menghasilkan rasa pahit, yang disebabkan
pada kulit melinjo terdapat kandungan
senyawa tannin. Menurut Ismarani (2012)
rasa pahit pada bahan pangan biasanya
disebabkan oleh tannin. Tannin adalah salah
satu anggota dari senyawa polifenol yaitu
senyawa dengan gugus fenol di struktur
kimianya yang ditemukan pada tumbuhan,
sehingga sering disebut sebagai polifenol
tumbuhan (Haslam, 1989). Hal ini juga
didukung oleh Sriyadi (2012) yang

menyatakan bahwa pada daun teh
terkandung senyawa polifenol yang larut
dalam air panas dan menimbulkan rasa sepat
dan pahit pada seduhan yang menentukan
kualitas teh. Menurut Siregar (2009), kulit
melinjo memiliki kandungan polifenol.
Kandungan polifenol teh terdiri atas enam
macam katekin dan turunannya yang
besarnya tergantung pada klon dan cuaca
pada saat panen. Enam macam katekin
tersebut yaitu catechin (C), gallocatechin
(GC), epicatechin (EC), epigalocatechin (EGC),
epicatechin galate (ECG), dan epigalocatechin
galate (EGCG). Katekin adalah tannin yang
menggumpalkan protein sehingga
menghasilkan rasa sepat (Hafezi dkk, 2006
dalam Adri, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan,
analisis keragaman dan uraian pembahasan
yang terbatas pada lingkup penelitian ini
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Perlakuan lama pengeringan memberikan

pengaruh yang berbeda nyata terhadap
parameter utama (kadar air, kadar abu,
kadar ektsrak dalam air) dan parameter
tambahan (aktivitas antioksidan,
rendemen, mutu organoleptik) teh kulit
melinjo.

2. Semakin lama pengeringan, kadar air dan
kadar ekstrak dalam air teh kulit melinjo
semakin meningkat, sedangkan kadar abu,
aktivitas antioksidan dan rendemen teh
kulit melinjo semakin menurun.

3. Perlakuan terbaik teh kulit melinjo
diperoleh pada lama pengeringan 3 jam
dengan suhu pengeringan 85 oC.
Perlakuan tersebut menghasilkan teh kulit
melinjo sesuai dengan SNI produk teh
(SNI 01-3836-2013). Pada perlakuan
tersebut diperoleh teh kulit melinjo dengan
karakteristik kadar air 6,44%, kadar abu
2,64%, kadar ekstrak dalam air 34,47%,
aktivitas antioksidan 74,55%, rendemen
29,20% serta warna (suka dan kuning
kecoklatan), aroma (agak suka dan aroma
kulit melinjo agak khas) dan rasa (agak
suka dan agak pahit).
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mendekati agak pahit, agak pahit dan agak
pahit mendekati pahit. Dari penilaian uji
skoring terlihat nilai tertinggi terdapat pada
perlakuan lama pengeringan 5 jam yaitu 3,85
dengan kriteria agak pahit mendekati pahit
dan terendah pada lama pengeringan 1 jam
yaitu 2,85 dengan kriteria tidak pahit
mendekati agak pahit. Rasa teh kulit melinjo
yang agak disukai oleh panelis adalah
perlakuan dengan lama pengeringan 3 jam
dengan rasa agak pahit.

Semakin lama proses pengeringan
maka tingkat kesukaan panelis semakin
menurun. Hal ini dikarenakan semakin lama
pengeringan maka teh kulit melinjo akan
menghasilkan rasa pahit, yang disebabkan
pada kulit melinjo terdapat kandungan
senyawa tannin. Menurut Ismarani (2012)
rasa pahit pada bahan pangan biasanya
disebabkan oleh tannin. Tannin adalah salah
satu anggota dari senyawa polifenol yaitu
senyawa dengan gugus fenol di struktur
kimianya yang ditemukan pada tumbuhan,
sehingga sering disebut sebagai polifenol
tumbuhan (Haslam, 1989). Hal ini juga
didukung oleh Sriyadi (2012) yang

menyatakan bahwa pada daun teh
terkandung senyawa polifenol yang larut
dalam air panas dan menimbulkan rasa sepat
dan pahit pada seduhan yang menentukan
kualitas teh. Menurut Siregar (2009), kulit
melinjo memiliki kandungan polifenol.
Kandungan polifenol teh terdiri atas enam
macam katekin dan turunannya yang
besarnya tergantung pada klon dan cuaca
pada saat panen. Enam macam katekin
tersebut yaitu catechin (C), gallocatechin
(GC), epicatechin (EC), epigalocatechin (EGC),
epicatechin galate (ECG), dan epigalocatechin
galate (EGCG). Katekin adalah tannin yang
menggumpalkan protein sehingga
menghasilkan rasa sepat (Hafezi dkk, 2006
dalam Adri, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan,
analisis keragaman dan uraian pembahasan
yang terbatas pada lingkup penelitian ini
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Perlakuan lama pengeringan memberikan

pengaruh yang berbeda nyata terhadap
parameter utama (kadar air, kadar abu,
kadar ektsrak dalam air) dan parameter
tambahan (aktivitas antioksidan,
rendemen, mutu organoleptik) teh kulit
melinjo.

2. Semakin lama pengeringan, kadar air dan
kadar ekstrak dalam air teh kulit melinjo
semakin meningkat, sedangkan kadar abu,
aktivitas antioksidan dan rendemen teh
kulit melinjo semakin menurun.

3. Perlakuan terbaik teh kulit melinjo
diperoleh pada lama pengeringan 3 jam
dengan suhu pengeringan 85 oC.
Perlakuan tersebut menghasilkan teh kulit
melinjo sesuai dengan SNI produk teh
(SNI 01-3836-2013). Pada perlakuan
tersebut diperoleh teh kulit melinjo dengan
karakteristik kadar air 6,44%, kadar abu
2,64%, kadar ekstrak dalam air 34,47%,
aktivitas antioksidan 74,55%, rendemen
29,20% serta warna (suka dan kuning
kecoklatan), aroma (agak suka dan aroma
kulit melinjo agak khas) dan rasa (agak
suka dan agak pahit).
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2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan
saran sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

mengenai penambahan flavor yang sesuai
dengan tujuan untuk mengurangi rasa
pahit dan aroma kulit melinjo yang sangat
khas dan menyengat.
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