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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bayam merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan di 

Indonesia. Bayam termasuk ke dalam family Amaranthaceae yang memiliki 

berbagai macam spesies dan tumbuh di seluruh dunia. Salah satu jenis bayam 

yang tumbuh di daerah tropis seperti Asia dan Afrika termasuk Indonesia adalah 

Amaranthus tricolor L. Bayam jenis ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam 

yaitu red amaranth dan green amaranth (Khandaker et al., 2010). Amaranthus 

tricolor L. merupakan jenis bayam yang memiliki kandungan betalain tinggi dan 

cocok untuk diaplikasikan sebagai pewarna makanan (Cai et al., 2005). 

Bayam memiliki komponen kimia yang bermanfaat bagi kesehatan 

seperti protein, lemak, karbohidrat, kalium, zat besi, vitamin A, B, dan C 

(Dalimartha, 2000). Kandungan zat besi dan vitamin C yang cukup tinggi pada 

bayam bermanfaat dalam proses absorpsi zat besi ke dalam tubuh yang dapat 

berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia. Bayam juga merupakan sumber 

antioksidan yang baik bagi tubuh karena ekstrak bayam diketahui mengandung 

komponen flavonoid, fenolik, karotenoid, dan vitamin C (Amin et al., 2006). 

Ekstrak bayam juga mengandung klorofil dan betalain yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pewarna alami pada produk pangan.  

Salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

adalah mi basah, namun mi basah yang dijual dipasaran banyak yang 
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menggunakan pewarna sintetik sehingga tidak baik bagi kesehatan. Konsumsi 

pewarna sintetik yang berlebihan dapat menyebabkan alergi, kerusakan hati dan 

kanker (Mpountoukas et al., 2010). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisasi penggunaan pewarna sintetik adalah dengan menggunakan 

pewarna alami. Pewarna alami biasanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti 

bayam. Bayam memiliki kandungan antioksidan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pewarna alami sehingga dapat diaplikasikan pada mi basah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Mi basah merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, 

namun seiring dengan perkembangan teknologi, banyak produsen yang membuat 

mi basah menggunakan pewarna sintetik untuk meningkatkan nilai jualnya. 

Penggunaan bahan pewarna alami merupakan alternatif untuk menggantikan 

pewarna sintetik. Salah satu bahan pewarna alami yang dapat diaplikasikan ke 

dalam mi basah adalah bayam karena kandungan betalain dan klorofil yang 

dimilikinya. 

  

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan ekstrak 

bayam sebagai pewarna alami dan juga sumber antioksidan pada mi basah. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah: 
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1. Mempelajari aktivitas antioksidan, kandungan vitamin C, kandungan 

klorofil, kandungan betalain, dan kandungan fenolik dalam bayam 

merah dan bayam hijau. 

2. Mempelajari pengaruh vitamin C terhadap aktivitas antioksidan pada 

bayam. 

3. Penentuan formulasi mi bayam terpilih berdasarkan hasil uji hedonik. 

4. Mempelajari pengaruh konsentrasi penambahan ekstrak bayam terhadap 

warna yang dihasilkan oleh mi bayam. 

5. Mempelajari kandungan fenolik, kandungan vitamin C, kandungan 

klorofil, dan kandungan betalain dalam mi bayam terpilih. 

  


