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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Tentang Bayam Hijau (Amaranthus hybridus L.) 

2.1.1 Definisi Bayam Hijau (Amaranthus hybridus L.) 

Merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai 

sayuran hijau. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. 

Bayam merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropic, namun kini sudah 

tersebar di daerah tropis dan subtropis seluruh dunia. Di Indonesia, bayam dapat 

tumbuh sepanjang tahun tumbuh di daerah panas dan dingin, tetapi tumbuh lebih subur 

di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya gak panas (Dalimarta, 2006). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bayam Hijau (Amaranthus hybridus L.)       Gambar 2.2 Bayam Hijau 

Sumber: (Saparinto, 2013)          Sumber: (Dok. Pribadi) 

 

2.1.2 Klasifikasi 

Klasifikasi Bayam Hijau (Amaranthus hybridus L.) 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Amaranthaceae 

Genus  : Amaranthus  

Spesies  : Amaranthus hybridus L. (Saparinto, 2013). 
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2.1.3  Morfologi Bayam Hijau 

a. Akar (Radix) 

Amaranthus hybridus L. memiliki akar tunggang, tidak berkayudan 

berwarna putih kekuningan. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning 

abu-abu (Dalimartha, 2006). 

b. Batang ( Caulis ) 

Amaranthus spinosus L. berbentuk berbatang bulat, tegak,termasuk 

berbatang basah. Batang berwarna hijau atau kemerahan,  bercabang banyak 

(Sahat & Hidayat, 2006). 

c. Daun (Folium) 

Daun spesies ini termasuk daun tunggal,bundar telur,  memanjang sampai 

lanset, tata letak daun tersebar, daun berselang-seling,bulat atau oval, 

menyempit kebagian ujungnya, panjang tangkai daun 2-8 cm, berujung 

runcing serta urat-urat daun yang kelihatan jelas, tulang daun menyirip,tepi 

daun rata, bertangkai panjang,letak berseling warnanya hijau, berbentuk 

bundar telur memanjang. Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 

0,5 Berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang.Tangkai daun 

berbentuk bulat dan permukaannya opacus. Panjang tangkai daun 0,5 

sampai 9,0 cm. Bentuk tulang daun bayam duri penninervis dan tepi 

daunnya repandus (Dalimartha, 2006). 

d. Bunga (flos) 

Bunga berkelamin tunggal, bunga majemuk kumpulan bunganya berbentuk bulir 

untuk bunga jantannya sedangkan bunga betina berbentuk bulat, yang terdapat 
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dibagian bawah duduk di ketiak daun atau ujung atas batang,bagian atas 

berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan, 

padat berwarna hijau. Kelopak bunganya berbentuk corong. Ujung bertaju, 

warna hijau agak putih. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm Merupakan 

bunga berkelamin tunggal, yang berwarna hijau. Bunga setiap bunga memiliki 

berbilangan 5 daun mahkota berlepasan, panjangnya 1,5-2,5 mm. Bakal biji satu. 

Bunga ini termasuk bunga inflorencia (Sahat & Hidayat, 2006). 

e. Buah (Fruktus) 

Buah mengandung biji yang sangat kecil, berbentuk bulat panjang dan 

berwarna hitam mengkilat. Berbentuk lonjong berwarna hijau dengan 

panjang 1,5 mm (Dalimartha, 2006). 

f. Biji (Semen) 

Berbiji bulat kecil berwarna hitam dengan panjang antara 0,8 – 1 mm (Sahat 

& Hidayat, 2006). 

 

2.1.4 Penyebaran Bayam Hijau 

Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik namun sekarang tersebar ke 

seluruh dunia.Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang 

penting.Bayam relatif tahan terhadap pencahayaan langsung karena merupakan 

tumbuhan C4. Bayam  hijau (Amaranthus hybridus L.) dapat tumbuh sepanjang 

tahun, baik di dataran rendah maupun tinggi.  Oleh karena itu, tanaman ini dapat 

ditaman di kebun dan pekarangan rumah.Waktu tanam yang baik ialah awal 

musim hujan atau pada awal musim kemarau. 
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Bayam akan tumbuh dengan baik bila ditanam pada tanah dengan derajat 

keasaman (pH tanah) sekitar 6-7.  Bila pH kurang dari 6, bayam tumbuh tidak 

optimal.  Sementara itu, pada pH di atas 7, tanaman bayam merah akan 

mengalami klorosis, yaitu timbul warna putih kekuning-kuningan, terutama pada 

daun yang masih muda (Saparinto, 2013).  Suhu udara yang dikehendaki sekitar 

20-32º.  

