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1 1 Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

  

GUBERNUR JGUBERNUR JAWA TENGAH AWA TENGAH 
  

SAMBUTSAMBUTAANN  

Assalamu’alikum Wr.Wb.  

  

   Dengan  mengucap  syukur   ke  hadirat  Tuhan Alhamdulillah

 Yang  Maha  Esa,  saya  menyambut  baik diterbitkannya  Buku  “Mie 

        Jagung Sehat dengan  Aneka Pewarna Alami” oleh UNIKA 

     Soegijapranata bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT). 

  Buku  ini Mie Jagung Sehat dengan  Aneka Pewarna Alami

  menyajikan informasi mengenai mie jagung dengan pewarna alami 

  dari  mulai bahan  baku  yang digunakan,  teknologi  pembuatan  mie 

jagung, serta pewarna alami yang digunakan sebagai bahan pangan 

yang memiliki fungsi kesehatan karena kandungan senyawa tertentu 

didalamnya. 

          Mie jagung merupakan mie dari bahan baku pangan lokal  

    yang diharapkan dapat memanfaatkan  tanaman  lokal kita  sebagai 

potensi daerah masing-masing di Jawa Tengah untuk menggantikan 

bahan pangan impor seperti terigu. 

  Buku  ini Mie Jagung Sehat dengan  Aneka Pewarna Alami

diharapkan sebagai salah satu wujud hasil riset Perguruan Tinggi dan 

       Lembaga Penelitian yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan oleh 

   masyarakat usaha, serta untuk meningkatkan perekonomian rakyat 

khususnya di Jawa Tengah. Pemanfaatan pangan lokal yang arif dan 
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2 2 Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

      bijaksana ini diharapkan dapat membangun masyarakat Jawa 

Tengah untuk lebih maju dan berkembang. 

 

Wassalamu’alikum Wr.Wb. Wb. 

 

GUBERNUR JGUBERNUR JAWA TENGAH AWA TENGAH   

  

  

H. GH. GAANJAR PRNJAR PRAANOWNOWO, SH. O, SH. 
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3 3 Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

KEPALA BPPTKEPALA BPPT  
 

KAMI KAMI panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa buku 

        Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami ini dapat 

diselesaikan. Buku ini adalah terbitan pertama hasil kerjasama antara 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan UNIKA 

  Soegijapranata Semarang. Buku ini memberikan gambaran ringkas 

       mengenai mie jagung dengan penambahan pewarna alami yang 

dibahas tuntas dari bahan baku, teknologi proses mie jagung, serta 

pewarna-pewarna alami dari tumbuhan. 

Pembuatan mie jagung ini merupakan salah satu diversifikasi 

        pangan dari bahan pangan lokal. Sedangkan pewarna alami yang 

         diambahkan pada mie jagung ini  sebagai pangan lokal yang 

terfortifikasi dengan bahan alam yang mempunyai fungsi kesehatan 

dikarenakan ada kandungan senyawa tertentu didalamnya.  

Adapun pembuatan mie jagung dilakukan dengan teknologi 

    ekstruksi yang proses produksinya  dibantu  dengan  alat ekstruder 

dalam pencentakan bentuk untaian mienya. 

       Edisi pertama buku Mie Jagung Sehat dengan Aneka 

Pewarna  Alami    ini  merupakan  wujud  salah  satu  hasil  kerjasama 

kegiatan  dari  Technopark  Grobogan  dalam  hal  ini  sebagai  Badan 

      Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan UNIKA 

     Soegijapranata Semarang dalam wujud kegiatan pengabdian 

masyarakat, karena pelaksanaan produksi mie jagung ini merupakan 

         hasil riset bersama yang diaplikasikan ke UKM yang ada di 

Kabupaten Grobogan. 

      Peran teknologi dalam buku ini mewujudkan diversifikasi 

(penganekaragaman) pangan sangat penting dan dibutuhkan untuk 

     meningkatkan produktivitas, menghasilkan produk pangan yang 

berkualitas, dan efisiensi produksi. Sehingga dapat dihasilkan produk 
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4 4 Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

        pangan lokal yang sehat, rasanya enak, praktis, dengan harga 

terjangkau sehingga dapat diterima oleh masyarakat. 

Buku ini Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  

diharapkan dapat menjadi sumber informasi  acuan bagi instansi dan

      pemerintah, swasta, industri, akademisi  masyarakat  dan pada

      umumnya dalam pengembangan teknologi mie jagung dengan 

      pewarna alami  mendukung diversifikasi pangan nasional untuk

jangka panjang. 

Kami menghargai dan berterimakasih kepada Tim Penyusun 

        serta semua pihak yang telah member dukungan  bantuan dan

sehingga buku ini bias diterbitkan. Buku ini masih belum sempurna 

      dan masih banyak kekurangannya, namun dengan segala 

kerendahan hati kami mohon masukan yang bersifat konstruktif  untuk

penyempurnaan buku berikutnya. 

 

 

Jakarta,   Agustus 2016 

Kepala 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  

 

 

Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. 
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5 5 Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian 
UNIKA Soegijapranata 

 
        Puji syukur ke hadirat Tuhan YME karena buku berjudul 

       “ ”Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  dapat 
      direalisasikan. Diawali dengan adanya MoU antara Unika 
      Soegijapranata dan BPPT untuk pengembangan Technopark di 

      Grobogan, berlanjut dengan pengembangan produk mie jagung 
       dengan berbagai varian pewarna alami. Pewarna alami yang 

digunakan merupakan bahan lokal yang memiliki banyak manfaat 
  kesehatan.  Penggunaan  pewarna  alami  ini  dapat menarik minat 

masyarakat untuk mengkonsumsi mie jagung.  
     Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, BPPT, Technopark Grobogan 
      serta industri kecil menengah yang didampingi  dan Pemerintah 

      Kabupaten Grobogan yang telah mendukung dalam penyusunan 
       buku ini. Terimakasih juga  kepada dosen, laboran dan seluruh 

mahasiswa yang terlibat dalam penelitian mie jagung sehat dengan 
aneka pewarna alami. 

Buku ini diterbitkan bertepatan dengan Dies Natalis ke-21 
 Fakultas  Teknologi Pertanian  (FTP)  UNIKA  Soegijapranata.  FTP 

     UNIKA Soegijapranata mempunyai Program Teknologi Pangan, 
       Program Nutrisi dan Teknologi Kuliner, serta Program Magister 

Teknologi Pangan. Pada kesempatan ini pula FTP UNIKA menjadi 
      pemrakarsa pencapaian Rekor MURI pembuatan mie jagung 

   dengan  21  varian pewarna alami yang  dilaksanakan  pada  saat 
Pesta Rakyat Jateng di Alun-alun Magelang pada 28 Agustus 2016. 

     Masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk 
penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

      masyarakat luas terutama yang ingin mengembangkan produk 
 olahan  jagung  serta  ingin  mengaplikasikan pewarna  alami  pada 

makanan.  
 
Semarang, 28 Agustus 2016 
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UNIKA Soegijapranata 
 
Dr. Victoria Kristina Ananingsih, MSc. 
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DAFTAR ISIDAFTAR ISI  

 

GUBERNUR JAWA TENGAH  1..............................................................  

KEPALA BPPT ..................................................................................... 3 

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian ................................................... 5 

DAFTAR ISI  6..........................................................................................  

PENDAHULUAN .................................................................................. 8 

1. TEPUNG LOKAL (V. Lauvina) Kristina Ananingsih, Angela ......... 11 
a. Tepung Jagung .......................................................................... 11 

 b. Tepung Mocaf 11 

c. Tepung Pati Jagung ................................................................... 12 

2. PENGOLAHAN MIE JAGUNG (Dian Anggraeni)   .........................13 

3.  MANFAAT PEWARNA ALAMI (V. Kristina Ananingsih, A. Rika 
      Pratiwi, B. Soedarini, Yusefta Clarencia RA, Rosita 

Kusumaningastuti, Fabiana Tara D.) ......................................... 20 

PEWARNA ALAMI HIJAU .............................................................. 20 

Daun Bayam  ...............................................................................20 

Daun Suji .................................................................................... 21 

Daun Sawi .................................................................................. 22 

Spirulina  .....................................................................................23 

PEWARNA ALAMI KUNING .......................................................... 25 

Labu Kuning ............................................................................... 25 

Kunyit  .........................................................................................26 

PEWARNA ALAMI MERAH ........................................................... 28 

Buah Naga ................................................................................. 28 

Angkak  .......................................................................................29 

Bit Merah .................................................................................... 30 

Cabai Merah ............................................................................... 31 
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Kulit Manggis .............................................................................. 32 

Bunga Rosela ............................................................................. 34 

PEWARNA ALAMI JINGGA ........................................................... 36 

Daun Jati Muda .......................................................................... 36 

Kayu Secang .............................................................................. 36 

Wortel ......................................................................................... 37 

PEWARNA ALAMI UNGU .............................................................. 39 

Ketela Ungu  ................................................................................39 

Kol Ungu ..................................................................................... 39 

Kulit Anggur ................................................................................ 40 

PEWARNA ALAMI HITAM ............................................................. 40 

Tinta Cu  mi.................................................................................. 40 

Kluwak ........................................................................................ 41 

Beras Hitam ................................................................................ 43 

PEWARNA ALAMI KECOKLATAN ................................................ 44 

Kayu Manis ................................................................................. 44 

PEWARNA ALAMI BIRU ................................................................ 45 

Bunga Telang ............................................................................. 45 

PENUTUP .......................................................................................... 51 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 52 

DAFTAR PRODUSEN MIE BAHAN LOKAL ...................................... 57 
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PENDPENDAAHULUHULUAANN  
 
Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terjadi dari tahun ke 
tahun mendorong Pemerintah untuk memajukan ketahanan pangan 

       dan mengubahnya menjadi kemandirian pangan. Hal ini sangat 
diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara 

 berkelanjutan dengan kualitas yang baik, kuantitas dan keragaman 
    yang cukup, aman dikonsumsi, serta terjangkau kapan pun dan di 

mana pun.  
 
Seperti yang telah diketahui, beras merupakan makanan pokok bagi 
masyarakat Indonesia. Di sisi lain, masyarakat telah terbiasa dengan 
penggunaan tepung terigu sebagai pengganti beras dalam konsumsi 
sehari-sehari. Hal ini dibuktikan dengan aplikasi tepung terigu dalam 

        pengolahan berbagai jenis produk pangan, seperti kue dan mie 
       (basah, kering, instan, dll). Sayangnya, Indonesia masih harus 

    melakukan  import  gandum  untuk memperoleh bahan baku tepung 
        terigu. Hal ini dapat dihindari dengan pengembangan produk lokal 

 yang mulai tergeser dengan adanya tepung terigu ini, yaitu seperti 
jagung, sagu, dan jenis umbi lainnya.   
 

      Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian sebagai akademisi 
mempunyai tugas untuk melakukan riset diversifikasi tepung pangan 

       lokal, penggunaan pewarna alami yang aman, dan penerapan 
       teknologi pengolahan pangan dari hulu sampai hilirnya ke 

masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program ini diharapkan akan 
memberikan kontribusi terciptanya ketahanan pangan nasional yang 

       secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang  luas 
terhadap peningkatan pendapatan petani dan membantu masyarakat 
Jawa Tengah untuk mendapatkan pangan alternatif pengganti tepung 

         terigu dengan nilai gizi yang cukup dan dengan harga yang 
terjangkau kemampuan masyarakat.  
 
