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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the effect of temperature and withering time on to 
the quality of cocoa leaf green tea. The method used in this research was the experimental method 
with Completely Randomized Block (CRB) using 2 factors which were withering temperatures (70oC, 
80oC and 90oC) and withering times (five and ten minutes). Parameters observed were chemical 
quality characteristics (moisture content), physical quality characteristics (rendement, infusion color, 
and dried cocoa leaf color), and organoleptic quality characteristics (aroma, taste, and color). Data 
were analyzed with analysis of variance (ANOVA) at 5% significance level by using software Co-Stat 
and a significant difference data were tested further by real difference test with Honestly Significant 
Difference (HSD) test. The results showed that the interaction between temperature and withering 
time did not give significant effect on the moisture content, rendement, dried cocoa leaf color and the 
aroma of cocoa leaf green tea, but gave significant effect on the infusion color assessed using colour 
meter, the taste (scoring test) and the color (scoring and hedonic test) of cocoa leaf green tea. The 
treatment of  withering temperature at 80oC and withering time for ten minutes was the best 
treatment to produce cocoa leaf  green tea with the moisture content value 6.54%; rendement 
28.2%; the color of dried cocoa leaf was greenish yellow  (HUE=146.19 and L=35.52); the color of 
the infusion tea was yellow with slightly green (HUE=121.56 and L=64.85); the aroma has cocoa leaf 
characteristic which was sligthly liked by the panelist and the taste was slightly bitter taste which was 
also slightly liked by the panelist 
Keywords : Cocoa Leaves, Withering Time, Withering Temperature, Green Tea 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pelayuan dan lama pelayuan 
terhadap mutu teh hijau daun kakao. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan 2 faktor yaitu faktor suhu 
pelayuan (70oC, 80oC dan 90oC) dan faktor lama pelayuan (5 menit dan 10 menit). Parameter yang 
diamati yaitu karakteristik mutu kimia (kadar air), mutu fisik (rendemen, warna seduhan dan warna 
teh daun kakao kering) dan mutu organoleptik (aroma, rasa dan warna). Data hasil pengamatan 
dianalisa dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat dan 
apabila terdapat beda nyata maka diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, interaksi antara perlakuan suhu pelayuan dan lama pelayuan tidak memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter kadar air, rendemen, warna teh daun kakao 
kering dan organoleptik aroma, namun memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
parameter warna seduhan, organoleptik rasa (skoring) dan organoleptik warna (hedonik dan skoring) 
teh hijau daun kakao. Perlakuan suhu pelayuan 80oC dan lama pelayuan 10 menit merupakan 
perlakuan terbaik karena menghasilkan teh hijau daun kakao dengan karakteristik mutu sebagai 
berikut: kadar air 6,54%; rendemen 28,2 %; teh daun kakao kering berwarna kuning kehijauan 
(°HUE=146,19 dan L=35,52); seduhan teh mempunyai warna kuning dengan sedikit kehijauan 
(°HUE=121,56 dan L=64,85); aroma khas daun kakao yang agak disukai oleh panelis dan rasa agak 
pahit yang agak disukai juga oleh panelis. 
Kata Kunci : Daun Kakao, Lama Pelayuan, Suhu Pelayuan, Teh Hijau 
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PENDAHULUAN 

Kakao merupakan salah satu komoditas 

perkebunan yang peranannya cukup penting 

bagi perekonomian nasional, khususnya 

sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber 

pendapatan, dan devisa negara. Nusa 

Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu 

daerah potensial di Indonesia yang telah 

mengembangkan komoditas kakao. Luas area 

perkebunan tanaman kakao di Provinsi NTB 

mengalami peningkatan pada tahun 2012–2016 

secara berturut-turut yaitu 7.483 ha; 7.846,48 

ha; 7.993 ha; 8.086,6 ha dan 8.086,59 ha.  

Sedangkan jika dilihat dari data perkembangan 

produksi tanaman kakao di Provinsi NTB 

mengalami fluktuasi pada tahun 2012–2016 

(BPS NTB, 2017).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan 

produksi kakao yaitu melalui penerapan Good 

Agriculture Practise (GAP) salah satunya adalah 

pemangkasan.  Daun kakao yang diperoleh dari 

hasil pemangkasan belum dimanfaatkan secara 

maksimal yaitu hanya dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak (Supriyanto dkk., 2014).  Namun, 

jika dilihat dari kandungan gizinya, daun kakao 

memiliki potensi untuk diolah menjadi produk 

yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi, 

salah satunya yaitu dengan memanfaatkan daun 

kakao menjadi produk pangan.  Menurut 

penelitian Osman dkk. (2004) daun kakao 

mengandung senyawa polifenol yang berfungsi 

sebagai antioksidan yang terdiri atas gallic acid 

(GA), epigallocatechin gallate (EGCG), 

epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate 

(ECG), dan epicatechin (EC). Selain mengandung 

senyawa polifenol, daun kakao juga 

mengandung theine sebesar 2,24% pada daun 

muda dan 1,33% pada daun tua. Dengan 

kandungan nutrisi yang dimiliki daun kakao 

tersebut, maka daun kakao mempunyai peluang 

untuk dimanfaatkan sebagai minuman penyegar 

atau teh.  

Teh adalah minuman penyegar dengan 

aroma harum dan rasa yang khas, mengandung 

tanin dan polifenol yang dibuat dengan cara 

menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun 

yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis 

dengan air panas. Selama ini minuman penyegar 

atau yang lebih dikenal dengan “Teh” biasanya 

berasal dari daun teh (Camelia sinensis), akan 

tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, 

semakin meningkatnya permintaan masyarakat, 

dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

kesehatan maka banyak dikembangkan teh yang 

terbuat dari selain daun teh (Camelia sinensis) 

yang disebut dengan teh herbal. Teh herbal 

adalah minuman yang mengandung herbal 

berkhasiat untuk kesehatan (Winarsi, 2007). 

Saat ini teh herbal yang sudah dikomersialkan 

seperti teh bunga rosela, daun sirsak, daun 

alpukat, dan sebagainya.   

