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ABSTRACT
Based on Riskesdas data in 2018 Non-Communicable Diseases (NCD) in West Java are
as follows: Asthma 2.79%, hypertension 9.67%, stroke 11.44%, heart disease 1.62%,
diabetes mellitus 1.28%, tumors 1.41%, chronic kidney failure 0.48% and joint disease
8.86%. In Cimahi City, hypertension as one of the non-communicable diseases was
ranked 3rd out of the 10 most diseases that visited the community health centers
(puskesmas), which was 10.70%. To overcome the above, we held a service to the
community of Pasirkaliki village, North Cimahi District, Cimahi City. The aim is to
educate about the prevention of degenerative non-communicable diseases (NCDs) that
can be caused by oxidative stress, namely an imbalance of free radicals and
antioxidants in the body. Education includes explanations about oxidative stress, noncommunicable diseases (NCDs), and prevention procedures that can be taken by
residents to overcome these NCDs. The service is done by explaining the benefits of
green tea leaf infusion, making an infusion and consuming it regularly. To evaluate the
success of overcoming oxidative stress, blood pressure and total blood cholesterol were
examined with POCT before and after consuming green tea leaf infusion. The results of
community service on blood pressure and total cholesterol levels are that there are
significant differences (p<0.05) before and after consuming green tea leaf infusion, so it
can be concluded that one way to overcome oxidative stress is to consume green tea leaf
infusion regularly
Keywords: Villagers of Pasirkaliki, infusion, green tea leaves, oxidative stress
ABSTRAK
Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 Penyakit Tidak Menular (PTM) di Jawa Barat
adalah sebagai berikut Asma 2.79%, hipertensi 9,67%, stroke 11,44%, penyakit
jantung 1,62%, penyakit sendi 8,86%, asma 2,79%, diabetes melitus 1,28%, tumor
1,41%, gagal ginjal kronik 0,48% dan penyajit sendi 8,86%. Di Kota Cimahi,
hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular, menduduki peringkat ke-3 dari
10 penyakit terbanyak yang berkunjung ke puskesmas, yaitu 10,70%. Untuk
mengatasi hal tersebut di atas kami mengadakan pengabdian kepada masyarakat
desa Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Tujuannya adalah untuk
edukasi tentang pencegahan penyakit
tidak menular degeneratif yang dapat
disebabkan oleh stres oksidatif yaitu adanya ketidakseimbangan radikal bebas dan
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antioksidan di dalam tubuh. Edukasi meliputi penjelasan tentang stres oksidatif,
penyakit tidak menular (PTM), dan tata cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh
warga untuk mengatasi PTM tersebut. Pengabdian dilakukan dengan menjelaskan
manfaat infusum daun teh hijau, membuat infusum dan mengkonsumsinya secara
rutin. Untuk evaluasi keberhasilan mengatasi stres oksidatif dilakukan pemeriksaan
tekanan darah dan pemeriksaan kolesterol total darah dengan alat POCT sebelum dan
sesudah mengkonsumsi infusum daun teh hijau. Hasil dari pengabdian masyarakat
terhadap tekanan darah dan kadar kolesterol total adalah terdapat perbedaan yang
signifikan (p<0,05) sebelum dan sesudah konsumsi infusum daun teh hijau, sehingga
dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mengatasi stres oksidatif sebaiknya
mengkonsumsi seraca rutin infusum daun teh hijau.
Kata kunci: Warga Desa Pasirkaliki, infusum, daun teh hijau, stres oksidatif
I.