Urgensi PermasalahUrgensi Permasalahan an 

Kebutuhan gandum Indonesia (dalam bentuk baku maupun olahan) 
       dipenuhi 100% oleh impor. Indonesia sebagai negara pengimpor 
   gandum terbesar kedua di dunia mengimpor gandum 6,47 juta ton 

        dan beras  makanan pokok nomor satu sebesar 1,3  juta ton pada 
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      tahun 2011. Data-data yang ada menunjukkan kecenderungan 
menaiknya nilai impor terigu Indonesia sebesar 5% per tahun. Selain 

        gandum, sebagian beras yang ada di Indonesia ternyata juga 
termasuk produk impor. Tingginya impor beras ini dapat disebabkan 
tingkat konsumsi beras yang sangat besar di Indonesia, sedangkan 

        tingkat produksi nasional saat ini tidak dapat menutupi angka 
kebutuhan tersebut. Hal ini patut disayangkan mengingat Indonesia 

      sebenarnya termasuk pernah menjadi negara penghasil beras 
terbesar dunia. Realita ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

        masih sangat tergantung pada produk beras dan gandum serta 
produk olahannya, padahal masih banyak produk pangan lokal yang 

  dapat  dikonsumsi  dan  memiliki  nilai  gizi  yang tinggi. Terlebih  lagi 
didukung dengan luasnya lahan yang ada di Indonesia serta masih 
banyaknya lahan tidur atau yang belum dimanfaatkan untuk pertanian 
maupun ladang. 
 

      Pengembangan aplikasi bahan pangan lokal, seperti singkong dan 
       jagung yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah bertujuan 

      untuk meningkatkan mutu pangan dan keanekaragaman produk 
       pangan. Dengan pemanfaatan bahan pangan lokal ini, diharapkan 

kebutuhan pangan masyarakat akan dapat dipenuhi secara maksimal 
dengan kandungan gizi yang optimal. 
 

        Jagung merupakan salah satu produk pangan lokal yang belum 
dimanfaatkan dengan optimal, padahal memiliki kandungan gizi yang 

       tergolong tinggi. Pada tahun 2012, tingkat  konsumsi jagung oleh 
      masyarakat Indonesia masih cenderung rendah sebesar 2,05 

kg/kapita/tahun, sedangkan tingkat konsumsi beras dan terigu sangat 
      tinggi sebesar 113 kg/kapita/tahun dan 14,5 kg/kapita/tahun. 

Sementara  itu,  masih  banyak  bahan  pangan  lokal  potensial  yang 
      belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti singkong yang 

merupakan tanaman pangan dengan angka produksi terbesar kedua 
       di Indonesia yang merupakan tanaman pangan terpenting di 

      Indonesia setelah beras, namun kenyataannya sebagian besar 
      pemanfaatannya masih sebatas pakan atau diolah sederhana 

       dengan direbus atau dibakar. Provinsi Jawa Tengah merupakan 
 penghasil  jagung yang  produksinya  tertinggi  kedua  (setelah  Jawa 
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Timur) sebesar 3.041.041 ton dengan luasan 553.,372 ha pada tahun 
2012. 

 
Pewarnaan pada makanan dewasa ini masih sering dijumpai dengan 
pewarna makanan yang sintetis, padahal pewarna makanan tersebut 
kurang aman ketika dikonsumsi didalam tubuh. Untuk mengatasi ini, 
perlu adanya pewarna alami makanan yang aman ketika dikonsumsi. 
Pewarna alami ini secara tidak langsung juga mengandung beberapa 
senyawa yang mempunyai fungsi kesehatan, misalnya daun bayam, 

        wortel, buah bit angkak dan sebagainya terdapat cukup banyak 
        kandungan mineral kalsium, zat besi, protein, dan vitamin yang 
    dibutuhkan oleh manusia. Dimana mineral-mineral ini secara alami 

terkandung di dalam tanaman itu sendiri dan pemnafaatannya belum 
     optimal. Selain mengandung mineral, beberapa tanaman 

mengeluarkan warna yang cerah dan baik untuk penambahan pada 
       produk makanan agar warna makanan tersebut menjadi lebih 

        menarik, contohnya warna hijau dari daun suji yang banyak 
digunakan pada pembuatan cendol, warna merah dari angkak pada 
pembuatan kue ku, dan sebagainya. 
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  1.1.  TTEPUNG LOKAL EPUNG LOKAL 
(V. Kristina Ananingsih, Angela Lauvina) 

a. a. Tepung JagunTepung Jagung g 

 
Penggunaan  tepung  jagung  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  mie 

       instan dikarenakan kandungan gizi didalam tepung jagung yaitu 
karbohidrat (sukrosa, fruktosa, glukosa), asam lemak jenuh (stearat, 
palmitat), asam lemak tak jenuh (linoleat, oleat), protein (prolamin dan 
glutenin),  mineral,  serat  kasar  ( ,  pektin,  ,  selulosa,  dan gum waxes
hemiselulosa), dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh.  
 

        Tepung jagung dibuat dengan metode kering yaitu dengan cara 
       menggiling jagung pipilan yang sudah bersih dengan mesin 

penggiling jagung. Proses penggilingan biji jagung merupakan proses 
   pengecilan  ukuran  dan pemisahan  bagian-bagian dari biji  jagung. 

    Beberapa bagian  harus dipisahkan  adalah , lembaga,  dan perikarp
tudung pangkal biji jagung. Bagian  memiliki kandungan serat perikarp

       yang tinggi sehingga menyebabkan tekstur tepung jagung menjadi 
       kasar. Bagian lembaga dihilangkan dalam proses karena dapat 

       menyebabkan ketengikan pada tepung jagung. Selain itu bagian 
       tudung pangkal biji dihilangkan dalam proses pembuatan tepung 

jagung karena dapat membuat tekstur jagung menjadi kasar.  tepung 

b. Tepung Mb. Tepung Mocaf ocaf 

  Proses  pembuatan tepung    ( )  berasal mocaf modified  cassava flour
      dari fermentasi singkong selama  12-72 jam, dengan bakteri  asam 

laktat. Bakteri asam laktat yang digunakan merupakan bakteri yang 
      menghailkan enzim selulolitik dan pektinolitik yang mampu 
       menghidrolisi pati menjadi gula, yang kemudian menjadi asam 

organik (asam laktat). 
 

       Hasil fermentasi dihaluskan sehingga menjadi tepung , yang mocaf
dapat mensubstitusi tepung terigu hingga 20%. Dibandingkan tepung 
terigu,  tepung    memiliki  kelemahan  yaitu  tidak  mengandung mocaf

      gluten sehingga berpengaruh pada tingkat kekenyalan mie, 
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        kandungan protein rendah, dan daya gelasi yang lebih rendah 
  dibandingkan  tepung  terigu. Kelebihan  penggunaan  tepung mocaf 

       yaitu kandungan karbohidrat tinggi, mudah larut, memiliki daya 
        viskositas (daya rekat), dan daya rehidrasi yang lebih baik 

dibandingkan tepung terigu.  
 

c. c. Tepung Pati JagungTepung Pati Jagung  

Zat pati merupakan komponen yang paling banyak dalam biji jagung, 
   terutama  terdapat  pada bagian  endosperma biji jagung.  Substitusi 

      pati jagung termodifikasi memperbaiki karakkteristik mi jagung 
 diantaranya menurunkan , menurunkan kekerasan dan cooking loss

    menurunkan kelengketan, dan meningkatkan penerimaan 
   organoleptik.  Konsumsi  tepung pati cocok  bagi penderita  diabetes 

untuk menurunkan indeks glikemik. Selain itu, serat pada tepung pati 
jagung dapat membantu sistem pencernaan.  
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  2.2.  PENGOLPENGOLAHAN MIE JAHAN MIE JAAGGUNGUNG  
(Dian Anggraeni) 

 
  Mie merupakan jenis makanan yang sangat populer di masyarakat 

Indonesia. Selain harganya yang terjangkau, cara menyajikannya pun 
mudah.  Oleh  karena  itu,  tak  heran  jika  mie  mudah  diterima  oleh 

       masyarakat.  Mie yang beredar di pasaran pada umumnya terbuat 
dari tepung terigu. Akan tetapi saat ini mulai tumbuh berbagai inovasi 
untuk mensubstitusi tepung terigu dengan bahan pangan lokal seperti 

         jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, ganyong, dan lain-lain. Mie 
       merupakan salah satu produk pasta yang berdasarkan teknologi 

proses pembuatannya dibagi menjadi empat jenis, yaitu mie segar, 
mie basah, mie kering, dan mie instan. Diagram alir teknologi proses 
produksinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.1. Teknologi Proses Produksi Mie (Suyanti, 2008) 

 
 Mie  segar  adalah  mie  dari proses  pemotongan  lembaran  adonan 

         dengan kadar air 35% dengan daya simpan 50 60 jam dalam –

       refrigerator. Mie basah adalah mie yang mengalami proses 
        perebusan setelah pemotongan. Kadar air mie ini mencapai 52 % 

sehingga masa simpannya sangat singkat (40 jam) pada suhu       28 
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– 300C. Mie kering adalah mie segar yang dikeringkan dengan kadar 
            air sekitar   (8 - 10%) sedangkan mie instan (instan fried noodle) 

adalah mie matang yang dikeringkan dengan cara digoreng maupun 
dengan aliran udara panas. 
 

         Mie jagung juga memiliki nilai kalori yang tinggi. Mie jagung 
         mengandung nilai gizi sekitar 360 kalori per kemasan, lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai gizi pada nasi (178 kalori), singkong (146 
kalori), dan ubi jalar (123 kalori) pada jumlah yang sama. Akan tetapi 
nilai gizi ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan mie terigu 
instan (471 kalori).  
 

       Sebagai bahan baku pembuatan mie, tepung jagung memiliki sifat 
yang berbeda dari tepung terigu. Tepung jagung sulit untuk dibentuk 
menjadi lembaran adonan yang elastis dan kompak sehingga tidak 
dapat  langsung  mengadopsi  teknik  pembuatan  mie  terigu.  Proses 

      pembentukan adonan mie berbahan tepung terigu dapat dilakukan 
pada  suhu  ruang,  sedangkan  pada  pembuatan  mie  jagung,  perlu 

 dilakukan pemanasan adonan untuk memfasilitasi terbentuknya gel 
    yang akan  berfungsi sebagai perekat  dalam pembentukan  helaian 

mie.  
 

PERALATPERALATAN DAN BAHAN AN DAN BAHAN 
 

       Untuk membuat mie, diperlukan beberapa peralatan dan bahan. 
Peralatan yang dibutuhkan bergantung pada teknik pembuatan yang 

 akan digunakan. Dalam tulisan ini, dikupas proses pembuatan mie 
      jagung dengan menggunakan alat ekstruder yang bekerja 

berdasarkan tekanan yang muncul akibat kerja ulir ( ). Dengan screw
     memvariasikan tipe cetakan ( ),  akan diperoleh  produk dengan dies

        berbagai bentuk, seperti mie dengan bentuk bulat, gepeng, atau 
kotak. 
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Gambar 2.2. Jenis-jenis cetakan mie 
 

       Beberapa contoh ekstruder hasil desain dari Pusat Teknologi 
Agroindustri - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

   

   
Gamba 2.3. Contoh jenis ekstruder hasil Pusat Teknologi Agroindustri 
BPPT 
 
Peralatan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  mie  jagung  sebagai 
berikut : 

 1. Timbangan 
Digunakan untuk menimbang bahan sesuai formula. 

 2. Mixer 
 Digunakan  untuk  mencampur  bahan hingga  terbentuk  adonan 

yang homogen. 
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 3. Wadah pengukus 
Digunakan sebagai wadah adonan saat proses pengukusan.  

      Dalam memilih wadah pengukus, gunakan wadah yang 
memungkinkan uap air untuk masuk ke dalam adonan. 

 4. Pengukus 
Digunakan untuk mematangkan adonan sebelum dicetak. 

 5. Ekstruder 
       Digunakan untuk mencetak mie sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan. 
6. Sealer dan plastik pengemas 

Digunakan untuk mengemas produk yang dihasilkan. 
 

