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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Mie merupakan salah satu jenis produk olahan pangan 
yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat 
Indonesia mengkonsumsi mie sebagai bahan pangan alternatif 
pengganti beras. Hal ini dikarenakan kandungan gizi mie tidak 
kalah baiknya dengan beras. Dalam 100 g mie kering 
mengandung karbohidrat sebesar 76,3 g, angka ini lebih tinggi 
daripada kandungan karbohidrat pada nasi yang sebesar 39,8 
g. Mie dikenal hampir di seluruh dunia walaupun nama, bentuk, 
bahan penyusun, dan cara pembuatannya berbeda pada tiap 
negara (Astawan, 2008). 

Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pangan sumber 
karbohidrat yang cukup penting di Indonesia. Pada tahun 2012, 
produksi ubi jalar nasional mencapai 2,483 juta ton. Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa 
produksi ubi jalar diperkirakan mencapai 2,366 juta ton . 
Menurut Widodo (2009), ubi jalar memiliki kandungan nutrisi 
yang baik, umur yang relatif pendek, dan produksi yang tinggi. 
Ubi jalar juga dianggap lebih murah, lebih manis, dan banyak 
mengandung komponen kalori, vitamin A jika dibandingkan 
dengan tepung terigu. Selain itu ubi jalar juga merupakan salah 
satu komoditas lokal sumber serat pangan. Dari gambaran 
diatas terlihat bahwa ubi jalar memiliki potensi yang sangat 
layak untuk dipertimbangkan dalam menunjang program 
diversifikasi pangan yang berbasis pada tepung dan pati. Ubi 
jalar memiliki prospek dan peluang yang cukup besar sebagai 
bahan baku industri pangan. Perkembangan pemanfaatannya 
dapat ditingkatkan dengan cara penerapan teknologi budidaya 
yang tepat dalam upaya peningkatan produktivitas serta 
tersedianya jaminan pasar yang layak. Peningkatan produksi ubi 
jalar tersebut harus diikuti dengan teknologi pengolahan yang 
dapat menumbuhkan agroindustri ubi jalar. Bentuk agroindustri 
ubi jalar yang sudah berkembang adalah sebagai bahan 
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campuran pada pembuatan saos tomat. Industri lain yang 
mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah pengolahan 
mie kering ubi jalar (Ambarsari, 2009). 

Sugiyono (2011), dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
pembuatan mie kering dari tepung ubi jalar memerlukan 
modifikasi dari proses pembuatan mie dengan bahan baku 
tepung terigu, karena tepung ubi jalar sedikit mengandung 
gluten. Pembuatan mie dari bahan non-terigu (tidak 
mengandung gluten) memerlukan modifikasi proses untuk 
memudahkan pembentukan untaian mie. Mie kering ubi jalar 
memiliki kelemahan yaitu tekstur dan warnanya kurang menarik 
Sehingga diperlukan penelitian penambahan telur dan CMC 
yang tepat untuk menghasilkan kualitas organoleptik mie kering 
yang terbaik. (Hartoyo,2009). 

Secara umum, penambahan telur dimaksudkan untuk 
meningkatkan mutu protein mie dan menciptakan adonan yang 
lebih liat sehingga tidak mudah terputus. Putih telur berfungsi 
untuk mencegah kekeruhan saus mie waktu pemasakan. 
Penggunaan putih telur harus secukupnya saja, karena 
pemakaiaan yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan mi 
menyerap air (daya rehidrasi) waktu direbus. Kuning telur 
dipakai sebagai pengemulsi kerena dalam kuning telur terdapat 
lechitin. Penambahan kuning telur juga akan memberikan warna 
yang seragam (Astawan, 2008). 

