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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bit merah merupakan salah satu bahan pangan yang sangat bermanfaat. 

Salah satu manfaatnya adalah memberikan warna alami dalam pembuatan produk 

pangan. Pigmen yang terdapat pada bit merah adalah betalain. Betalain 

merupakan golongan antioksidan. Pigmen betalain sangat jarang digunakan dalam 

produk pangan dibandingkan dengan antosianin dan beta karoten (Wirakusumah, 

2007). Kandungan vitamin dan mineral yang ada dalam bit merah seperti vitamin 

B, dan kalsium, fosfor, natrium, besi merupakan nilai lebih dari penggunaan bit 

merah.  

Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk 

menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas. 

Antioksidan juga menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Antioksidan banyak 

terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran.  

 Ekstraksi merupakan salah satu cara dalam mendapatkan antioksidan pada 

bit merah. Ekstraksi dapat menggunakan pelarut yang bersifat polar. Pelarut yang 

bersifat polar biasanya air, etanol, metanol, dan lain-lain. Pemilihan pelarut yang 

cocok dapat menghasilkan ekstrak yang lebih banyak. Berdasar penelitian 

sebelumnya kombinasi etanol dengan HCl dapat mengekstrak betalain lebih tinggi 

dibandingkan etanol dengan air (Garcia, 1998).  



Stabilitas warna pigmen betasianin dapat mengalami perubahan karena 

beberapa hal, yaitu pH, paparan cahaya, oksigen, dan suhu. Selain faktor pelarut,  

faktor suhu dan waktu juga mempengaruhi proses ekstraksi dari bit merah. 

Stabilitas dari ekstrak bit merah juga dipengaruhi oleh suhu dan pH. Warna 

betasianin paling stabil pada suhu di bawah 40oC (Pranutikagne, 2009), pH 

betalain yang stabil adalah sekitar pH 4-6 (Stintzing and Carle, 2007).  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bit merah memiliki pigmen alami yaitu betalain. Betalain yang ada dalam 

kandungan buah bit merah yang dapat berfungsi sebagai  antioksidan. Kandungan 

antioksidan pada bit merah cukup tinggi sehingga perlu diketahui cara ekstraksi 

dari bit merah sehingga menghasilkan efisiensi yang tinggi. Perlakuan kombinasi 

pelarut akan mempengaruhi hasil dari proses ekstraksi pada bit merah. 

Antioksidan dari bit merah dipengaruhi juga oleh suhu dan pH. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus ini akan dicapai pada penelitian 

ini. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh suhu 

pemanasan dan pH terhadap stabilitas aktifitas antioksidan dari ekstrak bit merah. 

 

 



 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan jenis kombinasi pelarut terbaik untuk mengekstrak komponen 

antioksidan dari bit merah. 

2. Menentukan suhu dan waktu ekstraksi terbaik untuk mengekstrak 

komponen antioksidan dari bit merah. 

3. Menentukan aktivitas antioksidan dari ekstrak bit merah terhadap suhu 

pemanasan dan pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