PROSEDUR PEMPROSEDUR PEMBUATAN MBUATAN MIE IE 
  

       Proses pembuatan mie jagung pada dasarnya terdiri dari 
    penimbangan, pencampuran bahan, pengukusan, pencetakan, 

pengeringan, dan pengemasan. Banyak faktor yang mempengaruhi 
       formula dan tahapan proses. Sebagai contoh, jika menggunakan 

       ekstruder dengan kekuatan motor yang tidak terlalu besar, 
  kemungkinan besar tidak  akan  mampu  untuk  mendorong  adonan 

untuk keluar dari cetakan. Hal ini dapat diatasi dengan memodifikasi 
formula melalui penambahan air atau dapat pula mengganti metode 

       pengukusan dengan metode perebusan. Kedua cara ini dapat 
menghasilkan adonan yang lebih lunak sehingga lebih mudah untuk 

      dicetak. Prosedur dan formula di bawah  ini  menggunakan mesin 
ekstruder berkekuatan motor 1.5 PK. Berikut penjabarannya: 
 
Tabel 2.1. Prosedur dan formula pembuatan mie dengan ekstruder 
 

 
  1.1.  PenimbangPenimbangan bahan an bahan 

  Timbang bahan sesuai 
dengan formula yang telah 
ditentukan. 

  Untuk pembuatan 1 kg 
produk, bahan-bahan yang 
diperlukan adalah: 

 - 700 g tepung jagung 
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 - 150 g pati jagung 
 - 150 g mocaf 
 - 1,5% BTP 
 - 300 mL air (penambahan 

pewarna alami) 

  
  2.2.  Pencampuran bPencampuran bahan ahan 

    Masukkan tepung jagung, 
    pati jagung dan mocaf ke 

dalam wadah mixer 
    Nyalakan mixer, dan 

  masukkan air secara 
perlahan-lahan 

    Lakukan mixing hingga 
adonan menjadi homogen 

  
  3.3.  PengukusanPengukusan  

  Masukkan adonan ke dalam 
wadah pengukus 

  Ratakan adonan 
  Masukkan ke dalam 

pengukus yang telah 
dipanaskan sebelumnya  

  Lakukan pengukusan 
selama 30 menit 

  
  4.4.  Pencetakan Pencetakan   

  Dalam keadaan panas, 
masukkan adonan yang 
telah dikukus ke dalam 
ekstruder 

  Lakukan mixing hingga 
adonan tercampur merata 

  Lakukan pencetakan  
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  Potong-potong sesuai 
dengan ukuran yang 
diinginkan 

  

 
  5.5.  PengeringanPengeringan  

    Keringkan produk yang 
  sudah dipotong dengan 

  diangin-anginkan di suhu 
ruangan 

 
  6.6.  PengemasanPengemasan  

  Masukkan produk ke dalam 
plastik kemasan 

    Rapatkan plastik kemasan 
 dengan menggunakan 

sealer 
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Gambar 2.  Contoh produk mie dengan pewarna alami 4.
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3. 3. MMAANFAAT PNFAAT PEWARNA ALAMIEWARNA ALAMI  
(V. Kristina Ananingsih, A. Rika Pratiwi B. Soedarini  , , 

Yusefta Clarencia RA, Rosita Kusumaningastuti,  
Fabiana Tara D.) 

  
PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMI HIJI HIJAU AU 

Daun BayamDaun Bayam  

Daun bayam (  spp.) atau Spinac (dalam bahas Inggris) Amaranthus
yang dikenal sebagai sayur mengandung banyak mineral seeprti Ca 
(kalsium), Fe (zat besi) dan protein serta beberapa vitamin. Vutamin 
yang dimiliki bayam adalah vitamin B yang berfungsi untuk mencegah 
penyakit be -beri, memperkuat syaraf, dan melenturkan otot rahim. ri

        Selain itu juga terkandung vitamin C yang berfungsi mencegah 
       sariawan. Kandungan kalsium pada bayam berfungsi untuk tubuh, 

      salah satunya menghindari pengeroposan tulang. Kalsium sangat 
        penting untuk tubuh, kira-kira 99% kalsium terdapat pada jaringan 

   keras seperti  pada  tulang  dan gigi  sedangkan untuk  1%  kalsium 
        terdapat pada darah dan  jaringan lunak. Bila 1% kalsium tersebut 

tidak terpenuhi, maka akan menyebabkanan gangguan darah akan 
       sulit membeku, transmisi saraf yang terganggu, dan gangguan 

       kontraksi. Untuk memenuhi bagian 1% kalsium tersebut dapat 
    mengambilnya  dari makanan yang  dimakan, bila tidak  kebutuhan 

kalsium tersebut dapat diambil dari tulang. Bila hal ini berlangsung 
dalam  waktu  lama  maka  menyebabkan  pengeroposan  tulang.  Zat 
besi yang terkandung pada bayam juga berfungsi untuk mencegah 

      penyakit anemia. Kandungan klorofil pada bayam juga 
      menyumbangkan porifirin dan magnesium yang berfungsi dalam 

proses metabolisme.  
 

        Kandungan klorofil pada bayam adalah salah satu kriteria untuk 
  menentukan kandungan gizi pada daun bayam. Fungsi dari klorofil 

       adalah sebagai antioksidan bagi tubuh. Kandungan klorofil pada 
bayam lebih tinggi dibandingkan dengan jenis sayuran semacamnya 

 seperti sawi. Klorofil juga memberikan warna hijau yang kuat pada 
      bayam. Selain klorofil, juga terdapat karotenoid. Karotenoid 

      merupakan  kelompok pigmen dan antioksidan yang juga berperan 

Mie Jagung Sehat
denga...

Uploaded: 03/03/2019

Checked: 03/03/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


2121  Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

       aktif dalam proses fotosintesis selain klorofil. Karotenoid juga 
terkandung pada bayam, namun kadarnya hanya sedikit.  
 

      Proses pengaplikasian daun bayam terhadap mie dapat 
      menggunakan air dengan metode sederhana. Dengan cara 

       penghalusan dan penyaringan ekstrak, maka pigmen hijau pada 
      bayam akan didapatkan. Proses juga berpengaruh blanching 

   terhadap  ekstrak bayam,  dimana  bayam yang  telah  di blanching, 
        warna bayam akan lebih nampak serta kandungan pestisida yang 

terkandung dapat hilang. Namun dalam proses pemanasan, bayam 
       tidak membuthkan waktu yang lama karena dapat meyebabkan 

kerusakan pada kandungan gizi bayam.  

Daun Suji Daun Suji 

       Daun suji ( N.E. Brown) memiliki stabilitas Pleomele angustifolia 
 pigmen warna yang rendah. Daun suji menghasilkan suatu pigmen 

yakni klorofil. Klorofil dalam suatu tanaman merupakan pigmen hijau.  
        klorofil bersifat larut dalam pelarut oragnik dan terdapat dalam 
      organel yang disebut kloroplastida. Kloroplastida dilindungi oleh 

      membran dan berpori yang disebut stoma Pada umumnya klorofil . 
    yang  dimiliki  oleh tumbuhan  terdapat 2  jenis yakni  klorofil  a dan 

klorofil b, demikian juga yang terdapat pada daun suji.  
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 3.1. Struktur Klorofil a dan Klorofil b 
 

 Dalam  memperoleh  pewarna  hijau  dari  daun  suji dapat  dilakukan 
        dengan cara menumbuk daun suji lalu ditambahkan air dengan 

    perbandingan 1:3 Selanjutnya dilakukan penghancuran . 
      menggunakan blender dan dilakukan penyaringan untuk diambil 

       sarinya. Daun suji menghasilkan aroma harum pada saat 

Mie Jagung Sehat
denga...

Uploaded: 03/03/2019

Checked: 03/03/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


2222  Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

pengambilan sarinya namun sangat sensitif terhadap panas maupun , 
cahaya. Kelebihan pewarna hijau dari hasil ekstraksi ini lebih stabil 
pada kondisi basa. 

Daun Sawi Daun Sawi 

Sawi hijau (  L.) merupakan salah satu jenis tanaman Brassica juncea
yang mengandung klorofil sebagai pigmen utama. Pigmen klorofil ini 

      dapat digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan sistem 
pertahanan tubuh dan sitem hormonal, serta mencegah peradangan 
dalam tubuh. Klorofil memiliki struktur yang menyerupai hemoglobin 

        darah dengan perbedaan pada atom penyusun inti dari cincin 
       porfirinnya. Hal ini membuat klorofil dapat berfungsi untuk 

merangsang pembentukan darah dalam tubuh. 
 
Oleh karena klorofil memiliki atom magnesium (Mg), maka ketika sawi 
dipanaskan dan dalam kondisi asam, akan berubah menjadi coklat. 
Hal ini disebabkan unsur magnesium yang terdapat di dalam pusat 
struktur klorofil akan tergantikan oleh 2 ion hidrogen sehingga timbul 

      senyawa  atau  yang memberikan warna phaeophytin pheophytin
   coklat  tersebut.  Namun sawi  akan membentuk kompleks  tembaga 

   atau kompleks seng yang berwarna hijau kembali apabila terdapat 
        ion tembaga atau ion seng di sekitarnya. Reaksi ini terjadi secara 

irreversible (bolak balik) dalam larutan air.  
 
Selain dipengaruhi oleh ion logam, stabilitas klorofil terhadap panas 

        juga dipengaruhi oleh pH (tingkat asam basa larutan). Dalam 
suasana basa (pH 9), pigmen klorofil menjadi lebih stabil terhadap 
pemanasan. Sementara pada kondisi asam (pH 3), klorofil menjadi 

        tidak stabil terhadap panas. Penurunan satu nilai pH selama 
      pemanasan sawi melalui pelepasan asam mengakibatkan warna 

daun akan memudar.  
 

      Beberapa metode untuk mempertahankan stabilitas warna hijau 
klorofil, yakni dengan menambahkan garam klorida, seperti sodium 

       (Na), magnesium (Mg), atau kalsium (ca). Penambahan garam 
tersebut menyebabkan pelapisan elektrostatik pada garam sehingga 
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mencegah terbentuknya  pembentuk warna coklat. Metode pheophytin
lain adalah dengan mengubah klorofil kedalam bentuk  chlorophyllide

    yang  sifatnya lebih stabil dengan menggunakan  enzim  klorofilase 
pada temperatur 60-65°C. Metode alkalinisasi yakni membuat kondisi 
basa atau meningkatkan pH sawi agar pembentukan pheophytin tidak 
berlebihan. Penggunaan senyawa kalsium hidroksida (Ca(OH) ) atau 2 

Magnesium hidorksida (Mg(OH) melalui metode 2)  high temperature 
short time (HTST) atau kombinasi alkalinisasi dan HTST juga dapat 
diterapkan untuk mempertahankan warna hijau klorofil pada produk 
olahan yang menggunakan pigmen alami klorofil atau oigmen hijau 
daun ini.  
 

    Pembuatan  larutan  ekstrak sawi sebagai  pewarna alami dilakukan 
       dengan mensortasi atau memilah dan mencuci sawi, lalu dipotong 

hingga berukuran kecil. Setelah itu sawi ditimbang sebanyak 75 gram 
       dan dihancurkan bersama air sebanyak 75ml (perbandingan 1:1) 

hingga diperoleh jus sawi lalu disaring. Selanjutnya jus sawi tersebut 
      dapat  digunakan sebagai pewarna hijau pada mie  jagung instan. 

Pada  pembuatan  mie  jagung  instan,  digunakan  campuran  tepung 
         jagung sebanyak 175 gram, tepung maizena 37,5 gram, dan 37,5 

      gram tepung  (perbandingan 70:15:15), serta dengan mocaf
penambahan bahan pangan, yaitu sodium tripolifosfat sebanyak 2,5 
gram dan soda abu sebanyak 1,25 gram (perbandingan 1% dan 0,5% 

       dari berat total tepung). Mula-mula semua  bahan kering tersebut 
      dicampur hingga merata, kemudian ditambahkan dengan ekstrak 

sawi sebanyak 75 ml (30% dari berat total tepung). Adonan diaduk 
       hingga tercampur merata antara bahan kering dengan larutan 

       pewarna alami sawi.  Setelah itu, adonan dibungkus dengan kain 
        saring dan dikukus selama 25 menit pada suhu 90-100 C. o

Selanjutnya adonan dimasukkan dalam mesin ekstruder mie hingga 
       diperoleh mie berbentuk panjang dan keriting. Selanjutnya Mie 

        dimasukkan oven dengan temepratur 60 C selama 2 jam untuk o

proses pengeringan. 