Carboxy Methil Cellulose (CMC) memiliki sifat higroskopis, 
mudah larut dalam air, dan membentuk larutan koloid. Dalam 
pembuatan mie, CMC berfungsi sebagai pengembang. Bahan 
ini dapat mempengaruhi sifat adonan, memperbaiki ketahanan 
terhadap air, dan mempertahankan keempukan selama 
penyimpanan. Selain CMC, bahan pengembang lain yang dapat 
digunakan adalah natrium algenik, natrium kasienat, gum arab, 
guar gum, dan beberapa jenis gum lain.. Penggunaan yang 
berlebihan  akan menyebabkan tekstur mie yang  terlalu kasar 
dan daya rehidrasi mi menjadi berkurang (Astawan, 2008). 
Pentingnya penelitian ini adalah kerena belum ada penelitian 
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terkait, yaitu penelitian tentang mie kering berbahan baku ubi 
jalar dengan penambahan telur dan CMC.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah konsentrasi penambahan Carboxy Methil 
Cellulose (CMC) dan telur pada mie kering ubi jalar yang 
tepat untuk menghasilkan kualitas organoleptik yang 
terbaik? 

2. Berapakah konsentrasi penambahan Carboxy Methil 
Cellulose (CMC) dan telur pada mie kering ubi jalar yang 
tepat untuk menghasilkan kualitas fisik dan kimia yang 
terbaik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 
adalah untuk : 
1. Untuk mengetahui berapa konsentrasi penambahan 

Carboxy Methil Cellulose (CMC) dan telur pada mie 
kering ubi jalar yang tepat untuk menghasilkan kualitas 
organoleptik yang terbaik. 

2. Untuk mengetahui berapa konsentrasi penambahan 
Carboxy Methil Cellulose (CMC) dan telur pada mie 
kering ubi jalar yang tepat untuk menghasilkan kualitas 
fisik dan kimia yang terbaik. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
1. Dapat menghasilkan produk mie baru dengan 

meminimasi biaya bahan baku 
2. Mendapatkan kualitas mie kering sesuai SNI sehingga 

dapat dijadikan substitusi dari tepung terigu 
3. Dapat menambah nilai gizi dalam pembuatan mie kering. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ubi Jalar (Ipomoea batatas) 

Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang 
sangat sehat. Sangat baik untuk semua orang mulai dari anak-
anak balita sampai orang tua. Berdasarkan 
penelitian,kandungan gizi ubi jalarmeliputi beragam vitamin dan 
mineral yang jumlahnya relatif lebih banyak dari kandungan gizi 
wortel. Penelitian terbaru telah mengungkapkan beragam 
manfaat ubi jalar bagi kesehatan mulai dari membantu 
pencernaan hingga manfaatnya bagi pembentukan tubuh 
(Widodo, 2009). 

Ubi jalar termasuk tanaman tropis, tumbuh baik di daerah 
yang memiliki persyaratan tumbuhnya, yaitu : hawa panas 
dengan udara yang lembab, suhu optimumnya 270C dan lama 
penyinaran 11 – 12 jam per hari. Ubi jalar dapat tumbuh 
sepanjang tahun di tanah rendah maupun di pegunungan 
sampai 1000 m. Tidak seperti tanaman palawija lainnya, ubi 
jalar tidak memerlukan tanah yang subur karena pada tanah 
yang subur justru yang tumbuh lebat hanyalah daun dan 
batangnya (Wirakartakusumah, 2006). 

Di Indonesia terdapat lebih dari 100 jenis ubi jalar yang 
dapat ditemukan hampir di semua daerah. Jenis ubi jalar yang 
terbanyak ditemukan di wilayah timur seperti Papua, Maluku 
dan Flores. Bahkan di Lembah Baliem sendiri telah ditemukan 
lebih dari 200 jenis ubi jalar. Dari ratusan jenis ubi jalar tersebut, 
baru sekitar 142 yang telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, 
lima diantaranya telah ditetapkan sebagai varietas unggul oleh 
Menteri Pertanian. Kelima jenis ubi jalar unggulan tersebut 
adalah varietas Daya, Prambanan, Mendut, Kalasan dan 
Borobudur. Selain itu juga terdapat klon harapan unggul, yaitu 
BIS 183 dan BIS 182-81 (BPS, 2009). Pada Tabel 2.1 dapat 
dilihat jumlah produksi dan luas lahan ubi jalar di Pulau Jawa 

 

http://akardanumbi.blogspot.com/2013/01/kandungan-gizi-wortel.html
http://akardanumbi.blogspot.com/2013/01/kandungan-gizi-wortel.html
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Tabel 2.1.Luas panen, Produktifitas dan Produksi Ubi Jalar di 
Pulau Jawa 