Salah satu jenis teh berdasarkan metode 

pengolahannya adalah teh hijau. Teh hijau 

mengandung antioksidan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan teh hitam karena tidak 

melalui proses oksidasi enzimatis 

(Kusumaningrum dkk., 2013). Salah satu 

tahapan proses pengolahan teh hijau yang dapat 

mempengaruhi mutu teh adalah pelayuan. 

Pelayuan pada teh hijau bertujuan untuk 

menginaktifasi enzim polyphenol oksidase 

sehingga tidak terjadi proses oksidasi enzimatis 

dan mengurangi kadar air daun teh hingga 70%. 

Berdasarkan penelitian Adri dan Wikanastri 

(2013) proses pelayuan daun sirsak pada suhu 

70°C selama 4 menit dan pengeringan selama 
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150 menit pada suhu 50°C memiliki aktivitas 

antioksidan tertinggi yaitu sebesar 76,06% 

namun memiliki rasa yang kurang disukai oleh 

panelis. Sedangkan Anggorowati dkk (2016), 

melaporkan bahwa perlakuan pelayuan dengan 

suhu 90°C selama 5 menit dan pengeringan 

pada suhu 50°C selama 50 menit menghasilkan 

teh daun alpukat terbaik yang memiliki nilai IC50 

yang rendah yaitu 29,568 µg/ml. Menurut 

Osman dkk. (2004), teh daun kakao muda 

dengan pelayuan sistem pengukusan selama 4,5 

menit dan pengeringan pada suhu 45°C selama 

18 jam mengandung total polifenol 19,0%, total 

katekin 9,75% dan theine 2,24%. Penelitian 

sebelumnya tentang lama pelayuan teh daun 

kakao dengan pelayuan menggunakan suhu 90–

100°C selama 10 menit pada daun muda 

menghasilkan teh yang paling disukai oleh 

panelis karena intesitas kepahitan dan rasa sepat 

yang rendah, berbau daun sedikit, dan air 

rebusan teh daun kakao berwarna sangat 

cokelat, akan tetapi memiliki kandungan 

antioksidan dan polifenol yang rendah akibat dari 

penggunaan suhu yang terlalu tinggi (90–100°C) 

yakni aktivitas antioksidan 30,76% dan total 

polifenol 0,59 mg/100 g (Supriyanto dkk., 2014). 

Oleh karena itu, telah dilakukan penelitian 

tentang suhu dan lama pelayuan teh daun kakao 

dengan menggunakan suhu yang lebih rendah 

agar menghasilkan mutu teh daun kakao yang 

lebih baik terutama dari segi kandungan 

antioksidan.  

METODOLOGI 

Bahan dan Alat  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun kakao muda (pucuk 

daun ditambah 3 daun di bawahnya) yang 

didapatkan dari tanaman kakao produktif (Kakao 

lindak) yang berusia 25 tahun dari kebun bapak 

Nawite di Dusun Dangah, Desa Suranadi, 

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, 

air. 

Alat-alat yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah Oven MEMMERT jenis UNB 

400, colorimeter (MSEZ User Manual), vortex, 

desikator, timbangan analitik, gelas piala, gelas 

ukur, pipet volume (1 mL, 5 mL, dan 10 mL), 

rubber bulb, cawan petri, labu ukur, pipet tetes, 

erlenmeyer, cawan porselin, botol timbang, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, pisau, talenan, 

baskom, toples, loyang, saringan plastik, 

saringan mesh 0,45µm, suntikan 3 mL, botol UC, 

sendok, alumunium foil, lap basah, kain tile, 

stopwatch, dan kemasan jenis alumunium foil 

dengan ketebalan 80µm. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimental yang 

dilaksanakan di laboratorium. Rancangan 

percobaan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

pola faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu 

suhu pelayuan (T) terdiri dari 3 aras yaitu suhu 

70°C, 80°C, 90°C dan lama pelayuan (t) yang 

terdiri dari 2 aras yaitu 5 menit dan 10 menit 

pada teh hijau daun kakao. Data hasil 

pengamatan dianalisis keragaman (Analysis of 

Variance) pada taraf 5% menggunakan software 

Co-stat.  Apabila terdapat beda nyata, maka 

dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% (Hanafiah, 

2002). 

Parameter yang dianalisa meliputi kadar 

air, rendemen, warna teh daun kakao kering, 

warna seduhan teh, aroma, rasa dan warna. 
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Pelaksanaan Penelitian  

Pembuatan Teh Daun Kakao  

1. Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun kakao muda (pucuk 

daun ditambah 3 daun di bawahnya) yang 

didapatkan dari tanaman kakao produktif 

(Kakao lindak) yang berusia 25 tahun dari 

kebun bapak Nawite di Dusun Dangah, Desa 

Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat. Proses pemetikan daun kakao 

yaitu dipilih daun muda (pucuk daun 

ditambah 3 daun di bawahnya) tanpa cacat 

atau menguning dengan cara manual 

sebanyak 3500 g. 

2. Sortasi 

Sortasi merupakan tahap pemilahan 

atau pemisahan daun kakao muda yang baik 

dari yang rusak atau cacat serta dari kotoran 

atau benda asing lainnya. Dipilih daun kakao 

muda (pucuk daun ditambah 3 daun di 

bawahnya) yang masih segar tanpa cacat 

atau menguning. 

3. Pembersihan 

Daun kakao dibersihkan menggunakan 

lap basah untuk menghilangkan kotoran dan 

debu yang menempel.  

4. Penimbangan 

Daun kakao ditimbang dengan 

timbangan digital sebanyak 2700 g untuk 

semua perlakuan, dimana setiap ulangan 

menggunakan 150 g sampel daun kakao. 

5. Pelayuan  

Pelayuan dilakukan menggunakan 

Oven yang dilengkapi blower pada suhu 

70°C, 80°C dan 90°C selama 5 dan 10 menit 

hingga daun mudah untuk digulung.   

6. Perajangan  

Perajangan (pengecilan ukuran) daun 

kakao yang sudah dilayukan dengan 

menggunakan pisau atau gunting dengan 

ukuran sekitar 0,2 cm. 

