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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mie Basah 

Mie basah merupakan jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah 

tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. Biasanya mie basah dipasarkan dalam 

keadaan segar. Mie basah di Indonesia dikenal sebagai mie kuning atau mie bakso. 

Mie basah memiliki cita rasa yang khas dan penyajiannya dapat dicampurkan 

dengan makanan lain, sehingga mie basah banyak disukai oleh orang. Komposisi 

gizi mie basah per 100 gram bahan yaitu energi 86 kal, air 80 gram, karbohidrat 14 

gram, lemak 3,3 gram dan protein 0,6 gram. Selain kelebihan yang ada pada mie 

basah, juga terdapat kekurangan yakni daya simpannya relatif singkat yaitu 40 jam 

pada suhu kamar karena kadar air mie basah dapat mencapai 52%, penyimpanan 

mie basah pada suhu kamar selama 40 jam menyebabkan tumbuhnya kapang dan 

bakteri (Setyajaya dan Nawansih, 2008). 

Di Indonesia, mie basah dikenal sebagai mie kuning atau mie bakso. Mie 

basah memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai suatu usaha, baik 

dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Hal ini karena mie basah dapat dibuat 

menjadi berbagai macam olahan makanan. Bahan baku utama dalam pembuatan 

mie adalah tepung terigu yang diformulasikan dengan bahan lain. Formulasi utama 

adalah tepung terigu, air dan garam. Ketiga komponen utama tersebut akan 

menentukan warna, penampakan, dan mouth feel (cita rasa dimulut). Tepung yang 

digunakan harus bisa mengasilkan mie yang warnanya bersih dan terang, terasa 

lunak dan elastis di mulut (Saragih dkk, 2007). 
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Tabel 1. Syarat mutu mie basah SNI 01-2987 (1992) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

 1.1 Bau  Normal 

 1.2 Rasa   

 1.3 Warna   

2 Kadar Air %b/b 20-35 

3 Kadar Abu %b/b Maksimal 3 

4 Kadar Protein (N x 6,25) %b/b Minimal 3 

5 Bahan tambahan pangan  Tidak boleh ada sesuai 

SNI-022-M dan 

peraturan Menkes No. 

722/Menkes/per/IX/88 

 5.1 Boraks dan asam borat   

 5.2 Pewarna   

 5.3 Formalin  Tidak boleh ada 

6 Cemaran Logam   

 6.1 Timbal (pb)  Maksimal   1 

 6.2 Tembaga (cu) Mg/kg Maksimal 10 

 6.3 Seng (Zn)  Maksimal 40 

 6.4 Raksa (Hg)  Maksimal   0,05 

7 Arsen (As) Mg/kg Maksimal   0,05 

8 Cemaran Mikroba   

 8.1 Angka Lempeng total Koloni/g Maksimal   1x106 

 8.2 E. Coli APM/g Maksimal 10 

 8.3 Kapang Koloni/g Maksimal   1x104 

Sumber: SNI 01-2987 (1992) 

 

2.2 Bahan-bahan Mie Basah 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie basah adalah tepung 

terigu, garam, air, telur dan soda abu. 

a. Tepung Terigu 

Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan mie basah sebaiknya yang 

mengandung gluten 8-12%. Tepung terigu ini tergolong medium hard flour di 

pasaran dikenal sebagai Segitiga Biru atau Gunung Bromo. Gluten adalah protein 

yang terdapat pada terigu yang berperan dalam pembentukan adonan. Gluten 

bersifat elastis sehingga akan mempengaruhi sifat elastisitas dan tekstur mie yang 

dihasilkan (Widyaningsih dan Martini, 2006). 
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Menurut Rustandi (2011) tepung terigu dapat digolongkan menjadi 3 

tingkatan yang dibedakan berdasarkan kandungan proteinnya, yaitu : 

a) Hard flour (kandungan protein 12%-14%) 

Tepung terigu ini mudah dicampur dan difermentasikan. Memiliki daya 

serap air tinggi, elastis, serta mudah digiling. Jenis tepung ini cocok untuk membuat 

roti, mie dan pasta. 

b) Medium flour (kandungan protein 10,5%-11,5%) 

Tepung ini cocok untuk membuat adonan dengan tingkat fermentasi sedang, 

seperti donat, bakso, cake dan muffin. 