Provinsi Luas lahan 
(Ha) 

Produktivitas 
(Qu/Ha) 

Produksi 
(Ton) 

D.K.I Jakarta 0 0,00 0 
Banten 3.051 117,47 35.841 
Jawa Barat 28.617 136,23 389.851 
Jawa Tengah 8.606 139,05 119.670 
D.I. Yogyakarta 591 109,97 6.499 
Jawa Timur 14.729 98,21 144.659 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2009 

Ubi jalar bisa dikonsumsi hampir oleh seluruh kalangan. 
Makanan ini cukup aman untuk disajikan kepada bayi dengan 
usia lebih dari 6 bulan, dan bagi kebanyakan anak, ubi jalar 
dengan cepat menjadi makanan favorit mereka. Serat yang 
tinggi dalam ubi jalar juga membantu pencernaan awal bayi 
dengan cara memperlancar transisi ke makanan padat 
(Rukmana, 2007). Menurut Sukirwan (2010), ubi jalar 
mengandung jumlah tinggi beta karoten, yaitu sebuah 
antioksidan alami yang mampu membantu tubuh untuk 
meningkatkan pertahanan yang kuat terhadap radikal bebas dan 
penyakit. Ubi jalar juga mengandung Vitamin C, Vitamin B dan 
fosfor dalam jumlah yang cukup tinggi. Ketiga kandungan dalam 
ubi jalar ini membuat ubi jalar menjadi sebuah alat yang ampuh 
melawan infeksi.  

Ubi jalar mengandung jumlah tinggi magnesium, zink dan 
vitamin B, kombinasi nutrisi yang telah terbukti meningkatkan 
penyembuhan arthritis dan meredakan rasa sakit dan 
pembengkakan. Keuntungan dari ubi jalar untuk penderita 
arthritis begitu efektif, sehingga saat ini ubi jalar saat ini telah 
terdaftar sebagai bahan pengobatan arthritis (Rukmana, 2007). 
Berdasarkan penelitian Marsono (2006), ubi jalar sebagai 
sumber karbohidrat memiliki indeks glikemik 54. Nilai indeks 
glikemik (IG) < 55 termasuk kelompok yang rendah, IG 55-70 
sedang, dan >70 tinggi, jadi IG ubi jalar termasuk rendah. 
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Tepung ubi jalar mengandung serat makanan yang relatif tinggi 
disertai dengan indeks glikemik yang rendah, artinya, tepung ubi 
jalar atau makanan berbasis tepung ubi jalar lebih lamban 
dicerna dan lamban meningkatkan kadar gula darah.  

Sebagian besar serat ubi jalar merupakan serat larut, yang 
menyerap kelebihan lemak/kolesterol dalam darah tetap aman 
dan terkendaliTepung ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat 
yang tinggi sehingga baik digunakan untuk menghasilkan aneka 
produk pangan yang mempunyai nilai gizi, seperti mie kering 
(Irfansyah, 2011). 

Komposisi kimia ubi jalar bervariasi tergantung dari jenis, 
usia, keadaan tumbuh dan tingkat kematangan. Ubi jalar 
merupakan sumber  energi yang baik dalam bentuk karbohidrat. 
Ubi jalar merupakan sumber energi sebesar 215 kal/ha/hari, 
sedangkan padi dan jagung hanya 176 kal/ha/hari (Rukmana, 
2007). Komposisi kimia ubi jalar seperti tercantum pada Tabel 
2.2. 

 
Tabel 2.2. Komposisi Kimia Ubi Jalar per 100 gram Bahan  

Segar 
Komposisi Jumlah 

Kalori (Kal) 123.0 
Protein (g) 1.8 
Lemak (g) 0.7 
Karbohidrat (g) 27.9 
Kalsium (mg) 30.0 
Fosfor (mg) 49.0 
Zat besi (mg) 0.7 
Natrium (mg) - 
Kalium (mg) - 
Niacin (mg) - 
Vitamin A (SI) 60.0 
Vitamin B1 (mg) 0.9 
Vitamin B2 (mg) - 
Vitamin C (mg) 22.0 
Air (g) 68.5 
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Bagian yang dapat dimakan (%) 86.0 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (2009). 
 

