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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bentuk produk pangan yang banyak diminati 

anak-anak hingga orang dewasa mulai dari masyarakat 

ekonomi bawah sampai atas adalah mi sebagai pengganti nasi. 

Kecendrungan ini berhubungan dengan gaya hidup dan pola 

makan masyarakat yang serba instan sebagai bentuk dampak 

modernitas kehidupan, sehingga menghendaki berbagai inovasi 

dan kemudahan dalam memperoleh makanan selain makanan 

pokok. 

Untuk mengurangi ketergantungan tepung terigu, 

beberapa bahan baku yang telah digunakan sebagai bahan 

pengganti tepung terigu diantaranya singkong, ubi jalar, tepung 

beras, sorghum, sagu, buah mangrove dan sebagainya. Semua 

bahan baku pengganti tersebut dalam pengembangannya perlu 

diperhatikan mengenai alat produksi, ketersediaan bahan baku 

baik kualitas dan kuantitasnya, serta konsistensi produk dalam 

skala yang lebih besar. 

Sampai saat ini terigu masih merupakan bahan utama 

dalam pembuatan mi, oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain 

untuk mengganti atau mengurangi penggunaan tepung terigu 

sebagai bahan utama pembuatan mi. Tepung mangrove 

merupakan pilihan yang cukup tepat sebagai bahan pencampur 

tepung terigu dalam pembuatan mi, karena memiliki kandungan 
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karbohidrat yang cukup tinggi dibandingkan dengan tepung 

yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti beras, jagung 

singkong atau sagu. 

Buah mangrove tumbuh melimpah di seluruh wilayah 

pesisir Indonesia. Buah ini belum dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat. Umumnya buah ini akan berjatuhan 

dan akan berserakan disekitar pohonnya karena belum 

dimanfaatkan dengan baik. Buah mangrove sangat mudah 

membusuk karena mengandung kadar air yang tinggi hingga 

84,76% (Manalu, 2011).  

Kelebihan dari buah mangrove jenis bakau (Rizhopora 

mucronata) yaitu, mengandung energi dan karbohidrat yang 

cukup tinggi, bahkan melampaui berbagai jenis pangan sumber 

karbohidrat yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti beras, 

jagung singkong atau sagu. Oleh karena itu, buah mangrove 

sangat tepat untuk digunakan sebagai campuran tepung terigu 

sebagai bahan baku pembuatan mi. 

Hutan mangrove selama ini hanya dikenal sebagai 

pengaman pantai dari serbuan air laut, dan yang dianggap 

berguna dari mangrove hanyalah batangnya yang bisa diproses 

menjadi arang, maka tidak heran jika tumbuhan mangrove 

kurang dilestarikan bahkan terkesan tidak dirawat karena 

masyarakat sekitar pesisir dengan cara sembarangan 

menebang pohon mangrove hanya untuk mengambil batangnya 

dan setelah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada niat dan upaya 
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melestarikan. Oleh karena itu selain digunakan sebagai 

penahan air laut mangrove dapat memberikan manfaat yang 

lebih lagi kepada manusia. Yaitu dengan cara memanfaatkan 

buahnya untuk diolah menjadi tepung, sehingga masyarakat 

akan lebih melestarikan tanaman mangrove, karena memiliki 

daya guna yang lebih selain sebagai pengaman pantai dari 

serbuan air laut.  

Penelitian sebelumya pemanfaatan tepung mangrove 

banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kue, cake 

dan roti. Sehingga penelitian tepung dari buah bakau sebagai 

bahan pencampur pembuatan mi instan perlu dilakukan guna 

mengurangi ketergantungan penggunaan tepung terigu. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka 

permasalahan yang ada adalah: 

1. Bagaimana pengaruh subtitusi tepung bakau dan tepung 

terigu terhadap karakteristik mi instan? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik fisik dan kimia dalam 

pembuatan mi instan? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pencampuran tepung mangrove 

dan tepung terigu terhadap karakteristik mi instan. 
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2. Mengetahui karakter fisik dan kimia dalam pembuatan mi 

instan 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam pemanfaatan buah bakau (Rizhopora 

mucronata), serta dapat mengembangkan tepung buah bakau 

(Rizhopora mucronata) sebagai salah satu alternatif sumber 

pangan non beras. 

 

1.5 Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini diduga penambahan tepung 

buah bakau dalam pembuatan mi instan dapat 

mempengaruhi karakteristik mi instan yang dihasilkan.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bahan Baku Pembuatan Mi Instan 

2.1.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu mempengaruhi tekstur setelah 

pemangganagan kekerasan dan bentuk dari biscuit (Widianto 

dkk, 2002). Tepung juga memegang perana penting dalam 

pembentukan cita rasa, ada dua macam tepung terigu yaitu 

terigu kuat dan lemah. Istilah kuat dan lemah menunjukkan 

kadar protein (gluten) gandumnya. Terigu kuar mengandung 

protein (gluten) yang lebih tinggi (Matz, 1978). 

Tepung gandum atau tepung terigu merupakan bahan 

dasar dalam pembuatan mi. Tepung terigu berfungsi 

membentuk struktur mi, sumber protein, dan karbohidrat. 

Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam 

pembuatan mi adalah gluten. Protein dalam tepung terigu untuk 

pembuatan mi harus dalam jumlah yang cukup tinggi supaya mi 

menjadi lebih elastis dan tahan terhadap penarikan sewaktu 

proses produksinya. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum 

(Triticum vulgare) yang digiling. Keistimewaan terigu diatantara 

serealia lainnya adalah kemampuannya membentuk gluten 

pada saat terigu dibasahi dengan air. Sifat elastis gluten pada 

adonan mi menyebabkan mi yang dihasilkan tidak mudah putus 

pada proses pencetakan dan pemasakan. Biasanya mutu terigu 

yang dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar air 14%, 
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kadar protein 8-12 %, kadar abu 0,25-0,60 %, dan gluten basah 

24-36 % (Astawan, 2005). 

 

2.1.2 Mangrove  

Mangrove berasal dari kata mengue dalam bahasa 

Portugis yang berarti tumbuhan dan grove dalam bahasa ingris 

artinya belukar atau hutan kecil. Kata mangrove digunakan 

untuk sebutan pohon atau semak yang tumbuh diantara batas 

air tertinggi saat air pasang dan batas terendah sampai diatas 

rata-rata permukaan air laut. Berdasarkan SK Dirjen kehutanan 

No.60/Kpts/Dj./I/1978, dutan mangrove diartikan sebagai hutan 

yang terdapat disepanjang pantai atau muara sungai dan 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yakni tergenang pada 

waktu pasang dan bebas genangan pada waktu surut air laut 

(Purnomo, 2002). Mangrove dapat tumbuh dan berkembang 

baik didaerah pantai yang memiliki sungai yang besar dan 

terlindung. Kemampuan khusus tumbuhan ini adalah dapat 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan ekstrim seperti kondisi 

tanah yang tergenang dan kurang stabil serta kadar garam yang 

tinggi. Pada kondisi ekstrim tersebut, beberapa jenis mangrove 

mengembangkan sistem akar napas untuk memeperoleh 

oksigen dari sistem perakarannya (Noor dkk, 2006). 

Komonitas mangrove di Indonesia dapat berupa 

konsosiasi atau asosiasi (tegakan campuran). Di Indonesia 

terdapat lima konsosiasi yaitu Avicennia, Rhizopora, Sonneratia, 



7 
 

Bruguiera, dan  Nypa. Jenis-jenis tanaman mangrove yang 

dapat dijadikan bahan makanan antara lain Padada atau Bogem 

(sonneratia caseolaris, Sonneratia alba); Api-api, Birayo 

(acrostichum aureum); Tumu, Tancang (Bruguiera sp.); dan 

Bakau (Rhizopora sp.); (Santoso dkk, 2005). 

Bunga mangrove jenis api-api mengandung banyak 

nektar yang dapat dimanfaatkan oleh lebah dan dapat diubah 

menjadi madu. Buah mangrove dapat diolah menjadi sirup 

mangrove yang mengandung vitamin C sebagai antioksidan. Di 

teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, secara tradisional telah 

mengkonsumsi beberapa jenis buah mangrove sebagai 

sayuran, seperti Rhizopora mucronata, Acrosticum aerum 

(karakas) dan Sesbania grandiflora (turi). Bruguiera gymnorrhiza 

atau buah lindur dikonsumsi dengan cara dicampurkan dengan 

nasi sedangkan buah Avicennia alba (api-api) dapat diolah 

menjadi keripik. Buah Sonneratia alba (padada) diolah menjadi 

sirup dan permen (Haryono, 2004). 

Saat ini telah dikembangkan produk pangan dari buah 

mangrove jenis Sonneratia alba berupa keripik, dodol atau cake, 

puding kue klepon dan permen. Di pantai timur Surabaya, 

masyarakat memanfaatkan buah mangrove jenis bogem atau 

Sonneratia caseolaris untuk diolah menjadi sirup. Masyarakat di 

Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sudah terbiasa 

mengkonsumsi buah mangrove dan kacang hutan sebagai 

pangan local pada waktu tertentu. Saat kondisi darurat 
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masyarakat pesisir memanfaatkan buah mangrove sebagai 

pengganti makanan pokok (Purnobasuki, 2011).  

 

2.1.3 Rhizopora mucronata (Buah Bakau) 

Nama daerah Rhizophora mucronata adalah bakau, 

bakau gundul, bakau, genjah dan bangko. Tanaman ini 

termasuk ke dalam Famili Rhizophoraceae dan banyak 

ditemukan pada daerah berpasir serta daerah pasang surut air 

laut. Tanaman bakau dapat tumbuh hingga ketinggian 35-40 m. 

Tanaman bakau memiliki batang silindris, kulit luar berwarna 

cokelat keabu-abuan sampai hitam, pada bagian luar kulit 

terlihat retak-retak. Bentuk akar tanaman ini menyerupai akar 

tunjang (akar tongkat). Akar tunjang digunakan sebagai alat 

pernapasan karena memiliki lentisel pada permukaannya. Akar 

tanaman tersebut tumbuh menggantung dari batang atau 

cabang yang rendah dan dilapisi semacam sel lilin yang dapat 

dilewati oksigen tetapi tidak tembus air (Murdiyanto, 2003).  

Tanaman bakau memiliki daun melonjong, berwarna hijau 

dan mengkilap dengan panjang tangkai 17-35 mm. Tanaman ini 

umumnya memiliki bunga berwarna kuning yang dikelilingi 

kelopak berwarna kuning-kecoklatan sampai kemerahan. 