  

Spirulina Spirulina 
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      Spirulina atau alga biru-hijau ( ) merupakan mahluk blue green alga
 hidup  golongan mikroalga  (alga  yang  berukuran  kecil  atau  bersel 

      tunggal). Spirulina adalah “ ” atau alga laut marine microalgae
berbentuk filamen dan membentuk spiral. Hidup pada ekosistem air 
dengan alkalinitas tinggi, serta bersifat alkalis pada daerah sub-tropis 

        maupun tropis dengan pH 8.5 11.  merupakan – Spirulina edible 
     microorganism dan dikategorikan sebagai GRAS (Generally 

Recognize as Safe). 
 

   Sudah sejak lama  digunakan sebagai bahan pangan dan Spirulina
   telah  dikenal  sebagai  bahan  pangan yang menyehatkan manusia 

     karena terdapat senyawa-senyawa penting yang konsentrasinya 
sangat tinggi bila dibandingkan dengan sumber pangan lainnya.  
 

 Spirulina  memiliki  kandungan  protein  sebesar 65-70%  yang  tinggi 
        dengan 18 jenis asam amino, sehingga dikatakan sebagai High-

        quality complete protein. Selain itu juga mengandung semua jenis 
vitamin B, Vitamin C, Vitamin E, makromineral (seperti P, Na, K, Mg, 
Ca dan Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, C, Pb, Cd) trace element , asam 
lemak mega 3 dan 6, antoksidan, betakaroten dan klorofil. Spirulina 

       juag diketahui memiliki tingkat kecernaan yang tinggi sehingga 
sangat  baik untuk memperlancar metabolisme dalam tubuh.   

Tabel 3.1.Jenis dan jumlah asam amoni yang ditemukan dalam 100 
gr  Spirulina

Asam Amino Asam Amino 
Esensial Esensial 

g/100 gr  g/100 gr  Asam Amino Asam Amino 
Non-EsensialNon-Esensial  

g/100 gr g/100 gr 

Histidin 1000 Alanin 4590 
Isoleusin 3500 Arginin 4310 
Leusin 5380 Asam Aspartat 5990 
Metionin 1170 Sistein 590 
Fenilalanin 2750 Asam Glutamat 9130 
Treonin 2860 Glisin 3130 
Triptofan 1090 Prolin 2380 
Valin 3940 Serin 2760 
Lisin 2960 Tirosin 2500 
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Spirulina ju  dikenal memiliki antiinflamatori dan efek neuroprotektif. ga
       Selain itu juga memiliki antioksidan, antimikrobial dan bersifat 

sebagai imunomudaltor.  
 

      Spirulina juga diketahui mengandung banyak pigmen yang bersifat 
antioksidan. Pigmen-pigmen tersebut meliput  (klorofil), i chlorophyll a
xanthophyll, betacarotene, echinenone, myxoxanthophyll, zeaxanthin, 

   canthaxanthin, diatoxanthin, 3-hydroxyechinenone, beta-
     cryptoxanthin, oscillaxanthin, plus the phycobiliproteins c-

phycocyanin (fikosianin) . Secara garis besar ada dan allophycocyanin
pigmen-pigmen yang menonjol dari Spirulina tersebut, yakni klorofil 

   dan fikosianin. Kedua pigmen tersebutlah yang memberikan warna 
sel Spirulina yakni warna hijau biru.  
 
Dengan pigmen yang dimiliki Spirulina tersebut, berpotensi menjadi 

       sumber pewarna. Klorofil memberikan warna hijau yang banyak 
terdapat di dinding selnya, sementara untuk memperoleh fikosianin 

      diperlukan proses ekstrasksi destilata. Oleh karena banyaknya 
      senyawa penting dan mengandung komposisi nutrisi yang lengkap 

yang dimiliki  serta termasuk dalam bahan kategori GRAS, Spirulina
    dalam perkembangannya,  berpotensi menjadi  bahan pangan atau 

komponen  produk  pangan  menyehatkan.  Sementara  pigmen  yang 
dimiliki yang bersifat sebagai antioksidan sangat berpotensi sebagai 
sumber pigmen alami untuk produk pangan olahan termasuk dalam 
produk mie. 

PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMI KUNII KUNING NG 

Labu Kuning Labu Kuning 

      Labu kuning ( -Cucurbita moschata, Duch.) memiliki  kandungan β

         karoten atau provitamin A yang tinggi yaitu 180 SI/g, sehingga 
      mempunyai potensi untuk dim -karoten anfaatkan sebagai sumber β

alami. Betakaroten bermanfaat dalam penunjang metabolisme dalam 
 tubuh,  penyimpanan  betakaroten  berada  di  dalam  sel  hati  dan di 

         ubah menjadi vitamin A Secara umum labu kuning kaya akan . 
        kandungan vitamin A, vitamin C, mineral, dan karbohidrat serta 
       antioksidan yang bermanfaat sebagai anti kanker. Selain itu 
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      kandungan serat labu  kuning juga cukup tinggi, sehingga  sangat 
berguna untuk memperlancar pencernaan, menurunkan risiko kanker 
dan penyakit jantung koroner.  
 

      Karotenoid belum mengalami kerusakan pada pemanasan 60oC 
tetapi reaksi oksidasi karotenoid dapat berjalan lebih cepat pada suhu 

       yang relatif tinggi. Semakin tinggi temperatur maka terjadi 
peningkatan laju reaksi menyebabkan total karoten yang dihasilkan 

      juga semakin besar. Proses pemanasan dapat menyebabkan 
 terjadinya hal ini disebabkan karena adanya pemanasan browning, 

     yang menyebabkan asam  amino bereaksi dengan gula  pereduksi, 
sehingga membentuk melanoidin yang berwarna coklat. Salah satu 
cara untuk mencegah terjadinya perubahan warna pada tepung labu 
kuning dapat dilakukan perlakuan pendahuluan pada labu kuning.  
 

  Pengaplikasian labu kuning dalam pembuatan mie dapat dilakukan 
dengan cara dikukus pada suhu 100 C selama 15 menit. Kemudian o

        buah labu kuning yang telah dikukus tersebut dihancurkan hingga 
berbentuk pasta, dan dicampurkan kedalam adonan mie.     

Kunyit Kunyit 

       Kandungan utama dalam kunyit adalah minyak atsiri dan 
kurkuminoid. Kunyit mengandung minyak atsiri keton sesquiterpena, 

    yaitu  turmeron dan artumeron. Sedangkan  kurkumin  atau disebut 
   juga dengan [1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenil)-1,6-heptadiene- -3,5

     dione] adalah suatu senyawa  pewarna alami  kuning-orange yang 
terkandung dalam kunyit. Kurkumin dalam kunyit memiliki fungsi yang 

  baik dalam tubuh, yaitu berperan sebagai antioksidan anti bakteri, , 
        virus, anti kanker, anti jamur, anti peradangan, anti penuaan, 

      antiseptik, antibiotik, dapat mencegah diabetes, dan menurunkan 
kadar lemak dalam darah.  
 

        Selain yang telah disebutkan, kurkumin dalam kunyit juga dapat 
       mencegah penyakit saraf dan radang otak, dapat memulihkan 

kesehatan otak dari adanya peradangan maupun trauma, serta dapat 
       mencegah penyakit hepatitis B pada hati. Kurkuminoid sangat 
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bermanfaat untuk melindungi pankreas dari sitokina tidak seimbang 
      terutama setelah menjalani transplantasi. Fungsi yang lain 

 kurkuminoid untuk kesehatan masih sangat banyak misalnya untuk 
penderita diabetes dan orang-orang yang kecanduan alkohol.  
 

   Untuk  memperoleh  ekstraksi kurkumin, harus  diperhatikan kondisi 
pelarutnya  karena  sangat  sensitif  terhadap  perubahan  lingkungan. 
Pada  pelarut  pH  asam,  kurkumin  berwarna  kuning  hingga  jingga, 
sementara apabila dalam pelarut basa, kurkumin menjadi berwarna 
merah. Untuk itu untuk mendapatkan kurkumin yang berwarna kuning 
harus dapat memeprtahankan pH kurang dari 7. Selain pH, adanya 

      cahaya juga dapat mempengaruhi stabilitas kurkumin. Kurkumin 
      dakan terdekomposisi menjadi aldehid ferulat asam ferulat, , 

vinilquaikol, asam vanilat vanilin, dan Selain itu, , dehidroksinaftalen. 
kurkumin juga dapat bereaksi dikarenakan terjadi pelepasan atom H 
atau penambahan radikal hidroksil pada molekulnya.  
 
Pada pembuatan ekstrak kunyit, kunyit dikupas, dicuci, dan dipotong 

       hingga berukuran kecil. Setelah itu potongan kunyit dihaluskan 
      menggunakan hingga berbentuk bubuk. Kemudian bubuk blender 

kunyit ditimbang sebanyak 20 gram dan ditambah air sebanyak 100 
       ml (perbandingan 1:5). Larutan diaduk hingga tercampur dengan 

      baik. Selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan kain saring 
hingga  diperoleh  filtrat  ekstrak  kunyit.  Larutan  tersebut  digunakan 
sebagai pewarna kuning alami pada pembuatan mie jagung instan. 
 

     Pembuatan mie jagung instan dilakukan  menggunakan campuran 
tepung jagung sebanyak 175 gram, tepung maizena sebanyak 37,5 

       gram, dan tepung  sebanyak 37,5 gram (perbandingan mocaf
  70:15:15), serta dengan penambahan bahan pangan, yaitu sodium 

 tripolifosfat sebanyak 2,5 gram dan soda abu sebanyak 1,25 gram 
        (perbandingan 1% dan 0,5% dari berat total tepung). Mula-mula 

   semua bahan  kering  tersebut  dicampur  hingga merata, kemudian 
ditambahkan dengan larutan ekstrak kunyit sebanyak 75 ml (30% dari 
berat total tepung). Adonan diaduk hingga tercampur merata antara 

        bahan kering dengan larutan pewarna alami kunyit. Setelah itu, 
adonan dibungkus dengan kain saring dan dikukus selama 25 menit 
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pada suhu 90- C. Selanjutnya adonan dimasukkan dalam mesin 100o

ekstruder mie hingga diperoleh mie berbentuk panjang dan keriting. 
Mie melalui proses pengeringan menggunakan oven pada suhu 60oC 
selama 2 jam. 

PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMI MI MERAH ERAH 

Buah Naga Buah Naga 

      Buah naga merah ( ) merupakan salah satu Hylocereus  polyrhizus
        buah yang memiliki banyak sekali manfaat. Buah naga merah 

memiliki kandungan vitamin C, B1, B2, B3, kalsium, fosfor, dan juga 
      likopen dimana merupakan kandungan esensial yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Kandungan serat yang terdapat dalam buah naga merah 
        cukup tinggi yaitu berupa pektin sehingga baik digunakan dalam 

 program  diet.  Buah naga  merah  memiki  beberapa  kandungan  zat 
bioaktif seperti asam askorbat, betakaroten, dan antosianin dimana 

     perannyasangatbaik bagi tubuh sebagai antioksidan. Semakin 
banyak betakaroten yang terkandung di dalam buah naga tersebut, 
maka  warnanya  akan  semakin  merah.  Antosianin  mampu  bekerja 

      untuk menurunkan kadar kolesterol  di dalam darah, menajamkan 
penglihatan, dan peremajaan otot serta tulang. Kandungan gula pada 

         buah naga merah lebih tinggi dibanding buah naga putih yaitu 
        sebesar 13- brix. Biji pada buah naga merah juga memiliki 15o

kandungan asam linoleat, asam linolenat, dan asam fenolat.  
 