Menurut Kementrian Negara Urusan Pangan yang 
berkerjasama dengan Pusat Pengembangan Teknologi Pangan 
Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (1999), vitamin 
terbanyak dalam ubi jalar adalah beta karoten (provitamin A) 
dan asam askorbat (vitamin C). Beta karoten merupakan 
gabungan dari dua molekul retinol sehingga memiliki aktivitas 
provitamin A maksimum. Kandungan beta karoten ubi jalar 
mencapai 7100 UI, namun tidak semua jenis ubi jalar 
mengandung beta karoten yang tinggi. Ubi jalar yang 
mengandung beta karoten tinggi hanya varietas ubi jalar yang 
warna daging ubinya jingga kemerah-merahan. Sedangkan 
varietas ubi jalar yang daging ubinya berwarna putih atau kuning 
memiliki kandungan beta karoten yang rendah. 

Ubi jalar tidak mempunyai komponen gluten yaitu suatu 
massa yang kohesif dan viskositas yang dapat meregang 
secara elastis. Gluten merupakan kompinen terpenting dalam 
tepung terigu yang berupa protein glutenin dan gliadin yang 
telah bereaksi dengan air sehingga membentuk massa yang 
elastis dan ekstensibel. Protein gliadin merupakan fraksi massa 
yang dapat larut dalam air, sedangkan protein gluten lengket 
dan tidak larut dalam air. Sifat elastis gluten pada adonan 
menyebabkan mie tidak mudah putus pada proses pencetakan 
dan gelatinisasi (Juanda et al, 2008).     
 
2.2 Tepung Ubi Jalar 

Ubi Jalar dapat diproses ke dalam produk, seperti  
masakan, biskuit, sejenis kue, mi, makanan sarapan dan pai, 
dengan umur simpan lebih panjang, dan meningkatkan 
karakteristik. Ubi manis dapat juga diproses ke dalam tepung, 
yang mana lebih sedikit mengalami kerusakan dan lebih stabil 
dibanding ubi jalar  segar yang sangat mudah rusak atau busuk. 
Tepung ini dapat yang digunakan sebagai pengental sup, 
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keuntungan, kue kering, dan beberapa produk roti. Tepung Ubi 
Jalar dapat juga bertindak sebagai suatu pengganti untuk 
tepung biji-bijian, seperti tepung terigu dan tepung jagung 
(Ahmed et al, 2010) 

Salah satu pemanfaatan ubi jalar sebagai komoditas 
pangan adalah dalm bentuk tepung. Ubi jalar diolah menjadi 
tepung atau pati, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
baku industri alkohol, sirup, maltosa, glukosa, fruktosa, bahan 
pelekat, biskuit dan industri lainya (Mackay et al, 2008)). Teknik 
pembuatan tepung ubi jalar merupakan salah satu jenis 
pengolahan yang penting, hal ini disebabkan tepung ubi jalar 
dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih 
luas penggunaannya dalam pembuatan berbagai jenis makanan 
(Santosa, 2010). 

Tepung ubi jalar merupakan bentuk produk olahan 
setengah jadi dari umbi ubi jalar. Pembuatan, tepung ubi jalar 
ditingkat petani dapat dilakukan dengan membuat chip ubi jalar 
kering. Pengertian chip kering dan tepung ubi jalar adalah 
produk ubi jalar yang berbentuk irisan umbi yang dikeringkan 
lalu ditepungkan. Secara umum, tahap pembuatan tepung ubi 
jalar adalah tahap pencucian, pengupasan, perlakuan 
blanching, pengirisan, perendaman, pengeringan dan 
penepungan (Susmono, 2005). Perlakuan tambahan yang dapat 
dipertimbangkan adalah pengepresan untuk mengurangi kadar 
air sehingga dapat mempercepat pengeringan. Pencucian 
bertujuan untuk membersihkan umbi dari kotoran dan tanah. 
Proses ini disertai proses sortir terhadap hama ubi jalar yang 
biasanya ditandai dengan ada lubang-lubang kecil pada umbi 
maupun luka memar atau kepoyohan. 

