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Tunbulran kelor (monnga oleiferu Laln ) sudah dikenal selarla bembad-
abad sebagai tanaman mL tigrma. padat nut isi da berklBsiat sebagai obat.
Namun pengembangannya menjadi minumal lirngsional belum banyak dilalarkan.
Masyarakat Gorortalo harya nernanfaa*an tunbDhan ini sebaprai makanan
temak seperti karnbingi sehingga perlu ada riset beftrpa inovasi tel'nologi yang
membuat hanbuhan ini lalok untuk dipromosika[ manfaat da khasiatnya. Salah
sahr cara te$aik yang paling mudah dan praktis untuk melgambil manfaat dan
klusiat kelor bagi kesehatar adalah mqnbuat produk minuman teh herbal daun
kelor.

Pe elilian ini beflujualr trergeriibafigirarr dauri kelor sel'agai su]rtber bahal
baku yang difomulasikan menjadi minuman herbal yang memprmyai aktivitas
antioksidan- Penelidan ini perlu dikembangkan mengi[gat ketersediaan bahan

Gimplisia) dari ttnnbuhao ini sangat mudah didapatkan di daerah Gorontalo dan

teknologi untuk menghasilkan produk sangat mudah ditempkan. Teh daun kelor
akaD dibuat sebagai prcduk olahan yang dapat disajikan secara cepat dan inslan-
Pequjian terhadap produk teh herbal daun kelor yang akan dilakukan meliputi
pengujian fitokimia, akivitas antioksidao, pengujian hedonik untuk tingkat
kesukaan produk.

lfusil penelitian menunjukan ekstrak memiliki aktivitas antioksidan yang
paliog tinggi dibandingkan tananan herbal lainnya seperti daun niana dan
bitrahorg. Aktivitas antioksidar 121,05 ug AEACr'g yi1tlg beraili tiap gram

ekstrak setara dengan 121,05 mg vitamin C. Tingginya aktivitas antioksidan pada

ekstrak rDethanol daun kelor didukung oleh uji fitokimia. Uji fitokimia pada

ekstrak metanol positif mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, tandn, steroid
dan triterpenoid dengan intensitas yal1g paling tinggi. Pengujial organoleptik
tedladap wama, arona dan msa pada fomda kombinasi fel (Camelia Sinensis)
dan dam kelor lebih disukai dibandingkan dengan formr a 1ain. Kombiaasi rasa,

aroma dan wama yang disukai dengan aktivitas antioksidan yang tinggl
menjadikan teh herbal daun kelor menberikan informasi pada masyarakat dalam
upaya pemanfaatan kelor sebagpi ninuman fimgsional terhadap kesehatan.

K^t^ kltnci]. MotirEa Oleiferu Lam., teh helbal, adtiol{sidatr



l. Judul usulan
(Moinga OleiJ,ra) Sebagai Minuman Fungsional Antioksidan

2. Ketua Peneliti
a) Nama L€ngkap : Dr. Yuszda K. Salimi, M.Si
b) Bidang keahlian : Biokirnia, Kirnia Parga,
c) Jabatan Struktu.al : -
d) Jabatan Fuogsional:Leldor
e) Unit kerja : Jurusan P. Kimia Fakultas MIPA UNG
fi Alamat surat i Jurusan Pend.Kimia FMIPA Ln{G
g) Telpon/Fax : (0435) 821125
h) E-liaii : ydszda.saiilui@drg.ac.id

3. Anggotapeneliti : Dra. Nurhayati Bialangi, M.Si

Objek penelitian : Mengembangkon daun kelor sebagai sumber bahan
baiaL yang diformuiasikan melja<ii produk teh helbai 1'ang nenpunyai
aktivitas antiolGidan. Produk akan dianalisis fitokinia, pengujian hedonik
dan aktivitas artioksidan dalarn menangkal mdikal bebas penyebab
penyakit de generatif dellgan n etode di p he n y I - p i c ry I - hydra zy I (DPPH).
Masa Pelaksanaar penelitian: - mulai Jwitahun 2015

- berakhir Noveurber tahua 2015
Anggaran yang diusulkan : Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Jula
Rupiah)
Lokasi Penelitian
UNG
Hnsil yang ditaxgotka!
ipteks
Keteranga[ lain ]ang dianggap perlur Pelelitian iri perlu dikembangkao
mengilrgat ketersediaan baha (simplisia) dari tumbulmn i]i sangat mudah
didapattan di daerdh Goroltalo dan telnologi untu& menghasilkan produk
sangat mudah diterapkan. Teh daun kelor akan dibuat sebagai produk
olahal yang dikernas ]ang dapar disajikan secat? cepat. Pereljtjan ini
perlu karena basil perclitian pendahuluan mengungkapk& bahwa daun
kelor positilnengandung asanl anino esensial, flavonoid dan karotenoid.
hovasi pembuatar produk teh herbal perlu dilakukan unnrk memenuhi
kebutulan minuman liugsional antioksidan sehingga dapat meningkatkan
kualitas kesehatan.
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5.

