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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Bahan pangan merupakan kebutuhan dasar tubuh manusia. Bahan pangan 

berguna untuk memberikan tenaga dan manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. 

Bahan pangan yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh manusia 

disebut sebagai pangan fungsional. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-

umbian merupakan pangan fungsional yang banyak dikonsumsi oleh manusia. 

Umbi-umbian disebut sebagai pangan fungsional karena memiliki pigmen alami 

yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Pigmen alami merupakan 

senyawa yang memberikan warna khas dari berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-

umbian dapat memiliki pigmen karotenoid, betalain, dan antosianin. Umbi-

umbian yang mengandung pigmen, memiliki kecenderungan mengandung 

senyawa antioksidan yang cukup tinggi.  

Salah satu jenis umbi yang memiliki warna cukup pekat adalah bit. Bit 

memiliki warna merah yang berasal dari pigmen betalain. Pigmen betalain pada 

bit dapat merupakan senyawa antioksidan yang bermanfaat untuk tubuh manusia 

(Cai et al., 2003). Antioksidan pada tubuh manusia dapat berfungsi untuk 

mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh karena reaksi oksidasi di 

dalam tubuh manusia. Betalain merupakan pigmen yang dapat larut di dalam air.  

Ekstrak bit merah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada produk 

makanan. Pigmen betalain yang digunakan sebagai pewarna alami dapat diperoleh 

dengan mengekstrak bit merah. Menurut Azeredo (2009), ekstraksi bit merah 
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banyak menggunakan pelarut polar seperti etanol dan metanol. Namun belum 

terdapat penelitian yang mengamati pengaruh kombinasi dua jenis pelarut pada 

proses ekstraksi bit merah. Menurut Maulida (2010) proses ekstraksi dapat 

dipengaruhi oleh suhu dan waktu ekstraksi. Ekstraksi bit merah dengan suhu dan 

waktu yang tepat diharapkan dapat menghasilkan ekstrak bit merah dengan 

aktivitas antioksidan yang optimal.  

Menurut Hui (2006), ekstrak yang mengandung pigmen berbeda memiliki 

tingkat kestabilan yang berbeda juga terhadap lingkungan. Menurut Woo et. al 

(2010), kestabilan betalain di dalam ekstrak bit merah dapat dipengaruhi oleh pH 

dan jenis cahaya. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Proses ekstraksi komponen antioksidan  dipengaruhi oleh jenis pelarut, 

suhu, dan waktu ekstraksi. Selain itu, kestabilan antioksidan dari ekstrak bit 

merah terhadap pH dan jenis cahaya juga belum diketahui. Penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui kombinasi pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi 

terbaik, serta kestabilan antioksidan dari ekstrak bit merah terhadap pH dan 

cahaya. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses 

ekstraksi umbi bit merah dan stabilitas antioksidan dari ekstrak umbi bit merah.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kombinasi jenis pelarut terbaik untuk mengekstrak ekstrak 

kasar antioksidan dengan aktivitas antioksidan tertinggi dari umbi bit 

merah. 

2. Menentukan suhu ekstraksi paling optimal untuk mengekstrak ekstrak 

kasar antioksidan dari umbi bit merah. 

3. Menentukan waktu ekstraksi paling optimal untuk mengekstrak ekstrak 

kasar antioksidan dari umbi bit merah. 

4. Mempelajari pengaruh pH terhadap stabilitas antioksidan dari ekstrak 

kasar antioksidan umbi bit merah. 

5. Mempelajari pengaruh jenis cahaya terhadap stabilitas antioksidan dari 

ekstrak kasar antioksidan umbi bit merah. 

 


