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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kehadiran makanan siap saji semakin memanjakan konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan jajanan yang bersifat instan, 

menarik dan harga terjangkau menjadi pilihan yang banyak disukai masyarakat. 

Indonesia memiliki masyarakat yang gemar mengkonsumsi mie. Indonesia adalah 

pasar mie terbesar nomor dua di dunia setelah China dengan jumlah produksi mie 

yang terus meningkat. Menurut data World Instant Noodles Association (WINA) 

pada tahun 2013 produksi mie baik mie instan, mie kering maupun mie basah telah 

mencapai 2,0 juta ton dan tahun 2014 mencapai 2,2 juta ton. Produk mie yang 

dikenal oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah mie basah.  

Kemudahan dalam memasak menjadi faktor utama tingginya konsumsi 

terhadap mie. Sebagian besar mie basah yang beredar dipasaran hanya terbuat dari 

tepung terigu dan beberapa bahan tambahan makanan, tanpa adanya penambahan 

zat gizi yang dapat memenuhi nutrisi dalam tubuh seperti serat, vitamin dan 

mineral. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rustandi (2011) mengatakan 

agar asupan gizi dalam mie terpenuhi maka perlu ditambahkan bahan-bahan lain 

yang kaya akan vitamin dan mineral dalam pembuatan mie. Salah satunya dengan 

menambahkan pewarna alami dari sayuran yang dapat meningkatkan nilai gizi dan 

juga nilai organoleptik dari suatu produk. Karena kualitas mie basah tidak hanya 

dilihat dari segi nutrisinya, tetapi juga ditinjau dari segi organoleptik. 

Penggunaan bahan pewarna alami dalam proses pembuatan mie basah dapat 

berasal dari sayuran seperti sawi atau kelor yang dapat memberikan warna hijau.  

Selain   itu   penggunaan   daun   sawi   dan   kelor   sebagai   pewarna   alami   akan
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meningkatkan kandungan gizi dan antioksidan karena mengandung pigmen 

klorofil. Pigmen warna hijau pada sawi dan kelor banyak mengandung senyawa 

klorofil, serta pada sayuran daun sawi dan kelor juga banyak mengandung zat besi 

yang dapat berfungsi untuk pertumbuhan tulang pada manusia. Pemanfaatan 

penambahan zat pewarna makanan pada umumnya bertujuan agar makanan terlihat 

lebih segar dan menarik sehinga menimbulkan selera orang untuk memakannya. 

Daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan 

nutrisi dalam tubuh karena dalam 100gram daun kelor segar mengandung serat 

sebesar 7,92%, protein sebesar 22,70%, lemak sebesar 4,65% dan karbohidrat 

sebesar 51,66% (Shiriki, dkk 2015). Kandungan senyawa aktif pada daun kelor 

dapat berpotensi sebagai senyawa antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas 

sehingga daun kelor dapat berfungsi sebagai sumber pangan fungsional dan 

bermanfaat bagi kesehatan. Selain menggunakan daun kelor pada penelitian ini juga 

menggunakan penambahan ekstrak pewarna yang berasal dari daun sawi. Dalam 

daun sawi hijau terdapat cukup banyak kandungan protein, mineral, kalsium, zat 

besi, vitamin A, vitamin C, dan meningkatkan fungsional dari mie basah. Sawi 

merupakan salah satu tanaman yang kaya akan antioksidan (Kloppenburg, 2009). 

Diversifikasi produk mie tidak hanya mengenai subtitusi tepung terigu saja, 

penambahan suatau bahan dalam mie pun dapat dilakukan sehingga dapat 

meningkatkan mutu mie basah, yaitu nilai gizi antioksidan serta memberikan warna 

hijau yang menarik pada mi basah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

perlu diadakan guna untuk mengetahui perbedaan kandungan klorofil berdasarkan 

jenis dan tingkatan konsentrasinya, sehingga dapat meningkatkan mutu gizi mie 

basah dan menjadikan makanan fungsioal.  
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1.1 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jenis pewarna hijau alami terhadap kualitas mie basah. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pewarna hijau alami terhadap kualitas mie 

basah. 

3. Menemukan perlakuan terbaik antara jenis dan konsentrasi pewarna hijau alami 

sehingga menghasilkan kualitas unggul  mie basah. 

1.2 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diduga sebagai berikut :   

1. Terdapat pengaruh dari jenis pewarna hijau alami terhadap kualitas mie basah.  

2. Terdapat pengaruh dari konsentrasi pewarna hijau alami terhadap kualitas mie 

basah. 

3. Adanya perlakuan terbaik antara jenis dan konsentrasi pewarna hijau alami 

sehingga menghasilkan kualitas terbaik mie basah.
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