Pengupasan dilakukan untuk mendapatkan kualitas bahan 
baku yang benar-benar bagus, karena sebenarnya tanpa 
pengupasan pun masih dapat diterima oleh panelis pada uji 
organoleptik baik warna maupun aromanya. Namun demikian, 
kadar mikroba, kapang/khamir lebih banyak ditemukan pada 
produk yang tidak dikupas daripada yang dikupas (Susmono, 
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2005). Jika dilakukan pengupasan akan terlihat jelas adanya 
penyimpangan mutu (biasanya berupa lubang atau warna 
daging yang berberda) sehinga dapat diupayakan untuk 
dibuang. 

Perlakuan blanching (70-1050C) adalah pemanasan cepat 
untuk menginaktivasi enzim dan menstabilkan bahan pangan 
melawan perusakan selama penyimpanan dalam jangka waktu 
yang panjang. Blanching dapat dilakukan dalam air, uap, aatau 
menggunakan teknologi mikrowave (Kidmose, 2007). Pengirisan 
adalah proses pengecilan ukuran yang bertujuan untuk 
mempercepat pengeringan dan mempermudah proses 
pengepresan serta penepungan. Pengirisan dapat dilakukan 
secara manual mupun menggunakan alat seperti slicer, 
pencacah sawut dan lain-lain. 

Tahap berikutnya adalah persiapan pengeringan. Ada 
beberapa metode pengolahan ubi jalar yang melakukan tahap 
perendaman pada larutan sulfit sebelum pengeringan. Senyawa 
sulfit yang biasa digunakan adalah SO2, SO3

2-, HSO3
-, atau 

S2O5
2-. Reaksi bisulfit dengan kelompok karbonil dari gula 

pereduksi serta komponen lain yang berperan dalam 
pencoklatan berlangsung secara dapat balik (reversible). 
Dengan demikian, proses pecoklatan dapat dihambat. Tetapi 
hasil reaksi ini diduga mampu menghilangkan kromofol karbonil 
dalam struktur melanoidin sehingga mengakibatkan efek 
bleaching pada pigmen. Proses pengikatan bisulfit dengan 
kelompok hidroksil juga dapat berlangsung secara tidak dapat 
baik (irreversible) membentuk sulfonat. Selain itu penggunaan 

sulfit atau metabisulfit dengan disemprot atau direndam 
memberi kontrol efektif terhadap enzim pencoklatan, dalam hal 
ini enzim yang mengkatalis proses oksidasi senyawa fenolik 
(misal enzim fenolase atau polifenol oksidase) (Lindsay, 2006). 

Tahap produksi berikutnya adalah pengeringan. 
Pengeringan terjadi melalui penguapan cairan dengan 
pemberian panas kebahan basah. Pengeringan adalah operasi 
rumit yang melibatkan perpindahan massa dan panas sehingga 
menyebabkan perubahan mutu produk (Devahastin, 2010). 
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Dibandingkan pengeringan alami (dengan sinar matahari), 
pengeringan buatan memiliki lebih banyak keuntungan, 
misalnya bahan yang dikeringkan akan lebih seragam mutunya, 
cepat prosesnya serta terhindar dari bahan asing yang tidak 
diinginkan, karena dapat dikontrol kondisi lingkungannya. 

Jenis bahan yang akan dikeringkan, mutu hasil akhir yang 
dikeringkan dan pertimbangan ekonomi mempengaruhi 
pemilihan alat dan kondisi pengering yang akan digunakan. 
Misalnya untuk jenis bahan padatan atau yang berbentuk 
lempeng, maka alat yang sesuai untuk mengeringkan bahan 
tersebut adalah pengering kabinet atau tray dryer. Sedangkan 

untuk bahan yang berbentuk pasta atau puree, maka alat yang 
sesuai untuk mengeringkan adalah pengering drum (Brennan et 
al, 2004). 

Menurut De Leon et al., (2008), bahan yang akan 

dikeringkan dapat diletakkan di atas nampan yang berlubang-
lubang atau loyang sebagai lapisan yang tipis.  Pada pengering 
kabinet yang besar, nampan diletakkan di atas trolley untuk 
memudahakan penanganan. Untuk ukuran yang lebih kecil, 
dapat diletakkan di atas penompang yang permanen. Kipas 
yang berada di pegering kabinet mengalirkan udara melalui 
elemen-elemen pemanas dan menyebarkannya secara merata 
melalui nampan-nampan yang berisi bahan yang akan 
dikeringkan. Alat pengering biasanya dilengkapi sebuah saluran 
untuk mengeringkan udara yang penuh dengan uap air sebelum 
proses resirkulasi.      