c) Soft Flour (kandungan protein 8%-9%) 

Tepung ini memiliki daya serap rendah. Sukar diuleni dan daya 

pengembangan rendah. Tepung ini cocok untuk membuat kue kering, biskuit, pastel 

b. Garam 

Dalam pembuatan mie, penambahan garam dapur berfungsi memberi rasa, 

memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas, dan elastisitas mie serta untuk 

mengikat air. Selain itu garam dapur dapat menghambat aktifitas enzim protease 

dan amilase sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara 

berlebihan (Astawan, 2006). Pemakaian garam alkali pada pembuatan mie berguna 

untuk kekenyalan serta elastisitas pada mie yang dihasilkan. Garam alkali yang 

biasa digunakan adalah Na2CO3 (sodium carbonat) dan K2CO3 (potassium 

carbonat). Fungsi garam disini adalah memberikan rasa dan kekuatan gluten pada 

mie. Pemakaiannya 0,2% sampai 3% dari berat tepung. Contoh : 02% dari 25Kg = 

500gram (Rasyad dkk, 2003). 
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c. Telur 

Telur memiliki fungsi sebagai bahan pengikat, bahan pengental, bahan 

pelindung, bahan pengembang, bahan penyedap, bahan pengemulsi dan bahan 

pengilat (glazing). Jika ditambahkan bahan kering seperti tepung maka telur akan 

membeku dan ikatnya semakin permanen. Apabila bahan pangan dicelupkan 

terlebih dagulu dalam putih telur. Putih telur akan menghasilkan suatu lapisan yang 

tipis dan kuat pada permukaan mie. Lapisan tersebut cukup efektif untuk mencegah 

penyerapan minyak sewaktu digoreng dan kekeruhan saus mie sewaktu pemasakan. 

Lesitin pada kuning telur merupakan pengemulsi yang baik, dapat mempercepat 

hidrasi air pada terigu, dan bersifat mengembangkan adonan (Wirakusumah, 2005). 

d. Air 

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat (akan 

mengembang), melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal gluten. Air yang 

digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6-9. Makin tinggi pH air maka mie yang 

dihasilkan tidak mudah patah karena asorbsi air meningkat dengan meningkatnya 

pH. Selain pH, air yang digunakan harus air yang memenuhi persyaratan sebagai 

air minum, diantaranya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Jumlah air 

yang ditambahkan pada umumnya sekitar 28%-38% dari campuran bahan yang 

akan digunakan. Jika lebih dari 38%, adonan akan menjadi rapuh sehingga sulit di 

cetak (Astawan, 2006) 

2.2.1 Cara Pembuatan Mie Basah 

1. Pencampuran 

Proses pencampuran bertujuan untuk menghidrasi tepung dengan air, 

membuatnya merata dengan mencampur dan membuat adonan dengan bentuk 



8 

 

 

 

jaringan glutein dengan meremas-remas. Untuk membuat adonan yang baik faktor 

yang harus diperhatikan adalah jumlah air yang ditambahkan, waktu pengadukan 

dan temperature (Sunaryo, 1985). Waktu pengadukan terbaik adalah 15 sampai 25 

menit. Apabila kurang dari 15 menit adonan menjadi lunak dan lengket, sedangkan 

bila lebih dari 25 menit adonan menjadi keras, rapuh dan kering. Suhu adonan yang 

terbaik adalah 25 sampai 400C. Apabila suhunya kurang dari 250C adonan menjadi 

keras, rapuh dan kasar, sedangkan bila suhunya lebih dari 400C adonan menjadi 

lengket dan mie kurang elastis. Campuran yang diharapkan adalah lunak, lembut, 

tidak lengket, halus, elastis dan mengembang dengan normal (Badrudin, 1994). 

Mixing berfungsi untuk mencampur secara homogen semua bahan, 

mendapatkan hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein, membentuk dan 

melunakkan glutein hingga tercapai adonan yang kalis. Adapun yang dimaksud 

kalis adalah pencapaian pengadukan maksimum sehingga terbentuk permukaan 

film pada adonan. Tanda-tanda adonan telah kalis adalah jika adonan tidak lagi 

menempel di wadah atau di tangan atau saat adonan dilebarkan (Mudjajanto dan 

Yulianti, 2004). 

