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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman multiguna, padat 

nutrisi dan berkhasiat obat. Tanaman ini kurang dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat, biasanya hanya digunakan sebagai pohon peneduh, pagar rumah, 

pakan ternak, sayuran dan tanaman obat. Menurut hasil penelitian Haryadi (2011), 

daun kelor kering per 100 gram mengandung air 0.075%, 2.05% kalori, 0.382% 

karbohidrat, 0.271% protein, 0.023% lemak, 0.192% serat, 20.03% kalsium,  

3,68% magnesium, 2.04% fosfor, 0.006% tembaga, 0.282% besi, 8.7% sulfur, dan 

13.24% protasium serta 10 % flavonoid. Penelitian sebelumnya terhadap ekstraksi 

daun Moringa oleifera menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi 

dalam proses in vivo dan in vitro (Chumark dkk, 2008). Hasil penelitian Charoesin 

(2014) juga menunjukkan bahwa daun Moringa oleifera memiliki aktivitas 

antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh 

karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam 

tubuh. Fungsi antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil terjadinya 

proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses kerusakan 

dalam makanan, serta memperpanjang masa pemakaian bahan dalam industri 

makanan. Lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan 

dalam kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan makanan (Raharjo, 

2005). 

Mie merupakan salah satu ma kanan yang sangat populer di Asia, salah 

satunya di Indonesia. Kebiasaan mengonsumsi mie siap saji tanpa penambahan 
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sayuran dan protein menjadi kurang tepat karena tidak semua zat gizi terpenuhi. 

Oleh karena itu saat ini banyak dikembangkan mie dengan penambahan berbagai 

jenis ekstrak, serbuk dan tepung sayur-sayuran, umbi maupun buah-buahan yang 

dapat menambah nilai zat gizi. Salah satunya dengan penambahan ekstrak dan 

serbuk daun kelor. Menurut hasil penelitian, daun Kelor ternyata mengandung 

vitamin A, vitamin C, Vitamin B, kalsium, kalium, besi, dan protein, dalam 

jumlah sangat tinggi yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. 

Tidak hanya itu, Kelor pun diketahui mengandung 46 antioksidan kuat (Krisnadi, 

2010). 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis perlakuan (ekstrak dan serbuk) daun kelor 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik mie basah 

2. Untuk mengetahui pengaruh level penambahan ekstrak dan serbuk daun kelor 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik mie basah. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini ialah: 

1. Diduga jenis perlakuan (ekstrak dan serbuk) daun kelor berpengaruh terhadap 

sifat fisik, kimia, dan organoleptik mie basah 

2. Diduga level penambahan ekstrak dan serbuk daun kelor berpengaruh 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik mie basah. 