7. Pengeringan 

Pengeringan dilakukan menggunakan 

Oven yang dilengkapi blower dengan waktu 

pengeringan 50 menit pada suhu  50°C untuk 

semua perlakuan.   

8. Penimbangan 

Dilakukan penimbangan kembali pada 

masing-masing ulangan setelah proses 

pengeringan karena daun kakao yang telah 

dikeringkan mengalami penurunan berat 

bahan. 

9. Pengemasan 

Setiap sampel teh daun kakao 

kemudian dikemas menggunakan kemasan 

jenis alumunium foil dengan ketebalan 80µm, 

kemudian ditutup dan divakum.  

10. Analisis 

Daun kakao kering dianalisis kadar air, 

rendemen, dan warna. Analisis mutu 

organoleptik (aroma, rasa dan warna) 

dilakukan setelah penyeduhan teh daun 

kakao. Proses penyeduhan dilakukan dengan 

mengambil daun kakao yang sudah 

dikeringkan sebanyak 4 g dan air panas 

sebanyak 220 ml, setelah itu dilakukan uji 

organoleptik dari segi rasa, aroma dan warna 

teh daun kakao (BSN, 2016).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan terhadap masing-

masing parameter teh hijau daun kakao yang 

diuji pada penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut:



Tabel 1.  Analisis Keragaman Pengaruh  Suhu (T) dan Lama (t) Pelayuan serta Interaksi 
(T x t) Terhadap Parameter Kadar Air, Rendemen, Warna Seduhan,  Dan Warna 
Teh Daun Kakao Kering

Parameter 
Suhu Pelayuan (T)

Kadar Air (%) 
Rendemen (%) 
Warna Seduhan Teh 

Nilai °HUE 
Nilai L* 

Warna Teh Daun Kakao Kering 
Nilai °HUE 
Nilai L* 

Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata); NS = Non Signifikan (tidak 
Tabel 2.  Analisis Keragaman Pengaruh Suhu (T) dan Lama (t) Pelayuan serta Interaksi 

(T x t) terhadap Parameter Sifat Organoleptik

Parameter 
Suhu Pelayuan (T)

Aroma (Skor) 
Hedonik Rasa (Skor) 

Warna (Skor) 
Aroma (Skor) 

Skoring Rasa (Skor) 
Warna (Skor) 

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

Kadar Air 

Kadar air suatu bahan berhubungan 

dengan daya simpan bahan, karena air yang 

terkandung dalam bahan dapat menjadi media 

tumbuh bagi mikrobia yang menyebabkan 

kerusakan (Winarno, 2004). Hasil analisis  

keragaman pada taraf 5% menunjukkan bahwa 

interaksi suhu pelayuan dan lama pelayuan tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air teh hijau daun kakao. 

Pengaruh suhu pelayuan terhadap kadar air teh 

hijau daun kakao dapat dilihat pada 

Berdasarkan Gambar 1, perlakuan  

pelayuan yang berbeda yakni 70°C, 80°C

90°C memberikan pengaruh yang berbeda nyata

terhadap kadar air teh hijau daun kakao

air pada perlakuan suhu pelayuan 70°C berbeda 

nyata dengan perlakuan pelayuan suhu 90°, 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

pelayuan suhu 80°C. Semakin tinggi suhu

digunakan untuk pelayuan maka semakin rendah 
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Analisis Keragaman Pengaruh  Suhu (T) dan Lama (t) Pelayuan serta Interaksi 
(T x t) Terhadap Parameter Kadar Air, Rendemen, Warna Seduhan,  Dan Warna 
Teh Daun Kakao Kering 

Analisis Keragaman 
Suhu Pelayuan (T) Lama Pelayuan (t) Interaksi

S S 
NS S 
  
S S 

NS NS 
  

NS NS 
NS NS 

Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata); NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata). 
Analisis Keragaman Pengaruh Suhu (T) dan Lama (t) Pelayuan serta Interaksi 
(T x t) terhadap Parameter Sifat Organoleptik 

Analisis Keragaman 
Suhu Pelayuan (T) Lama Pelayuan (t) Interaksi

NS NS 
NS S 
S S 

NS NS 
S S 
S S 

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

Kadar air suatu bahan berhubungan 

dengan daya simpan bahan, karena air yang 

terkandung dalam bahan dapat menjadi media 

tumbuh bagi mikrobia yang menyebabkan 

. Hasil analisis  

menunjukkan bahwa 

interaksi suhu pelayuan dan lama pelayuan tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air teh hijau daun kakao. 

Pengaruh suhu pelayuan terhadap kadar air teh 

hijau daun kakao dapat dilihat pada Gambar 1.  

perlakuan  suhu 

70°C, 80°C dan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air teh hijau daun kakao. Kadar 

air pada perlakuan suhu pelayuan 70°C berbeda  

nyata dengan perlakuan pelayuan suhu 90°, 

berbeda nyata dengan perlakuan 

tinggi suhu yang 

digunakan untuk pelayuan maka semakin rendah 

kadar air dari teh hijau daun kakao

pada perlakuan pelayuan suhu 90°C

menghasilkan kadar air paling rendah yaitu 

6,52% jika dibandingkan dengan perlakuan 

pelayuan suhu 70°C yaitu 7,55% dan 80°C yaitu 

7,03%. 