Proses penyerbukan dibantu oleh serangga dan terjadi pada 

April sampai dengan Oktober. Penyerbukan menghasilkan buah 

berwarna hijau yang umumnya memiliki panjang 36-70 cm dan 
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diameter 2 cm. Gambar buah bakau dapat dilihat pada Gambar 

1.  (Kusmana, 2003). 

  Rhizopora sp. Termasuk dalam famili Rhizoporazceae. 

Ada tiga jenis yang tergolong dalam Rhizopora sp., R. 

mucronata, R. apiculata dan  R. stylosa. Jenis-jenis ini dikenal 

dengan nama bakau, dan merupakan jenis yang umum dan 

selalu tumbuh di hutan mangrove (Sukardjo, 2009). Taksonomi 

jenis Rhizopora sp. adalah sebagai berikut: 

Devisi  : Spermatophyte 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledonae 

Sub kelas : Dialypetalae 

Ordo  : Myrtales 

Family   : Rhizoporaceae 

Genus  : Rhizopora 

Spesies : Rhizopora sp. 

 

Gambar 1.  Buah bakau (Rhizopora mucronata) 
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 Pada umumnya pohon Rhizopora mucronata mempunyai 

tinggi mencapai 20 m, kulit batang kasar, berwarna abu-abu 

kehitaman. Daun: bentuk elip sampai bulat panjang, ukuran 10- 

16 cm, ujung meruncing dengan duri (mucronatus), permukaan 

bawah tulang daun berwarna kehijauan, berbintik-bintik hitam 

tidak merata. Karangan bunga: tersusun atas 4-8 bunga 

tunggal, kelopak 4, warna kuning gading, mahkota 4, berambut 

pada bagian pinggir dan belakang, benang sari 8. tangkai putik 

panjang 1–2 mm dengan ujung berbelah dua. Buah: bentuk 

mirip jambu air, ukuran 2-2,3 cm, warna hijau kekuningan, 

hipokotil silindris berdiameter 2-2,5 cm, panjang dapat mencapai 

90 cm, dengan permukaan berbintik-bintik, warna hijau 

kekuningan. Akar: tunjang. Habitat: tanah berlumpur dalam dan 

sedikitberpasir (Tomlinson, 1986). 

 Secara alami buah mangrove mengandung senyawa anti 

nutrisi yaitu tanin dan HCN sehingga harus direduksi sampai 

batas aman untuk makanan. Menurut (Awika dkk, 2009) kadar 

tanin yang tinggi dalam bahan makanan menyebabkan rasa 

pahit dan dapat membentuk ikatan komplek dengan protein 

sehingga mengganggu aktivitas enzim pencernaan yang 

berakibat menghambat pertumbuhan. Batas aman kandungan 

tanin dalam bahan makanan adalah 560mg/kg berat badan/hari. 

HCN merupakan senyawa yang berbahaya karena dalam dosis 

0,5-3,5 mg/kg berat badan dapat mematikan manusia. Batas 

aman kandungan HCN dalam makanan sebesar 50 ppm 
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(Baskin dan Brewer, 2006).   Beberapa penelitian telah 

dilakukan dalam rangka mengurangi tanin dan HCN antara lain 

(Sulistyawati dkk, 2012) menyatakan bahwa penepungan buah 

bakau pada suhu 700C setelah dilakukan perendaman dengan 

larutan 30% abu sekam selama 24 jam, dihasilkan tepung 

dengan kadar tanin 0,192% dan kadar HCN 3,375ppm. 

Kandungan nutrisi dari beberapa spesies tumbuhan mangrove 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Tanin dan HCN merupakan senyawa yang mudah larut 

dalam air dingin dan meningkat kelarutannya apabila 

dipanaskan. Beberapa artikel menyatakan bahwa pemisahan 

tanin dan HCN dilakukan dengan perebusan atau penambahan 

air panas. Amilum tidak larut dalam air dingin tetapi larut 

didalam air panas. Pada pemanasan > 800C terjadinya 

gelatinisasi pada pati menyebabkan granula pati pecah yang 

mengakibatkan sifat amilum berubah (Winarno, 2004). 
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Tabel 1. kandungan nutrisi dari beberapa spesies tumbuhan 

mangrove 

 

Sumber: (Bunypraphatsara et al.,  2002) 
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2.1.4 Tepung Rhizopora mucronata (Buah Bakau) 

Tepung adalah partikel padat, berbentuk butiran halus 

atau sangat halus tergantung pemakaiannya. Pembuatan 

tepung dikarenakan umursimpan produk olahan tepung lebih 

lama karena kandungan kadar air yang semakin rendah, dapat 

diaplikasikan untuk berbagai produk olahan, serta biaya 

transportasi yang lebih rendah. Tepung juga dapat digunakan 

sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan atau sebagai 

bahan tambahan makanan (Primasti, 2010). 

Cara mengolah buah bakau yang tepat untuk menjadi 

tepung yaitu mengupas kulit buah bakau terlebih dahulu, 

kemudian buah bakau dibelah untuk menghilangkan bagian 

tanin yang mirip kapas kecil berwarna putih dan lengket. Jika 

bagian ini tidak dihilangkan, maka seluruh buah bakau yang 

akan diolah akan berwarna biru keunguan dan akan tercium bau 

mirip tembakau sehingga tidak enak pada saat dikonsumsi. 

Setelah itu, buah bakau terlebih dahulu direndam dalam air 

tawar selama tiga hari. Setiap hari saat pagi dan sore, air 

rendaman buah bakau harus diganti untuk menghilangkan getah 

yang menempel. Setelah tiga hari direndam, buah bakau 

direbus dan  siap digunakan untuk makanan apa saja. 

Perendaman dan perebusan dapat menginaktifkan enzim. 

Selain itu juga dapat mengurangi dan menghilangkan kadar 

jenis tanin dan HCN yang ada pada buah bakau yang dapat 

menjadi racun bagi tubuh. Setelah itu, buah bakau kemudian 
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diolah menjadi tepung. Selanjutnya tepung buah bakau dapat 

digunakan sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam 

pembuatan beraneka macam kue. Untuk mendapatkan nilai gizi 

yang lebih banyak, dalam pengolahan tepung buah bakau 

tersebut juga dapat ditambahkan bahan makanan lain. 

Sehingga dengan mengkonsumsi olahan dari buah bakau, 

kebutuhan gizi harian kita terutama karbohidrat dapat tercukupi 

(Wieke, 2011). 

 

2.2 Bahan-Bahan Pembantu 

2.2.1  Air 

Penambahan air dalam adonan berfungsi untuk 

membentuk konsistensi adonan yang diinginkan. Umumnya air 

yang ditambahkan dalam pembuatan mi antara 30-35% (Bhusuk 

dan Rasper, 1994).. 

Air merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh, 

air merupakan komponen utama dari semua struktur sel dan 

sangat berperan pada proses metabolisme dan reaksi kimia 

dalam tubuh. Kandungan air badan manusia sekitar 60-70% 

atau sekitar 47 liter per orang dewasa. Setiap hari sekitar 2,5 

liter harus diganti dengan air yang baru. Diperkirakan dari 

sejumlah air yang harus diganti tersebut 1,5 liter berasal dari air 

minum dan sekitar 1 liter berasal dari bahan makanan yang 

dikonsumsi. Manusia mungkin dapat tahan hidup tanpa 
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makanan selama lebih dari 2 bulan, tetapi akan mati dalam 

waktu kurang seminggu bila tidak minum (Susanto dkk, 1994). 

 

2.2.2 Garam (NaCl) 

Garam memiliki peranan penting dalam pembuatan mi 

instan. Menurut sunaryo (1995) garam yang umum digunakan 

NaCl, dimana garam NaCl yang diperlukan adalah 

kemurniannya. Penggunaan garam 1-2% dari berat tepung akan 

meningkatkan kekuatan lembaran adonan dan mengurangi 

kelengketan. Fungsi garam itu sendiri adalah: 

a) Memberi rasa 

b) Memperkuat tekstur mi 

c) Membantu reaksi antara glutenin dan karbohidrat 

(meningkatkan elastisitas fleksiblitas mi) 

d) Mengikat air 

e) Menghambat aktivitas enzim protease dan amilase 

sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak 

mengembang secara berlebihan 

Garam berfungsi dalam tiga peranan penting, diantaranya 

yang paling penting adalah mempererat dan memperkuat efek 

gluten pada adonan, dimana terdapat efek langsun interaksi 

garam dengan protein tepung. Fungsi kedua adalah 

meningkatkan rasa dan tekstur dari mi, dimana sudah terbukti 

bahawa garam dapat meningkatkan rasa dimulut dan 

menurunkan diwaktu pemasakan, melembutkan tekstur, dan 
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meningkatkan elastisitas. Fungsi ketiga adalah garam dapat 

menurunkan reaksi oksidasi pada warna dan kerusakan pada 

suhu yang tinggi sehingga memperpanjang umur simpan 

(Fujaya, 2007). 

 

2.2.3 CMC 

Karboksi metil selulosa memiliki sifat higroskopis, mudah 

larut dalam air, dan membentuk larutan koloid. Dalam 

pembuatan mi, CMC berfungsi sebagai pengembang. Bahan ini 

dapat mempengaruhi sifat adonan, memperbaiki ketahanan 

terhadap air, dan mempertahankan keempukan selama 

penyimpanan. 

CMC juga digunakan untuk menghasilkan mi yang 

elastis dan tidak mudah hancur saat dimasak. CMC berfungsi 

sebagai stabilizer yang mengendalikan berpindahnya air dalam 

adonan mi pada saat dimasak, sehingga adonan mi menjadi 

“kompak”. CMC juga berfungsi untuk mencegah terjadinya 

sinerisis (pecahnya gel akibat perubahan suhu). Agar aman, 

gunakan CMC yang termasuk ke dalam kriteria food grade 

(Yuyun dkk, 2005). 

Jumlah bahan pengembang yang ditambahkan berkisar 

antara 0,5-1,0 % dari berat tepung terigu, tergantung dari jenis 

terigu. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan tekstur 

mi yang terlalu keras dan kaya rehidrasi mi menjadi kurang 

(Astawan, 2008). 
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2.3 Mi Instan 

Mi instan merupakan produk makanan yang sangat 

banyak diproduksi di Indonesia. Metode penyiapannya 

sederhana, pengemasannya yang menarik serta rasanya yang 

lezat sehingga mi instan merupakan makanan yang sangat 

sesuai sebagai makanan pengganti terutama di Asia (Schlucde, 

1992). 