2. Pembentukan Lembaran 

Setelah pengadukan, dilakukan pembentukan lembaran (sheeting). Proses 

pembentukan lembaran bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan 

membuat adonan menjadi lembaran. Hal ini dilakukan dengan jalan melewatkan 

adonan berulang-ulang di antara dua roll logam. Faktor yang mempengaruhi proses 

ini adalah suhu dan jarak antara roll. Suhu yang baik adalah sekitar 370C, jika 

kurang 370C maka adonan akan menjadi kasar dan pecah-pecah, sehingga mie 

mudah patah. Hasil akhir yang diharapkan adalah lembaran adonan yang halus 
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dengan arah jalur serat yang searah, sehingga dihasilkan mie yang elastis, kenyal 

dan halus (Badrudin, 1994). 

Adonan yang telah matang dijatuhkan dari bak penampungan masuk ke 

dalam mesin roll press yang akan mengubah adonan menjadi lempengan-

lempengan. Saat pengepresan, gluten ditarik ke satu arah sehingga seratnya menjadi 

sejajar. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya kehalusan dan elastisitas mie 

(Astawan, 2006). 

3. Pembentukan Mie 

Proses pembentukan mie ini umumnya sudah dilakukan dengan alat pencetak 

mie (roll press) yang digerakkan tenaga listrik. Alat ini mempunyai dua rol. Rol 

pertama berfungsi untuk menipiskan lembaran mie dan rol kedua berfungsi untuk 

mencetak mie. Pertama-tama lembaran mie masuk ke rol pertama kemudian masuk 

ke rol kedua. Mie yang keluar dari rol pencetak dipotong tiap 1 m dengan 

menggunakan gunting. Lembaran yang tipis selanjutnya masuk ke mesin pencetak 

mie (slitter) yang berfungsi mengubah lembaran mie menjadi untaian mie yang 

bergelombang. Kerapatan gelombang mie dapat ditentukan dengan mengatur 

kecepatan net slitter atau net steam (Astawan, 2006). 

4. Pengukusan 

Pengukusan adalah proses pemanasan yang dilakukan dengan uap air panas 

sebagai media penghantarnya. Pengukusan menyebabkan gelatinisasi pati. Saat pati 

tergelatinisasi, granula pati membengkak karena air terhidrasi dan terperangkap 

oleh molekul penyusun pati. Proses pengukusan harus dilakukan dengan tepat dan 

memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh, contohnya adalah lama waktu 

yang digunakan untuk pengukusan. Apabila waktu steaming kurang lama atau suhu 
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kurang optimal menyebabkan gelatinisasi menjadi kurang optimal (Astawan, 

2006). 

2.3 Zat Pewarna Makanan 

Pemberian warna pada makanan umumnya bertujuan agar makanan terlihat 

lebih segar dan menarik sehingga menimbulkan selera orang untuk memakannya. 

Menurut Chang (2011), zat pewarna yang biasa digunakan sebagai zat aditif pada 

makanan adalah : 

1. Zat pewarna alami, dibuat dari ekstrak bagian-bagian tumbuhan tertentu, 

misalnya warna hijau dari daun pandan atau daun suji, warna kuning dari kunyit, 

tetapi karena jumlah pilihan warna dari zat pewarna alami terbatas maka 

dilakukan upaya mensintetiskan zat pewarna yang cocok untuk makanan dari 

bahan-bahan kimia. 

2. Zat pewarna sintetik, dibuat dari bahan-bahan kimia. Dibandingkan dengan 

pewarna alami, pewarna sintetik memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki 

pilihan warna yang lebih banyak, mudah disimpan, dan lebih tahan lama. 

Beberapa zat pewarna sintetik bisa saja memberikan warna yang sama, namun 

belum tentu semua zat pewarna tersebut cocok dipakai sebagai zat aditif pada 

makanan dan minuman. 

Perlu diketahui bahwa zat pewarna sintetik yang bukan untuk makanan dan 

minuman (pewarna tekstil) dapat membahayakan kesehatan apabila masuk kedalam 

tubuh karena bersifat karsinogen (penyebab penyakit kanker). Oleh karena itu, kita 

harus berhati-hati ketika membeli makanan atau minuman yang memakai zat 

warna. Kita harus yakin dahulu bahwa zat pewarna yang dipakai sebagai zat aditif 
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pada makanan atau minuman tersebut adalah memang benar-benar pewarna 

makanan dan minuman. 