PENDAHULUAN

Kelurahan Pasirkaliki merupakan satu kelurahan di kecamatan Cimahi Utara Kota
Cimahi Jawa Barat yang penduduknya cukup padat. Wilayah Kelurahan Pasirkaliki
yang terdiri dari 14 Rukun Warga (RW) dan 70 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan
Kelompok Perkampungan dengan luas Wilayah kurang lebih 127,045 Ha. Salah satu
masalah kesehatan masyarakat yang sedang dihadapi warga Cimahi saat ini adalah
beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang
harus ditangani, di lain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular
(PTM). Dari data Riskesdas tahun 2018 di Jawa Barat presentase PTM adalah sebagai
berikut; Asma 2.79%, hipertensi 9,67%, stroke 11,44%, penyakit jantung 1,62%,
penyakit sendi 8,86%, diabetes melitus 1,28%, tumor 1,41%, gagal ginjal kronik
0,48% dan penyakit sendi 8,86% [8 ]. Salah satu penyakit tidak menular Di Kota
Cimahi, yaitu hipertensi menduduki peringkat ke-3 dari 10 penyakit terbanyak yang
berkunjung ke puskesmas, yaitu 10,70%. Untuk mengatasi PTM selain berobat ke
dokter, banyak masyarakat menggunakan pengobatan dengan herbal sebagai
alternative pengobatan. Beberapa diantaranya menggunakan hebal meniran,
sambiloto, daun kumis kucing, daun kelor, daun salam dan lain-lain. Daun teh hijau
telah lama digunakan sehari-hari sebagi minuman ringan, khasiatnya telah
dibuktikan dalam penelitian oleh Nunung Sri Mulyani dapat menurunkan tekanan
darah [9], dapat menurunkan kadar kolesterol total [2]. Teh juga mempunyai khasiat
menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler dengan menurunkan kadar kolesterol
total dan tekanan darah [2,3,14,16]. Teh memiliki kandungan polifenol yang bekerja
membantu kinerja enzim superoxide dismutase (SOD) yang berfungsi menghilangkan
radikal bebas [4] Radikal bebas tersebut dapat terjadi akibat proses oksidasi dalam
tubuh dan dapat menghambat aliran darah sehingga terjadilah penyakit
kardiovaskuler. Khasiat lain dari daun teh hijau adalah dapat mengurangi risiko
kanker, tumor, membunuh bakteri, jamur dan mikroba lainnya [6], serta
memperbaiki fungsi hati [11]. Radikal bebas dapat memicu terjadinya stress oksidatif
diantaranya mengganggu system kardiovaskuler sehingga kadar kolesterol total
ataupun LDL-kolesterol dan tekanan darah terganggu [8,16], Untuk mengatasi
kondisi ini dilakukan upaya penanganan stress oksidatif yaitu dengan mengkonsumsi
bahan herbal antara lain daun teh hijau. Teh hijau ini sudah digunakan masyarakat
banyak secara turun temurun[15].
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Untuk membuktikan khasiat daun teh hijau sebagaimana literature di atas dan
untuk mensosialisasikan serta mengedukasi warga Cimahi terhadap penggunaan
daun teh hijau sebagai alternatif minuman yang berkhasiat maka dilakukan
pengabdian kepada masyarakat yang terdapat di desa Pasirkaliki Cimahi Utara.
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan mensosialisasikan daun
teh hijau tentang khasiat dan kegunaannya, mengedukasi bagaimana cara membuat
infusum secara baik dan benar, cara mengkonsumsi infusum daun teh hijau. Tahap
selanjutnya memeriksa tekanan darah dan kadar kolesterol total sebelum dan setelah
mengkonsmsi infusum daun teh hijau secara rutin. Hasil pemeriksaan dianalisis
dengan uji statistika.
II. METODE
Metode yang dilakukan adalah sosialisasi, edukasi dan pemeriksaan secara pre
dan post perlakuan, yaitu sebelum dan sesudah mengkonsumsi infusum daun teh
hijau selama 7 hari berturut-turut. Alat yang digunakan adalah tensimeter, gelas,
saringan teh, alat POCT untuk kolesterol total, sarung tangan, masker, alcohol swab.
Bahan yang digunakan antara lain daun teh hijau dan air panas. Warga diidentifikasi
nama dan usia. Sosialisasi dan edukasi dilakukan 2 kali per kelompok warga,
pemeriksaan juga dilakukan dua kali sebelum dan sesudah perlakuan. Sebelum
dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol total warga diajarkan
cara membuat infusum daun teh hijau. Warga kemudian diperiksa tekanan darah
dan kadar kolesterol totalnya, hasilnya dicatat, sebagai data pre perlakuan. Setelah
itu warga diberikan sebanyak 100 gram daun teh hijau untuk diseduh dan diminum
setiap hari selam 7 hari secara rutin. Setelah perlakuan selama 7 hari, selanjutnya
dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol totalnya kembali, hasil
dicatat sebagai data post perlakuan. Hasil pemeriksaan kemudian dianalisis secara
statistik.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Gambar 1 Grafik Gambaran jumlah mitra berdasarkan usia
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Pemeriksaan tekanan darah mitra sebelum dan sesudah mengkonsumsi seduhan
daun teh hijau
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Gambar 2 Grafik tekanan darah mitra sebelum dan sesudah mengkonsumsi
infusum daun teh hijau

Pemeriksaan kadar kolesterol darah mitra sebelum dan sesudah mengkonsumsi
seduhan daun teh hijau
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Gambar 3 Grafik kadar kolesterol darah mitra sebelum dan sesudah
mengkonsumsi infusum daun teh hijau
Dari kegiatan yang telah dilakukan, warga diberikan penyuluhan tentang
kesehatan terutama tentang penyakit degeneratif yang semakin meluas di
masyarakat. Hal ini penyebab utamanya adalah perubahan pola hidup dengan
mengabaikan pola hidup sehat, dengan tidak atau kurang memperhatikan pola
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makan atau pola konsumsi, jarang berolah raga dan jarang konsumsi sayur dan buah
[10, 12].