   Buah  naga merah  yang  segar tidak dapat  disimpan  terlalu  lama, 
karena kadar airnya cukup tinggi yaitu berkisar 90% mur simpannya .U
yaitu 7-10 hari pada suhu 14 C. Pigmen antosianin pada buah naga o

merah ini kurang stabil terhadap perubahan pH. Pada pH tinggi maka 
warnanya berubah menjadi biru sedangkan dengan pH rendah maka 
warnanya merah. Pada pH kurang dari 4 maka warna yang dihasilkan 
adalah merah keunguan. Kehadiran gugus hidroksi ataupun metoksi 

     pada struktur antosianinnya juga mempengaruhi warnanya. 
Kehadiran gugus hidroksi mampu menjadikan warnanya cenderung 
biru dan tidak stabil, sedangkan adanya gugus metoksi menjadikan 
warnanya merah dan relatif stabil. 
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Buah naga merah dapat diaplikasikan ke dalam produk mie sebagai 

     pewarna  alami. Ekstraksi dapat dilakukan dengan  cara mengupas 
kulih buah naga merah terlebih dahulu. Daging dari buah naga dapat 
dihancurkan dengan menggunakan  kemudian disaring untuk blender

       mendapatkan ekstrak airnya saja. Ekstrak air dapat ditambahkan 
dengan air untuk mengatur konsentrasi yang ingin ditambahkan pada 
mie. 

Angkak Angkak 

     Angkak merupakan fermentasi beras menggunakan inokulum 
      Monascus purpureus. Melalui proses fermentasi angkak tersebut, 

karbon tidak hanya digunakan untuk menghasilkan pewarna seperti 
    monascorubrin, monascin, ankaflavin, rubropunctatin, dan 
     monascorubrin tetapi juga menghasilkan beberapa senyawa 

       metabolit lain. Monakolin K atau Lovastatin merupakan hasil 
       metabolit sekunder dari fermentasi angkak yang berfungsi untuk 

     menghambat  produksi enzim yang menghasilkan kolesterol buruk 
       (LDL). Metabolit sekunder lainnya yaitu  dan γ-aminobutyric acid

       dimerumic acid -aminobutyric acid. GABA atau γ  dapat berfungsi 
untuk menurunkan tekanan darah.  berperan sebagai Dimerumic acid
antioksidan.  Angkak  juga  mengandung  beberapa  asam  lemak  tak 
jenuh seperti asam oleat, asam linolenat, asam linoleat, serta vitamin 

  B kompleks seperti nissin yang berfungsi untuk menurunkan kadar 
     trigliserida dan meningkatkan kadar  kolesterol baik (HDL).  Angkak 

juga mengandung asam amino esensial, asam organic, enzim aktif 
seperti protease, glukoamilase, serta ergosterol. 
 

  Angkak merupakan  pewarna  makanan yang  konsisten  dan  stabil, 
      pigmen pewarna dapat larut di  dalam air,  warna yang  dihasilkan 
       mampu bercampur dengan pewarna lain, serta aman untuk 

      dikonsumsi. Angkak dapat diaplikasikan secara langsung pada 
   makanan yaitu dengan pembuatan  serbuk  menggunakan  blender. 

        Serbuk dapat diayak terlebih dahulu agar didapatkan ukuran yang 
      seragam, kemudian dapat diaplikasikan secara langsung pada 

pembuatan mie. 
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  Bit Merah Bit Merah   

Bit merah telah banyak digunakan sebagai pewarna alami berbagai 
     produk  pangan. Warna yang dimiliki  oleh bit merah  adalah  warna 

merah keunguan. Komponen aktif dari pigmen yang terdapat dalam 
bit merah adalah betalain. Betalain terdiri dari komponen betasianin 

       yang berwarna merah keunguan dan betasantin yang berwarna 
       kuning jingga Bit merah mengandung betanin dalam bentuk . 

betanidin 5-O-beta-glukosa yang berperan sebagai antioksidan dan 
pencegah aktif terjadinya oksidasi di dalam tubuh oleh radikal bebas. 

  Radikal  bebas  mempunyai  peran yang  kurang  baik karena  dapat 
     menyebabkan kerusakan sel bahkan DNA. Antioksidan berpeluang 

untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan dan menurunkan 
      laju oksidasi lemak sehingga memperlambat terjadinya proses 

ketengikan.  
 
Pigmen dalam bit merah digunakan sebagai bahan tambahan alami 

        pada makanan dan minuman. Kestabilan warna dari bit merah 
dipengarui oleh pH, cahaya, udara dan aktivitas air. Pigmen bit merah 
memiliki kestabilan yang baik pada suhu rendah dan kondisi tanpa 
cahaya dengan kelembaban udara yang rendah. Kestabilan pigmen 
bit merah akan berkurang dengan adanya paparan panas, logam dan 

       cahaya. Konsumsi bit merah memberi manfaat karena bersifat 
sebagai antimikrobia, antiviral dan anti kanker. Pigmen yang dimiliki 
juga memiliki sifat antioksidan. 
 
Bit  merah  memiliki  k yang  tinggi,  yaitu  1,98 andungan  antioksidan  
mmol/100 gram Hal ini disebabkan karena bit merah mengandung . 
senyawa polyphenol (350-2.760 mg/kg), betasianin (840-900 mg/kg), 

       betanin (300-600 mg/kg), asam askorbat (50-868 mg/kg), dan 
karotenoid (0,44 mg/kg). Adanya ion logam besi, tembaga, timah, dan 

     alumunium dapat menyebabkan oksidasi pigmen sehingga 
      terdegradasi dan warna memudar. Oksidasi pigmen dapat 

        disebabkan juga oleh kandungan aktivitas air yang tinggi pada 
produk. 
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 Tabel 3.2.Komposisi Bit Merah (100 gram)  
 
  Nutrisi  Kandungan 
Air  87,5 g 
Energi 43 Kkal 
Lemak 0,17 g 
Protein  1, 61 g 
Karbohidrat  9, 56 g 
Serat 2,8 g 
Potassium  325 mg 
Natrium 78 mg 
Fosfor 40 mg 
Kalsium  16 mg 
Magnesium  23  mg
Besi 0,80 mg 
Zinc  0,35 mg 
Vitamin C  4, 9 mg 
Vitamin B2  0, 040 mg 
Vitamin B6  0, 067 mg 
Vitamin A  36 UI 
Vitamin E  0, 300 mg 
Folat  109 g 
Niasin  0. 334 mg 
Sumber : USDA Nutrition Database (2009) 

Cabai MerahCabai Merah  

       Beta karoten adalah provitamin A yang berfungsi dalam 
     pembentukan vitamin A. Sebagian besar sumber vitamin A adalah 

beta karoten. Pada beta karoten akan diubah menjadi vitamin A. Beta 
karoten juga berfungsi dalam dapat memberi pengaruh warna pada 

       cabe, sehingga cabe dapat dijadikan sebagai pewarna. Zat 
antioksidan yang terkandung pada beta karoten, dapat melindungi sel 
dari keruskan. Beta karoten juga menghindarkan dari berbagai jenis 

       penyakit seperti jantung dan kanker. Komponen aktif lainnya  yang 
 terkandung pada cabe merah adalah capcaisin. Capsaisin mmeiliki 

    kelarutan  rendah dalam  air namun  larut  dalam  lemak dan mudah 
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         rusak dalam proses oksidasi. Capsaisin terdiri dari unit vanil amin 
dengan asam dekanoat yang memiliki ikatan rangkap pada bagian 

         rantai asa. Capcaisin ini yang akan memberikan efek pedas pada 
cabe selain itu juga terkandung vitamin C, sehingga berfungsi pada 
tubuh. Flavonoid juga terkandung pada cabe yang berperan sebagai 

       antioksidan. Kandungan lain, seperti minyak atsiri juga dapat 
dimanfaatkan sebagai pengganti fungsi minyak.  
 

 Beta  karoten  yang  terkandung  pada cabe  sangat  berperan  dalam 
      pemberian warna merah. Karotenoid merupakan hidrokarbon tak 

       jenuh turunan dari likopen atau turunan likopen teroksigenase. 
Struktur kimia likopen yang berupa rantai panjang terdiri atas delapan 

       satuan isoprena merangkai dari kepala sampai ekor, hingga 
membentuk sistem konjugasi lengkap. Rangkaian tersebut yang akan 

       membentuk warna merah. Namun warna merah pada yang 
       terkandung pada cabe tidak dapat bertahan lama. Kandungan 

        karoten akan mudah rusak pada suhu tinggi. Selain warna, 
kandungan nutrisi pada cabe juga akan berkurang khususnya vitamin 
C. 
 

      Dalam pembuatan warna alami dari bahan cabe, dilakukan proses 
      pengeringan dan berbentuk bubuk. Pengeringan yang sesuai 

       menggunakan karena kandungan air yang terdapat freeze dryer, 
        pada bahan baku cabe rendah sehingga proses oksidasi terjadi 

ketika proses pengeringan. Setelah proses pengeringan, cabe kering 
dijadikan bubuk dan dapat digunakan sebagai pewarna pada mie.  

Kulit MKulit Manggis anggis 

 Buah manggis yang segar adalah buah manggis yang dilapisi oleh 
   kulit yang tebal, jika dilihat pada bagian dalamnya berwarna ungu.  

Pada kulit buah manggis terdapat pigmen berwarna coklat ungu dan 
        bersifat larut dalam air. Komponen utama dari antosianin kulit 

      manggis, yang berperan dalam memberikan warna coklat-ungu 
adalah dan . Senyawa ini cyanidin-3-sophoroside cyanidin glukoside
berperan penting pada pewarnaan kulit manggis. Biasanya kulit buah 
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manggis dikeringkan dahulu sebelum dimanfaatkan. Untuk komposisi 
serbuk kulit buah manggis kering disajikan pada tabel berikut. 
 
Tabel 3.3.  Komposisi Serbuk Kulit Buah Manggis Kering 
 
№ Komponen Kadar (% berat kering) 
1 Air 9,00 
2 Abu 2,58 
3 Gula Total 6,92 
4 Protein 2,69 
5 Serat Kasar 30,05 
6 Lainya (Lemak, dll) 48,76 
Sumber : Metriva (1995) 
 
Senyawa utama dalam kulit buah manggis adalah  meliputi xanthone

      mangostin, mangosterol, mangostin A dan B, trapezifolixanthone, 
       tovophyilinB, alfa dan beta mangostin, garcinon B, mangostanpl, 

   falvonoid  epikatekin  dan gartanin. Senyawa  xanton yang  terdapat 
       dalam kulit buah manggis dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker payudara, dan epidermoid carcinoma, small cell lung cancer 
hepatocellular carcinoma. Senyawa xanton dalam kulit buah manggis 
dapat menghambat pertumbuhan sel kanker usus besar. -mangostin α

       yang terdapat dalam kulit buah manggis mempunyai aktivitas 
       antiploriferatif 6 terhadap sel leukemia HL60 dengan cara 

menginduksi apoptosis. α-mangostin mempunyai aktivitas antibakteri 
 terhadap Mycobacterium tuberculosis dengan nilai IC50 6,25 μμg/ml, 

dan mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 1,0 μμg/ml.  
 
Senyawa yang banyak ditemukan pada kulit buah manggis adalah  α-

      mangostin. Senyawa α-mangostin merupakan suatu kristal amorf 
       berwarna kuning yang memiliki titik lebur 180-182oC. Serapan 

tertingginya pada daerah UV adalah pada panjang gelombang 215, 
       243 dan 317 nm. Senyawa α-mangostin cenderung bersifat non 

polar, sehingga akan mudah larut dalam pelarut-pelarut yang bersifat 
non polar, seperti heksan. 
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Gambar 3.2. Struktur kimia  dan turunannya (Walker, 2007) xanthone

  

Bunga RoselaBunga Rosela  

Rosella merupakan salah satu bunga yang memiliki manfaat herbal. 
Kandungan yang terdapat di dalam rosella yaitu antioksidan, asam 

 esensial, betakaroten, 34ydrogen34      , zat besi, dan berbagai jenis 
           vitamin seperti A, B1, B2, C, serta D. Vitamin A dapat digunakan 

    untuk kesehatan mata,  vitamin C  digunakan sebagai  antioksidan, 
       Vitamin D baik digunakan untuk kesehatan tulang. Vitamin-vitamin 

yang terkandung di dalam bunga rosella juga mampu meningkatkan 
daya tahan tubuh. Selain itu, bunga rosella juga mengandung omega 
3 yang berperan untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. Protein, 

   karbohidrat,  serat,  mineral,  dan kalori  pada bunga  rosella mampu 
digunakan untuk memulihkan stamina. Kandungan yang paling tinggi 
pada bunga rosella yaitu antosianin. Antosianin pada bunga rosella 
membentuk flavonoid sehingga mampu berperan sebagai antioksidan 

     serta membantu melancarkan peredaran darah. Pigmen antosianin 
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      membentuk warna ungu kemerahan sehingga semakin banyak 
      kandungan antosianinnya maka akan berwarna semakin ungu 

kemerahan. Antosianin ini dapat berfungsi untuk menangkap radikal 
bebas serta menyembuhkan penyakit degeratif. Kelopak pada bunga 
rosella selain mengandung vitamin A dan C juga mengandung asam 
amino. Terdapat 18 jenis asam amino yang terkandung di dalamnya 

        termasuk arginin dan lisin yang berfungsi untuk peremajaan sel 
tubuh. 
 