Bayam banyak memerlukan air, sehingga paling tepat ditanam pada awal 

musim penghujan.  Dapat ditanam pada awal musim kemarau pada tanah yang 

gembur dan subur.  Dan dapat tumbuh pada tanah liat asalkan tanah tersebut 

diberi pupuk kandang yang cukup.  Penanaman bayam di lahan yang luas, 

pengadaan air dapat dilakukan dengan mengalirkan air lewat parit yang ada di 

antara bedengan.  Untuk tanaman bayam merah di halaman rumah atau 

pekarangan yang sempit, apalagi di dalam pot, pemenuhan air dapat dilakukan 

dengan cara menyiraminya (Saparinto, 2013). 

 

2.1.5 Kandungan Nutrisi Bayam Hijau 

Bayam hijau (Amaranthus tricolor L) adalah salah satu sayuran yang sering 

dijadikan sebagai olahan makanan, baik itu menu utama ataupun olahan cemilan 

yang kaya akan gizi. Amaranthus tricolor  memiliki banyak sekali kandungan gizi 

yang bermanfaat bagi tubuh manusia, di dalam daun tanaman bayam terdapat 

cukup banyak kandungan protein,  mineral, kalsium, zat besi dan vitamin yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Pada  Tabel 2.1 diuraikan komposisi kandungan zat gizi 

yang terkandung tiap 100g  pada daun tanaman bayam, yaitu : 
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Tabel 2.1. Kandungan Gizi Bayam Hijau (Amaranthus tricolor L) 

KandunganGizi Jumlah per 100g 

bahan bayam 

Energi 36 kkal 

Protein 3,5 gram 

Lemak 0,5 gram 

Karbohidrat 6,5 gram 

Vitamin B1 908 mg 

Vitamin A 6,090 IU 

Vitamin C 80 mg 

Kalsium 267 mg 

Fosfor 67 mg 

Zatbesi 3,9 mg 

Air 86,9 mg 

(Sumber : Wahyuni, 2018) 

 Protein merupakan senyawa organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, 

dimana bahan organik tersebut dimanfaatkan oleh organisme untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tidak terkecuali dengan bakteri Acetobacter 

xylinum.Kandungan protein yang dimiliki oleh Amaranthus tricolorterdiri 

dariasam amino, lisin, dan methionine (Sumpena, et al., 2015).Asam amino yang 

terdapat pada protein tersusun atas unsur-unsur karbon, hydrogen, oksigen, dan 

nitrogen, dimana unsur nitrogen pada asam amino tersebut berstruktur lebih 

sederhana, sehingga akan lebih mudah dimanfaatkan oleh Acetobacter xylinum 

dari pada ion NH4
+
(Kuncara, 2017). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

2.2.1 Definisi Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

Bayam (Amaranthus sp.) merupakan tanaman sepanjang musim yang 

berasal dari daerah  Amerika Tropis. Di Indonesia hanya dikenal dua jenis bayam 

budidaya, yaitu bayam cabut (Amaranthus tricolor) dan bayam kakap 
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(Amaranthus hybridus). Bayam kakap disebut juga sebagai bayam tahun, bayam 

turus atau bayam bathok, dan ditanam sebagai bayam petik. Bayam cabut terdiri 

dari dua varietas, yang salah satunya  adalah bayam merah (Saparinto, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bayam Merah(Amaranthus tricolor L.) Gambar 2.4 Bayam Merah 

Sumber: (Saparinto, 2013)    Sumber: (Dok. pribadi)  

 

2.2.2 Klasifikasi 

Klasifikasi Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Amaranthaceae 

Genus  : Amaranthus 

Spesies  : Amaranthus tricolor L. (Saparinto, 2013) 

 

2.2.3 Morfologi Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

Bayam merupakan tanaman yang berbentuk perdu dan tingginya dapat 

mencapai ± 1½ meter. Bayam merah memiliki ciri-ciri berdaun tunggal, ujung 

runcing, lunak, dan lebar. Batangnya lunak dan berwarna putih kemerah-merahan. 