Gambar 1.  Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan 
terhadap Kadar Air Teh Hijau Daun 
Kakao 

Pelayuan pada teh hijau selain berfungsi 

untuk menonaktifkan enzim polifenol oxidase

juga berfungsi untuk menurunkan kadar air 

55%–70%. Semakin tinggi suhu pelayuan yang 

dilakukan, maka panas yang diterima oleh bahan 

7,55a 7,03ab

0
1
2
3
4
5
6
7
8

70°C 80°C

K
a

d
ar

  A
ir

 (
%

)

Suhu Pelayuan 
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(T x t) Terhadap Parameter Kadar Air, Rendemen, Warna Seduhan,  Dan Warna 

Interaksi (T x t)  
NS 
NS 
 
S 

NS 
 

NS 
NS 

Analisis Keragaman Pengaruh Suhu (T) dan Lama (t) Pelayuan serta Interaksi 

Interaksi (T x t)  
NS 
NS 
NS 
NS 
S 
S 

kadar air dari teh hijau daun kakao. Terbukti 

perlakuan pelayuan suhu 90°C 

kadar air paling rendah yaitu 

ibandingkan dengan perlakuan 

pelayuan suhu 70°C yaitu 7,55% dan 80°C yaitu 

 

Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan 
Air Teh Hijau Daun 

pada teh hijau selain berfungsi 

polifenol oxidase 

berfungsi untuk menurunkan kadar air 

Semakin tinggi suhu pelayuan yang 

dilakukan, maka panas yang diterima oleh bahan 

6,52b

90°C

Suhu Pelayuan 



akan lebih banyak sehingga jumlah air yang 

diuapkan dalam bahan pangan tersebut semakin 

banyak dan kadar air yang terukur semakin

rendah. Menurut Karina (2008), 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 makin 

tinggi suhu selama proses pelayuan, maka 

semakin besar energi panas yang dibawa udara 

sehingga makin banyak jumlah massa cairan 

yang diuapkan dari permukaan daun kakao yang 

dilayukan.  

Pengaruh lama pelayuan te

air teh hijau daun kakao dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

Gambar 2.  Grafik Pengaruh Lama Pelayuan 
terhadap Kadar Air Teh Hijau Daun 
Kakao 

Gambar 2. menunjukkan bahwa 

lama pelayuan yang berbeda yakni 

10 menit memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar air teh hijau daun kakao

Semakin lama pelayuan maka semakin rendah 

kadar air dari teh hijau daun kakao

pada perlakuan pelayuan selama 10 menit

menghasilkan kadar air lebih rendah yaitu 6,51%

jika dibandingkan dengan perlakuan pelayuan 

selama 5 menit yaitu 7,56%. Hal tersebut sejalan 

7,56a
6,51b
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akan lebih banyak sehingga jumlah air yang 

diuapkan dalam bahan pangan tersebut semakin 

banyak dan kadar air yang terukur semakin 

Menurut Karina (2008), 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 

ahan ke udara. Hal ini berkaitan dengan makin 

tinggi suhu selama proses pelayuan, maka 

semakin besar energi panas yang dibawa udara 

sehingga makin banyak jumlah massa cairan 

yang diuapkan dari permukaan daun kakao yang 

Pengaruh lama pelayuan terhadap kadar 

air teh hijau daun kakao dapat dilihat pada 

 

Grafik Pengaruh Lama Pelayuan 
Air Teh Hijau Daun 

bahwa perlakuan  

da yakni 5 menit dan 

memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap kadar air teh hijau daun kakao. 

lama pelayuan maka semakin rendah 

kadar air dari teh hijau daun kakao. Terbukti 

perlakuan pelayuan selama 10 menit 

kadar air lebih rendah yaitu 6,51% 

jika dibandingkan dengan perlakuan pelayuan 

selama 5 menit yaitu 7,56%. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Liliana (2005) bahwa kadar air 

teh herbal daun seledri dengan waktu pelayuan 

yang semakin lama yaitu lama pelayuan 18 jam 

pada suhu ruang dan lama pengeringan 28 jam 

pada suhu 50°C menghasilkan kadar air yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan lama 

pelayuan 0 jam dan 14 jam. Hal ini dikarenakan, 

semakin lama pelayuan yang dilakukan maka 

penguapan air akan semakin banyak. Paparan 

tersebut  sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Winarno (2004), bahwa semakin lama proses 

pengeringan yang dilakukan, maka panas yang 

diterima oleh bahan akan lebih banyak sehingga 

jumlah air yang diuapkan dalam bahan pangan 

tersebut semakin banyak dan kadar air yang 

terukur menjadi rendah.  

Kadar air yang dihasilkan pada teh hijau 

daun kakao pada perlakuan pelayuan T

(pelayuan 70°C selama 10 menit), T

80°C selama 5 menit), T2t2 (pelayuan 80°C 

selama 10 menit), T3t1 (pelayuan 90°C selama 5 

menit), dan T3t2 (pelayuan 90°C selama 10 

menit) berkisar antara 5,90%–7,52%. Kadar air 

teh hijau daun kakao kering yang didapatkan 

dalam penelitian ini telah memenuhi 

Standar Nasional Indonesia 3945

mengatur tentang teh hijau yaitu sebesar 

air maksimal 8%. 

Rendemen 

Rendemen teh daun kakao adalah 

perbandingan persentase berat (kuantitas) teh 

daun kakao yang dihasilkan dengan berat d

kakao segar yang digunakan (Liliana, 2005). 

Hasil analisis  keragaman pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa interaksi suhu pelayuan dan 

lama pelayuan tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap rendemen teh hijau 

daun kakao. Pengaruh suhu pelayuan terhadap 

6,51b

10 menit

Lama Pelayuan

dengan penelitian Liliana (2005) bahwa kadar air 

teh herbal daun seledri dengan waktu pelayuan 

yang semakin lama yaitu lama pelayuan 18 jam 

ma pengeringan 28 jam 

pada suhu 50°C menghasilkan kadar air yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan lama 

pelayuan 0 jam dan 14 jam. Hal ini dikarenakan, 

semakin lama pelayuan yang dilakukan maka 

penguapan air akan semakin banyak. Paparan 

an dengan yang diungkapkan oleh 

Winarno (2004), bahwa semakin lama proses 

pengeringan yang dilakukan, maka panas yang 

diterima oleh bahan akan lebih banyak sehingga 

jumlah air yang diuapkan dalam bahan pangan 

tersebut semakin banyak dan kadar air yang 

Kadar air yang dihasilkan pada teh hijau 

daun kakao pada perlakuan pelayuan T1t2 

(pelayuan 70°C selama 10 menit), T2t1 (pelayuan 

(pelayuan 80°C 

(pelayuan 90°C selama 5 

(pelayuan 90°C selama 10 

7,52%. Kadar air 

teh hijau daun kakao kering yang didapatkan 

memenuhi persyaratan 

Standar Nasional Indonesia 3945-2016 yang 

mengatur tentang teh hijau yaitu sebesar kadar 

Rendemen teh daun kakao adalah 

perbandingan persentase berat (kuantitas) teh 

daun kakao yang dihasilkan dengan berat daun 

(Liliana, 2005). 

alisis  keragaman pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa interaksi suhu pelayuan dan 

lama pelayuan tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap rendemen teh hijau 

daun kakao. Pengaruh suhu pelayuan terhadap 
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rendemen teh hijau daun kakao dapat dilihat 

pada Gambar 5.  