2.3.1 Pewarna Alami 

Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan 

(seperti bagian daun, bunga, biji), hewan dan mineral yang telah digunakan sejak 

dahulu sehigga sudah diakui bahwa aman jika masuk kedalam tubuh. Pewarna 

alami yang berasal dari tumbuhan mempunyai berbagai macam warna yang 

dihasilkan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis tumbuhan, umur 

tanaman, tanah, waktu pemanenan dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Food 

and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat menggolongkan zat warna alami 

ke dalam golongan zat pewarna alami yang banyak digunakan dalam industri 

pangan antara lain ialah zat pewarna asal tanaman, seperti karotenoid, antosianin, 

klorofil dan curcumin. Menurut Raka (2014), berdasarkan sumbernya, zat pewarna 

alami dibagi atas : 

a. Zat pewarna alami yang berasal dari tanaman, seperti: antosianin, karotenoid, 

betalains, klorofil, dan kurkumin. 

b. Zat pewarna alami yang berasal dari aktivitas mikrobial, seperti: zat pewarna dari 

aktivitas Monascus sp, yaitu pewarna angkak dan zat pewarna dari aktivitas 

ganggang. 

c. Zat pewarna alami yang berasal dari hewan dan serangga, seperti: Cochineal dan 

zat pewarna heme. 

Keuntungan dalam penggunaan pewarna alami adalah: 

a. Tidak adanya efek samping bagi kesehatan. 

b. Dapat berperan sebagai bahan pemberi flavor/ menambah rasa pada makanan, 
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zat antimikrobia, dan antioksidan. 

c. Aman dikonsumsi. 

d. Warna lebih menarik. 

e. Terdapat zat gizi. 

f. Mudah didapat dari alam. 

Namun penggunaan zat pewarna alami dibandingkan dengan zat pewarna 

sintetis memiliki kerugian, yaitu pewarnaannya yang lemah, kurang stabil dalam 

berbagai kondisi, aplikasi kurang luas, cenderung lebih mahal, seringkali 

memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan, tidak stabil pada saat 

proses pemasakan, konsentrasi pigmen rendah, stabilitas pigmen rendah, 

keseragaman warna kurang baik, spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna 

sintetis, susah dalam penggunaannya, pilihan warna sedikit atau terbatas, kurang 

tahan lama 

Ciri-ciri pewarna alami yang terdapat padamakanan: 

a. Warna agak suram 

b. Mudah larut dalam air 

c. Membutuhkan bahan pewarna lebih banyak (kurang mampu mewarnai dengan 

baik) 

d. Membutuhkan waktu lama untuk meresap kedalam produk. 

Pewarna alami adalah zat warna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan 

atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah digunakan sejak dulu dan 

umumnya dianggap lebih aman daripada zat warna sintetis, seperti annato sebagai 

sumber warna kuning alamiah bagi berbagai jenis makanan begitu juga karoten dan 

klorofil. Dalam daftar FDA pewarna alami dan pewarna identik alami tergolong 
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dalam “uncertified color additives” karena tidak memerlukan sertifikasi kemurnian 

kimiawi. Keterbatasan pewarna alami adalah seringkali memberikan rasa dan flavor 

khas yang diinginkan. Konsentrasi pigmen rendah, stabilitas pigmen rendah, 

keseragaman warna kurang baik dan spektrum warna tidak seluas pewarna sintetik. 

Pewarna sintetik mempunyai keuntungan yang nyata dibandingkan pewarna alami, 

yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam,lebih stabil 

dan biasanya lebih murah (Nurhidayat dan Saati, 2006). 

2.4 Kelor 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu jenis tanaman tropis 

yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman kelor merupakan 

tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 meter dan tumbuh subur mulai dari dataran 

rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh pada 

daerah tropis dan subtropics pada semua jenis tanah dan tahan terhadap kekeringan 

sampai dengan 6 bulan (Mendieta-Araica dkk, 2013). 

Menurut Roloff (2009) dalam Nugraha (2013), klasifikasi tanaman kelor 

adalah sebagai berikut : 

Regnum : Plantae 

Division : Spermatophyta 

Subdiviso : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Subclassis : Dialypetalae 

Ordo  : Rhoeadales (Brassicales) 

Familia : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Species : Moringa oleifera L. 