Dalam Standar Nasional (SNI) nomor 3551-1994, mi 

instan didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat 

dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan makanan 

lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, berbentuk 

khas dan siap dihidangkan setelah dimasak atau disedu dengan 

air mendidih paling lama 4 menit. Mi instan umumnya dikenal 

sebagai ramen. Mi ini dibuat dengan beberapa tahapan proses 

setelah diperoleh mi segar. Tahapan-tahapan tersebut yaitu 

pengukusan, pembentukan, dan pengeringan. Kadar air mi 

instan umumnya mencapai 5-8 % sehingga memiliki daya 

simpan yang lama (Astawan, 2008). Syarat mutu mi instan 

dapat dilhat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Syarat mutu mi instan SNI 3551-2012 

(Badan Standart Nasional, 2012) 

Berdasarkan pengolahannya mi dapat dikelompokkan 

menjadi empat macam yaitu mi mentah (Raw Chinese noodle), 

mi basah (boiled noodle), mi kering (steam and fried noodle), 

dan mi instan (insatan noodle). Mi instan adalah mi yang sudah 
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tergelatinisasi, sehinnga untuk menghidangkannya cukup 

ditambah air panas saja (Kim, 1996). 

 

2.4 Proses Pembuatan Mi Instan 

Mi instan biasanya biyasanya dibuat dari tepung terigu, 

pati, air, garam atau kan-sui (campuran garam alkali dengan 

sodium karbonat, potassium karbonat, dan sodium fosfat), serta 

bahan untuk memperbaiki tekstur dan rasa mi. Akan tetapi, 

penambahan tepung lain juga dapat dilakaukan untuk 

memberikan type spesifik pada mi instan. Berikut ini adalah 

tahapan pembuatan mi instan: 

a. Pencampuran 

Tahap pencampuran bertujuan untuk menghasilkan 

campuran yang homogen, menghidrasi tepung dengan air, dan 

membentuk adonan dari jaringan gluten, sehingga adonan 

menjadi elastis dan halus, dapat dilihat pada Gambar 2. Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam proses pencampuran adalah 

jumlah air yang ditambahkan, suhu adonan, dan waktu 

pengadukan. Air yang ditambahkan sekitar 28-38% dari bobot 

tepung. Jika air yang ditambahkan kurang dari 28%, adonan 

menjadi keras, rapuh dan sulit dibentuk menjadi lembaran. Jika 

air yang ditambahkan lebih dari 38%, adonan menjadi basah 

dan lengket (Badrudin, 1994) 
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Gambar 2. Proses pencampuran 

 

b. Pembentukan lembaran 

Proses pembentukan lembaran bertujuan untuk 

menghaluskan serat-serat gluten dan membuat adonan menjadi 

lembaran. Hal ini dilakukan dengan jalan melewatkan adonan 

berulang-ulang di antara dua roll logam. Faktor yang 

mempengaruhi proses ini adalah suhu dan jarak antara roll. 

Suhu yang baik adalah sekitar 37oC, jika kurang 37oC maka 

adonan akan menjadi kasar dan pecah-pecah, sehingga mi 

mudah patah. Hasil akhir yang diharapkan adalah lembaran 

adonan yang halus dengan arah jalur serat yang searah, 

sehingga dihasilkan mi yang elastis, kenyal, dan halus 

(Badrudin, 1994). dan selanjutnya dipotong untaian-untaian 

pada panjang tertentu, sehingga dalam keadaan kering 
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menghasilkan berat standar (Matz, 1984). Proses pembeuatan 

lembaran dan untaian mi dapat dilihat pda Gambar 3. 

 

Gambar 3. Proses pembentukan lembaran dan helaian mi 

 

c. Pengukusan 

Pengukusan dilakukan untuk tujuan agar pati yang ada 

didalam mi tergelatinisasi sehingga mi yang dihasilkan menjadi 

produk instan. Selain itu juga bertujuan agar tidak ada padatan 

yang terlarut pada air rebusan dan bentuk mi tetap bisa 

dipertahankan. Pada pengukusan akan terjadi gelatinisasi 

sebagian pati koagulasi gluten, sehingga dengan penyerapan 

air oleh gluten akan meningkatkan kekenyalan mi (Hayakawa, 

1985). Hal ini diakibatkan ikatan hydrogen terputus sehinga 

rantai ikatan kompleks antara pati dan gluten lebih rapat. Pada 

waktu sebelum dilakukan pengukusan ikatan lunak dan 

fleksibel. Setelah dilakukan pengukusan ikatan menjadi keras 

dan kuat. Proses pengukusan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Proses pengukusan 

 

d. Pengovenan 

Pengovenan bertujuan untuk mengubah adonan yang 

mentah menjadi produk yang ringan, dan mudah dicerna, dapat 

dilihat pada Gambar 5. Pada awal pengovenan, pengembangan 

volume merupakan pengaruh fisik yang murni dari panas dari 

panas terhadap gas CO3 terjebak sehingga meningkatkan 

tekanan. Selama pemanggangan penetrasi panas terjadi 

dibagian bawah dan di atas. Penetrasi panas dibagian tengah 

berjalan lambat sehingga memudahkan terbentuk rongga udara 

dan pembentukan struktur crumbh (Fellow, 2000). 
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Gambar 5. Proses pengovenan 

Berikut adalah beberapa hasil terbaik pada penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan sebagai subtitusi tepung terigu. 

Pertama subtitusi dengan tepung mocaf dapat dilihat pada tabel 

Tabel 3. Kedua subtitusi dengan tepung sorgum dapat dilihat 

pada Tabel 4.  
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Tabel 3. (Uji Karakteristik Mi Instan Berbahan-Baku Tepung 

Terigu dengan Substitusi Mocaf) (Fajrin, 2013). 

 

Keterangan: 

A1B2: tepung terigu 75% : tepung mocaf 25% dengan CMC1% 

A2B1: tepung terigu 65% : tepung mocaf 35% dengan CMC 5% 

 

 

 



25 
 

Tabel 4. (Uji Karakteristik Fisik, Kimia Dan Organoleptik Mi  

Instan Menggunakan Tepung Sorgum (Shorgum bicolor (L) 

Moench) Sebagai Bahan Baku Subtitusi Terigu) (Putri, 2015). 

 

Keterangan: 

A1B2: 75% tepung terigu : 25% tepung sorgum, suhu 60oC 

A2B1: 65% tepung terigu : 35% tepung sorgum, suhu 50oC 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni 

2015 di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil 

Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 

Brawijaya – Malang. 

 

3.2 Bahan Dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam 

proses pembuatan mi instan :  

1. Tepung terigu 

2. Tepung buah bakau 

3. Garam 

4. Air 

5. CMC (Carboxyil Metil Cellulosa) 

Bahan pelengkap yang digunakan  

1. Tepung tapioka 

 

3.2.2 Alat  

  Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan mi 

instan :  

1. Timbangan digital   
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2. Gelas ukur  

3. Sendok   

4. Baskom   

5. Pisau  

6. Pencetak mi   

7. Nampan  

8. Panci  

9. Wadah plastik  

10. Kompor  

11. Loyang aluminium  

12. Oven  

13. Plastic klip  

 

3.2.3 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan Rancangan Percobaan 

dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial yang 

terdiri dari dua faktor, yakni pada faktor pertama terdiri dari 3 

level yaitu formulasi tepung terigu dan tepung bakau dengan 

komposisi tertentu. Sedangkan faktor kedua terdiri dari 2 level 

yaitu suhu pengeringan. Sehingga dengan 2 faktor tersebut 

akan diperoleh 6 kombinasi. Selain kombinasi-kombinasi 

tersebut terdapat kontrol, yaitu hanya menggunakan tepung 

terigu. Dari berbagai kombinasi tersebut akan dilakukan 

pengulangan masing-masing sebanyak 3 kali pengulangan, 

sehingga akan diperoleh 24 unit percobaan. Selanjutnya data 
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yang diperoleh dari hasil pengamatan akan dilakukan analisa 

dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) serta standart 

deviasi untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan. 

Perlakuan yang akan dicoba adalah :  

(1) Formulasi tepung terigu : tepung bakau (A) yang terdiri dari 

3 level yaitu: 

 A0 = Tepung terigu 100% tepung bakau 0% 

 A1 = Tepung terigu 75% tepung bakau 25% 

 A2 = Tepung terigu 65% tepung bakau 35% 

 A3 = Tepung terigu 55% tepung bakau 45% 

(2) Suhu pengeringan (B) yang terdiri dari  

 B1 = 60oC 

 B2 = 70oC 

Dari dua faktor tersebut maka dapat diperoleh kombinasi 

perlakuan seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kombinasi perlakuan formula tepung terigu dan tepung 

bakau 

Formulasi 
Suhu 

B1 (60oC) B2 (70oC) 

A0(100:0) 

A1 (75:25) 

A2 (65:35) 

A3 (55:45) 

A0B1 

A1B1 

A2B1 

A3B1 

A0B2 

A1B2 

A2B2 

A3B2 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1 Prosedur Pembuatan Mi Instan 

Pembuatan mi instan dilakukan dengan tahap 

pencampuran, pengadonan, pembentukan lembaran, 

pengukusan dan pengovenan. Proses pembuatan mi instan 

ditampilkan pada Gambar 6. 

1. Pencampuran  

 Pada tahap ini adalah dengan mencampurkan bahan-

bahan yang digunakan, yaitu tepung terigu, tepung sorgum, 

garam, air, CMC (0,5% dan 1%).  Sebelumnya bahan-

bahan tersebut sudah disiapkan dan ditentukan massa nya 

terlebih dahulu sesuai dengan formula yang digunakan. 

Formula yang digunakan adalah dengan didasarkan pada 

total bahan sebesar 300 gr. Setelah bahan diukur 

massanya maka, masing-masing bahan dijadikan satu dan 

dicampur pada baskom. Setelah semua bahan menjadi satu 

maka dilakukan pengadukan selama 10 menit. Tahap ini 

bertujuan untuk pembentukan gluten dan distribusi bahan-

bahan agar homogen.  

2. Pengadonan 

 Bahan-bahan tersebut dicampur secara perlahan 

dengan tangan ataupun sendok hingga semua bahan 

tercampur dengan sempurna dan hingga terbentuk adonan. 

Adonan tersebut “diuleni” hingga menjadi adonan yang 

tidak lengket atau kalis. Pengadonan dapat dilakukan 
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dengan cara menekan-nekan adonan dalam baskom. 

Setelah itu, adonan yang kalis ditutup dengan plastik dan 

didiamkan ± 15 menit. 