Bunga bayam merah ukurannya kecil mungil dari ketiak daun dan ujung batang 

pada rangkaian tandan. Buahnya tidak berdaging, tetapi bijinya banyak, sangat 
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kecil, bulat, dan mudah pecah. Tanaman ini memiliki akar tunggang dan berakar 

samping. Akar sampingnya kuat dan agak dalam (Sunarjono, 2014). 

 

2.2.4 Kandungan Gizi Bayam Merah 

Bayam memiliki rasa yang hambar ketika dimakan. Namun, sayur bayam 

memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dengan mengkonsumsi sayur bayam maka 

nutrisi dalam tubuh kita akan memberikan banyak perlindungan. Berikut 

kandungan gizi yang lengkap dalam sayuran bayam (Sulihandri, 2013). 

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

No. Komponen Gizi Nilai Gizi Satuan 

1. Air 88,5 Ml 

2. Energi 41,2 Kkl 

3. Protein 2,2 G 

4. Lemak 0,8 G 

5. Karbohidrat 6,3 G 

6. Serat 2,2 G 

7. Abu 2,2 G 

8. Kalsium 520 Mg 

9. Fosfor 80 Mg 

10. Besi 7 Mg 

11. Natrium 20 Mg 

12. Kalium 60 Mg 

13. Seng 0,8 Mg 

14. ß Karoten 7325 Ug 

15. Tiamin 0,2 Mg 

16. Riboflavin 0,1 Mg 

17. Niasin 0,1 Mg 

18. Vitamin C 62 Mg 

(Sumber: Tabel Komposisi Pangan , 2009) 

 

Bayam merah selain mengandung nutrisi diatas, juga memiliki pigmen 

antosianin. Antosianin adalah pigmen merah keunguan yang menandai warna merah 

pada bayam merah, dan antosianin berperan sebagai antioksidan (Lingga, 2010). 
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2.2.5 Manfaat Bayam Merah 

Bayam biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran yang dapat diolah menjadi 

berbagai jenis makanan, antara lain sayur bening, sayur lodeh, pecel, rempeyek 

bayam, dan lalapan (Supriati, 2014). Dibandingkan dengan bayam hijau, bayam 

merah kurang populer, namun bayam merah mengandung banyak zat gizi yang 

bermanfaat untuk kesehatan (Astawan, 2008). 

Bayam merah dapat menurunkan resiko terserang kanker, mengurangi 

kolestrol, memperlancar sistem pencernaan, dan antidiabetes. Selain itu, bayam 

merah dapat mencegah penyakit kuning, alergi terhadap cat, osteoporosis, sakit 

karena sengatan lipan atau kena gigitan ulat bulu. Batang dan daun bayam merah 

dapat digunakan untuk menyembuhkan luka bakar, memelihara kesehatan kulit, 

dan mengobati kepala pusing. Akar bayam merah bermanfaat sebagai obat 

disentri. Infus darurat bayam merah 30 persen per oral dapat meningkatkan kadar 

besi serum, hemoglobin dan hematokrit pada penderita anemia (Astawan, 2008). 

 

2.2.6 Efek Negatif Bayam Merah 

Bayam mengandung beberapa senyawa alergenik (memiliki sifat alergen) 

yang jika terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 

Salah satu senyawa alergenik yang dominan adalah asam oksalat yang dapat 

mengganggu fungsi ginjal (Lingga, 2010). Senyawa goitrogen (zat yang 

menimbulkan penyakit gondok) dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid untuk 

menghasilkan hormon tiroksin, sehingga dapat menyebabkan penyakit gondok 

(goiter), dan dapat menyebabkan asam urat, karena mengandung purin yang 

cukup tinggi (Astawan, 2008). 
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2.3 Tinjauan Tentang Mie Basah 

2.3.1 Mie Basah  

Mie basah adalah jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah 

tahap pemotongan sebelum dipasarkan. Kadar air mie basah dapat mencapai 52% 

sehingga daya tahan atau keawetannya cukup singkat. Pada suhu kamar mie basah 

ini hanya bertahan 10-12 jam saja, karena setelah itu mie akan berbau asam dan 

berlendir atau basi (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Menurut Robsons dalam Mahayani (2014) Dari segi kandungan air pada 

mie dapat dibedakan menjadi mie basah atau segar dan mie kering. Mie basah 

digolongkan dalam produk “Intermediate moisture food” (makanan semi basah), 

yaitu suatu makanan yang memiliki kadar air tidak terlalu tinggi dan juga tidak 

terlalu rendah antara 15-55% yang berkisaran antara 0,65-0,85. 