 

Gambar 3.  Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan 
terhadap Rendemen Teh Hijau Daun 
Kakao 

Berdasarkan Gambar 5. perlakuan  suhu 

pelayuan yang berbeda yakni 70°C, 80°C dan 

90°C tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap rendemen teh hijau daun kakao. 

Meskipun demikian, terlihat bahwa semakin 

tinggi suhu yang digunakan untuk pelayuan 

maka semakin rendah rendemen dari teh hijau 

daun kakao. Terbukti pada perlakuan pelayuan 

suhu 90°C menghasilkan rendemen paling 

rendah yaitu 28,81% jika dibandingkan dengan 

perlakuan pelayuan suhu 70°C yaitu 29,63% dan 

80°C yaitu 29,39%. Hal ini disebabkan selama 

proses pelayuan terjadi penguapan air yang 

menurunkan rendemen dari bahan tersebut.  

Hasil rendemen yang tidak berbeda nyata 

akibat perlakuan suhu pelayuan diduga 

dikarenakan rentang perbedaan suhu pelayuan 

pada perlakuan yang tidak terlalu tinggi yaitu 

10°C setiap perlakuan sehingga secara statistik 

tidak memberi perubahan secara signifikan 

terhadap nilai rendemen teh hijau daun kakao. 

Menurut Arpah (1993), pelayuan merupakan 

proses yang bertujuan untuk mengurangi kadar 

air yang dikandung oleh daun teh. Dengan 

adanya perlakuan suhu pelayuan, maka akan 

terjadi pengurangan kadar air dan senyawa-

senyawa lain yang hilang pada daun kakao, 

sehingga diduga berakibat pada tinggi dan 

rendahnya rendemen teh daun kakao. Pengaruh 

lama pelayuan terhadap rendemen teh hijau 

daun kakao dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 4.  Grafik Pengaruh Lama Pelayuan 
terhadap Rendemen Teh Hijau Daun 
Kakao 

Gambar 6. menunjukkan bahwa perlakuan  

lama pelayuan yang berbeda yakni 5 menit dan 

10 menit memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap rendemen teh hijau daun kakao. 

Semakin lama waktu yang digunakan untuk 

pelayuan maka semakin rendah rendemen dari 

teh hijau daun kakao. Terbukti pada perlakuan 

pelayuan selama 10 menit menghasilkan 

rendemen lebih rendah yaitu 28,1% jika 

dibandingkan dengan perlakuan pelayuan selama 

10 menit yaitu 30,44%.  

Menurut Muchtadi (1989) rendemen 

produk pangan berbanding lurus dengan kadar 

air, dimana semakin kecil kadar air maka 

rendemen akan semakin kecil. Dalam hasil 

penelitian ini jumlah kandungan kadar air pada 

daun kakao semakin lama waktu pelayuan 

semakin berkurang. Hasil yang sama juga 

diperoleh dalam nilai rendemen yaitu semakin 
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lama pelayuan maka berat bahan semakin 

menurun. Hal tersebut dikarenakan semakin 

lama proses pengeringan dengan oven maka 

kandungan air bebas yang menguap akan 

semakin besar sehingga massa bahan kering 

yang dihasilkan juga akan semakin menurun 

(Sudarmadji dkk., 2007).  

Hasil penelitian Wahyunindiani dkk. 

(2015), tentang perbedaan suhu dan waktu 

pengeringan terhadap aktivitas antioksidan 

bubuk daun sirsak, menunjukkan bahwa nilai 

rendemen bubuk daun sirsak cenderung 

menurun seiring dengan semakin lama waktu 

pengeringan yang digunakan yaitu 44,86–

31,97%.  

Warna Teh Daun Kakao Kering 

Warna merupakan parameter penilaian 

sensori yang penting karena merupakan sifat 

penilaian sensori yang pertama kali dilihat oleh 

konsumen. Hasil analisis  keragaman pada taraf 

5% menunjukkan bahwa interaksi antara suhu 

pelayuan dan lama pelayuan tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

°HUE dan nilai L teh daun kakao kering. 

Pengaruh suhu dan lama pelayuan terhadap nilai 

°HUE dan nilai L warna teh daun kakao kering 

dapat dilihat pada Gambar 7.  

 

Gambar 5.  Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan dan 
Lama Pelayuan terhadap Nilai °HUE 
dan Nilai L Warna Teh Daun Kakao 
Kering 

Berdasarkan Gambar 7, warna teh daun 

kakao kering yang dihasilkan oleh semua 

perlakuan pada teh hijau daun kakao berkisar 

antara 145,75 sampai 146,97 yaitu berwarna 

kuning kehijauan (yellow green). Nilai °HUE 

tertinggi yakni pada perlakuan T1t1 (pelayuan 

suhu 70°C selama 5 menit) sebesar 146,97 

dengan rerata nilai a yaitu -49,95 dan rerata nilai 

b yaitu 32,54. Nilai °HUE  terendah pada 

perlakuan T3t2 (pelayuan suhu 90°C selama 10 

menit) sebesar 145,75 dengan nilai a yaitu-54,35 

dan rerata nilai b yaitu 36,99. Pelayuan suhu 

70°C selama 5 menit menghasilkan teh daun 

kakao kering yang berwarna kuning kehijauan 

yang ditunjukkan oleh nilai a yang semakin 

negatif, sedangkan pelayuan suhu 90°C selama 

10 menit menghasilkan teh daun kakao kering 

berwarna kuning agak kehijauan yang 

ditunjukkan oleh nilai b yang semakin positif. 