3. Pembentukan Lembaran  

 Setelah adonan tercampur dengan baik dan kalis, 

maka segera dilakukan proses pembentukan lembaran 

dengan menggunakan alat pembentuk mi. Pembentukan 

lembaran ini bertujuan untuk menghaluskan serat-serat 

gluten dalam roll-press serat-serat gluten yang tidak 

beraturan segera ditarik memanjang dan searah oleh 

tekanan antara dua roller. Ketika pembentukan lembaran ini 

sebaiknya tidak dilakukan pada suhu dibawah 25oC. Hal 

tersebut menyebabkan lembaran pasta mi akan pecah dan 

kasar. Mutu lembaran pasta akan menghasilkan mi yang 

mudah patah. Tebal akhir pasta kira-kira sekitar 1,2-2 mm. 

4. Pembentukan Untaian Mi 

Setelah adoanan berbentuk lembaran, proses 

selanjutnya adalah pembentukan untaian mi. Pada tahap ini 

juga dengan menggunakan alat, yakni pencetak mi. Pada 

tahap ini akan dihasilkan mi mentah yang akan dapat diolah 

menjadi berbagai macam produk olahan mi seperti mi 

basah matang dan mi instan. Lalu adonan yang terbentuk 

lembaran dipotong memanjang dengan lebar 1-2 mm 

dengan roll pemotong mi, selanjutnya dipotong melintang 
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pada panjang tertentu, sehingga dalam keadaan kering 

menghasilkan berat standar.  

5. Pengukusan  

 Proses selanjutnya setelah pembentukan untaian mi 

adalah pengukusan, pada proses ini dilakukan pengukusan 

selama 10 menit. Pada proses ini terjadi gelatinisasi dan 

koagulasi gluten sehingga dengan terjadinya dehidrasi air 

dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mi. 

Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hydrogen sehingga 

rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat. Pada 

waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan fleksibel 

tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat.  

 

6. Pengovenan  

 Setelah mi dikukus, mi didinginkan pada suhu ruang. 

Selanjutnya dilakukan pengovenan pada suhu 60oC selama 

16 jam untuk dilakukan pengeringan secara sempurna 

sehingga menjadikannya produk yang kering dan renyah. 

Mi instan yang diperoleh dengan cara pengeringan memiliki 

kandungan lemak yang rendah dan umur simpan juga lebih 

lama karena berhubungan dengan ketengikan akibat 

adanya sedikit lemak dalam produk.  
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Tepung 

Buah Bakau

Tepung 

Terigu

Tepung Komposit

CMC 0,5%

Garam 2%

Air 50 % berat bahan

Pengadonan

Pembentukan lembaran

Pembentukan untaian 

mie

Pengukusan ± 10 menit

Didinginkan dengan 

cara diangin-anginkan

Dioven pada suhu (B1) 

60
o
C dan (B2) 70

o
C± 16 

jam

Mie instan

Pengamatan 

 -Sifat Fisik 

 -Sifat Kimia

 -organoleptik

 Dicampur dengan perbandingan

(75:25)% (65:35)% (55:45)%

 

Gambar 6. Diagram alir proses pembuatan mi instan 



33 
 

3.4.2 Pengamatan 

 Pengamatan penilitian dilakukan dengan melihat 

parameter mutu mi instan, yaitu sifat fisik, sifat kimia. Sifat fisik 

mi instan meliputi: koefisien ekspansi volume, pemuaian 

volume, daya serap air, panas spesifik. Sifat kimia mi instan 

meliputi: kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar 

karbo hidrat. Sedangkan pada sifat organoleptik pada mi instan 

meliputi : rasa, aroma, tekstur dan warna. Pada perlakuan 

terbaik akan dibanding dengan mi kontrol yakni pembuatan mi 

instan tanpa menggunakan tepung buah bakau. 

 

3.4.3 Sifat Fisik  

1. Koefisien Ekspansi Volume 

 Pengukuran koefisien ekspansi volume dimulai dari 

pengukuran suhu dan volume awal mi yang telah dikukus. 

Selanjutnya dilakukan pengovenan pada mi dengan suhu 60oC 

selama 16 jam. Maka akan dihasilkan mi instan, dan dilakukan 

pengukuran suhu dan volume akhir.   

 Dari data tersebut dapat dicari nilai koefisien ekspansi 

volume dengan menggunakan persamaan berikut :  

∆V = β . Vo . ∆T…………………………………………(1)  

Dimana:  

∆V  = selisih volume awal dan selisih volume akhir 

Β = nilai koefisien ekspansi volume 

Vo = Volume awal 

∆T = selisih suhu awal dan akhir produk 
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2.  Pemuaian Volume 

Menurut Naga (2011), pemuaian volume mi matang 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini, 

dimana data yang digunkan adalah volume mi instan dan suhu 

pemasakannya, sehingga dihasilkan besarnya nilai pemuaian 

volume. 

 Persamaan Pemuain Volume : 

 𝑉𝑡 =  
Vo.𝑇

273.15
…………………………………….(2)  

Dimana:  

Vt = nilai pemuaian volume 

Vo = Volume awal 

T = suhu pemasakan 

 

3. Panas Spesifik 

Nilai panas spesifik diperoleh dari besar nilai kadar 

karbohidrat, kadar protein, kadar lemak, kadar abu dan kadar 

air. Berikut persamaan panas spesifik  

 

Cp = 1.424 Kkarbo + 1.549 Kprot + 1.675 Klemak + 0.837 Kabu + 

4.187 KAir…………………….(3) 
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4. Daya Patah dan Daya Putus 

 Pengujian daya patah menggunakan alat Force Gauge 

dengan meletakkan sampel pada posisi horizontal, kemudian 

ditusuk dengan jarum/spindel dengan ukuran tertentu, sampel 

ditusuk hingga batas garis pada spindel dan hingga display 

pada alat menunjukkan angka konstan dan angkanya dicatat 

dan dilakuakan perhitugan dengan rumus dibawah ini: 

Daya Patah =  
M

A
 (N/m)…………………………………(4) 

M = F x r   

M = m x g x r 

A = t x l   

Dimana: 

M = momen gaya (N.m) 

F = gaya (N) 

m= beban/massa (kg) 

g= gaya gravitasi (10 m/s2) 

r = jarak antara ujung penjepit dengan ikatan tali 

penggantung  

     beban, 10-2m 

A= luas permukaan bagian yang patah/bagian yang dijepit 

(m2) 

t= tebal sampel (m) 

l= lebar penjepit 

 Pengujian ini hampir sama dengan uji tekstur, namun 

perbedaannya adalah cara peletakan sampel dan tempat 
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dimana sampel ditusuk dengan spindel.  Sedangkan pada 

pengujian daya putus dilakukan dengan menggunakan 

Tansile Strenghth Instrument. Pada analisis ni dalam proses 

pengolahan data dibantu dengan computer. Sampel yang 

digunakan dalam analisa ini harus memiliki panjang minimal 

7cm dengan ketebalan yang seragam. Sebelum diujikan  

sampel terlebih dahulu direbuh kemudian diuji. Sampel satu 

persatu ditautkan pada batang penarik secara vertical. Dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

Daya Putus =
berat  beban

luas  penampang  sampel
 

(g/cm3)………………………………(5) 

5. Daya Serap Air 

Pengukuran daya serap air (DSA) dilakukan dengan 

prosedur pengambilan sampel sebanyak 5 gram yang telah 

diketahu kadar airnya. Selanjutnya dimasukkan pada air 

yang mendidih selama 5 menit. Kemudian sampel diangkat 

dan ditiriskan selama 10 menit. Selanjutnya sampel diukur 

massanya. Prinsip daya serap air adalah selisih antara 

massa sampel setelah rehidrasi (b) dan massa sampel 

sebelum rehidrasi (Yuwono dan Susanto, 1998). 

Persamaan Daya Serap Air : 

 DSA =
𝑏

𝑎
 𝑥 100 %...................................................(6) 

 Dimana: 

 b = massa sampel setelah rehidrasi 

 a =  massa sampel sebelum rehidrasi  
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6. Rendemen 

 Rendemen adalah persentase produk yang didapat dari 

membandingkan berat awal bahan dengan berat akhir. 

Sehingga dapat diketahui kehilangan beratnya pada proses 

pengolahan. Rendmen didapatkan dengan cara (menghitung) 

menimbang berat akhir bahan yang dihasilkan dari proses 

dibandingkan dengan berat bahan awal sebelom mangalami 

proses. Persamaan rendemen dapat ditulis sebagai berikut: 

Rendemen =
𝑑

𝑐
 𝑥 100 %............................................(7) 

Dimana: 

d = Produk akhir 

c = Bahan baku utama  

 

3.4.4 Sifat Kimia 

1. Kadar Air 

Pertama-tama cawan aluminium dikeringkan didalam oven 

selama 15 menit dan didinginkan di dalam destikator selama 10 

menit dan ditimbang massanya. Massa sampel diukur sebanyak 

5 gram, dan dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 105oC selama 6 jam, atau jika 

massa telah mencapai massa konstan. Selanjutnya cawan 

dikeluarkan dan didinginkan dalam destikator selama 15 menit 

dan diukur massanya. Berikut adalah persamaan kadar air :  

% Kadar Air =
𝑤𝑎−𝑤𝑏

𝑤𝑎
x 100 %.........................................(8) 



38 
 

  Dimana : 

  wa = massa sampel awal (g) 

  wb = massa sampel akhir (g) 

 

2. Kadar Abu 

Cawan porselen dikeringkan ke dalam tanur dengan 

suhu 400-600 oC dan didinginkan ke dalam destikator, 

selanjutnya sampel diukur massanya sebanyak 5 gram dan 

diletakkan pada cawan porselen. Selanjutnya sampel 

diarangkan di atas nyala pembakar hingga tidak ada asap dan 

diabukan dalam tanur listrik pada suhu 400-600 oC hingga 

pengabuan sempurna dengan ditunjukkan terbentuk abu 

berwarna putih, sesekali pintu tanur dibuka sedikit, agar oksigen 

dapat masuk. Sampel didinginkan ke dalam destikator dan 

diukur massanya. Berikut adalah persamaan Kadar Abu : 

Kadar Abu =  
W1 - W2

W
 x 100 %...................................(9) 

  Dimana : 

  W  = massa sampel sebelum diabukan (g) 

  W1  = massa sampel dan cawan setelah 

diabukan (g) 

  W2 = massa cawan kosong (g) 

3. Kadar Lemak 

Labu lemak dikeringkan dalam oven terlebih dahulu 

sebelum digunakan pada suhu 105oC selama 20 menit dan 

didinginkan dalam destikator dan diukur massanya. Selanjutnya 
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sampel disiapkan dengan massa 5 gram dan dibungkus dengan 

kertas saring. Setelah itu dimasukkan ke dalam alat ekstraksi 

(soxhlet) yang telah berisi pelarut heksana sebanyak 40 ml. 