 Manfaat bunga rosella secara umum yaitu menurunkan asam urat, 
menurunkan  kadar  kolesterol  pada  tubuh,  menghancurkan  lemak, 

      membuat tubuh langsing, mencegah stroke dan hipertensi, 
menurunkan kadar gula dalam darah, mencegah tumor, kanker, dan 

       sejenisnya. Bunga rosella perlu ditangani secara hati-hati karena 
kandungan antioksidannya dapat berkurang dalam pemberian panas 

    saat proses  maupun  pengeringan.  Kandungan utama pada bunga 
rosella yaitu antosianin dimana warnanya stabil pada pH rendah yaitu 

         hingga pH 4, semakin tinggi pH-nya maka warna merah akan 
mengalami penurunan. Warna antosianin akan mengalami degradasi 

   dengan kandungan gula yang terlalu tinggi hingga mencapai 50%. 
Dekomposisi antosianin juga dapat terjadi pada suhu tinggi 90-100 C, o

dimana dari bentuk aglikon akan berbentuk kalkon. Antosianin yang 
terdapat pada bunga rosella ini mampu larut pada air karena sifatnya 
yang hidrofilik. 
 

       Bunga Rosella dapat digunakan sebagai salah satu pewarna 
makanan yaitu seperti mie. Cara ekstraksi yang dapat dilakukan yaitu 

     kelopak bunga rosella dapat direbus hingga air mendidih. Ataupun 
       bunga rosella dapat diseduh langsung dengan menggunakan air 
     panas. Hasil rebusan ataupun seduhan  dapat disaring,  kemudian 

ekstrak dapat digunakan lebih lanjut. 
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PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMII JINGGA  JINGGA 

DaDaun un Jati MJati Mudauda  

Daun jati muda berbentuk jantung dan bulat serta meruncing pada 
        bagian ujung. Pada daun jati muda terkandung antosianin yang 

       menghasilkan warna merah. Daun jati muda tersusun atas 
pelargonidin 3-glukosida, pelargonidin 3,7- -diglukosida, pheophiptin,β

karoten, klorofil , dan pigmen yang belum diketahui antosianin pada 
daun jati muda merupakan golongan pigmen yang disebut flavonoid. 
Pigmen flavonoid bersifat larut dalam air. Flavonoid terdiri atas dua 
cincin 36ydroge yang dihubungkan dengan tiga atom karbon. Pigmen 
antosianin  juga  berfungsi  sebagai    antioksidan,  anti 36ydrogen36, 
anti 

       kanker, anti obesitas serta mengurangi resiko penyakit jantung 
36ydroge. Pigmen antosianin akan menghasilkan warna merah yang 
kuat serta larut air.  
 

        Pigmen warna antosianin pada pewarna dan jati muda sangat 
        dipengaruhi oleh konsentrasi dan pH. Pada pH asam (rendah) 

pigmen ini memiliki warna merah sedangkan pada pH basa (tinggi) 
  akan  berubah  menjadi  warna violet  dan  dan  menjadi warna  biru. 

Proses degradasi pada pewarna antosianin akan dupengaruhi pada 
     suhuselama penyimpanan dan pencahayaanSuhu yang kurang 

teapat akan menyebabkan warna merah menjadi coklat.  Degradasi 
         senyawa antosianin juga akan  terjadi karena  dengan tinggi 

intensitas cahaya serta  peningkatan pH.  Stabilitas antosianin juga 
     dipengaruhi oleh selama penyimpanannya karena umumnya 

antosianin lebih stabil pada kondisi yang bebas dari oksigen sehingga 
       tidak terjadi oksidasi dan dengan kondisi suhu  dingin  serta gelap. 

Pencahayaan akan berpengaruh pada antosianin karena akan terjadi 
proses reaksi fitokimia atau fotooksidasi. 

Kayu Secang Kayu Secang 

     Berdasarkan aktivitas antioksidan yang dimilikinya, brazilin 
       mempunyai sifat untuk melindungi tubuh dari keracunan karena 
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  bahan kimia radikal. Brazilin juga mempunyai sifat antiinflamantori. 
Brazilin digolongkan sebagai golongan isoflavonoids.  
 

        Kayu secang (  dapat dibuat ekstrak yang  Caesalpinia sappan L)
       memiliki lima komponen aktif flavonoid yang berperan sebagai 

antioksidan. Kayu secang mempunyai manfaat 37ydrogen3737e37c 
   dan antioksidan, serta dapat  digunakan  seabagai  pewarna  alami. 

 Komponen  aktif  yang  ada  di  dalam kayu  secang  disebut  sebagai 
    brazilin brazilein metilbrazilin sappanone chalcone, , 3’-O- , , , 

 sappancalchone amino acids dan beberapa komponen lain seperti  , 
carbohydrates palmitic acid Brazilin and   dalam jumlah yang sedikit.  
adalah komponen aktif kayu secang yang memberikan warna merah 

        kecoklatan jika dioksidadi atau dalam kondisi basa. Brazilin juga 
 melindungi tubuh terhadap bahan kimia yang bersifat radikal. Kayu 

secang ketika dilarutkan di dalam air akan memberikan warna merah 
      muda terang yang disebabkan karena komponen brazilin. 

       Penggunaan kayu secang oleh masyarakat cukup banyak. Kayu 
     secang dapat digunakan  sebagai obat  batuk, obat  diare  dan obat 

luka. 
 
Kayu secang mempunyai banyak manfaat kesehatan. Kayu secang 
dapat digunakan sebagai bahan minuman herbal tradisional (wedang 
uwuh) atau pewarna alami pada makanan. Kayu secang bermanfaat 
untuk  menjaga  stamina  tubuh.  Penggunaan  kayu  secang  sebagai 

    minuman herbal  dilakukan dengan penyeduhan  menggunakan air 
panas sehingga komponen aktifnya dapat terlarut dalam air.  

Wortel Wortel 

Wortel ( ) merupakan salah satu jenis sayuran umbi Daucus carrota L.
      berwarna jingga karena mengandung senyawa karoten Semakin . 

      jingga warna wortel, maka semakin  tinggi  kadar karotenoid yang 
terkandung. Senyawa karoten sebagai provitamin A yang terkandung 
dalam wortel akan dikonversi menjadi retinol sebagai zat aktif vitamin 

       A yang dapat membantu proses pertumbuhan, pemeliharaan sel 
       epitel mata, reproduksi, perawatan kulit, dan meningkatkan daya 
       tahan tubuh. Senyawa betakaroten dalam wortel juga berperan 

sebagai  antioksidan  yang  mampu  berikatan  dengan  radikal  bebas 
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       dan mencegah timbulnya penyakit, seperti penyakit jantung, darah 
tinggi, kanker nilai kolesterol dalam tubuh. , dan dapat menurunkan 
 
Selain karotenoid, wortel juga memiliki kandungan serat dan mineral 

 yang tinggi, seperti kalium, kalsium, dan fosfor. Tingginya nilai gizi 
yang terkandung membuat wortel memiliki peran yang penting dalam 

      peningkatan kesehatan dan ketahanan tubuh terhadap banyak 
       penyakit. Kandungan kalium yang tinggi dalam wortel dapat 

        menetralkan darah yang asam pada para pecandu rokok dan 
38  ydroge. Kalium ini juga dapat berperan untuk detoksifikasi racun 
dalam  tubuh,  terutama  kandungan  logam  berat  yang  berasal  dari 

       polusi udara. Namun, konsumsi wortel yang berlebihan dapat 
      membahayakan kesehatan karena akan membuat kulit menjadi 

berwarna kuning. 
 

       Senyawa karotenoid dalam wortel memiliki 11 struktur ikatan 
rangkap, sehingga sangat mudah mengalami oksidasi. Oksidasi pada 

       betakaroten dapat disebabkan karena reaksi enzimatis dan non 
      enzimatis. Oksidasi enzimatis terjadi karena adanya enzim 

lipoksigenase yang menghasilkan senyawa aldehid, beta karotenon, 
     semi karoten, hidroksi beta neokaroten, dan hidroksi beta karoten. 

     Keberadaan senyawa ini mengakibatkan timbulnya penyimpangan 
rasa pada bahan pangan. Sedangkan oksidasi non enzimatis terjadi 

        karena adanya sinar dan logam, terutama besi, mangaan, dan 
tembaga. Selain itu, adanya suhu tinggi dengan paparan udara juga 

     dapat menyebabkan kerusakan karotenoid, sehingga intensitas 
       warna karoten akan semakin menurun hingga terjadi pemucatan 

warna pada bahan pangan. 
 
Pembuatan larutan ekstrak wortel dilakukan melalui beberapa tahap. 
Pertama-tama wortel disortasi dan dikupas kulitnya, kemudian dicuci 

 hingga bersih dan diparut agar diperoleh puree wortel. Selanjutnya 
puree wortel ditimbang sebanyak 150 gram, 175 gram, dan 200 gram 
(masing-masing memiliki konsentrasi 60%, 70%, dan 80% dari berat 
total tepung).  wortel tersebut disaring menggunakan kain saring Pure
dan diambil bagian filtratnya sebagai ekstrak wortel. Selanjutnya filtrat 
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      tersebut digunakan sebagai pewarna alami dalam pengolahan mie 
jagung instan. 
 
 

PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMII UNGU  UNGU 

Ketela Ungu Ketela Ungu 

Ketela ungu ( ) memiliki kandungan antosianin Ipomoea batatas L. Poir
mencapai 519 mg/100g berat basah. Antosianin merupakan senyawa 
antioksidan alami, yang memiliki fungsi mencegah proses oksidasi, 

     menangkap radikal bebas, menghambat peroksidasi lemak, 
    mencegah terjadinya penuaan, dan penyakit 39ydrogen3939e39. 

       Fungsi lain dari antosianin adalah perannya sebagai zat 
    antikarsinogenik, zat antihipertensi,  zat 39ydrogen3939e39c, 

mencegah gangguan pada fungsi hati, zat antihiperglikemik.  dan 
  

       Dengan adanya oksigen, cahaya dan panas, antosianin dapat 
     terpolimerisasi sehingga menyebabkan terjadinya  atau browning

perubahan warna menjadi coklat. Perubahan warna ini didukung pula 
oleh adanya enzim dalam ubi ungu yaitu polyphenol oxidase (PPO). 

 Terjadinya proses browning pada antosianin dapat dicegah dengan 
      perlakuan pendahuluan yaitu au blansir steam blanching at

menggunakan uap. Blansir merupakan sebuah proses pendahuluan 
  dengan memberikan  panas dengan 39ydrogen3939  e tinggi,  dalam 

  waktu yang singkat pada bahan untuk menurunkan aktivitas enzim 
 dan membunuh  mikroba.  Selain  menurunkan  aktivitas  enzim  yang 

      menyebabkan pada antosianin, metode blansir dapat browning 
meningkatkan kualitas warna dan rasa pada produk.  