Akhir-akhir ini banyak ditemukan mie basah yang mengandung banyak 

pengawet yang tidal sesuai dengan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). 

Sebaiknya hindari mengkonsumsi mie basah yang warnanya mencolok, baunya 

menyengat dan tekstur yang sangat kenyal. Mie mengandung karbohidrat, namun 

kurang mengandung serat dan zat gizi lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga 

dianjurkan bila memasak mie sebaiknya ditambah dengan telur ayam sebagai sumber 

protein dan berbagai sayuran seperti bayam, sawi, wortel, bunga kol, tomat atau brokoli 

agar kebutuhan gizi tercukupi (Pratitasari, 2007). 

Kualitas mie basah sangat bervariasi karena perbedaan bahan pengawet 

dan proses pembuatannya. Mie basah adalah mie mentah yang sebelum 

dipasarkan mengalami perebusan dalam air mendidih lebih dahulu. Pembuatan 



17 

 

mie basah secara tradisional dapat dilakukan dengan bahan utama tepung terigu 

dan bahan pembantu seperti air, telur, pewarna dan bahan tambahan pangan. Ciri-

ciri mie basah yang baik adalah berwarna putih atau kuning terang, tekstur  agak 

kenyal, dan tidak mudah putus. Tanda-tanda kerusakan mie basahadalah berbintik 

putih atau hitam karena tumbuhnya kapang, berlendir pada permukaan mie, dan 

berbau asam dan berwarna lebih gelap (Harahap, 2007). 

Prinsip pembuatan mie basah, pada dasarnya sama dengan pembuatan mie 

pada umumnya. Hanya saja pada pembuatan mie basah perlu ditambah kansui (air 

akali) atau kie (air abu) dan beberapa zat adiktif atau bahan tambahan makanan 

lain. Maksud penambahan zat-zat tersebut untuk memperbaiki sifat fisik-kimia 

mie serta meningkatkan daya awet mie (Sunaryo, 2005). 

Tabel 2.3 Standart Mutu Mie Basah 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan: 

Bau 

Warna 

Rasa 

 

 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Kadar Air %, b/b 20-35 

3. Abu %, b/b Maks. 3 

4. Protein %, b/b Min 3 

5. Bahan tambahan makanan 

Boraks dan asam boraks 

Pewarna 

Formalin  

 

 

 

Tidak boleh 

Yang diizinkan 

Tidak boleh 

6. Pencemaran logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

Raksa (Hg) 

Arsen (As) 

 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

 

Maks. 1,0 

Maks.10,0 

Maks 40,0 

Maks. 0,05 

Maks. 0,5 

7. Pencemaran mikroba 

Angka lempeng total 

E. Coli 

Kapang  

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks. 1,0 X 10
6 

Maks. 10 

Maks. 1,0 X 10
4
 

Sumber: Departemen Perindustrian (SII 2046-90), 1990 
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2.3.2 Bahan Pembuatan Mie basah 

2.3.2.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu atau tepung gandum adalah tepung yang diperoleh dari 

penggilingan biji gandum yang baik, sehat, dan telah dibersihkan dari benda-

benda asing seperti tangkai, kulit, tanah,pasir (Astawan, 2008).Tepung merupakan 

bagian terbesar dari mie, maka peranannya dalam pembentukan sifat-sifat mie 

tampak sekali. Komponen utama yang berperan dalam menentukan mutu produk 

akhir dari mie adalah pigmen, protein, pati, dan enzim. Dua jenis pigmen yang 

ditemukan di dalam tepung gandum yaitu karotenoid dan flavonoid. Karotenoid 

dijumpai pada bagian endosperm dan menghasilkan teoung berwarna kuning 

krem. Sedangkan flavonoid banyak dijumpai dibagian dedak, meskipun dibagian 

endosperm juga ada (Hoseney, 2004). 