 

Daun kelor berbentuk bulat telur dengan tepi daun rata dan ukurannya kecil 

bersusun majemuk dalam satu tangkai. Daun kelor muda berwarna hijau muda dan 

berubah menjadi hijau tua pada daun yang sudah tua. Daun muda teksturnya lembut 
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dan lemas sedangkan daun tua agak kaku dan keras. Daun berwarna hijau tua 

biasanya digunakan untuk membuat tepung atau powder daun kelor. Apabila jarang 

dikonsumsi maka daun kelor memiliki rasa agak pahit tetapi tidak beracun. Rasa 

pahit akan hilang jika kelor sering dipanen secara berkala untuk dikonsumsi. Untuk 

kebutuhan konsumsi umumnya digunakan daun yang masih muda dan juga 

buahnya (Hariana, 2008). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun Kelor  

 

Tabel 2. Kandungan Nilai Gizi Daun Kelor Segar dan Kering 

Komponen gizi Daun Segar Daun Kering 

Kadar air (%) 94,01      4,09 

Protein (%) 22,70   28,44 

Lemak (%)    4,65     2,74 

Karbohidrat (%)  51,66   57,01 

Kadar abu -     7,95 

Serat (%)    7,92   12,63 

Kalsium (mg) 350-550 1600-2200 

Energi (Kcal/100g) - 307,30 

Sumber : Shiriki, dkk (2015) 

 

Daun kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang telah 

banyak diteliti kandungan gizi dan kegunaannya. Daun kelor sangat kaya akan 

nutrisi, diantaranya kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B dan vitamn C, 

selain itu daun kelor juga mengandung senyawa zat besi lebih tinggi dari sayuran 

lainnya yaitu sebesar 17,2 mg/100g. selain itu daun kelor juga mengandung 

berbagai macam asam amino, antara lain asam amino yang berbentuk asam aspartat, 
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asam glutamate, alanine, valin, leusin, isoleusin, histidin, lisin, arginine, 

venilalanin, triftopan, sistein dan methionine (Simbolon et al, 2007). 

2.5 Sawi 

Sawi merupakan jenis sayur yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Sayur 

dibutuhkan manusia untuk beberapa maca manfaat. Kandungan aneka vitamin, 

karbohidrat dan mineral pada sayur tidak dapat disubstitusi dengan makanan pokok. 

Salah satu sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah sawi hijau. Sawi 

dapat dimanfaatkan sebagai sayuran atau lalapan dalam bentuk masak. Hampir 

setiap orang gemar sawi karena segar dan banyak mengandung vitamin A, vitamin 

B dan sedikit vitamin C (Sunarjono, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Daun Sawi  

 

Dalam ilmu tumbuhan menurut Margiyanto (2007), klasifikasi tanaman sawi 

hijau dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  :  Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Ordo  : Rhoeadales (Brassicales) 

Famili  : Cruciferae (Brassicaceae) 

Genus  : Brassica 

Spesies : Brassica rapa I. 

 

Sawi merupakan sayuran yang memiliki banyak manfaat. Kandungan 

vitamin yang cukup tinggi sangat baik untuk menunjang kesehatan tubuh. Vitamin 
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paling tinggi yang ada pada sayur sawi ini adalah vitamin K, dimana vitamin ini 

sangat berguna untuk pembekuan darah, sehingga luka cepat mongering. 

Kandungan vitamin C pada sawi juga cukup tinggi. Hal ini sangat baik untuk 

menjaga daya tahan tubuh. Sawi juga mengandung mineral, vitamin, protein dan 

kalori. Kandungan kalsium di setiap 100g sawi hijau adalah 115 mg dan kandungan 

zat besi disetiap 100g sawi hijau adalah 1,64 mg (Rukmana, 1994). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Sawi Hijau tiap 100 gram Bahan 

Komposisi Jumlah 

Vitamin B (mg)        0,09 

Lemak        0,40 

Serat        0,70 

Protein        2,30 

Besi        2,90 

Karbohidrat        4,00 

Natrium      20,00 

Energi      22,00 

Fosfor      38,00 

Air      92,20 

VitaminC    102,00 

Kalsium    220,00 

Vitamin A 1.940,00 

Sumber : Departemen Kesehatan RI (2012) 

 