Kol Ungu Kol Ungu 

       Kubis ungu ( ) memiliki pigmen antosianin yang Brassica oleracea
bermanfaat sebagai antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan memiliki 

      fungsi menangkal radikal bebas, mencegah proses oksidasi. 
Antosianin juga memiliki manfaat lain bagi kesehatan manusia yaitu 
anti-inflamasi (melindungi otak), mencegah ateroklerosis, melindungi 
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lambung, meningkatkan kemampuan penglihatan mata, menghambat 
sel tumor,  dan zat. 
 

      Antosianin memiliki stabilitas yang rendah, apabila proses 
      pemanasan tinggi maka antosianin akan mengalami kerusakan. 

      Adanya oksigen juga mempengaruhi zat antosianin, sehingga  
      dilakukan penambahan asam askorbat yang dapat menghalangi 

    terjadinya  oksidasi.  Namun  apabila terdapat enzim yang bereaksi 
dengan asam askorbat, akan menghasilkan hydrogen peroksida yang  

     dapat mengoksidasi sehingga antosianin mengalami perubahan 
       warna. Selain oksigen dan suhu pemanasan, kondisi pH 

mempengaruhi zat antosianin apabila berada dalam suasana asam 
maka zat antosianin bewarna merah sedanglan dalam suasana basa 

       bewarna biru. Ekstrak kubis didapatkan dari perubahan warna 
langsung dalam air rebusan kubis ungu. 
 

Kulit AnggurKulit Anggur  

Kulit anggur kaya akan kandungan flavonoids (prosianidin, quercetin, 
katekin, dan antosianin), dan  resveratrol. Sebagian besar kandungan 

 resveratrol  pada kulit  buah  anggur  bermanfaat  mencegah  kanker, 
melindungi jantung, dan menghambat radikal bebas. Resveratrol juga 

     dapat mencegah berbagai penyakit yang  berkaitan dengan  umur, 
    seperti penyakit neurodegenerative, diabetes, penyakit 

kardiovaskular, dan inflamasi. 
 
Namun resveratrol tidak stabil terhadap cahaya dan udara, sehingga 
proses pengaplikasian kulit anggur dalam pembuatan mie dilakukan 

   dengan cara penghancuran kulit anggur terlebih dahulu. Kemudian 
ditambahkan air panas untuk mendapatkan ekstrak kulit anggur. 
 

PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMII HITAM  HITAM 

Tinta CumiTinta Cumi    

Mie Jagung Sehat
denga...

Uploaded: 03/03/2019

Checked: 03/03/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


4141  Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

        Tinta cumi yang berwarna hitam pekat merupakan suatu senyawa 
41       ydroge yang dikeluarkan oleh nitanang cumi-cumi sebagai 
mekanisme pertahanan diri terhadap bahaya apabila hewan tersebut 

       merasa terancam. Dari aspek biokimia, senyawa berwarna hitam 
        tersebut mengandung banyak zat besi (Fe). Zat besi adalah salah 

satu mineral yang sangat dibutuhkan dalam tubuh untuk membentuk 
       sel darah merah ( ).  Fungsi lain zat besi dalam  tubuh haemoglobin

yang tidak kalah penting adalah membantu mengedarkan oksigen ke 
seluruh tubuh manusia.  
 
Dalam aspek kuliner, tinta cumi berperan menambah rasa gurih. Hal 

       ini disebabkan tinta cumi tersebut memiliki kandungan asam 
41ydrogen41   yang tinggi. Asam 41ydrogen41 diketahui merupakan 

       flavor enhancer yakni pemicu timbulnya dapat justru menjadikan 
       olahan seafood lebih gurih karena adanya kandungan asam 

41ydrogen41  , asam amino yang memberikan sensasi umami (lezat 
         gurih). Asam amoni lain yang terdapat dalam tinta cumi adalah 

alanin, lisin dan 41ydroge (turunan asam amino sistein). Taurin dalam 
tubuh berperan dalam proses 41ydrogen4141 lemak.  
 
Kandungan biokimia  tinta cumi sebagian besar adalah asam amino 

  dan  tidak  ada yang  membahayakan  dari  aspek kesehatan,  maka 
berpotensi menjadi bahan tambahan makana sebagai pewarna alami 
berwarna hitam. Dengan demikian tinta cumi yang selama ini kurang 

       dimanfaatkan dapat menjadi salah satu bahan pewarna hitam 
sekaligus sumber protein dan memberikan sensasi rasa gurih untuk 

    produk olahan lainnya, seperti spagethi, 41   ydrogen dan produk-
produk bakeri.  

Kluwak Kluwak 

     Kluwak ( ) merupakan produk pangan berupa Pangium edule Reinw
        biji keras berwarna kelabu dengan daging licin berlemak dan 

berwarna kehitaman. Warna hitam pada kluwak tersebut disebabkan 
oleh adanya pigmen coklat-hitam yang disebut Tanin.  
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  Tanin merupakan senyawa kompleks dari campuran polifenol yang 
tidak mengkristal (  Reaksi pencoklatan pada kluwak tannin extracts).

       termasuk dalam reaksi  yang dikatalisis oleh browning enzymatic
enzim polifenolase dengan substrat berupa senyawa fenolik. Warna 
Tanin dapat menghitam apabila terikat ion-ino logam, seperti ion besi, 
kalsium, tembaga, dan magnesium  .  
 
Tanin  dalam  kluwak  yang  menyebabkan  warna  hitam  ini  memiliki 
aktivitas antioksidan, antibakteri, dan antifungi di dalam tubuh.  
 

 Sifat dari Tanin adalah hidrofil yakni larut air. Tingkat kelarutannya 
semakin tinggi bilamana dilarutkan dalam pelarut panas dan pelarut 
42ydroge, misalnya 42ydrogen, etanol, aseton, dan pelarut 42ydroge 
lainnya. Tanin dapat terdegradasi pada suhu 2100 C menjadi menjadi o

      pirogallo, pirokatekol, dan floroglusinol. Selain karena panas Tanin 
juga dapat terdegradasi oleh asam, basa, dan enzim.  
 

    Sifat lain tanin, yaitu dapat berikatan dengan protein dan senyawa 
polimer lain melalui ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan hidrogen. 

       Tanin memiliki berat molekul tinggi, sehingga mudah teroksidasi 
 menjadi polimer protein dan warna semakin gelap. Warna semakin 

       gelap juga dipengaruhi paparan cahaya, ditambah apabila bila 
terpapar juga dengan udara terbuka. 
 
Pembuatan  ekstrak  kluwak  dilakukan  dengan  memisahkan  daging 
kluwak  dari  kulitnya,  kemudian  ditimbang  sebanyak  15  gram  dan 

       ditambahkan air sebanyak 100 ml. Selanjutnya larutan tersebut 
dipanaskan hingga tercampur dan warna air berubah menjadi hitam. 

       Setelah itu campuran diperas menggunakan kain saring hingga 
diperoleh filtrat dari ekstrak kluwak. Larutan tersebut yang digunakan 
sebagai pewarna hitam alami pada mie jagung instan. 
 
Pembuatan mie jagung instan dengan warna hitam dilakukan dengan 
menggunakan campuran tepung jagung sebanyak 175 gram, tepung 

        maizena sebanyak 37,5 gram, dan tepung  sebanyak 37,5 mocaf
     gram (perbandingan 70:15:15),  serta dengan penambahan bahan 

pangan, yaitu sodium tripolifosfat sebanyak 2,5 gram dan soda abu 
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   sebanyak  1,25 gram  (perbandingan  1%  dan 0,5%  dari berat  total 
   tepung). Mula-mula semua bahan kering tersebut dicampur hingga 
      merata, kemudian ditambahkan dengan larutan ekstrak kluwak 

sebanyak 75 ml (30% dari berat total tepung). Adonan diaduk hingga 
tercampur merata antara bahan kering dengan larutan pewarna alami 

        kluwak. Setelah itu, adonan dibungkus dengan kain saring dan 
dikukus selama 25 menit pada suhu 90-100 C. Selanjutnya adonan o

       dimasukkan dalam mesin ekstruder mie hingga diperoleh mie 
        berbentuk panjang dan keriting. Mie dikeringkan dalam oven pada 

suhu 60 C selama 2 jam. o

Beras Hitam Beras Hitam 

Beras  hitam  ( ,  L.  )  merupakan  salah  satu  jenis Oryza  sativa indica
beras yang memiliki warna ungu pekat mendekati hitam pada bagian 
43ydrogen dan endospermia. Bagian berwarna pada beras ini kaya 

    akan kandungan pigmen antosianin. Antosianin dalam beras hitam 
    terdiri dari sianidin 3-glukosida, peonidin- -3 glukosida- , sianidin-3,5-

    diglukosida, dan sianidin rutinosida. Sianidin 3-glukosida -3-
   merupakan jenis antosianin yang  paling  banyak  terkandung  pada 

beras hitam. Jenis antosianin ini berperan memberikan warna merah 
keunguan atau merah tua pada beras.  
 

      Antosianin memiliki fungsi biologis sebagai antioksidan, anti-
 inflamasi, antikanker, 43ydrogen4343e43  c, aktivitas 

    chemopreventive, dan penghambatan α-glukosidase serta 
menghambat  aterogenesis,  aterosklerosis,  penyakit  kardiovaskuler. 

        Lebih jauh ternyata antosinin juga dapat sebagai pelindung sel 
endotel di dinding pembuluh darah agar tidak terjadi kerusakan.  
 

      Pigmen antosianin sebagai pewarna alami, penggunaannya maih 
       sangat terbatas. Hal ini dikarenakan memiliki stabiitas rendah 

terutama apabila terpapar kondisi asam basa (pH), 43ydrogen4343e, 
konsentrasi, oksigen, cahaya, enzim, asam askorbat, gula, dan sulfit. 
Dalam kondisi asam, antosianin tampak merah. Sedangkan pada pH 
basa, antosianin berubah menjadi biru.  
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Pada kondisi suhu yang semakin tinggi, pigmen antosianinberkurang 
    konsentrasinya. Sementara cahaya menyebabkan memudar, 

sehingga larutan sebaiknya disimpan di tempat gelap dan pada suhu 
   dingin. Pada pengaruh enzim, enzim antosianase yang terkandung 

       dalam buah dan sayuran dapat menyebabkan kehilangan warna 
pada antosianin meskipun dapat diinaktifkan dengan . blanching
 
Pada pembuatan ekstrak beras hitam, sebanyak 20 gram beras hitam 
ditambahkan dengan 120 ml air (perbandingan 1:6) lalu dipanaskan 

       hingga warna air mengalami perubahan. Setelah itu dilakukan 
penyaringan sehingga diperoleh filtrat sebagai ekstrak beras hitam. 

        Larutan inilah yang digunakan sebagai pewarna alami pada mie 
       jagung instan. Pada pengolahan mie jagung instan, digunakan 

       campuran tepung jagung sebanyak 175 gram, tepung maizena 
        sebanyak 37,5 gram, dan tepung  sebanyak 37,5 gram mocaf

(perbandingan 70:15:15), serta dengan penambahan bahan pangan, 
yaitu sodium tripolifosfat sebanyak 2,5 gram dan soda abu sebanyak 
1,25 gram (perbandingan 1% dan 0,5% dari berat total tepung). Mula-

       mula semua bahan kering tersebut dicampur hingga merata, 
kemudian ditambahkan dengan larutan ekstrak beras hitam sebanyak 
75 ml (30% dari berat total tepung). Adonan diaduk hingga tercampur 
merata  antara  bahan  kering  dengan  larutan  pewarna  alami  beras 
hitam. Setelah itu, adonan dibungkus dengan kain saring dan dikukus 

       selama 25 menit pada suhu 90-100 C. Selanjutnya adonan o

       dimasukkan dalam mesin ekstruder mie hingga diperoleh mie 
        berbentuk panjang dan keriting. Mie dikeringkan dalam oven pada 

suhu 60 C selama 2 jam.  o

 

PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMII KECOKL KECOKLAATTAANN  

Kayu Manis Kayu Manis 

       Pada kayu manis, terkandung polifenol yang memberikan efek 
antibakteri. Kandungan asam 44ydrogen pada kayu manis juga dapat 

      dijadikan sebagai pengawet. Kayu manis juga menghindarkan 
terhadap penyebab infeksi pada pencernaan dari  Escherichia coli. 
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Warna yang dihasilkan dari kayu manis adalah kuning yakni senyawa 

 yang disebut    (Cinamaldehida).  Konsentrasi  warna cinnamaldehyde
kuning yang dihasilkan pada kayu manis sangat dipengaruhi kondisi 

    asam  basa ( ).  Semakin rendah pH  atau semakin  asam,  warna pH
semakin kuning. Pigmen ini juga dipengaruhi suhu. Suhu yang terlalu 
tinggi menyebabkan pigmen warna  hilang sehingga cinnamaldehyde
menjadi tidak berwarna.  
 

