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                                                                                   ABSTRAK 
 

Penelitian tentang “Penambahan Cassia Vera Ke Dalam Teh Hijau, Teh Hitam, Dan 
Daun Kahwa Kemasan Kertas Tea Bag Celup” telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas pada bulan Februari 
sampai Mei 2011.Tujuan penelitian ini adalah : Menentukan konsentrasi terbaik  penambahan 
cassia vera pada teh hitam, teh hijau dan daun kahwa celup berdasarkan uji organoleptik, 
mengetahui kandungan antioksidan pada teh hitam, teh hijau dan daun kahwa yang 
ditambahkan cassia vera,mengetahui suhu penyajian minuman yang disukai 
panelis,menentukan umur simpan produk dan Menganalisis biaya pembuatan teh hitam, teh 
hijau dan daun kahwa celup. 

Teh hitam cassia vera celup perlakuan A (0,4 gram cassia vera + 1,6 gram teh hitam) 
adalah perlakuan terbaik dan paling disukai berdasarkan rata-rata uji organoleptik dengan 
kandungan polifenol 0,70%, daya antioksidan 50,54 %, ekstrak dalam air 25,85%, dan umur 
Simpan 69 hari. Teh hijau cassia vera celup perlakuan C (0,6 gram cassia vera + 1,4 gram teh 
hijau) adalah perlakuan terbaik dan paling disukai berdasarkan rata-rata uji organoleptik 
dengan kandungan polifenol 1,073%, daya antioksidan 71,64 %, ekstrak dalam air 23,75% 
dan umur simpan 71 hari. Daun kahwa cassia vera celup perlakuan C (0,6 gram cassia vera + 
1,4 gram daun kahwa) adalah perlakuan terbaik dan paling disukai berdasarkan rata-rata uji 
organoleptik dengan kandungan polifenol 0,384%, daya antioksidan 30,90 %, ekstrak dalam 
air 24,43% dan umur Simpan 56 hari. Berdasarkan uji organoleptik penyajian minuman yang 
disukai panelis adalah penyajian minuman pada suhu panas (60o – 80oC). Berdasarkan analisa 
kelayakan usaha, maka dapat dinyatakan usaha produk ini layak untuk dijalankan, dengan 
nilai NPV Rp  31.200.324,49, IRR 21,45% dan BEP adalah 265.879 tea bag. 
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