Berdasarkan klasifikasi protein menurut kelarutannya, protein gandum 

terdiri atas albumin, globulin, prolamin (gliadin) dan glutenin. Albumin 

merupakan protein yang larut dalam air, globulin merupakan protein yang larut 

dalamgaram netral. Kedua jenis protein ini disebut protein yang dapat larut 

(soluble protein), dan dikategorikan dalam protein non gluten. Prolamin atau 

gliadin adalah protein yang larut dalam alkohol 70%, sedang glutenin adalah 

protein yang larut dalam larutan asam atau basa encer, keduanya disebut protein 

pembentuk adonan (Gardjito dan Hastuti, 2008) 

Protein-protein gluten di dalam tepung gandum berperan dalam 

menentukan kemampuan unik dari tepung gandum untuk membentuk adonan 

yang kohesif, elastisitas dan dapat mulur. Karena itu, jumlah dan mutu protein 
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tepung gandum merupakan hal yang penting di dalam pembuatan mie. Jumlah 

protein kuat yang banyak adalah (10-14%) yang akan menghasilkan mie dengan 

tekstur elastis dan dapat dikunyah. Jika ditambahkan air, maka protein-protein 

endosperm gandum, gliadin dan glutenin akan membentuk kompleks koloid yang 

kokoh yang dikenal sebagai gluten. Gluten berberan bagi superioritas gandum 

atau sereal lainnya di dalam pembuatan produk-produk adonan, karena bisa 

membentuk adonan yang dapat menahan karbon dioksida yang dihasilkan oleh 

yeast atau bahan-bahan kimia pengembang (Utami, 2002). 

Komponen lain yang juga berperan dalam menentukan produk akhir 

adalah pati. Pati merupakan komponen utama dari tepung terigu, yaitu mencapai 

68%. Komposisi kimia tepung terigu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 Komposisi  Kimia Tepung Terigu 

Komponen Kadar % 

Protein 7-8 

Abu (mineral) 1,5-2 

Lipida 1,5-2 

Pati 60-68 

Serat (selulosa) 2-2,5 

Air 8-18 

    Sumber: Matz (2004). 

Secara umum pati terigu terdiri atas dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air 

panas. Fraksi tidak larut disebut amilopektin, sedangkan fraksi terlarut disebut amilosa. 

Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan α-(1-6) D-Glukosa (Winarno, 2002). 

Pati terigu terbagi atas fraksi amilosa 19-26% dan amilopektin 74-81%. 

Bilangan molekul pati tersebut bervariasi dan akan mempengaruhi sifat-

sifatnya.Granula pati terigu berbentuk bulat dengan ukuran 5-15 mikron dan yang 

lonjong 20-29 mikron (Utami, 2002). 
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Penambahan pati pada adonan dan adanya panas selama pemasakan akan 

menimbulkan terjadinya gelatinisasi. Menurut Haryadi (2007), menyatakan bahwa 

gelatinisasi merupakan peristiwa pembentukan gel, yang dimulai dengan hidrasi 

pati yaitu penyerapan moleku-molekul air oleh molekul pati. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Smith (1981), granula pasti tidak larut dalam air karena jaringan 

molekulnya terikat melalui ikatan hidrogen. Suhu gelatinisasi gandum berkisar 

antara 53-64ºC (Gardjito dan Hastuti, 2008). 

 

2.3.2.2 Telur 

Secara umum telur berfungsi sebagai pembentuk struktur bersama-sama 

dengan gluten. Telur membentuk  lapisan  lipoprotein dan memerangkap udara 

dengan adanya pemanasan, protein telur terkoagulasi dan bersifat kaku (Potter, 2008).  

Telur terdiri atas tiga bagian yaitu kulit, putih telur dan kuning telur. 

Sebagian besar kulit telur terdiri dari CaCO3 dengan sejumlah matriks protein. 

Putih telur terdiri atas campuran air dan protein dengan jumlah karbohitrat yang 

sangat kecil. Kandungan zat padat putih telur berkisar 13%. Kuning telur terdiri 

dari campuran air, lemak, dan protein dengan kandungan suatu membran yaitu 

membran viteline (Gaman, 2002). 