Dilakukan refluk minimal selama 5 jam dan pelarut yang ada di 

dalam labu lemak dimasukkan dalam destilasi. Selanjutnya labu 

lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven 

dengan suhu 105 oC hingga beratnya konstan dan didinginkan 

dalam destikator selama 15 menit. Selanjutnya diukur 

massanya. Berikut ini adalah persamaan kadar lemak : 

% Kadar Lemak =  
a−b

c
x 100 %...........................................(10)   

  Dimana : 

  a = massa labu dan massa akhir (g) 

  b = massa labu kosong (g) 

  c = massa sampel awal (g) 

 

4. Kadar Protein Metode Mikro-Kjeldahl(AOAC, 1990) 

 Sampel diukur massanya sebesar 100-500 gram 

selanjutnya dimasukkan dalam tabung destruksi. Selanjutnya 

ditmbahkan ½ tablet dan 20 ml H2SO4 pekat dan dilakukan 

destruksi hingga warna berubah menjadi hijau muda jernih 

selanjutnya ditunggu hingga dingin. Selanjutnya ditambahkan 50 

ml aquades dan larutan NaOH 45 % hingga warna menjadi 

coklat keruh dan didinginkan dalam destikator. Destilat 

ditampung dalam elenmeyer yang telah diisi dengan 20 ml 

H3BO3 3% dan 3 tetes indikator. Selanjunya destilat dilakukan 



40 
 

titrasi dengan HCl 0,1 N hingga warna berubah seperti semula. 

Kadar protein dapat dihitung dari persamaan berikut : 

N  % =

 
m HCl  x N HCl  x 14.008

massa  sampel  (mg )
x 100 %................................................(11)

  

% Protein = % N x 6.25   

 

5. Kadar Karbohidrat (by difference)  

 Perhitungan kadar karbohidrat dapat diperoleh dari 

rumus berikut: 

Karbohidrat = 100% - (Kprotein+Kair+Kabu+Klemak)……………..(12) 

3.4.5 Sifat Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan panelis terhadap produk. Pada pengujian ini ada 20 

orang panelis yang memberikan penilaiannya berdasarkan 

tingkat kesukaannya terhadap produk meliputi warna, aroma, 

dan rasa. Pengujian yang dilakukan adalah menggunakan 

metode hedonik (uji kesukaan) dengan skala penilaian 1-5 yaitu 

(1) sangat tidak suka (2) tidak suka(3) agak suka (4) suka (5) 

sangat suka. 
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3.4.6 Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik, 

digunakan metode indeks efektifitas dengan prosedur 

pembobotan sebagai berikut : 

a. Menggunakan parameter fisik, kimia dan organoleptik 

sebagai dasar pembobotan. 

b. Memberikan bobot nilai pada setiap parameter masing-

masing kelompok. Bobot nilai yang diberikan sesuai dengan 

tingkat kepentimgan setiap parameter dalam 

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang 

dievakuasi oleh panelis. Berikut adlah persamaan 

pembobotan :  

 

Pembobotan =  
Nilai  total  setiap  parameter

Nilai  total  perlakuan
  

……………………….(13) 

c. Menghitung nilai efektifitas (NE) dengan rumus  

NE =

 
Np−Nt

Ntp −Ntj
…………………………………………………..(14)    

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin 

baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 

tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter 

dengan rerata semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi 

sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 
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d. Menghitung nilai produk (NP) yang diperoleh dengan 

rumus  

NP = NE x bobot………………………………….(15)  

e. Nilai produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok dijumlahkan. Perlakuan yang memiliki nilai NP 

tertinggi adalah kelompok terbaik dalam kelompok 

parameter. Perlakuan terbaik dipilih dari kombinasi yang 

memiliki nilai perlakuan (NP) tertinggi.  
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengamatan Sifat Fisik 

4.1.1 Koefisien Ekspansi Volume 

 Hasil dari pengamatan koefisien ekspansi volume dapat 

dilihat pada Gambar 3. Diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat 

pada pencampuran tepung terigu dengan tepung buah bakau 

55% berbanding 45% dengan suhu 70oC dengan nilai 0,0827 

β/oC. sedangkan nilai paling rendah terdapat pada 

perbandingan 65% berbanding 35% dengan suhu 60oC.  

 

Gambar 7. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai koefisen ekspansi volume 

  
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari koefisien ekspansi volume dapat dilihat 
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rasio tepung terigu dengan tepung buah bakau serta interaksi 

antara rasio dengan tepung buah bakau menunjukkan bahwa 

tidak adanya interaksi yang  nyata. Hal in disebabkan semua 

perlakuan rasio tidak berpengaruh terhadap nilai koefisien 

ekspansi folume.  

Dari Gambar 7, dapat dilihat bahwa semakin banyak 

persentase dari tepung buah bakau cenderung semakin besar 

pula nilai koefisien ekspansi volumenya. Dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi berada pada rasio tepung terigu 55% 

berbanding dengan 45% tepung buah bakau, dan nilai paling 

rendah terdapat pada perbandingan antar tepung terigu 65% 

dengan tepung buah bakau 35%. Menurut Beiser (1996), pada 

saat suhu suatu bahan berubah, ukuran (dimensi) bahan 

tersebut juga ikut berubah. Pada saat suhu padatan atau 

cairan berubah selama selang suhu tertentu ΔT, maka volume 

juga akan berubah sebanding dengan selang waktu tersebut 

ΔV. 

 

4.1.2 Pemuaian Volume 

 Hasil dari pengamatan pemuaian volume dapat dilihat 

pada Gambar 8. Dari grafik pada Gambar 8 dapat diketahui 

bahwa nilai pemuaian volume tertinggi pada rasio tepung terigu 

75% berbanding tepung buah bakau 25% menggunakan suhu 

70oC dengan nilai pemuaian volume 1664,57 cm3. Sedangkan 

nilai yang paling rendah pada rasio tepung terigu 55% 
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berbanding tepung buah bakau 45% menggunakan suhu 60oC 

dengan nilai pemuaian volume 1414,34 cm3.  

 

Gambar 8. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai pemuaian volume 
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sehingga mi mampu mengembang lebih besar dibanding 

dengan mi pada perlakuan rasio tepung buah bakau yang lebih 

banyak. 

Dari grafik pada Gambar 8, dapat dilihat bahwa 

semakin banyak rasio tepung terigu cenderung semakin besar 

nilai pemuaian volumenya dan sebaliknya. Hasil pemuaian 

volume yang paling tinggi terdapat pada rasio tepung terigu 

75% berbanding 25% tepung buah bakau dengan suhu 70oC, 

sedangkan nilai pemuaian volume paling rendah terdapat pada 

rasio tepung terigu 55% berbanding 45% tepung buah bakau 

dengan suhu 60oC. Hal ini terjadi dikarenakan kandungan pati 

dari tepung terigu yang memiliki pati hingga 80% dari total 

protein dalam tepung, sedangkan pada tepung bakau 

kandungan pati tidak ada.  

Adanya pati pada tepung terigu membuat mie lebih 

mengembang dibandingkan tepung bakau. Pati memiliki 

kemampuan menyerap air karena molekul pati mempunyai 

jumlah gugus hidroksil yang besar. Sifat dasar dari granula pati 

adalah kemampuannya mengembang dan menghasilkan pasta 

kental bila dipanaskan di atas suhu gelatinisasinya (De Man. 

1999). Sehingga semakin banyak rasio tepung terigu maka 

akan semakin besar pula nilai pemuaian volumenya. Suhu 

pengovenan juga berpengaruh pada nilai pemuaian volume. 

Semakin besar suhu pengovenan akan membuat mi menjadi 
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lebih kering dan susut. Sehingga waktu dilakukan perebusan 

akan menyerap air lebih banyak dan lebih mengembang. 

 

4.1.3 Panas Spesifik 

Hasil dari pengamatan panas spesifik dapat dilihat pada 

Gambar 9. Dari grafik pada Gambar 9 dapat diketahui bahwa 

nilai panas spesifik tertinggi pada rasio tepung terigu 55% 

berbanding tepung buah bakau 45% menggunakan suhu 60oC 

dengan nilai panas spesifik 1,66 kj/kgoC. Sedangkan nilai yang 

paling rendah pada rasio tepung terigu 65% berbanding tepung 

buah bakau 35% menggunakan suhu 70oC dengan nilai panas 

spesifik 1,59 kJ/kgoC.  

 

Gambar 9. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai panas spesifik 
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Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari panas spesifik dapat dilihat pada Lampiran 

3. Dapat diketahui bahwa perlakuan suhu menunjukkan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai panas spesifik. 

Sedangkan perlakuan rasio dan interaksi antara suhu dengan 

rasio tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai panas 

spesifik.  

Dari grafik pada Gambar 9, dapat diketahui bahwa 

diperoleh nilai yang naik turun. Dimana pada rasio 55% tepung 

terigu berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu 

pengovenan 60oC memiliki nilai yang tertinggi yaitu 1, 66 

kJ/kgoC, sedangkan nilai paling rendah pada rasio 65% tepung 

terigu berbanding 35% tepung buah bakau yaitu 1,59 kJ/kgoC. 

dari grafik diatas dapat diketahui bahwa semakin banyak rasio 

tepung buah bakau maka semakin tinggi nilai panas 

spesifiknya, hal ini terjadi karena kandungan dari buah bakau 

yang memiliki banyak serat yang mampu mengikat air, hal ini 

dapat diketahui pada parameter daya serap air nilai yang 

tertinggu diperoleh pada perlakuan dengan bahan baku tepung 

bakau yang lebih banyak. Sehingga proses pengovenan 

kondisi mi dengan rasio tepung buah baku yang lebih banyak 

akan memiliki kandungan air yang lebih banyak dibandingkan 

pada rasio tepung bakau yang lebih sedikit, sehingga nilai 

panas spesifik yang lebih besar terdapat pada rasio buah 

bakau yang lebih banyak. Menurut Maryanto 2007, panas 
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spesifik bahan pertanian dipengaruhi oleh jumlah air dan 

keadaan fisik air. 

 

4.1.4 Daya Patah 

Hasil dari pengamatan daya patah dapat dilihat pada 

Gambar 10. Dari grafik pada Gambar 10 dapat diketahui 

bahwa nilai daya patah tertinggi pada rasio tepung terigu 55% 

berbanding tepung buah bakau 45% menggunakan suhu 60oC 

dengan nilai daya patah 1,75 kg/cm2. Sedangkan nilai yang 

paling rendah pada rasio tepung terigu 65% berbanding tepung 

buah bakau 35% menggunakan suhu 70oC dengan nilai daya 

patah 0,71 kg/cm2.  

