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ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah : membandingkan aktivitas antioksidan dan kadar fenolik total dari berbagai fraksi asam 
fenolat ampas teh hitam industri. Aktivitas antioksidan pada penelitian ini diukur dengan metode kemampuan 
mereduksi dan kadar fenolik total diukur dengan metode Folin ciocalteau. Data yang diperoleh dari penelitian ini 
dianalisa dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan purata antar perlakuan dibandingkan 
dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam 
fenolik ampas teh hitam industri dapat difraksinasi ke dalam bentuk bebas dan terikat menjadi tiga fraksi asam 
fenolik yaitu asam fenolik bebas, asam fenolik ikatan ester dan asam fenolik ikatan glikosida. Purata aktivitas 
antioksidan tertinggi terdapat pada fraksi asam fenolik bebas, yaitu 0,7035 mek/gram sampel, sedangkan purata 
kadar fenolik total tertinggi terdapat pada ekstrak kasar ampas teh hitam, yaitu 5,8892 mg as. galat/gram sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa aktivitas antioksidan tidak selalu bergantung pada kadar fenolik 
totalnya.  

Kata-kata kunci: antioksidan, total fenolik, asam fenolat, ampas teh hitam 

 
PENDAHULUAN  
 Teh merupakan salah satu minuman yang 
sangat populer di dunia. Selain sebagai minuman 
yang menyegarkan, teh telah lama diyakini 
memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Pada 
masyarakat pedesaan, seduhan teh yang kental 
biasa digunakan dalam usaha pertolongan awal 
pada penderita diare. Teh juga berpotensi sebagai 
antimutagenik, antihipertensi dan antitumorigenik 
(Hartoyo, 2003). Kunci utama dari khasiat teh ada 
pada komponen bioaktifnya, yaitu senyawa 
polifenol (flavonoid) yang disebut dengan katekin. 
Flavonoid yang terdapat pada teh terutama berupa 
flavanol dan flavonol. Katekin teh merupakan 
flavonoid yang termasuk dalam kelas flavanol. 
Senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksidan 
dalam melawan radikal bebas yang sangat 
berbahaya bagi tubuh karena dapat menimbulkan 
berbagai penyakit (Winarsih, 2007).  
 Teh hitam merupakan produk utama di 
Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara 

penghasil teh terbesar ke-5 di dunia (Luban, 
2007). Walaupun dalam proses pengolahannya 
telah mengalami fermentasi oksidatif, namun teh 
hitam juga berpotensi sebagai sumber antioksidan 
alami. Senyawa polifenol dalam teh hitam yang 
berpotensi sebagai antioksidan adalah teaflavin. 
Katekin dalam proses pembuatan teh hitam 
teroksidasi membentuk teaflavin dan tearubigin 
dengan cita rasa yang khas. Teh hitam juga 
berpotensi sebagai sumber bahan pangan alami 
bagi para penderita diabetes, terutama dalam 
kapasitasnya menaikkan aktivitas insulin. 
Aktivitasnya sebagai antioksidan juga dapat 
menghambat oksidasi low density lippoprotein 
(LDL) (Admin, 2008).  
 Berbagai efek menyehatkan dari teh 
tersebut menyebabkan teh menjadi minuman idola 
bagi masyarakat. Berkat kepopuleran teh sebagai 
minuman rakyat, maka saat ini pun banyak 
diproduksi teh dalam bentuk siap minum, baik 
yang dikemas dalam botol maupun dalam kotak 
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(Bambang, 2003). Berbagai proses produksi ini 
akan menghasilkan ampas teh yang cukup besar. 
Sebagian ampas teh tersebut dimanfaatkan sebagai 
kompos dan sebagiannya lagi dibuang begitu saja.  
 Sebuah studi di Iran menunjukkan bahwa 
ampas teh ternyata masih mengandung senyawa 
antioksidan yaitu senyawa polifenol yang tinggi 
(Daniells, 2005). Senyawa fenolik cenderung 
mudah larut dalam air karena pada umumnya 
sebagian senyawa fenolik berikatan dengan ester 
dan sebagiannya lagi berikatan dengan gula 
sebagai glikosida sederhana (Harbon, 1987). 
Menurut Zadernowski dkk (2002), metode 
fraksinasi dapat memisahkan senyawa fenolik 
menjadi tiga fraksi asam fenolat yakni asam 
fenolat bebas (free fenolik), asam fenolat berikatan 
ester (ester bond) dan asam fenolat berikatan 
glikosida (glikosidik bond). Hal ini akan 
mempengaruhi aktivitas antioksidan dari senyawa 
fenolik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mefraksinasi ekstrak kasar ampas 
teh hitam menjadi fraksi asam fenolat, 
membandingkan aktivitas antioksidan dan total 
fenolik antara ekstrak kasar dan masing-masing 
fraksi asam fenolat ampas teh hitam industri.  
 