Tepung ubi jalar merupakan hasil penepungan chip atau 
irisan ubi jalar kering. Penepungan yang dilakukan harus 
memperhatian jenis dan teknologi mesin penepung berdasarkan 
tingkat kehalusan dan kapasitas produksi (Susmono, 2005). 
Standar mutu tepung ubi jalar belum ada. Namun bila ditinjau 
dari komponen mutu tepung umbi-umbian seperti pada tepung 
ubi kayu (SII tepung kasava N.2462-1991) meliputi : keadaan 
(bau, rasa, warna), benda asing, derajat putih, pati, cemaran 
logam (Pb, Cu, Zn, Hg dan As) serta cemaran mikroba (E.coli 
dan kapang), maka komponen mutu tepung di atas secara garis 
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besar terdiri dari sifat fisik, kimia dan mikrobiologis (Susmono, 
2005). Sementara kluster ubi jalar di Bogor Barat memiliki 
spesifiasi produk yaitu kadar air maksimal 6% dan total mikroba 
sebanyak 103 koloni/ml (Syah, 2005).       

2.3 Mie Kering 

Mie memperoleh ketenaran karena kemudahan untuk di 
olah, harga yang bersaing, ketersediaan berbagai produk 
dengan teksktur dan rasa yang berbeda, gizi yang bermanfaat, 
dan uur simpan yang panjang. Secara global, konsumsi mi 
gandum adalah yang kedua setelah roti, dengan hampir 40% 
gandum diproses ke dalam mie di Asia. Baru-baru ini, konsumsi 
mie instant tengah meningkat lebih cepat dari pada makanan 
sereal. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman tentang fungsi 
dan kualitas promosi adalah yang paling pentng untuk 
mensukseskan dan mengontrol produksi mie (Ding et al, 2013). 

Menurut Astawan (2008), apabila ditinjau dari bahan 
utamanya yaitu tepung terigu, mie bukan merupakan makanan 
asli Indonesia. Hampir seluruh dunia mengenal produk mie, 
walaupun nama, bentuk, bahan penyusun dan cara pembuatan 
berbeda. Dalam bahasa Inggris, mie dikenal dengan nama 
noodle, dalam bahasa Jepang disebut ramen, udon dan 
kisimen, sedangkan dalam bahasa Italia dikenal dengan 
spaghetti. Mie adalah salah satu produk pangan yang sudah 

sangat popular dan merupakan makan yang tidak asing lagi 
bagi masyarakat Indonesia. Mie adalah salah satu jenis produk 
pasta yang ditemukan pertama kali oleh bangsa Tionghoa 
dengan membuatnya dari beras dan tepung kacang-kacangan. 
Mie disajikan dalam berbagai produk, yaitu mie basah, mie 
kering, dan mie instan. Beberapa mie tersebut mempunyai sifat 
berbeda tergantung dari roses pembuatan dan bahan tambahan 
yang digunakan. 

Berdasarkan ukuran diameter, produk mie dibedakan 
menjadi tiga, yaitu Spaghetti (0,11-0,27 inchi), Mie (0,07-0,125 
inchi) dan Vermiseli (kurang dari 0,04 inchi). Sedangkan 
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berdasarkan asal bahan baku, produk mie dibagi menjadi dua 
yaitu : mie (noodle), dari bahan tepung, terutama tepung terigu 
dan mie transparan (transparance noodle) berasal dari bahan 

pati, misalnya soun (dari peti beras) dan mie China (dari pati ubi 
jalar) (Wiersema dkk, 2006). Menurut Mulyanto (2009), 
berdasarkan kadar airnya, mie dapat dikelompokkan menjadi 
tiga macam yaitu mie kering dengan kadar air maksimal 12%, 
mie basah dengan kadar air 25-35%, dan mie setengah basah 
dengan kadar air 15-17%. Adapun berdasarkan jenis mie yang 
dipasarkan, produk mie dibedakan menjadi dua, yaitu : mie 
basah (mie ayam dan mie kuning) dan mie kering (mie telur dan 
mie instan) dengan proses pembuatan yang hampir sama. 