Masing-masing bagian telur memiliki peranan yang berbeda-beda. Putih 

telur berfungsi sebagai pengeras, sedangkan kuning telur berfungsi sebagai 

pengempuk. Komposisi telur perlu dipertimbangkan sesuai dengan produk yang 

diinginkan (Desroiser, 2003). 
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2.3.2.3 Garam 

Garam merupakan suatu bahan pemadat adonan, jika adonan tidak 

menggunakan garam, maka akan bersifat agak basah (lembek). Garam 

memperbaiki susunan adonan dan secara tidak langsung membantu pembentukan 

warna pada adonan. Garam dapur (NaCl) digunakan untuk membangkitkan dan 

mengatur rasa. Garam akan memberikan rasa pada bahan-bahan lainnya dan 

membantu menimbulkan aroma harum serta meningkatkan sifat-sifat mie (Fuad, 

2009). 

Dalam pembuatan mie, penambahan garam dapur digunakan untuk 

memberikan rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibelitas dan 

elastisitas mie, serta untuk mengikat air. Selain itu, garam dapur dapat 

menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga pasta tidak bersifat 

lengket dan tidak mengembang secara berlebihan (Astawan, 2005). 

Menurut Winarno (2002), garam dapat menambah cita rasa, mempertinggi 

aroma, memperkuat kekompakan adonan, memperlambat pertumbuhan mikroba 

pada produk akhir. Selain itu garam juga dapat memperbaiki butiran dan susunan 

pati menjadi lebih kuat dan secara tidak langsung membantu pembentukan warna. 

 

2.3.2.4 Air 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

fungsinya tidak dapat tergantikan oleh senyawa lain. Air juga merupakan 

komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi 

penampakan, tekstur, serta cita rasa pada makanan (Winarno, 2002). Peran air 
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dalam bahan pangan mempunyai aktivitas metabolisme seperti aktivitas enzim, 

aktivitas mikroba, dan aktivitas kimiawi yaitu terjadinya ketengikan, dan reaksi-

reaksi non enzimatis, sehingga menimbulkan perubahan sifat-sifat organoleptik, 

penampakan, tekstur, dan cita rasa serta nilai gizinya (Syariif dan Halid, 2003).  

Air merupakan komponen penting dalam proses pembentukan adonan mie. 

Sifat adonan dan mutu produk mie yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

perbandingan air dan tepung. Hal ini dimungkinkan karena air berfungsi untuk 

membasahi dan melunakkan gluten (protein tepung terigu) sehingga dapat 

dibentuk lembaran. Air juga berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan tambahan 

mie serta membantu terjadinya gelatinisasi pati (Sunaryo, 2005). 

Air juga berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat 

(akan mengembang), melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. 

Jumlah air yang ditambahkan pada umumnya sekitar 28-38%  dari campuran 

bahan yang akan digunakan. Jika lebih dari 38%, adonan akan menjadi sangat 

lengket dan jika kurang dari 28%, adonan akan menjadi rapuh sehingga sulit 

untuk dicetak (Astawan, 2005). 

 

2.4 Kualitas Mie Basah 

2.4.1 Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, karena 

zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai 

zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung 

unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul 
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protein mengandung pula fosfor, belerang, dan  dua jenis proteinnya mengandung 

unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein sebagai pembentuk akan menghasilkan 

4 kalori tiap gram protein (Agus Kresno, 2001). 

Kadar protein dalam bahan pangan menentukan kualitas dengan pangan. 

Pengolahan dapat berpengaruh terhadap sifat-sifat fungsional maupun nilai nutrisi, 

panas yang berlebihan juga dapat berpengaruh dan menurunkan sifat palabilitas dan 

nilai nutrisinya secara subtansial (Purnomo dalam Arie Renthana, 2002). 

 

2.4.2 Vitamin  

Vitamin diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi vitaminsangat 

penting untuk proses pertumbuhan, mempertahankan kesehatan,dan proses 

metabolisme normal dalam tubuh. Vitamin dibagi menjadivitamin larut lemak 

(A,D,E,dan K) serta vitamin larut air (B dan C).Sumber vitamin Kekurangan 

vitamin dapat menyebabkan prosesmetabolisme tubuh terganggu dan bisa 

menyebabkan sakit. Kelebihanvitamin bisa disimpandalam sel dan hati (Rizgie A, 

1999 dalam Hamidah 2009). 