Di Indonesia dikenal tiga jenis sawi yaitu : sawi putih atau sawi jabung, sawi 

hijau dan sawi huma. Sawi putih (B. Juncea L., Var) memiliki batang pendek , tegap 

dan daun lebar berwarna hijau tua, tangkai daun panjang dan bersayap melengkung 

ke bawah. Sawi hijau memiliki ciri-ciri batang pendek, daun berwarna hijau 

keputih-putihan, serta rasanya agak pahit. Sedangkan sawi huma memiliki ciri 

batang kecil, panjang dan langsing, daun panjang dan bersayap. Di antara sayuran 

daun, sawi merupakan komoditas yang memiliki nilai komersil dan digemari 

masyarakat Indonesia. Konsumen menggunakan sawi baik sebagai bahan pokok 

maupun sebagai pelengkap makanan. Selain sebagai bahan makanan, sawi 

dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. 
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Sawi pun berfungsi sebagai penyembuh sakit kepala dan mampu bekerja sebagai 

pembersih darah (Haryanto, dkk., 2001). 

2.6 Klorofil 

Klorofil adalah pigmen hijau yang ditemukan di kebanyakan tanaman, alga, 

dan bakteri tertentu. Hampir semua sayuran berdaun mengandung klorofil, itu 

adalah salah satu pigmen tertua dan paling banyak dikonsumsi dalam makanan kita. 

Seperti yang telah ada dalam diet manusia, maka klorofil dapat dianggap sebagai 

salah satu komponen makanan yang paling aman. Klorofil memainkan peran 

penting dalam tanaman dalam fotosintesis, mekanisme yang digunakan tanaman 

dalam memperoleh energi. Klorofil murni digunakan sebagai warna makanan 

dengan E-nomor E140, kompleks tembaga lebih stabil dari klorofil adalah nomor 

E141. Klorofil merupakan pigmen utama pada tumbuhan, alga dan bakteri 

fotosintetik. Sebagian besar klorofil akan terdistribusi di dalam daun (sehingga 

disebut zat hijau daun), namun klorofil juga dapat ditemukan pada batang, akar, 

buah dan biji yang berwarna hijau dalam jumlah yang terbatas (Inanc, 2011). 

Istilah klorofil berasal dari bahasa Yunani yaitu cholos artinya hijau dan 

phyllos artinya daun. Istilah klorofil ini mulai diperkenalkan pada tahun1818 dan 

pigmen dari klorofil tersebut diekstrak dari tanaman dengan menggunakan pelarut 

organik. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga dan 

bakteri fotosintetik. Pigmen ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan 

dengan menyerapa dan mengubah energy cahaya menjadi energy kimia. Klorofil 

mempunyai rantai fitil (C20H39O) yang akan berubah menjadi fitol (C20H39OH) jika 

terkena air dengan katalisator klorofilase. Fitol adalah alkohol primer jenuh yang 

mempunyai daya afinitas yang terkuat terhadap O2 dalam proses reduksi klorofil.  
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Sifat fisik dari klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya 

dengan gelombang yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang 

gelombang antara 400-700 mm, terutama sinar merah dan biru. Sifat kimia klorofil, 

antara lain : tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih 

polar seperti etanol dan kloroform, inti Mg akan tergeser oleh 2 atom H bila dalam 

suasana asam, sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut feofitin yang 

berwarna coklat. Klorofil merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi 

proses fotosintesis. 

Pada tanaman tingkat tinggi terdapat dua macam klorofil yaitu klorofil a 

(C55H72O5N4Mg) dan klorofil b (C55H70O6N4Mg) paling kuat menyerap cahaya di 

bagian merah (600-700 nm), sedangkan yang paling sedikit cahaya hijau (500-600 

nm). Klorofil a menghasilkan warna hijau biru, klorofil b menghasilkan warna hijau 

kekuningan, klorofil c menghasilkan warna hijau cokelat, klorofil d menghasilkan 

warna hijau merah. Klorofil a berperan secara langsung dalam reaksi terang, 

mengubah energi matahari menjadi energi kimiawi, tetapi pigmen lain dalam 

membran tilakoid dapat menyerap cahaya dan mentransfer energinya ke klorofil a 

pada reaksi terang. Salah satu pigmen aksesorisini adalah bentuk klorofil yang lain, 

yaitu klorofil b (Sasmitamihardjo, dalam Razone, 2013).
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