BAHAN DAN  METODE  
Bahan dan Alat  
Sampel yang digunakan adalah ampas teh hitam 
yang diperoleh dari PT. Coca-Cola Bottling 
Indonesia, Bawen, Jawa Tengah. Bahan-bahan 
kimia yang digunakan di antaranya adalah etanol 
96%, Na2SO4, akuades, NaOH, HCl pekat, buffer 
fosfat, K4Fe(CN)6 (Merck), TCA, FeCl3, folin 
(Merck, 100%), Na2CO3, asam galat (Sigma-
Aldrich 98+%), eter, gas N2 dan NaHCO3. 
 
 Alat 
Alat yang digunakan diantaranya adalah neraca 
analitis Mettler H80, oven, cawan petri, waterbath 
(Memmert), rotary evaporator (Buchi R-114), 
spektrofotometer UV-VIS (Shimadzu 1240), 
shaker (Kika Labortechnik KS501 digital), swing 
type centrifuge (Tomy Seiko Co., Ltd. model C-
40N), piranti gelas, corong pisah, kertas saring, 
kertas tisu, aluminium foil, dan botol sampel. 
 
Metoda 
Ekstraksi Sampel 

25 gram sampel ampas teh hitam dimaserasi 
dengan pelarut etanol 50 % secara bertingkat (5 x 
100 mL). Kemudian filtrat tersebut disimpan di 
lemari pendingin pada suhu ± 5oC umtuk 
perlakuan selanjutnya.  
 
Fraksinasi Ekstrak Kasar Ampas Teh 
(Zadernowski dkk., 2002) 
100 mL ekstrak kasar diasamkan dengan HCl 6 M 
hingga larutan pH 2. Kemudian, larutan tersebut 
diekstraksi lima kali dengan dietil eter 1 : 5 (v/v) 
pada suhu ruang dengan corong pisah. Lapisan 
atas merupakan fraksi eter (Lapisan A), sedangkan 
lapisan bawah merupakan fraksi air (Lapisan B). 
Lapisan A digunakan untuk mengukur kadar asam 
fenolat bebas dalam sampel. Lapisan B digunakan 
untuk mengukur asam fenolat ikatan ester dan 
asam fenolat ikatan glikosida pada sampel. 
 
a). Asam Fenolik Bebas 
Lapisan A (fraksi eter) ditambahkan Na2SO4, 
kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator 
pada suhu 40oC hingga pekat. Hasil yang pekat 
disimpan dalam lemari pendingin untuk perlakuan 
purifikasi.  
 
b). Asam Fenolik Ikatan Ester 
Lapisan B (fraksi air) diatur agar pH nya 7 dengan 
menambahkan NaOH 2 M, kemudian dipekatkan 
dengan rotary evaporator pada suhu 40oC. Residu 
hasil evaporator ditambahkan dengan 20 mL 
NaOH 4 M kemudian dialiri dengan gas N2 selama 
4 jam pada suhu ruang. Larutan tersebut 
diasamkan dengan HCl 6 M hingga pH 2. 
Kemudian diekstrak dengan dietil eter 5 x 100 mL. 
Lapisan atas diambil dan diberi drying agent 
(Na2SO4), kemudian dipekatkan dengan rotary 
evaporator pada suhu 40oC. Hasil yang pekat 
disimpan dalam lemari pendingin untuk perlakuan 
purifikasi.  
 
c). Asam Fenolik Ikatan Glikosidik 
Lapisan B (fraksi air) diatur hingga pH 7 dengan 
menambahkan NaOH 2 M. Larutan tersebut 
dipanaskan pada suhu 95oC selama 30 menit. 
Setelah itu didinginkan pada suhu ruang dan 
diekstraksi dengan dietil eter 5 x 100 mL. Lapisan 
atas diambil dan ditampung, kemudian diberi 
drying agent (Na2SO4). Larutan tersebut 
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dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 
40oC. Hasil yang pekat disimpan dalam lemari 
pendingin untuk perlakuan purifikasi.  