 

2.4.3  Sifat Organoleptik Produk Mie Basah dengan Bahan Tambahan Sari 

Bayam 

Indera perasa kita dapat merasakan banyak makanan yang kita makan. Hal 

ini dapat dipakai sebagai metode untuk menentukan kualitas makanan. Kita dapat 

membiasakan indera kita untuk mengenali atau menilai cita rasa dan kualitas 

makanan dengan cara melatih indera tersebut dan digabungkan dengan perasaan 
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dari makanan di dalam mulut, konsumen dapat membedakan suatu makanan 

dengan jenis makanan lain. Cita rasa makanan ditimbulkan oleh terjadinya 

rangsangan terhadap indera pengecap dalam tubuh manusia. 

Cita rasa suatu bahan adalah respon ganda dari bau dan rasa. Bila 

digabungkan dengan perasaan (konsistensi dan tekstur) dari makanan di dalam 

mulut, konsumen dapat membedakan suatu makanan dengan jenis makanan lain. 

Cita rasa makanan ditimbulkan oleh terjadinya rangsangan terhadap indera 

pengecap dalam tubuh manusia. Makanan yang memiliki cita rasa tinggi adalah 

makanan yang disajikan dengan menarik, menyebarkan bau yang sedap dan 

memberikan rasa yang lezat evaluasi bau dan rasa masih tergantung pada taste 

panel, keragaman antara individu dalam respon intensitas dan kualitas terhadap 

stimulus tertentu dan pada seorang individu tertentu (karena beberapa faktor luar) 

menyebabkan pilihan anggota panel merupakan hal yang terpenting (Soekarto, 

2005). 

 

2.5 Sumber Belajar 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar  

Menurut Abdul (2008) mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan 

sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, 

yang dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. 

Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, 

atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan siswa dan 

guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan, 
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orang, dan benda yang mengandung informasi yang menjadi wahana bagi siswa 

untuk melakukan proses perubahan perilaku. 

Peranan sumber belajar memungkinkan individu berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi 

terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan yang baik dan yang kurang 

baik (Rosdiana,2007). Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah  

segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal, 

serta tidak terbatas hanya pada buku saja tetapi dapat berupa, orang, alat, bahan, 

dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran serta dapat 

mendatangkan manfaat dan menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih 

positif dapat disebut sebagai sumber belajar. 

 

2.5.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Macam-macam sumber belajar menurut Any (2011) dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Jenis Sumber Belajar 

Jenis Sumber 

Belajar 

Pengertian Contoh 

Dirancang Dimanfaatkan 

Pesan (Massage) Informasi yang 

harus disalurkan 

oleh komponen lain 

berbentuk ide, fakta, 

pengertian data 

Bahan-bahan 

pelajaran 

Cerita, dongeng, 

nasihat 

Manusia (People) Orang yang 

menyimpan 

informasi atau 

menyalurkan 

informasi 

Guru, pembicara, 

pemain 

Pimpinan, 

masyarakat, 

responden 

Bahan 

(Materials) 

Suatu media yang 

mengandung pesan 

untuk disajikan 

melalui pemakaian 

alat. 

 

Transparansi, buku, 

gambar 

Candi, peralatan 

teknik 
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Peralatan 

(Device) 

Suatu media yang 

menyalurkan pesan 

untuk disajikan 

yang ada didalam 

software 

Proyektor, TV, 

papan tulis 

Generator, alat-alat 

Teknik / Metode 

(Technique) 

Prosedur yang 

disiapkan 

menggunakan 

bahan-bahan untuk 

menyampaikan 

pesan. 

Ceramah, diskusi, 

simulasi 

Permainan, 

percakapan 

Lingkungan 

(Setting) 

Situasi sekitar yang 

mengandung pesan 

Ruangan kelas, 

studio, perpustakaan  

Taman, kebun, 

pasar museum 

(Sumber: Any, 2011) 
 

 

 

2.5.3 Fungsi Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar menurut Rusman (2008) mempunyai fungsi sebagai 

berikut:  

1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu. 

2. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

efektif dalam pembelajaran. 

3. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. 

4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannnya. 

5. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 

6. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

7. Penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

8. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak. 
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2.5.4 Syarat Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Any (2011), sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yaitu, sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran tanpa 

adanya penyederhanaan atau modifikasi (by utilization), dan sumber belajar yang 

disederhanakan atau dimodifikasi (by design). Ilmu dan pengetahuan baru dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, berikut adalah syarat-syarat sumber belajar 

menurut Djohar dalam Suratsih (2010) yaitu sebagai berikut : 

a. Kejelasan Potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan berdasarkan konsep kurikulum. Potensi 

suatu objek sendiri ditentukan oleh ketersediaan objek dan permasalahan yang 

dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep dari hasil 

penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian hasil penelitian dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum dalam kurikulum. 

c. Kejelasan Sasaran 

Sasaran yang dimaksud meliputi sasaran pengamatan (objek) dan sasaran 

peruntukan (subjek). Kejelasan sasaran ini perlu dilihat sebagai pedoman untuk 

menentukan bentuk modul bagi peserta didik. 

d. Kejelasan Informasi yang dapat Diungkap 

Informasi yang akan diungkap berdasarkan hasil penelitian yang berbasis 

pada potensi lokal sehingga dekat dengan sekolah-sekolah setempat. 
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e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan produser kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan 

waktu di sekolah dan kemampuan peserta didik menjadi pertimbangan, karena 

itu perlu adanya pemilihan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik. 

f. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar 

aspek-aspek dalam tujuan belajar yang meliputi: Perolehan kognitif, Perolehan 

afektif, dan Perolehan Psikomotorik. 

 

2.5.5 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Pemilihan penggunaan sumber belajar akan lebih baik jika guru 

menggunakan kriteriatertentu untuk memilih penggunaan sumber belajar yang 

akan dipakai, agar penggunaansumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai 

dengan dengan tujuan pembelajaran. Menurut prastowo (2014) kriteria untuk 

menyeleksi penggunaan sumber belajar yang berkualitasdapat dibagi menjadi dua 

yaitu : kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria iniberlaku untuk sumber belajar 

yang dirancang maupun sumber belajar yang dimanfaatkan. 
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2.5.6 LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

Lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar yang dapat mengurangi 

paradigma teacher centered menjadi student centered sehingga peserta didik lebih 

aktif (Prastowo, 2014). LKPD berperan sebagai bahan ajar yang lebih 

mengaktifkan peserta didik, mempermudah untuk memahami materi yang 

diberikan, sebagai bahan ajar ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Secara 

garis besar LKPD berperan memudahkan dan mengarahkan pelaksanaan proses 

pembelajaran peserta didik. 
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2.6 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah hubungan antara konsep-konsep yang 

akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

Mie Basah 

Karbohitrat 14 gr, protein 0,6 gr, zat besi 1 mg, 

vitamin A 0 IU, vitamin B1 0 mg, vitamin C 0 mg. 

Mengandung 

Kandungan protein rendah sehingga perlu 

adanya penambahan protein. 

Protein Hewani Protein Nabati 

Terdiri dari 

diperoleh 

Tumbuhan Bayam 

Memiliki Kandungan 

Bayam Merah: karbohidrat 6,3 

gr, protein 2,2 gr, zat besi 7 

mg, vitamin C 62 mg. 

Bayam Hijau: karbohidrat 6,5 

gr, protein 3,5 gr, zat besi 3,9 

mg, vitamin C 80 mg. 

Meningkatkan 

Kualitas Mie Basah 

Dapat dilihat 

Organoleptik Kandungan vitamin C Protein 

Sumber Belajar Biologi 

diteliti 

Tidak diteliti 
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2.7 Hipotesis 

1. Ada pengaruh pemberian konsentrasi sari bayam hijau dan sari bayam merah 

terhadap kandungan vitamin C pada mie basah 

2. Ada pengaruh pemberian konsentrasi sari bayam hijau dan sari bayam merah 

terhadap kandungan protein pada mie basah 

3. Ada pengaruh pemberian konsentrasi sari bayam hijau dan sari bayam merah 

terhadap kualitas sifat organoleptik (warna, tekstur, rasa, dan aroma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