Perlakuan  suhu pelayuan yang berbeda yakni 

70°C, 80°C dan 90°C dan perlakuan lama 

pelayuan yang berbeda yakni 5 menit dan 10 

menit tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap nilai °HUE teh hijau daun kakao 

kering. Kenampakan teh hijau daun kakao kering 

pada penelitian ini berwarna kuning kehijauan dan 

telah memenuhi standar SNI 3945:2016 yang 

mengatur tentang persyaratan mutu teh hijau 

yakni berwarna hijau kehitaman sampai dengan 

kuning kecoklatan. 

Hasil pengujian nilai L pada teh hijau daun 

kakao kering menunjukkan tidak ada 

peningkatan atau selisih nilai yang begitu jauh 

antar perlakuan. Hal ini diduga bahwa nilai L 

tidak mengalami perubahan selama proses 

pengolahan teh, tetapi dapat dilihat dari nilai L 

yang berkisar antara 35,11–36,23 bahwa warna 

teh hijau daun kakao kering dari setiap 
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perlakuan termasuk ke dalam kategori gelap. Hal 

ini dikarenakan rentang suhu pelayuan yang 

tidak terlalu tinggi yaitu 10°C setiap perlakuan. 

Begitu pula rentang lama pelayuan yang tidak 

terlalu tinggi yaitu 5 menit, sehingga secara 

statistik tidak memberi perubahan secara 

signifikan terhadap nilai L pada teh hijau daun 

kakao kering. Perubahan warna daun terjadi 

akibat adanya kerusakan klorofil. Klorofil (zat 

warna) pada teh terdapat sekitar 0,019 % dari 

berat kering daun teh.  

Klorofil yang berwarna hijau dapat 

berubah menjadi hijau kecoklatan dan mungkin 

berubah menjadi coklat akibat adanya perlakuan-

perlakuan selama pengolahan seperti perlakuan 

asam, suhu tinggi dan reaksi enzimatis. 

Perubahan warna klorofil ini sering disebut 

dengan reaksi peofitinasi. Reaksi peofitinasi 

adalah reaksi pembentukan peofitin. Peofitin 

adalah bentuk klorofil yang kehilangan ion Mg2+ 

sehingga warna yang diekspresikan bukan hijau 

melainkan hijau kecoklatan. Panas mempercepat 

reaksi peofitinasi karena panas dapat 

mendenaturasi protein. Pada matriks tanaman, 

klorofil terdapat dalam bentuk berikatan dengan 

molekul protein. Ketika daun dipapar dengan 

panas, misalnya direbus, protein yang 

melindungi klorofil akan terdenaturasi sehingga 

klorofil berada dalam bentuk bebas. Klorofil 

bebas bersifat tidak stabil dan mudah diserang 

oleh asam. Akibatnya Mg2+ yang terdapat di 

dalam molekul klorofil dapat dengan mudah 

digantikan oleh ion hydrogen (Ernaini dkk, 

2012). 

Warna Seduhan Teh Hijau Daun Kakao 

Hasil analisis  keragaman pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa interaksi antara suhu 

pelayuan dan lama pelayuan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

°HUE seduhan teh daun kakao, namun tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai L seduhan teh daun kakao. 

Pengaruh suhu dan lama pelayuan terhadap nilai 

°HUE dan nilai L warna seduhan teh hijau daun 

kakao dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 6.  Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan dan 
Lama Pelayuan terhadap Nilai °HUE 
dan Nilai L Warna Seduhan Teh Hijau 
Daun Kakao 

Berdasarkan Gambar 8, warna seduhan 

teh yang dihasilkan oleh semua perlakuan pada 

teh hijau daun kakao berkisar 94,11 sampai 

121,56 yaitu berwarna kuning (yellow). Nilai 

°HUE tertinggi yakni pada perlakuan T2t2 

(pelayuan suhu 80°C selama 10 menit) sebesar 

121, 56 dengan nilai a yaitu -3,18 dan nilai b 

yaitu 5,97. Nilai °HUE  terendah pada perlakuan 

T1t1 (pelayuan suhu 70°C selama 5 menit) 

sebesar 94,11 dengan nilai a yaitu -1,12 dan nilai 

b yaitu 19,12. Pelayuan suhu 80°C selama 10 

menit menghasilkan air seduhan yang berwarna 

kuning dengan sedikit kehijauan yang 

ditunjukkan oleh nilai a yang semakin negatif, 

sedangkan pelayuan suhu 70°C selama 5 menit 

memiliki nilai °HUE yang paling rendah 

menghasilkan air seduhan berwarna kuning yang 

ditunjukkan oleh nilai b yang semakin positif. 

Kenampakan air seduhan teh hijau menurut 

standar SNI 3945:2016 yang mengatur tentang 

persyaratan mutu teh hijau adalah hijau 
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kekuningan sangat cerah sampai dengan merah 

kekuningan. 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 5% 

menunjukkan bahwa nilai °HUE pada perlakuan 

suhu pelayuan 80°C memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap suhu pelayuan 70°C dan 

90°C. Nilai °HUE perlakuan pelayuan suhu 80°C 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai °HUE 

pada perlakuan pelayuan 70°C dan 90°C. Hal ini 

disebabkan karena pada suhu 80°C, enzim 

polifenol oksidase mengalami inaktifasi atau 

mengalami penurunan aktivitas katalitik. Menurut 

Tuminah (2004) Pemanasan dengan suhu 85°C 

selama 3 menit mengakibatkan aktifitas enzim 

polifenol oksidase tinggal 5,49%. Peningkatan 

temperatur akan menyebabkan penurunan 

aktivitas katalitik enzim polifenol oksidase. 

Pelayuan dengan suhu tinggi akan menyebabkan 

bagian protein dari enzim mulai terdenaturasi 

sehingga enzim menjadi inaktif dan dapat 

menyebabkan terhambatnya reaksi oksidasi. 