 
 

Purifikasi Asam Fenolik (Zadernowski dkk., 
2002) 
Untuk pemurnian, masing-masing fraksi asam 
fenolat bebas, asam fenolat ikatan ester, asam 
fenolat ikatan glikosidik dilarutkan dalam 50 mL 
NaHCO3 5% (pH = 8), kemudian diekstrak dengan 
dietil eter sebanyak 5 kali. Lapisan bawah (fraksi 
air) diasamkan dengan HCl 6 M hingga pH 2. 
Larutan tersebut diekstraksi lagi dengan dietil eter 
sebanyak lima kali. Lapisan atas (fraksi eter) 
diambil dan dipekatkan dengan rotary evaporator 
pada suhu 40oC. Residu tersebut dilarutkan dalam 
10 mL etanol 50 % (sampel uji).  
 
Uji Aktivitas Antioksidan Metode Kemampuan 
Mereduksi (Lim dkk., 2006 yang dimodifikasi) 
1 mL sampel dalam tabung reaksi ditambahkan 2,5 
mL buffer fosfat 0,2 M pH 6,6 dan 2,5 mL 
K3Fe(CN)6 1 %. Larutan tersebut diinkubasi pada 
suhu 50oC dalam waterbath selama 20 menit. 
Kemudian larutan tersebut ditambah 2,5 mL TCA 
10 % dan disentrifuge pada 3000 rpm selama 10 
menit. Kemudian 2,5 mL dari bagian atas larutan 
(supernatan) diambil, ditambahkan dengan 2,5 mL 
pelarut ekstrak dan 0,5 mL FeCl3 0,1% kemudian 
diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37oC. 
Absorbansi larutan tersebut diukur pada panjang 
gelombang 700 nm. Sebagai blanko, sampel 
diganti dengan pelarut sampel (dengan semua 
perlakuan yang sama), sedangkan sebagai standar 
digunakan K4Fe(CN)6 dengan berbagai 
konsentrasi. 
 
Uji Kadar Fenolik Total (Prior dkk., 2005 yang 
dimodifikasi) 
1 mL sampel dalam tabung reaksi ditambahkan 2 
mL folin 10% dan 2,5 mL Na2CO3 7,5%. Larutan 
tersebut diinkibasi selama 30 menit. Absorbansi 
dari masing-masing larutan diukur dengan 
menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada 
panjang gelombang 765 nm. Pengukuran 
absorbansi sampel dilakukan secara triplo. Sebagai 
blanko digunakan pelarut sampel untuk pengganti 
ekstrak, sedangkan standar digunakan larutan 

asam galat dengan berbagai konsentrasi. 
 
Analisa Data 
Data yang diperoleh dari pengukuran aktivitas 
antioksidan dan kadar fenolik total akan dianalisa 
dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan. 
Sebagai perlakuan adalah ekstrak kasar, asam 
fenolat bebas, asam fenolat ikatan ester dan asam 
fenolat ikatan glikosida, sedangkan sebagai 
kelompok adalah waktu pengambilan sampel. 
Untuk membandingkan purata aktivitas 
antioksidan dan kadar fenolik total antar perlakuan 
digunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan 
tingkat kebermaknaan 5 %. 

HASIL DAN DISKUSI  
Aktivitas Antioksidan Ekstrak Asam Fenolat 
Ampas Teh Hitam 
 Aktivitas antioksidan dari asam fenolat 
ampas teh hitam dengan perlakuan yang berbeda, 
yaitu: ekstrak kasar, asam fenolat bebas, asam 
fenolat ikatan ester dan asam fenolat ikatan 
glikosida diukur dengan metode kemampuan 
mereduksi. Berdasarkan pengukuran yang telah 
dilakukan, aktivitas antioksidan pada ekstrak 
kasar, asam fenolat bebas, asam fenolat ikatan 
ester dan asam fenolat ikatan glikosida 
ditunjukkan pada Tabel 1. 
 Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa metode 
fraksinasi asam fenolat pada ampas teh hitam 
menunjukkan pengaruh terhadap aktivitas 
antioksidan dimana purata aktivitas antioksidan 
pada asam fenolat ampas teh hitam antar 
perlakuan berbeda. Perbandingan aktivitas 
antioksidan dari ekstrak kasar dan asam fenolat 
ampas teh hitam dapat dilihat pada Gambar 1.  
 Hasil penelitian menunjukkan aktivitas 
antioksidan pada asam fenolat bebas lebih tinggi 
dibanding ekstrak kasar dan asam fenolat ikatan 
ester maupun glikosida (Tabel 1 dan Gambar 1). 
Faktor utama yang mempengaruhi besarnya 
aktivitas antioksidan pada asam fenolat bebas 
adalah proses fraksinasi, dimana komponen utama 
yang terekstraksi pada proses fraksinasi asam 
fenolat adalah komponen aglikon yaitu flavonoid 
yang tidak terikat dengan gula, sehingga memiliki 
aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibanding 
komponen glikon (flavonoid yang terikat dengan 
gula) (Fleury dkk., 1992 dalam Huang dkk., 1992). 
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Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 
dari senyawa fenolik dalam tanaman tidak selalu 
bergantung pada kadar fenolik totalnya tetapi 
komponen kimia yang terkandung didalamnya pun 
dapat mempengaruhi besar aktivitas antioksidan 
dari suatu senyawa. Purata aktivitas antioksidan 
dari ekstrak kasar ampas teh hitam lebih tinggi 
dibanding purata aktivitas antioksidan pada asam 