Usia warga dan kader yang ikut dlam pengabdian ini bervariasi dari usian 15
sampai 83 tahun, dan usia terbanyak adalah usia antara 41-50 tahun sebanyak 16
orang atau setara dengan 42%. Warga juga diberikan penyuluhan tentang konsumsi
infusum daun teh hijau lengkap dengan manfaatnya dan khasiatnya. Selain itu warga
juga diberikan demonstrasi tata cara pembuatan infusum daun teh hijau dengan
benar dan cara konsumsinya. Warga sangat antusias karena daun teh hijau sangat
langka di pasaran, mereka hanya menemukan daun teh merah atau teh hitam baik
yang berupa serbuk atau teh celup. Paling sering warga minum teh kotak/kemasan
atau botolan yang tentunya sudah dicampur gula, susu dan campuran lainnya.
Sebelum warga mengkonsumsi infusum daun teh hijau warga diperiksa dulu
tekanan darah dan kadar kolesterol totalnya. Setelah itu warga dianjurkan mengganti
minumnya dengan konsumsi infusum daun teh hijau setiap hari selama 7 hari.
Setelah itu warga diperiksa lagi tekanan darah dan kadar kolesterol totalnya.
Hasil pemeriksaan tekanan darah warga sebelum dan sesudah konsumsi infusum
daun teh hijau dapat dilihat di dalam Gambar 3.2 dimana hasilnya terdapat
perbedaan tekanan darah warga sebelum dan sesudah konsumsi infusum daun teh
hijau. Tekanan darah warga sebelum konsumsi infusum daun teh hijau rata-rata
143,61/85,86 dibulatkan menjadi 144/86 dan setelah konsumsi infusum daun teh
hijau tekanan darah rata-rata adalah 137,61/83,13 dibulatkan menjadi 138/83.
Terjadi penurunan tekanan darah warga yang signifikan setelah konsumsi infusum
daun teh hijau, sebanyak 4.2%. Hal ini seiring dengan penelitian Nunung Sri Mulyani
dkk pada tahun 2019 yang meneliti penurunan tekanan darah pada penderita
hipertensi setelah konsumsi teh hijau [9] Juga senada dengan hasil pengabdian
masyarakat bahwa Dewi Fitriani dkk pada tahun 2020 membuktikan adanya
penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi [3]
Hasil pemeriksaan kadar kolesterol total warga sebelum dan sesudah konsumsi
infusum daun teh hijau dapat dilihat di dalam Gambar 3.3 dimana hasilnya terdapat
perbedaan kadar kolesterol total warga sebelum dan sesudah konsumsi infusum daun
teh hijau. Kadar kolesterol total warga sebelum konsumsi konsumsi infusum daun
teh hijau rata-rata sebesar 204,31 mg/dL dan sesudah konsumsi konsumsi infusum
daun teh hijau rata-rata sebesar 187,32 mg/dL. Terdapat perbedaan atau terjadi
penurunan kadar kolesterol warga yang signifikan setelah konsumsi infusum daun
teh hijau, yaitu sebesar 16,99 mg/dL atau sekitar 8,3% dengan α 0,05.
Hasil ini seiring dengan hasil penelitian Zufarisky Sarel dan Kristina Simanjuntak
pada tahun 2020, terdapat penurunan kadar kolesterol total pada mencit yang
diinduksi aloxan dan diberikan ekstrak daun teh hijau [14]. Hasil ini juga sama
dengan hasil penelitian Ernawati Hardani, dkk pada tahun 2014, terdapat penurunan
kadar kolesterol total pada responden setelah konsumsi ekstraks daun teh hijau [3].
Kandungan flavonoid yang terdapat dalam daun teh hijau mampu untuk
memperbaiki sel yang rusak akibat stres oksidatif dan mempebaiki tekanan darah
sehingga dapat mengontrolnya. Selain itu juga dapat menurunkan kadar kolesterol
total sehingga dapat mengontrol penyakit jantung koroner. Konsumsi infusum daun
teh hijau secara rutin tanpa penambahan bahan lain seperti gula, susu dan lainnya
dapat menjaga kesehatan kita terutama kaum manula yang rentan terhadap penyakit
degenerative yang termasuk penyakit yang tren di masa kini [17].
Luaran yang didapat oleh warga yaitu warga mendapat wawasan pengetahuan
tentang kesehatan, kebugaran dan manfaat konsumsi infusum daun teh hijau,
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mendapatkan materi presentasi serta daun teh hijau untuk dikonsumsi. Selain itu
warga juga mendapatkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol total
darah sebelum dan sesudah mengkomsumsi infusum daun teh hijau.
IV. SIMPULAN
Implikasi dari masyarakat yang mengikuti pengabdian, mereka sangat antusias
mengikuti pengabdian ini, mendapatkan wawasan pengetahuan tentang teh hijau,
cara membuat infusum yang baik dan benar, hasil pemeriksaan tekanan darah dan
kadar kolesterol total sebelum dan sesudah konsumsi infusum daun teh hijau dan
dapat juga merasakan manfaat konsumsi infusum daun teh hijau, yaitu mengalami
penurunan tekanan darah dan kadar kolesterol total yang signifikan.
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