Definisi mie kering berdasarkam SNI 01-2974-1992 adalah 
produk makanan kering yang terbuat dari terigu atau gandum 
dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan 
bahan makanan yang diizinkan dengan bentuk khas berupa 
mie. Produk mie umumnya digunakan sebagai sumber energi 
karena kandungan karbohidratnya yang relativ tinggi. Syarat 
mutu mie kering menurut SNI 01-2974-1992 dapat dilihat pada 
tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Syarat Mutu Mie Kering (SNI 01-2974-1992) 

Kriteria Mutu I Mutu II 

1. Keadaan 
a. Aroma 
b. Warna 
c. Rasa 

 
Normal 
Normal 
Normal 

 
Normal 
Normal 
Normal 

2. Kadar air Maksimal 8% Maksimal 10% 
3. Kadar Abu Maksimal 3% Maksimal 3% 
4. Kadar Protein Maksimal 11% Maksimal 8% 

Sumber : Departemen Perindustrian RI (1992) 

Menurut Oh et al (2005), tahap-tahap pembuatan mie 
kering meliputi pencampuran, pengistirahatan, pembentukan 
lembaran adonan, pemotongan dan pengeringan. Menurut 
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Astawan (2008), prinsip pembentukan mie kering dari bahan 
campuran, baik tepung terigu, tepung singkong dan tepung 
tempe tidak jauh berbeda dari pembuatan mie kering dengan 
bahan baku terigu, hanya waktu yang diperlukan sedikit 
berbeda. Proses dimulai dengan pencampuran tepung selama 
10 menit, ditambahkan air dan pelengkap lain seperti garam, 
gum arab, asam sitrat, natrium tripolofosfat, natrium karbonat 
dan kalium karbonat. Setelah itu dilakukan pengadonan selama 
15 meniit dan selanjutnya memasuki tahap pembentukan 
lembaran adonan. Setelah dibentuk lembaran adonan, 
selanjutnya mie akan dicetak dan dikukus selama 12 menit 
dngan suhu 1000C. Tahap berikutnya yaitu mie dikeringkan 
dalam oven bersuhu 600C untuk 1 jam pertama dan 700C untuk 
1 jam berikutnya. 

Faktor penting yang mempengaruhi dalam produksi mie 
kering adalah banyaknya air yang ditambahkan dalam adonan, 
lamanya pengadukan, suhu adonan, serta waktu yang 
dibutuhkan untuk pengeringan mie. Air yang digunakan pada 
adonan umumnya adalah 28-38%. Jika melebihi batas 38%, 
biasanya adonan akan menjadi basah dan menyulitkan dalam 
proses berikutnya. Jika kurang, adonan akan menjadi rapuh. 
Keadaan mutu adonan juga ditentukan oleh suhu sekelilingnya 
(Santosa, 2010) . 

Menurut Astawan (2008), proses produksi mie kering dari 
bahan pensubstitusi dimulai dari pencampuran tepung terigu, 
tepung singkong dan tepung tempe selama 10 menit. Setelah itu 
dilakukan penambahan air serta bahan lainnya dan diaduk 
selam 15 menit. Proses selanjutnya yaitu pembentukan 
lembaran adonan dan pencetakan. Pengukusan dilakukan 
selama 12 menit dengan suhu 1000C lalu dikeringkan dengan 
pengering cabinet selama 1,5 jam dengan suhu 600C dan suhu 
700C untuk 1 jam berikutnya. 

Hasil penelitian Oh et al., (2005) menunjukkan bahwa waktu 
pencampuran selama 2-10 menit tidak mempengaruhi warna, 
kekerasan permukaan, berat mie saat dimasak dan total 
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padatan terlarut dari mie kering. Suhu yang baik untuk adonan 
adalah sekitar 25-450C. Untuk daerah yang bersuhu dingin, 
sebaiknya menggunakan air hangat. Apabila suhu berada di 
bawah 250C, adonan akan menjadi keras, rapuh dan kasar, 
tetapi jika suhu berada di atas 450C, aktifitas enzim sangat baik 
yang mengakibatkan banyak gluten dirubah dan hasilnya terjadi 
penurunan densitas mie, sedangkan kelengketan mie 
meningkat. Kenaikan suhu dan aktifitas enzim tidak dapat luput 
dari jumlah air yang ditambahkan, jenis pengaduk dan 
kecepatan pengadukan.  