fenolat ikatan ester dan glikosida. Hal ini 
disebabkan karena senyawa fenolik yang terdapat 
dalam ekstrak kasar ampas teh hitam masih berupa 
gabungan antara komponen glikon dan aglikon, 
dimana jumlah komponen aglikon dalam ekstrak 
kasar lebih tinggi dibanding asam fenolat ikatan 
ester dan glikosida.  
 

  
Tabel 1.  Purata Aktivitas Antioksidan (mek/gram) Asam Fenolat Ampas Teh Hitam dengan Metode 
Kemampuan Mereduksi 
           
 

Keterangan: W     = Uji BNJ 5 % 
AFG   = Asam Fenolat Ikatan Glikosida 
AFE  = Asam Fenolat Ikatan Ester 
AFB   = Asam Fenolat Bebas 
Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Histogram Purata Aktivitas Antioksidan Asam Fenolat Ampas Teh Hitam 
 
 
 Purata aktivitas antioksidan dari asam 
fenolat ikatan glikosida memiliki aktivitas 
antioksidan yang paling rendah karena molekul 
glikosida yang saling berikatan dengan senyawa 
polifenol dalam tanaman ini memiliki sifat yang 
mudah larut dalam air namun kurang reaktif 
terhadap radikal bebas (Armstrong, 2003), hal ini 
juga disebabkan karena secara struktur flavonoid 
yang terikat dengan gula mengalami kekurangan 
3 atom hidroksil bebas pada cincin karbonnya (C) 
sehingga kemampuannya untuk mendonorkan 
atom hidrogen (H+) menjadi lemah (Sibuea, 

2004). Adanya ikatan glikosida ini, dapat 
meningkatkan kepolaran dari senyawa fenolik 
sehingga senyawa fenolik dalam tanaman mudah 
terekstraksi dan dapat memberikan kontribusi 
sebagai sumber antioksidan. Demikian halnya 
dengan asam fenolat yang berikatan ester, adanya 
ikatan ester dikarenakan senyawa pektin dalam 
tanaman diurai menjadi asam pektat dan metil 
alkohol oleh enzim pektin metil esterase. Metil 
alkohol ini  akan menguap ke udara, tetapi 
sebagian yang kembali akan berubah menjadi 
ester-ester dengan asam organik yang ada. Asam 

Parameter Aktivitas antioksidan 
AFG AFE Ekstrak kasar AFB 

X  ± SE 0.2929±0,0220 0,3938±0,0230 0,6088±0,0335 0,7035±0,0355 

W = 0,0320 a b c d 
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fenolat yang berikatan ester ini lebih berperan 
dalam menimbulkan aroma dan cita rasa yang 
khas dari senyawa fenolik (Syah, 2006). 
 
Kadar Fenolik Total Ekstrak Asam Fenolat 
Ampas Teh Hitam 
 Kadar fenolik total dari asam fenolat 
ampas teh hitam diuji dengan metode Folin 
Ciocalteau. Kadar senyawa fenolik total pada 
sampel ditentukan oleh kemampuan sampel untuk 
mereduksi reagen Folin Ciocalteu yang 
mengandung senyawa asam fosfomolibdat-
fosfotungstat berwarna kuning yang akan 
membentuk senyawa kompleks baru berwarna 

biru. Metode ini dapat mendeteksi semua 
golongan fenolik yang terkandung dalam sampel 
(Prior dkk, 2005). Hasil dari total senyawa 
fenolik yang terkandung didalam sampel 
dinyatakan dalam mg asam galat / gram ekstrak 
setelah dikonversi dengan kurva standar. 
Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, 
kadar fenolik total dari masing-masing perlakuan 
ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Gambar 2. 
 