rurlr\lrtAs rbl\trLr I tAl\
: Ilovasi Pembuatan Teh Herbal Dalm Kelor

: Labomtodurn Kimia dan Agroteknologi

: hodrft kesehatar, publikasi dan penerapan8.
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PRAKATA
Bismillahifahmrnirrahi

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Te'ala lapora[ kemajua[ perelitim kami
dengan judul "Inovasi Pembuatan Teh Herbal Dauo Kelor (Moringa OleiJira\
Sebagai Minumao Fungsioral Antioksidan" selesai dilaksanakat berkat
kerjasama tim peneliti.

Ucapan terina kasih kami sampaikan kepada a11ggo1a peneliti Dra.

Nurlmyati Bialalgi, M.Si atas kerjasama selama penelitisn berlangsmg. Hal yaog
sama juga kami sanpaikan kepada Hamid Majelis, S.Pd dan Syahril Pakaya, SS

yang telah membantu sejak pengambila sampel hingga laporan ini selesai.

Terima kasih kepada UNG melalui dana PNBP yang telah membiayai
penelitian ini. t{al }a[g sama kami sampaikan kepada ketua lembaga penelitian
dan stafyang telah bekerja sama dengan baik.

Kepada semua pihak yang tidak dapat kani sebutkan satr pe$atu atas

bantuan moril dan keia sama selana penelitian berlangsung. Semoga Allah
Ta'ala membalas segala upaya yang telah diberjkan sehingga penelitian illi
berjalan lancar dan selesar pada qaltuuyr.

Faslabiqul Khairat.

Wasalamualaikum waralmatulabi wabarakatuh

Ketua Peneliti
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l L8tar Belakang

Indonesia kaya akan keragaman tanaman yang dapat dimanfaatkafl sebagai

balrlll parrgarri. Lrdoresia dikerul derga rnegadiveNitas kedua didloia setelalr

BrMilia. Terdapat sekitar 30.000 spesies tanaman, 9600 spesies di antaranya

beeotensi untuk dikembangkan menjadi tarvrman obat, dan kurang lebih hanya

300 spesies y.mg t€lah digunakan sebagai bahatr obat tradisional oleh ildnstd obat

tradisional (Hidatat 201 I ).

Tanaman berpemD penting sebagai sumber bahan panga4 dan bebempa

jenis tamman saogat dib[tlhkan untuk kesehatan manusia. Potensi bahan alami

yarrg dapat diguoakao sebagai baharr pangan trngsional saogat perlu digali dan

dikembangkan melalui penelitian kimi4 biotel-nologi dan teklologi parrgan.

Pangan yang sehat akan menunjang kesejahteraan bangsa dan negara. Kesadarall

masyarakat akan timbulnya berbagai petryakit memunculkan sikap untuk kembali

menperbaiki pola kon$msioya sehirgga dapal me-npe.ttahartan kesehatannya.

Nlinurnan f,ugsionai lnrrg r[uda daur pr'aktis adaiirh salah satu altematif yang

banyak dicari dan dikonsunsi oleh masyarakat.

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai ninuman firngsional

adala11 Mo!.inga oleiferd lam (sinonim: Moli1gd plerygo$pema Gaertner) yang

kita kellal delgan nama kelor Keior berpoiersi sebagai miounan fung5ional

antioksidai kareDa mengandung askorbat acid, flavonoid, phenolic dan karotenoid

(Arwar et .l/,2005).

Dan sejumlah prodr* minrunan fungsional, temyata leh herbal me,rupakan

plodrLk yang digenaii karena selain meryehaikaD cara p yajiamya sargat

mudah dan praktis. Hal ini diperlukan karcna masyamkat Corontalo hanya

nemanfMtkan kelor sebagai makanan kambing sehingga perlu adanya inovasi

teknologl rmtuk cembr-ratnya la,r'ak untuL diprornosikao maofaat dalr khasiatoya.

Cara terbaik dar paiirg populer urtuk mengambil nranfaat dar khasiai kelor bagi

kesehatan adalah diminNn sebagai teh herbal daun kelor yang mudah dan praktis-