Tidak terjadinya atau terhambatnya reaksi 

oksidasi enzimatis akan menyebabkan sifat-sifat 

khas (warna, rasa, dan flavor) teh yang 

diinginkan tidak terbentuk selama pelayuan. 

Perlakuan pelayuan suhu 90°C mengakibatkan 

menurunnya nilai °HUE dari teh daun kakao. Hal 

ini disebabkan karena penggunaan suhu yang 

terlalu tinggi yakni ≥90°C dapat menyebabkan 

degradasi katekin. Uap panas akan menembus 

dinding membran tonoplas, akibatnya katekin 

yang berada dalam vakuola akan berpenetrasi 

dengan uap panas, sehingga menyebabkan 

degradasi termal katekin membentuk senyawa 

theaflavin dan thearubigin (Yulianto dkk., 2007). 

Hasil penelitian Kusumaningrum dkk. 

(2013) tentang pengaruh lama pelayuan dan 

perbedaan reaksi oksidasi enzimatis pada teh 

bunga lotus, menunjukkan bahwa warna teh 

bunga lotus memiliki warna yang semakin 

menuju ke warna merah seiring dengan 

perlakuan yang diberikan, hal ini dikarenakan 

adanya proses oksidasi enzimatis yang 

disebabkan oleh pelayuan dengan suhu ruang 

yang semakin lama akan memberikan perubahan 

senyawa tanin yang akan berakibat pada 

pembentukan rasa, aroma dan warna. 

Sebelumnya tanin akan terkondensasi menjadi 

theaflavin dan terkondensasi menjadi 

thearubigin. Kedua senyawa inilah yang akan 

membentuk rasa, aroma dan warna. Warna yang 

ditimbulkan oleh perubahan senyawa tanin 

tersebut adalah warna kuning, kecokelatan, dan 

kemerahan. 

Hasil pengujian nilai L pada teh hijau daun 

kakao menunjukkan tidak ada peningkatan atau 

selisih nilai yang begitu jauh antar perlakuan, 

sehingga secara statistik tidak memberi 

perubahan secara signifikan terhadap nilai L 

pada teh hijau daun kakao. Hal ini diduga bahwa 

nilai L tidak mengalami perubahan selama proses 

pengolahan teh, namun dapat dilihat dari nilai L 

yang berkisar antara 62,38–64,85 bahwa warna 

teh dari setiap perlakuan termasuk ke dalam 

agak cerah. Semakin kecil nilai L maka 

kecerahan seduhan teh semakin berkurang, hal 

tersebut disebabkan oleh perubahan warna teh 

yang semakin cokelat. Hal tersebut berhubungan 

dengan perlakuan oksidasi enzimatis, karena 

oksidasi enzimatis ini berperan dalam merubah 

kandungan senyawa tannin menjadi theaflavin 

dan thearubigin. Theaflavin (TF) menyebabkan 

teh berwarna coklat kekuningan dengan rasa 

sepat, sedangkan Thearubigin (TR) membuat teh 

berwarna coklat kemerahan dengan rasa 

berpasir. Akan tetapi komponen TF dan TR 
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terdapat dalam jumlah yang sangat kecil pada 

jenis teh hijau, hal ini dikarenakan tidak 

terjadinya reaksi oksidasi enzimatis (Rohdiana 

dkk., 2007). 

Sifat Organoleptik 

Aroma 

Aroma meliputi berbagai sifat seperti 

harum, amis, apek, dan busuk (Kartika, 1988). 

Hasil analisis  keragaman pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa pengaruh pelakuan suhu 

pelayuan dan lama pelayuan tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

organoleptik aroma metode hedonik maupun 

skoring.  Hasil pengujian organoleptik aroma teh 

hijau daun kakao dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 7.  Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan dan 
Lama Pelayuan terhadap Organoleptik 
Aroma Teh Hijau Daun Kakao 

Berdasarkan Gambar 9, secara 

keseluruhan panelis memberikan kriteria agak 

suka pada setiap perlakuan untuk uji 

organoleptik aroma metode hedonik dengan nilai 

3,5–3,8. Sedangkan pada metode skoring, 

secara keseluruhan panelis memberikan kriteria 

aroma teh hijau agak khas daun kakao pada 

setiap perlakuan berkisar antara 3,6–3,8. Panelis 

agak menyukai aroma dari teh hijau daun kakao 

dikarenakan aroma dari teh hijau daun kakao 

tidak sekuat aroma teh hitam pada umumnya. 

Hal ini dikarenakan terhambatnya pembentukan 

senyawa theaflavin dan thearubigin akibat dari 

inaktifnya enzim polifenol oksidase. Selain 

theaflavin dan thearubigin, pembentukan aroma 

pada teh hijau daun kakao diduga berasal dari 

penguraian protein menjadi asam-asam amino. 

Asam amino bersama karbohidrat dan katekin 

akan membentuk senyawa aromatis asam amino 

yang berupa senyawa hidrokarbon, alkohol, 

aldehid, keton dan ester. Asam amino yang 

banyak berperan dalam pembentukan senyawa 

aromatis adalah alanin, fenil alanin, valin, leusin, 

dan isoleusin (Towaha dan Balitri, 2013). 

Menurut standar SNI 3945:2016 yang mengatur 

tentang persyaratan mutu teh hijau, aroma 

minuman teh hijau yang baik adalah normal 

yaitu aroma khas teh hijau.  

Rasa 

Rasa berhubungan dengan komponen 

bahan yang ditangkap oleh indera perasa (lidah). 

Rasa juga merupakan salah satu penentu dalam 

tingkat penerimaan panelis (Hafezi dkk., 2006). 

Hasil analisis  keragaman pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa interaksi suhu pelayuan dan 

lama pelayuan memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap organoleptik rasa teh 

hijau daun kakao pada metode hedonik, namun 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada 

metode skoring. Interaksi perlakuan suhu 

pelayuan dan lama pelayuan dapat dilihat pada 

Gambar 10. 