 
 
 

  
Tabel 2. Purata Kadar Fenolik Total  (mg as. galat/gr) Asam Fenolat Ampas Teh Hitam Metode Folin 

Ciocalteu 

        Keterangan:   W     = Uji BNJ 5 % 
                   AFG  = Asam Fenolat Ikatan Glikosida 
 AFE   = Asam Fenolat Ikatan Ester 
 AFB   = Asam Fenolat Bebas 

Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  Histogram Purata Kadar Fenolik Total Asam Fenolat Ampas Teh Hitam 

Pada Tabel 2 dan Gambar 2 dapat dilihat bahwa 
hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 
fenolik total pada perlakuan ekstrak kasar lebih 

tinggi dari kadar fenolik total pada ketiga asam 
fenolat. Hal ini dikarenakan senyawa fenolik 
yang terdapat dalam ekatrak kasar ampas teh 

Parameter Kadar Fenolik Total 
AFG AFE AFB Ekstrak kasar 

X  ± SE 2,958±0,1955 3,2605±0,2230 4,5127±0,3597 5,8892±0,3193 

W = 0,2505 a b c d 
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hitam masih merupakan gabungan dari senyawa 
fenolik dalam bentuk bebas maupun terikat, 
sedangkan ketiga fraksi asam fenolat yang 
terbentuk sudah mengalami pemutusan ikatan 
akibat proses fraksinasi sehingga kandungan 
fenoliknya mengalami penurunan. Hal ini juga 
disebabkan karena senyawa polifenol dalam 
ampas teh hitam dapat terekstrak secara optimal 
pada pelarut etanol 50%, sehingga penggunaan 
pelarut dalam mengekstrak senyawa fenolik 
sangat berpengaruh pula terhadap hasil 
pengukuran kadar fenolik total pada ampas teh 
hitam. Pada penelitian Agustianingrum (2009), 
ekstrak dalam etanol 50% memiliki kadar fenolik 
total yang tinggi. Dengan kata lain, polaritas 
etanol 50% lebih tepat untuk mengekstraksi 
senyawa fenolik yang terdapat dalam ampas teh. 
Hal ini dapat menjelaskan mengapa kadar fenolik 
total pada perlakuan ekstrak kasar lebih tinggi 
dari kadar fenolik total ketiga fraksi asam fenolat. 
Jika dibandingkan dengan kadar fenolik total 
pada ketiga fraksi asam fenolat, kadar fenolik 
total pada asam fenolat bebas lebih rendah dari 
kadar fenolik  total pada ekstrak kasar namun 
lebih tinggi dari kadar fenolik total pada asam 
fenolat ikatan ester dan glikosida. Hal ini 
disebabkan karena pada proses fraksinasi terjadi 
pemutusan ikatan polimer pada senyawa 
polifenol membentuk monomer-monomer 
polifenol dan senyawa fenolik yang memiliki 
ikatan glikosida dilepaskan dalam bentuk bebas 
sehingga asam fenolat bebasnya (aglikon) secara 
alami lebih dominan (Zadernowsky dkk, 2005), 
sedangkan komponen glikon pada asam fenolat 
ikatan ester dan glikosida sulit dilepaskan dari 
gugus glikosidanya sehingga kadar fenolik 
totalnya lebih rendah. 
 
KESIMPULAN  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
asam fenolik ampas teh hitam industri dapat 
difraksinasi ke dalam bentuk bebas dan terikat 
menjadi tiga fraksi asam fenolik yaitu asam 
fenolik bebas, asam fenolik ikatan ester dan asam 
fenolik ikatan glikosida. Purata aktivitas 
antioksidan tertinggi terdapat pada fraksi asam 
fenolik bebas, yaitu 0,7035 mek/gram sampel, 
sedangkan purata kadar fenolik total tertinggi 
terdapat pada ekstrak kasar ampas teh hitam, 

yaitu 5,8892 mg as. galat/gram sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa 
aktivitas antioksidan tidak selalu bergantung pada 
kadar fenolik totalnya.  
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Nama Penanya  : Intan Karlina R 

Instansi  : FSM - UKSW  

Pertanyaan  : Apakah kegunaan dari teh hitam, yang mana teh itu terkandung kafein dan apakah ada 

dampak negatif dari teh atau kafein tersebut 

Jawaban :  

1. Teh hitam memberikan antioksidan sehingga bermanfaat bagi kesehatan  

2.  Teh hitam mengandung kafein tetapi sifat kafeinnya menenangkan  

3. Kristal tanin teh hitam dapat mengendap diginjal sehingga perlu ada batasan mengkonsumsi teh  

 

 

Nama Penanya  : Fentyarta Juli Chrisrani 

Instansi  : FSM - UKSW  

Pertanyaan  : Teh hitam mengandung zat flourin yang sangat berbahaya bagi tulang. Apakah dengan 

metode yang dipakai dapat mengilangkan zat flourin tersebut ? 

Jawaban  : Kadar flourin belum diukur sehingga belum mengetahui kadar flourin dalam ekstrak 

fraksi. 

 