 

Gambar 10. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai daya patah 
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Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari daya patah dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Dapat diketahui bahwa rasio tepung terigu dengan tepung 

buah bakau menunjukkan pengaruh nyata terhadap nilai daya 

patah. Sedangkan perlakuan suhu dan interaksi antara rasio 

dengan suhu tidak menujukkan pengaruh yang nyata terhadap 

nilai daya patah. Hal ini disebabkan karena perlakuan dengan 

rasio tepung buah bakau lebih banyak maka nilai daya patah 

akan relative lebih tinggi. 

Dari grafik pada Gambar 10, dapat diketahui bahwa 

diperoleh nilai yang cenderung naik turun. Dimana pada rasio 

55% tepung terigu berbanding 45% tepung buah bakau pada 

suhu pengovenan 60oC memiliki nilai daya patah yang tertinggi 

yaitu 1,75 kg/cm2 , sedangkan nilai paling rendah pada rasio 

65% tepung terigu berbanding 35% tepung buah bakau yaitu 

0,71 kg/cm2. Dapat dilihat bahwa semakin banyak rasio tepung 

buah bakau dan semakin rendah suhu pengovenan maka 

semakin tinggi nilai daya patahnya, hal ini terjadi karena pada 

proses pengovenan kandungan air yang terkandung pada mi 

akan berkurang, sedangkan mi yang menggunakan rasio 

tepung buah bakau yang banyak akan mengikat banyak 

kandungan air pada proses sebelom pengovena. Dapat terlihat 

jelas pada kontrol nilai daya patahnya sangat kecil, 

dikarenakan kandungan air pada mi sangat sedikit sehingga 

membuat mi mudah patah.  Kandungan air pada kontrol 
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dengan suhu pengovenan 60oC berkisar 6,65-6,93% dan 

kandungan air pada kontrol dengan suhu pengovenan 70oC 

berkisar 5,30-5,56%. Sedangkan nilai Daya patang yang 

tertinggi Pada perlakuan dengan rasio tepung terigu 55% 

tepung bakau 45% pada suhu 60oC nlai kadar airnya berkisar 

7,26-10,23%. 

 

4.1.5 Daya Putus 

Hasil dari pengamatan daya putus dapat dilihat pada 

Gambar 11. Dari grafik pada Gambar 11 dapat diketahui 

bahwa nilai daya putus tertinggi pada rasio tepung terigu 75% 

berbanding tepung buah bakau 25% menggunakan suhu 60oC 

dengan nilai daya putus 1,97 kg/cm2. Sedangkan nilai yang 

paling rendah pada rasio tepung terigu 55% berbanding tepung 

buah bakau 45% menggunakan suhu 70oC dengan nilai daya 

putus 0,80 kg/cm2.  
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Gambar 11. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai daya putus 
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daya putus paling rendah pada rasio 55% tepung terigu 

berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC. dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin sedikit 

rasio tepung terigu sehingga semakin rendah kadar protein 

gluten yang dihasilkan. Rendahnya kadar protein ini akan 

menyebabkan turunnya daya putus mi masak. Elastisitas dari 

mi instan masak dipengaruhi oleh gluten, dimana gluten 

memiliki sifat apabila dibasahi dan diberi perlakuan mekanis 

maka akan terbentuk suatu adonan yang elastis (Mardhatillah, 

2008). Pada grafik juga dapat kita lihat bahwa kontrol tidak 

memiliki daya putus, hal ini dikarenakan pada kontrol pada 

proses perebusan untaian mi putus-putus, hal ini dikarenakan 

kandungan air pada kontrol yang relatif lebih rendah dibanding 

perlakuan yang lain yaitu beksar 5,30-6,93%. sehingga kontro 

tidak memenuhi syarat pada pengujian daya putus yang 

membutuhkan panjang helaian lebih dari 7cm.     

 

4.1.6 Daya Serap Air 

Hasil dari pengamatan daya serap air dapat dilihat pada 

Gambar 12. Dari grafik pada Gambar 12 dapat diketahui 

bahwa nilai daya serap air tertinggi pada rasio tepung terigu 

55% berbanding tepung buah bakau 45% menggunakan suhu 

70oC dengan nilai daya serap air 112,50%. Sedangkan nilai 

yang paling rendah pada rasio tepung terigu 65% berbanding 
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tepung buah bakau 35% menggunakan suhu 60oC dengan nilai 

daya serap 107,09%.  

 

Gambar 12. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai daya serap air  
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Dari grafik pada Gambar 12, bisa kita lihat bahwa grafik 

cenderung naik turun. Pada rasio 55% tepung terigu 

berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC memiliki nilai daya serap air tertinggi yaitu 112,50%, 

sedangkan nilai daya serap air paling rendah pada rasio 65% 

tepung terigu berbanding 35% tepung buah bakau pada suhu 

pengovenan 60oC. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

semakin banyak rasio tepung buah bakau maka lebih besar 

nilai daya serap air. Hal ini dikarenakan tepung buah bakau 

yang memiliki banyak serat sehingga mampu menyerap 

kandungan air lebih banyak dibandingkan dengan tepung 

terigu.  

 

4.1.7 Rendemen 

Rendemen adalah presentase bahan baku utama yang 

menjadi produk akhir. Pada penelitian ini dihasilkan nilai 

rendemen dari beberapa pengamatan yang dapat dilihat pada 

Gambar 13. Dari grafi tersebut diketahui bahwa nilai rendemen 

tertinggi pada rasio tepung terigu 75% berbanding tepung buah 

bakau 25% menggunakan suhu 70oC dengan nilai rendemen 

58,62%. Sedangkan nilai yang paling rendah pada rasio tepung 

terigu 55% berbanding tepung buah bakau 45% menggunakan 

suhu 70oC dengan nilai rendemen 54.21%.  
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Gambar 13. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai rendemen 

 
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari rendemen dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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25% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 70oC memiliki 

nilai rendemen tertinggi yaitu 58,62%, sedangkan nilai 

rendemen paling rendah pada rasio 55% tepung terigu 

berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin 

banyak rasio tepung terigu maka lebih besar nilai rendemen.  

Hal ini dikarenakan tepung terigu yang memiliki lebih 

banyak kandungan gluten dibandingkan tepung bahan bakau 

yaitu 80% dari total protein dalam tepung. Gluten terbentuk 

ketika tepung terigu dicampurkan dengan air. Gluten terbentuk 

dari dua komplek yang dikenal sebagai gliadin dan glutenin. 

Glutenin membantu terbentuknya kekuatan dan kekerasan 

adonan. Gliadin lebih lembut dan mempengaruhi perpaduan 

dan elastisitas adonan (Widianto dkk, 2002). Sehingga mi 

dengan menggunakan rasio tepung terigu yang lebih banyak 

akan lebih mudah pada proses pembuatan lembaran dan 

untaian mie, sedangkan mi yang mengunakan rasio tepung 

bahan bakau yang lebih banyak dalam pembuatan lembaran 

dan untaian mie lebih sulit. Sehingga pada pembuatan mie 

dengan presentase tepung bakau lebih besar membuat banyak 

bahan yang terbuang pada saat proses pembuatan mi 

dikarenakan bahan kurang merekat maksimal. 
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4.2 Pengamatan Sifat Kimia 

4.2.1 Kadar Air 

Hasil dari pengamatan kadar air dapat dilihat pada 

Gambar 14. Dari grafik pada Gambar 14 dapat diketahui 

bahwa nilai kadar air tertinggi pada rasio tepung terigu 55% 

berbanding tepung buah bakau 45% pada suhu pengovenan 

60oC dengan nilai kadar air 8,62%. Sedangkan nilai yang 

paling rendah pada rasio tepung terigu 65% berbanding tepung 

buah bakau 35% pada suhu pengovenan 70oC dengan nilai 

kadar air 5,97%. 

 

Gambar 14. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai kadar air 

 
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari kadar air dapat dilihat pada Lampiran 8. 
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Dapat diketahui bahwa perlakuan rasio tepung terigu dengan 

tepung buah bakau dan interaksi antara rasio dengan suhu 

tidak berpengaruh nyata terhadap nilai kadar air. Sedangkan 

perlakuan suhu menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap nilai kadar air. Hal ini disebabkan semakin besar atau 

tinggi suhu maka kandungan air pada mi akan relatif lebih 

sedikit. 

Dari grafik pada Gambar 14, bisa kita lihat bahwa grafik 

cenderung naik turun. Pada rasio 55% tepung terigu 

berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

60oC memiliki nilai kadar air tertinggi yaitu 8,62%, sedangkan 

nilai kadar air paling rendah pada rasio 65% tepung terigu 

berbanding 35% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin 

banyak rasio tepung buah bakau maka lebih besar nilai kadar 

air. Hal ini dikarenakan kandungan dari tepung buah bakau 

yang memiliki seratserat sebesar 0,53-5,12% 

(Bunypraphatsara et al.,  2002). Semakin tinggi kadar serat 

maka semakin banyak kadar air yang terikat, karena serat 

dapat mengikat air melalui gugus hidroksilnya sehingga lebih 

banyak air yang terperangkap dalam jaringan (Lii and Y.H, 

1980). 

Serat yang terdapat pada tepung bakau mampu 

mengikat kandungan air, kandungan air yang terikat pada serat 

pada saat proses pengovenan tidak teruapkan secara 
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maksimal. Sehingga pada mie yang memiliki campuran tepung 

bakau dengan presentase lebih besar maka memiliki kadar air 

yang lebih besar. Dari nilai kadar air tertinggi yang diperoleh 

pada Gambar 14, masih masuk dalam katagori baik untuk 

bahan makanan. Menurut (Brisske et al., 2004), kadar air 

maksimal yang boleh terkandung pada produk pangan darurat 

salah satunya makanan padat adalah sebesar 9,5%. Hal ini 

bermaksud untuk meminimalisir kerusakan akibat aktivitas 

mikrobiologi. 