 

Gambar 8.  Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan dan 
Lama Pelayuan terhadap 
Organoleptik Rasa Teh Hijau Daun 
Kakao 
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Berdasarkan Gambar 10, secara 

keseluruhan panelis memberikan kriteria agak 

suka pada setiap perlakuan untuk uji 

organoleptik rasa metode hedonik dengan nilai 

3,1–3,5. Sedangkan pada metode skoring, 

secara keseluruhan panelis memberikan rerata 

nilai 2,9–3,9 dengan kriteria rasa teh hijau daun 

kakao pahit sampai agak pahit. Pada uji skoring, 

skor tertinggi yakni pada perlakuan T1t1 

(pelayuan suhu 70°C selama 5 menit) dengan 

nilai 3,9 (agak pahit) dan skor terendah pada 

perlakuan T2t2 (pelayuan suhu 80°C selama 10 

menit) dengan nilai 2,9 (pahit). Panelis agak 

menyukai rasa dari teh hijau daun kakao, hal ini 

dikarenakan teh hijau daun kakao memiliki rasa 

yang sedikit pahit. Rasa pahit pada teh daun 

kakao berasal dari senyawa katekin dan senyawa 

alkaloid yang terdapat pada daun kakao 

(Supriyanto dkk., 2014). Penilaian rasa seduhan 

teh menurut standar SNI 3945:2016 yang 

mengatur tentang persyaratan mutu teh hijau 

adalah sangat enak khas teh hijau sampai 

dengan tidak enak. 

Warna 

Parameter warna digunakan dalam 

pengujian karena warna mempunyai peranan 

terhadap tingkat penerimaan produk secara 

visual. Hasil analisis  keragaman pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa interaksi suhu pelayuan dan 

lama pelayuan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap organoleptik warna teh 

hijau daun kakao pada metode hedonik maupun 

metode skoring. Interaksi perlakuan suhu 

pelayuan dan lama pelayuan dapat dilihat pada 

Gambar 11. 

 

Gambar 9. Grafik Pengaruh Suhu Pelayuan dan 
Lama Pelayuan terhadap 
Organoleptik Warna Teh Hijau Daun 
Kakao 

Berdasarkan Gambar 11, secara 

keseluruhan panelis memberikan kriteria agak 

suka sampai dengan suka pada uji organoleptik 

rasa metode hedonik dengan nilai 3,3–4,0. Nilai 

tertinggi diperoleh pada perlakuan T2t2 (suhu 

pelayuan 80°C selama 10 menit) dengan nilai 4,0 

dan nilai terendah diperoleh pada perlakuan T1t1 

(suhu pelayuan 70°C selama 5 menit) dengan 

nilai 3,3. Sedangkan pada metode skoring, 

secara keseluruhan panelis memberikan rerata 

nilai 3,1–3,8 dengan kriteria warna kuning 

kemerahan dan cukup cerah. Pada uji skoring, 

skor tertinggi yakni pada perlakuan T2t2 

(pelayuan suhu 80°C selama 10 menit)  dengan 

nilai 3,8 dan skor terendah pada perlakuan T1t1 

(pelayuan suhu 70°C selama 5 menit) dengan 

nilai 3,1. Kenampakan air seduhan teh hijau 

menurut standar SNI 3945:2016 yang mengatur 

tentang persyaratan mutu teh hijau adalah hijau 

kekuningan sangat cerah sampai dengan merah 

kekuningan. 

Senyawa yang diduga berperan dalam 

pembentukan warna pada seduhan teh hijau 

daun kakao adalah senyawa katekin dan klorofil. 

Menurut Syah (2006), teh hijau memiliki 

kandungan katekin yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan teh oolong dan teh hitam, 

hal ini dikarenakan teh hijau tidak mengalami 
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proses oksidasi enzimatis. Menurut Arpah (1993), 

proses oksidasi enzimatis mengubah senyawa 

katekin menjadi theaflavin dan selanjutnya 

terkondensasi menjadi thearubigin. Semakin 

lama proses oksidasi enzimatis maka semakin 

banyak theaflavin yang terkondensasi menjadi 

thearubigin sehingga cairan sel berwarna lebih 

gelap. Senyawa theaflavin memberikan warna 

kuning kemerahan, terang dan berpengaruh 

terhadap kejernihan seduhan. Thearubigin 

merupakan senyawa yang sulit larut dalam air 

dan berperan dalam menentukan kemantapan 

warna seduhan teh yaitu berwarna merah 

kecoklatan agak gelap. Proses oksidasi enzimatis 

tidak dilakukan pada pengolahan teh hijau, 

sehingga teh hijau yang umumnya dihasilkan 

berwarna hijau kekuningan cerah. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara 

suhu pelayuan dan lama pelayuan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter nilai °HUE warna seduhan, rasa 

(metode skoring) dan warna (metode skoring). 

Perlakuan suhu pelayuan 70°C, 80°C dan 90°C 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter kadar air, nilai °HUE 

seduhan teh, rasa (metode hedonik) dan warna 

(metode hedonik skoring). Perlakuan lama 

pelayuan 5 menit dan 10 menit memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter kadar air, rendemen, nilai °HUE 

seduhan teh, rasa (metode hedonik dan skoring) 

dan warna (metode hedonik dan skoring). 

Pembuatan teh hijau daun kakao dengan 

perlakuan suhu pelayuan 80oC dan lama 

pelayuan 10 menit merupakan perlakuan terbaik 

karena menghasilkan teh hijau daun kakao 

dengan kadar air 6,54%; rendemen 28,2 %; teh 

daun kakao kering berwarna kuning kehijauan 

(°HUE=146,19 dan L=35,52); seduhan teh 

berwarna kuning dengan sedikit kehijauan 

(°HUE=121,56 dan L=64,85); parameter 

organoleptik seduhan teh dengan aroma teh 

hijau khas daun kakao, rasa agak pahit, 

berwarna kuning kemerahan dan cukup cerah, 

memiliki aroma dan rasa yang agak disukai oleh 

panelis, serta memiliki warna yang disukai oleh 

panelis.  
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