  Proses  pembuatan  warna  dengan  proses penyangraian kemudian 
      dihaluskan dan dapat digunakan sebagai pewarna. Proses 

penyangraian dapat dilakukan dengan alat penyangrai seperti wajan. 
Udara yang digunakan langsung dipanaskan menggunakan gas atau 
bahan bakar.  

  

PEWARNA ALPEWARNA ALAAMMII BIRU  BIRU 

Bunga TelangBunga Telang  

 Bunga telang  termasuk  dalam  suku   Papilionaceae atau  Febaceae
       (polong-polongan). Warna biru yang terdapat pada bunga telang 

menunjukkan adanya kandungan antosianin di dalamnya. Antosianin 
      merupakan suatu metabolit sekunder dan merupakan flavonoid. 

Flanoid ini bersifat larut air yang ditemukan di sebagian besar buah 
       dan sayur. Antosianin sendiri merupakan komponen kimia yang 

      memiliki aktivitas seagai antioksidan dapat berperan sebagai 
antioksidan di dalam tubuh.  
 
Dari aspek kesehatan, antosianin yang memiliki aktivitas antioksidan 

 ini  mampu  mencegah  terjadinya  aterosklerosis  dan  penyakit yang 
       terkait dengan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, juga 

     diketahui menghambat proses aterogenesis. Antosianin juga 
diketahui berfungsi sebagai anti-inflamasi yang melindungi otak dan 

      lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, meningkatkan 
      kemampuan penglihatan mata, mencegah obesitas dan diabetes, 
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      meningkatkan kemampuan memori otak juga mencegah penyakit 
neurologis. 
 
Stabilitas pigmen antosianin ini dipengaruhi oleh kondisi asam basa. 

      Pada kondisi asam antosianin tampak merah,  sedangkan kondisi 
basa berubah menjadi biru. Pigmen antosianin stabil pada pH 1 – 3 
sementara pada pH 4  5, antosianin hampir tidak berwarna. Hal ini –

   disebabkan oleh berubahnya kation 46ydrogen46    yang berwarna 
        merah menjadi basa karbinol yang tidak berwarna dan akhirnya 

menjadi khalkone yang tidak berwarna. Kehilangan warna ini bersifat 
reversible (bolak balik). Dengan demikian warna merah akan kembali 
ketika suasana asam begitu sebalainya.  
 

       Instabilitas antosianin juga dipengaruhi enzim, ada tidaknya logam 
    suhu,  cahaya, oksigen. Semakin tinggi  suhu  pemanasan, pigmen 

antosianin semakin berkurang. Pada suhu pemanasan 40 C selama o

       30 menit, antosianin berkurang sebesar 17,4%. Sedangkan pada 
pemanasan suhu 100 C, antosianin berkurang sebesar 95,5%.  o

 
Enzim antosianase yang terkandung dalam buah dan sayuran dapat 

     menyebabkan perubahan warna antosianin meskipun dapat 
      diinaktifkan dengan . Pada pengaruh cahaya, warna blanching

antosianin akan semakin memudar akibat paparan cahaya, sehingga 
larutan sebaiknya disimpan di tempat gelap dan pada suhu dingin. 
 
Pada pengaruh logam, antosianin akan berikatan dengan ion timah 

         membentuk warna biru. Logam lain, seperti Fe dan  dapat 3+ Al3+

membentuk kompleks logam antosianin yang menyebabkan rusaknya 
 warna  pada  beberapa produk  pengalengan  buah.  Pada  pengaruh 

     oksigen, semua senyawa asing yang membentuk 46  ydrog ikatan 
dengan antosianin akan menyebabkan kerusakan warna. Adanya ion 

  positif menyebabkan antosianin 46ydrogen46    terhadap senyawa 
asing, seperti sulfur dioksida (SO ) atau 2 46ydrogen peroksida (H ).  2O2

 
      Antosianin dengan SO  membentuk asam flaven-4-sulfonik yang 2

tidak berwarna. Pada pengaruh penyimpanan, proses penyimpanan 
      yang terlalu lama pada buah-buahan yang memiliki pigmen merah 
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       akan mengakibatkan warna pigmen hilang dan berubah menjadi 
merah coklat yang akhirnya berwarna coklat. 
 
Pada pembuatan ekstrak bunga telang, sampel bunga telang dalam 
kondisi basah dipilih yang masih utuh kemudian dipisahkan dengan 

    bagian tangkai dan kelopaknya.  Mahkota  bunga telang  ditimbang 
    menggunakan timbangan  analitik  sebanyak 6 gram  lalu dipotong-

potong  hingga  berukuran  lebih  kecil.  Selanjutnya  potongan  bunga 
  telang  ditambahkan  dengan  air  sebanyak  200  ml dan dipanaskan 

       hingga mencapai suhu 60 C. Setelah itu, proses pemanasan o

       dihentikan dan sampel diaduk hingga warna tercampur merata. 
       Larutan yang telah berubah warnanya menjadi berwarna biru 

merupakan ekstrak dari sampel bunga telang. 
 

     Pembuatan mie jagung instan dilakukan  menggunakan campuran 
tepung jagung sebanyak 175 gram, tepung maizena sebanyak 37,5 

       gram, dan tepung  sebanyak 37,5 gram (perbandingan mocaf
  70:15:15), serta dengan penambahan bahan pangan, yaitu sodium 

 tripolifosfat sebanyak 2,5 gram dan soda abu sebanyak 1,25 gram 
        (perbandingan 1% dan 0,5% dari berat total tepung). Mula-mula 

   semua bahan  kering  tersebut  dicampur  hingga merata, kemudian 
ditambahkan dengan larutan ekstrak bunga telang sebanyak 75 ml 

        (30% dari berat total tepung). Adonan diaduk hingga tercampur 
       merata  antara bahan kering dengan larutan pewarna alami bunga 

        telang. Setelah itu, adonan dibungkus dengan kain saring dan 
dikukus selama 25 menit pada suhu 90-100 C. Selanjutnya adonan o

       dimasukkan dalam mesin ekstruder mie hingga diperoleh mie 
        berbentuk panjang dan keriting. Mie dikeringkan dalam oven pada 

suhu 60 C selama 2 jam.  o

 
 

  3.3.  APLIKAPLIKAASI PEWSI PEWARNA ALAMI PARNA ALAMI PADA MIE JAGUNGADA MIE JAGUNG  
  
Pada  pembuatan  mie  jagung  instan,  digunakan  campuran  tepung 

    jagung sebanyak 1  gram, tepung maizena sebanyak ,5 gram, 25 62
     dan  tepung  sebanyak ,5 gram  (perbandingan 25), mocaf 62 50:25:

serta dengan penambahan bahan pangan, yaitu sodium tripolifosfat 
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sebanyak 2,5 gram dan soda abu sebanyak 1,25 gram (perbandingan 
1% dan 0,5% dari berat total tepung). Mula-mula semua bahan kering 

  tersebut  dicampur hingga  merata, kemudian  ditambahkan  dengan 
     ekstrak  cair pewarna alami  sebanyak  75 ml  (30% dari  berat total 

       tepung). Adonan diaduk hingga tercampur merata antara bahan 
kering dengan larutan pewarna alami. Setelah itu, adonan dibungkus 

   dengan  kain  saring dan  dikukus  selama  25 menit  pada suhu  90-
100oC. Selanjutnya adonan dimasukkan dalam mesin ekstruder mie 
hingga diperoleh mie berbentuk panjang dan keriting. Mie dikeringkan 
dalam  oven  pada  suhu  60 C  selama  2  jam  hingga  diperoleh  mie o

instant. Pengaplikasian bahan padat (seperti ketela dan labu) dalam 
  pembuatan  mie  dapat dilakukan  dengan  cara dikukus  pada  suhu 

100oC selam 5 menit. Kemudian bahan yang telah dikukus tersebut a 1
       dihancurkan hingga berbentuk pasta, dan dicampurkan ke dalam 

adonan mie.  Mie jagung dengan aneka pewarna alami dapat dilihat 
pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3.3. Mie jagung dengan beberapa pewarna alami 
  
  
  
  
  
  
  

Mie jagung tinta cumi Mie jagung kluwak 

Mie jagung kayu manis Mie jagung sawi 

Mie jagung bunga telang 

Mie jagung beras hitam 

Mie jagung labu kuning 

Mie jagung jati muda 

Mie Jagung Sehat
denga...

Uploaded: 03/03/2019

Checked: 03/03/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


5151  Mie Jagung Sehat dengan Aneka Pewarna Alami  
 

PENUTUPENUTUP P 
  

       Mie jagung mempunyai potensi untuk dikembangkan dan lebih 
      disukai oleh masyarakat salah satunya dengan menggunakan 

       penambahan pewarna alami. Selain itu, pewarna alami juga 
       mempunyai komponen gizi yang tinggi sehingga dapat membuat 

     produk tersebut berperan sebagai makanan fungsional.Pewarna 
       alami dapat ditambahkan dalam bentuk ekstrak ataupun pasta. 

       Pewarna alami memiliki kestabilan yang berbeda karena adanya 
    proses pengolahan  dalam pembuatan  mie, yaitu pemanasan  dan 

proses ekstrusi. Di samping itu, pewarna alami juga dipengaruhi oleh 
pH dalam bahan baku mie. 
 

        Aplikasi pewarna alami pada produk mie jagung diharapkan dapat 
mendukung diversifikasi pangan non beras. Di samping penggunaan 
pewarna alami membuat masyarakat dari segala lapisan lebih tertarik 

      untuk mengkonsumsi mie jagung serta mendapatkan manfaat 
kesehatan yang terkandung di dalamnya. 
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DAFTADAFTAR PRODUSEN MIER PRODUSEN MIE BAHAN BAHAN LOK LOKAALL  
 
  
  

  

Lokasi 
  

 

Nama kelp 
dan  ketua  

kelp 

Produk 
Olahan 

  

1 Desa : Talakbroto Ngudi Rejeki Mei Singkong 

  Kec.  : Simo  Ketua : 
Sumardiyono 

  

  Kab. : Boyolali     

            

2 Desa  : Gunungjati   KWT Karya 
Sari 

Mei Ganyong 

  Kec. : Pagedongan    Ketua   : 
Yatimah 

  

  Kab.  : Banjarnegara     

            

3 Desa  : Wiramastra Murih Dadi  Mie ganyong 

  Kec.  : Bawang     

  Kab.  : Banjarnegara     

            

4 Desa  : Mangli Maju 
Makmur 

Tepung jagung 

  Kec. : Kaliangkrik   Jagung instant 

  Kab.  : Magelang   Marning jagung 

          Mie jagung 

            

         Karya Insan 
Mandiri 

 Nasi jagung 
mangli & ODNR 

5 5 desa : Purwosari KWT 
Purwo 
Mandiri 

 Nasi jagung 
instan 

    Kec : Wonoboyo   Tepung 
jagung 

    Kab : Temanggung    Beras analog 
 jagung, mie 

jagung 
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Lokasi 
  

 

Nama kelp 
dan  ketua  

kelp 

Produk 
Olahan 

  

  
  
  

6 6 

 
 

 
desa 

 
 

 
: 

 
 

 
Purwosari 

 
 
 
Kelp. 
Purwo 
Mandiri 

 
 
 
Macaroni 
jagung 

    Kec : Wonoboyo  Ketua : 
Marlina 

Mie jagung 

    Kab : Temanggung   Beras jagung 
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