 

4.2.2 Kadar Abu 

Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaransuatu 

bahan organik. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral 

suataubahan.Mineral suatu bahan berupa dua macam garam 

yaitu garam organik dan garam anorganik. Hasil dari 

pengamatan kadar abu pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 15. Dari grafik pada Gambar 15, dapat diketahui 

bahwa nilai kadar abu tertinggi pada rasio tepung terigu 75% 

berbanding tepung buah bakau 25% pada suhu pengovenan 

60oC dengan nilai kadar abu 3,20%. Sedangkan nilai yang 

paling rendah pada rasio tepung terigu 65% berbanding tepung 

buah bakau 35% pada suhu pengovenan 70oC dengan nilai 

kadar abu 2,79%. 
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Gambar 15. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai kadar abu 

 
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari kadar abu dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Dapat diketahui bahwa perlakuan rasio tepung terigu dengan 

tepung buah bakau dan interaksi antar rasio dengan suh tidak 

berpengaruh nyata terhadap nilai kadar abu. Sedangkan 

perlakuan suhu menunjukkan pengaruh nyata terhadap nilai 

kadar abu. Hal ini disebabkan semakin tinggi suhu pengovenan 

maka kadar abu pada mi akan semakin sedikit karena senyawa 

anorganik pada mi akan ikut menguap.  

Dari grafik pada Gambar 15, bisa kita lihat bahwa grafik 

cenderung naik turun. Pada rasio 75% tepung terigu 

berbanding 25% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 
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60oC memiliki nilai kadar abu tertinggi yaitu 3,20%, sedangkan 

nilai kadar air paling rendah pada rasio 65% tepung terigu 

berbanding 35% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC. Tingkat kadar abu berhubungan dengan mineral suatu 

bahan yang dipengaruhi oleh variates dan bagian tanaman 

yang digunakan (Sudarmadji dkk, 1984). Menurut Fennema 

(1985), mineral tidak dapat dihancurkan oleh pemanasan 

langsung, cahaya, agen pengoksidasi, pH yang ekstrim, atau 

faktor lain yang mempengaruhu nutrisi organik lainnya.     

 

4.2.3 Kadar Lemak 

Hasil dari pengamatan kadar lemak dapat dilihat pada 

Gambar 16. Dari grafik pada Gambar 16, dapat diketahui 

bahwa nilai kadar lemak tertinggi pada rasio tepung terigu 55% 

berbanding tepung buah bakau 45% pada suhu pengovenan 

70oC dengan nilai kadar abu 0,67%. Sedangkan nilai yang 

paling rendah pada rasio tepung terigu 75% berbanding tepung 

buah bakau 25% pada suhu pengovenan 60oC dengan nilai 

kadar lemak 0,32%. 
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Gambar 16. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai kadar lemak 

 
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari kadar lemak dapat dilihat pada Lampiran 

10. Dapat diketahui bahwa perlakuan rasio tepung buah bakau 

dengan tepung terigu tidak menunjukkan pengaruh yang nyata 

terhadap nila kadar lemak. Sedangkan perlakuan suhu 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai kadar 

lemak. 

Dari grafik pada Gambar 16, bisa kita lihat bahwa grafik 

cenderung meningkat. Pada rasio 55% tepung terigu 

berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC memiliki nilai kadar lemak tertinggi yaitu 0,67%, 

sedangkan nilai kadar lemak paling rendah pada rasio 75% 
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tepung terigu berbanding 25% tepung buah bakau pada suhu 

pengovenan 60oC. dengan demikian bisa diketahui semakin 

banyak rasio tepung buah bakau maka kadar lemak cenderung 

semakin meningkat, karena tepung buah bakau mengandung 

kadar lemak sebesar 0.41% (Bunypraphatsara et al.,  2002). 

Namun pada perlakuan A3B1 terjadi perbedaan yang sangat 

jauh dengan perlakuan A3B2, hal ini dikarenakan oleh 

beberapa faktor, yaitu dalam proses pengujian kadar lemak 

ada beberapa tahap, pertama penghalusan bahan, 

penghitungan kadar air hingga konstan atau kadar air sudah 

menguap maksimal, penghitungan kadar lemak. Terjadinya 

perbedaan yang sangat jauh ini mungkin disebabkan pada saat 

penghitungan kadar air terjadi kesalahan sehingga tidak 

menguap maksimal, hal ini menyebabkan pada proses 

pengambilan kadar lemak pada sampel masih tercampur air, 

sehingga nilai kadar air pada perlakuan A3B1 berbeda jauh 

dengan perlakuan A3B2. 

 

4.2.4 Kadar Protein 

Hasil dari pengamatan kadar protein dapat dilihat pada 

Gambar 17. Dari grafik pada Gambar 17, dapat diketahui 

bahwa nilai kadar protein tertinggi pada rasio tepung terigu 

65% berbanding tepung buah bakau 35% pada suhu 

pengovenan 60oC dengan nilai kadar abu 13,99%. Sedangkan 

nilai yang paling rendah pada rasio tepung terigu 55% 
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berbanding tepung buah bakau 45% pada suhu pengovenan 

60oC dengan nilai kadar lemak 8,55%. 

 

 

Gambar 17. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai kadar protein 

 
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari kadar protein dapat dilihat pada Lampiran 

11. Dapat diketahui bahwa perlakuan rasio tepung terigu 

dengan tepung buah bakau menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap nilai kadar protein, perlakuan suhu tidak 

menunjukkan pengaruh nyata terhadap nilai kadar protein. 

Sedangkan interaksi antar rasio dengan suhu menunjukkan 

pengaruh nyata terhadap nilai kadar protein. Hal ini disebabkan 

rasio tepung terigu yang lebih banyak akan memberikan nilai 
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kandungan protein yang lebih tinggi, karena kandungan protein 

pada tepung terigu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

tepung buah bakau.  

Dari grafik pada Gambar 17, bisa kita lihat bahwa grafik 

cenderung menurun. Pada rasio 65% tepung terigu berbanding 

35% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 60oC memiliki 

nilai kadar protein tertinggi yaitu 13,99%, sedangkan nilai kadar 

protein paling rendah pada rasio 55% tepung terigu berbanding 

45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 60oC. Dengan 

demikian bisa kita ketahui semakin banyak rasio tepung buah 

bakau maka kadar protein cenderung semakin menurun, 

karena tepung buah bakau mengandung kadar protein yang 

relatif rendah sebesar 1,78-1,96% (Bunypraphatsara et al.,  

2002).  

 

4.2.5 Kadar Karbohidrat 

Hasil dari pengamatan kadar protein dapat dilihat pada 

Gambar 18. Dari grafik pada Gambar 18, dapat diketahui 

bahwa nilai kadar karbohidrat tertinggi pada rasio tepung terigu 

55% berbanding tepung buah bakau 45% pada suhu 

pengovenan 60oC dengan nilai kadar karbohidrat 78,71%. 

Sedangkan nilai yang paling rendah pada rasio tepung terigu 

65% berbanding tepung buah bakau 35% pada suhu 

pengovenan 60oC dengan nilai kadar lemak 74,18%. 
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Gambar 18. Pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung buah 
bakau terhadap nilai kadar karbohidrat 

 
Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dan uji BNJ 5% 

yang diperoleh dari kadar karbihidrat dapat dilihat pada 

Lampiran 12. Dapat diketahui bahwa perlakuan rasio tepung 

terigu dengan tepung buah bakau menunjukkan pengaruh 

nyata terhadap nilai karbohidrat. Sedangkan perlakuan suhu 

dan interaksi antara suhu dengan rasio tidak menunjukkan 

pengaruh nyata terhadap nilai karbohidrat. Hal ini disebabkan 

perlakuan dengan rasio tepung buah bakau yang lebih banyak 

akan menghasilkan nilai kadar karbohidrat yang lebih tinggi, 

karena kandungan karbohidrat pada tepung buah bakau relatif 

tinggi. 
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Dari grafik pada Gambar 18, bisa kita lihat bahwa grafik 

cenderung meningkat. Pada rasio 55% tepung terigu 

berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

60oC memiliki nilai kadar protein tertinggi yaitu 78,71%, 

sedangkan nilai kadar protein paling rendah pada rasio 65% 

tepung terigu berbanding 35% tepung buah bakau pada suhu 

pengovenan 60oC. dengan demikian bisa kita ketahui semakin 

banyak rasio tepung buah bakau maka kadar karbohidrat 

cenderung semakin meningkat, karena tepung buah bakau 

mengandung kadar karbohidrat yang besar sebesar 16,19-

22,29% (Bunypraphatsara et al.,  2002). 

  

4.3 Organoleptik 

4.3.1 Warna 

 Warna merupakan salah satu parameter yang 

mempengaruhi tingkat kesukaan terhadap bahan yang akan 

diujikan atau suatu parameter yang bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan bahan yang akan diujikan untuk 

dikonsumsi. Pada penelitian mi instan dengan dengan 

mencampurkan tepung buah bakau warna dari mi berbeda 

dengan mie pada umumnya, yaitu berwarna coklat muda 

hingga coklat tua. Sehingga pengujian organoleptik warna ini 

bertujuan apakan panelis masih menerima mi dengan warna 

yang berbeda dengan mi pada umumnya. Format dari uji 

organoleptik dapat dilihat pada Lampiran 13. 
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Gambar 19. Grafik respon panelis terhadap warna 

 Hasil dari grafik pada Gambar 19. Dapat kita ketahui 

respon panelis terhadap mi instan yang diujikan memperoleh 

hasil tertinggi pada perlakuan rasio 75% tepung terigu 

berbanding 25% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC yaitu memperoleh hasil 3,05 (agak suka). Sedangkan nilai 

yang paling rendah diperoleh pada perlakuan rasio 55% tepung 

terigu berbanding 45% tepung buah bakau pada suhu 

pengovenan 70oC memperoleh hasil 2,05 (tidak suka).  

 Hasil dari perlakuan kontrol 100% tepung terigu pada 

suhu pengovenan 70oC diperoleh nilai tertinggi 3,30 (agak 

suka). Dari hasil penilaian respon panelis dapat kita ketahui 

bahwa perubahan warna kecoklatan masih bisa diterima oleh 

masyarakat, namun warna yang masih bisa diterima yaitu pada 
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rasio 75% tepung terigu berbanding 25% tepung buah bakau, 

yang berwarna coklat muda yang tidak terlalu pekat. Hasil dari 

uji panelis pada organoleptik warna dapat dilihat pada 

Lampiran 14.   

  

4.3.2 Rasa 

 

Gambar 20. Grafik respon panelis terhadap rasa 

 

Rasa merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk, sebab rasa sangat menentukan selera konsumen 

sebelum memakan suatu produk dalam jumlah banyak 

(Winarno, 2004).  
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Hasil dari grafik pada Gambar 20. Tingkat kesukaan 

panelis terhadap rasa mi, dimana dapat kita lihat hasil tertinggi 

pada perlakuan rasio 75% tepung terigu berbanding 25% 

tepung buah bakau dengan suhu perlakuan 70oC yaitu 2,95 

(agak suka). Sedangkan perlakuan yang memperoleh hasil 

paling sedikit yaitu pada rasio 55% tepung terigu berbanding 

45% tepung buah bakau dengan suhu pengovenan 70oC hasil 

yang diperoleh yaitu 1,95 (tidak suka). Pada perlakuan kontrol 

yang menggunakan 100% tepung terigu memperoleh hasil 

tertinggi 3,40 (agak suka) pada suhu pengovenan 60oC. 

 Dari penilaian panelis pada Gambar 20. Bisa kita 

ketahui bahwa mie dengan rasio 75% tepung terigu 25% 

tepung buah bakau dengan suhu pengovenan 70oC dapat 

diterima masyarakat, karena penilaian panelis masih 

menujukkan hasil yang agak suka atau berada ditengah dari 

kriteria penilaian uji organoleptik. Hasil dari uji panelis pada 

organoleptik rasa dapat dilihat pada Lampiran 15.   

 

4.3.3 Aroma 

Dalam industri pangan, uji terhadap aroma dianggap 

penting karena dapat memberikan penilaian terhadap hasil 

produksinya, apakah produksinya disukai atau tidak disukai 

oleh konsumen. Produk yang memiliki aroma yang kurang 

menarik, bisa mengurangi penilaian dan juga minat konsumen 

untuk mengkonsumsinya. Tujuan dari ujia organoleptik aroma 
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ini untuk mengetahui apakan mi instan dengan bahan baku 

tepung terigu dengan tepung buah bakau ini dapat diterima 

oleh masyarakat. 

panelis. 

 

Gambar 21. Grafik respon panelis terhadap aroma 

 Hasil dari grafik pada Gambar 21. Respon panelis 

terhadap aroma dengan karakteristik yang tertinggi sangat 

suka dan paling terendah tidak suka menunjukkan hasil 

tertinggi diperoleh pada perlakuan rasio 65% tepung terigu 

berbanding 35% tepung buah bakau pada suhu pengovenan 

70oC yaitu memperoleh hasil 2.95 (agak suka). Sedangkan 

hasil  penilaian panelis yang paling rendah pada perlakuan 

rasio 55% tepung terigu berbanding 45% tepung buah bakau 

pada suhu pengovenan 70oC memperoleh hasil 2,10. Pada 
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penilaian kontrol 100% tepung terigu pada suhu pengovenan 

70oC diperoleh hasil tertinggi 3.30 (agak suka). 

 Dari penilaian respon panelis terhadap arome mi instan 

dapat kita ketahui bahwa aroma mi dengan perlakuan rasio 

65% tepung terigu berbanding 35% tepung buah bakau pada 

suhu pengovenan 70oC masih bisa diterima oleh masyarakat 

yaitu dengan kriteria agak suka, dimana kriteria ini masih layak 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil dari uji panelis pada 

organoleptik aroma dapat dilihat pada Lampiran 16.   

 

4.3.4 Tekstur 

 Tekstur merupakan salah satu parameter penilaian 

tingkat kesukaan terhadap bahan yang akan diuji bertujuan 

agar bahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Tekstur 

sangatlah penting untuk penerimaan masyarakat terhadap mi 

instan yang akan dikonsumsi, apabila tekstur mi mudah rusak 

maka konsumen juga akan berfikir ulang untuk membeli mi 

tersebut. Sehingga penilaian respon panelis ini bertujuan 

apakah mi instan dengan berbahan baku tepung terigu dengan 

tepung buah bakau ini bisa diterima oleh masyarakat.   
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Gambar 22. Grafik respon panelis terhadap tekstur 

 Hasil dari grafik pada Gambar 22. Respon panelis 

terhadap tekstur mie instan dengan bahan baku tepung terigu 

dan tepung buah bakau memperoleh hasil yang tertinggi pada 

perlakuan rasio 75% tepung terigu berbanding 25% tepung 

buah bakau pada suhu pengovenan 60oC yaitu memperoleh 

hasil 2,70 (agak suka). Sedangkan hasil respon panelis 

terhadap tekstur paling rendah terdapat pada perlakuan rasio 

65% tepung terigu berbanding 35% tepung buah bakau pada 

suhu pengovenan 70oC memperoleh hasil 2,40 (tidak suka). 

Pada penilaian kontrol 100% tepung terigu pada suhu 

pengovenan 60oC diperoleh hasil 2,60, sedangkan pada suhu 

70oC diperoleh hasil 2,50.  
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 Dari penilaian respon panelis terhadap tekstur mi instan 

dengan perbandingan rasio 75% tepung terigu dengan 25% 

tepung buah bakau pada suhu pengovenan 60oC dengan hasil 

2,70 (agak suka) masih bisa diterima oleh masyarakat, karena 

masih berada ditengan dari kriteria uji organoleptik. Hasil dari 

uji panelis pada organoleptik tekstur dapat dilihat pada 

Lampiran 17.   

 

4.4 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik diperoleh dari perhitungan indeks 

efektifitas, untuk langkah yang pertama yaitu scoring atau 

pemberian bobot, dimana panelis yang akan memberikan 

bobot, yang ditunjukkan pada Lampiran 18. Kemudian dihitung 

BN (Bobot Nilai) dari masing-masing parameter, setelah itu 

dihitung NE (Nilai Efektifitas), dan dinilai untuk criteria terbaik 

untuk semua parameter. Kemudian dicari NP (Nilai Produk) 

yaitu hasil kali dari NE dan BN pada masing-masing perlakuan 

pada semua parameter, sehingga diperoleh Nilai Produk 

tertinggi pada perlakuan A1B2 dengan rasio tepung terigu 75% 

berbanding tepung buah bakau 25% pada suhu pengovenan 

70oC dapat dilihat pada Tabel 6. perhitungan terperinci 

perlakuan terbaik dapat dilihat pada Lampiran 19. Dari 

perlakuan terbaik yang diperoleh bila dibandingkan dengan SNI 

masih memenuhi syarat, dimana uji organoleptik masih normal, 

dan kandungan kadar protein mi sebesar 13.45333% masih 
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berada diatas nilai minimum SNI sebanyak 8%. Perbandingan 

dengan penelitian terdahulu dan SNI dapat dilihat pada Tabel7. 

 

Tabel 6. Perlakuan terbaik  
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Tabel 7. Perbandingan Perlakuan terbaik dengan SNI dan 

Penelitian terdahulu (Putri, 2015) dan (Lala, 2013). 

 

Keterangan: 

A = Pengaruh Rasio Tepung Buah Bakau (Rhizopora 

mucronata)  Dengan Tepung Terigu Terhadap 

Karakteristik Mi Instan (Hasan, 2016). 

B =  Uji Karakteristik Fisik, Kimia Dan Organoleptik Mi Instan 

Menggunakan Tepung Sorgum (Shorgum bicolor (L) 
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Moench) Sebagai Bahan Baku Subtitusi Terigu (Putri, 

2015). 

C = Uji Karakteristik Mi Instan Berbahan-Baku Tepung Terigu 

dengan Substitusi Mocaf (Lala, 2013). 

 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat kita lihat perbandingan 

dengan penelitian yang terdahulu, dimana A adalah yang akan 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu B dan C. dari hasil 

yang diperoleh penelitian A memperoleh nilai yang lebih baik 

dari penelitian B dan C yaitu pada parameter Koefisien 

ekspansi volume yaitu sebesar 0.0607(/oC), Daya patah 

sebesar 1,34 (Kg/cm2), daya putus sebesar 1,53 (Kg/cm2), 

kadar air sebesar 6,63%, kadar protein sebesar 13,45%. 

Namun dalam parameter organoleptik masih kalah dengan 

penelitian yang terdahulu, yaitu  Uji Karakteristik Fisik, Kimia 

Dan Organoleptik Mi Instan Menggunakan Tepung Sorgum 

(Shorgum bicolor (L) Moench) Sebagai Bahan Baku Subtitusi 

Terigu (Putri, 2015) dan Uji Karakteristik Mi Instan Berbahan-

Baku Tepung Terigu dengan Substitusi Mocaf (Lala, 2013). 

Dikarenakan rasa dari tepung bakau itu sendiri yang sedikit 

sepat. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian data yang diperoleh dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pencampuran 

tepung buah bakau dengan tepung terigu berpengaruh 

nyata terhadap beberapa parameter yang diamati. 

Pencampuran tepung terigu dengan tepung buah bakau 

berpengaruh  nyata terhadap karakteristik fisik dan 

kimia pada parameter, daya patah dengan Fhitung 

5,68., daya putus dengan Fhitung 12,75., kadar protein 

dengan Fhitung 18,11., kadar karbohidrat dengan 

Fhitung 6,29. Sedangkan perlakuan suhu yang 

berpengaruh nyata terhadap parameter panas spesifik 

dengan Fhitung 12,44., rendemen dengan Fhitung 

5,44., kadar air dengan Fhitung 15,04., kadar abu 

dengan Fhitung 7,1., kadar lemak dengan Fhitung 

12,19. Interaksi antara rasio dengan suhu berpengaruh 

nyata terhadap parameter daya serap air dengan 

Fhitung 15,1 dan kadar protein dengan Fhitung 15,09. 

2. Hasil analisa menunjukkan faktor interaksi perlakuan 

suhu dan rasio berpengaruh nyata (P ≥ 0,05) terhadap 

parameter daya serap air dan kadar protein, dengan 

mengunakan indeks efektifitas diperoleh perlakuan 

terbaik dari beberapa kombinasi perlakuan yaitu pada 
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tepung terigu 75% berbanding tepung buah bakau 25% 

dengan suhu pengovenan 70oC yakni nilai-nilai yang 

diperoleh koefisien ekspansi volume sebesar  0,0607 

β/oC, pemuaian volume sebesar 1664,57 cm3, panas 

spesifiik 1,611 kJ/kgoC, daya patah sebesar 1,34 kg/cm2, 

daya putus sebesar 1,53 kg/cm2, daya serap air sebesar 

112,05%, rendemen sebesar 58,62%, kadar air sebesar 

6,63%, kadar abu sebesar 2,94%, kadar lemak sebesar 

0,49%, kadar protein sebesar 13,45, kadar karbohidrat 

sebesar 75,73 dan organoleptik warna, rasa , tekstur, 

dan aroma secara berurutan sebesar 3,05; 2,95; 2,6; 

dan 2,65. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran untuk peneliti sejenis agar dapat 

memperoleh hasil yang lebih maksimal: 

1. Perlunya mengetahui proses pembuatan tepung buah 

bakau, dikarenakan buah bakau mengandung tanin dan 

HCN yang beracun. 

2. Perlunya perbandingan rasio yang lebih banyak untuk 

menghasilkan hasil mi yang lebih optimal. 
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