2.4 Bahan Pembuatan Mie 
1. Tepung Terigu 

Sampai saat ini tepung terigu merupakan produk impor 
yang didatangkan dari negara-negara subtropis seperti Amerika 
dan Australia. Biasanya terigu didatangkan masih berupa 
butiran biji gandum. Melalui proses pencucian, pengupasan 
sekam, penggilingan dan pemutihan (bleaching) maka jadilah 
tepung terigu seperti yang kita kenal (Widodo, 2009).  

Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mie. 
Tepung terigu diperoleh dari biji gandum (Triticum vulgare) yang 
digiling. Tepung terigu berfungsi membentuk struktur mie, 
sumber protein dan karbohidrat. Kandungan protein utama 
tepung terigu yang berperan dalam pembuatan mie adalah 
gluten. Gluten dibentuk dari gliadin (prolamin dalam gandum) 
dan glutenin. Protein dalam tepung terigu untuk pembuatan mie 
harus dalam jumlah yang cukup tinggi supaya mie menjadi 
elastis dan tahan terhadap penarikan sewaktu proses 
produksinya (Susmono, 2005). 

2. Tepung Tapioka 

Tepung Tapioka adalah granula pati yang banyak tedapat 
didalam sel umbi ketela pohon. Dalam sel pati selain terdapat 
karbohidrat yang merupakan komponen utama juga terdapat 
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protein, lemak, dan komponen-komponen lain yang dengan 
jumlah yang relatif sedikit (Makfoeld, 2006). Tepung tapioka 
mengandung 17% amilosa dan 83% amilopektin. Penggunaan 
tepung jenis ini disukai oleh pengolah makanan karena tidak 
mudah menggumpal, memiliki daya perekat yang tinggi 
sehingga pemakaianya dapat dihemat, tidak mudah pecah atau 
rusak, dan suhu gelatinisasinya rendah (Fennema, 2010).  

Dalam pembuatan mie, penggunaan tapioka selain 
digunakan sebagai subtitusi (mengurangi penggunaan terigu) 
juga digunakan sebagai bahan pengembang asalkan jumlahnya 
tidak berlebihan. Penambahan tepung tapioka yang berlebihan 
akan menurunkan kualitas adonan sehingga mempengaruhi 
kualitas produk akhir yaitu produk menjadi kurang elastis dan 
mudah patah. Dalam adonan komposisi dari tepung tapioka 
maksimal sebesar 10% dari jumlah tepung terigu yang 
digunakan. Tepung tapioka biasanya memberikan rasa renyah 
pada produk mie (Lussas et al, 2011). Tepung tapioka 
mempunyai keistimewaan yang berbeda dari turunan pati-pati 
yang berasal dari padi-padian, yaitu strukutur akarnya yang 
secara menyeluruh tidak lengkap sebelum pati diperoleh. Pati 
dari akar dan umbi akar seperti tapioka dan kentang 
mengembang pada suhu yang lebih rendah dari pada padi-
padian (Golberg et al, 2011). 

3. Telur 

Penambahan telur akan mempengaruhi tekstur mi karena 
putih telur akan terdenaturasi selama proses pengukusan dan 
pengorengan. Selain itu putih telur akan membentuk lapisan film 
yang dapat mencegah penyerapan minyak selama 
pengorengan. Pemberian telur berguna untuk menambah rasa 
dan gizi, memberi warna pada mie, menambah kualitas gluten, 
serta meningkatkan kelembutan mie. Mie yang menggunakan 
telur rasanya lebih gurih, lebih kenyal, dan elastis. Pemakaian 
minimal telur adalah 3-10 % dari berat tepung (Santosa, 2010). 
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4. Air Alkali 

Air yang digunakan dalam pembuatan mie instan adalah air 
alkali dimana fungsi dari air alkali itu sendiri adalah untuk 
mempercepat terjadinya gelatinisasi. Komposisi dari air alkali 
yaitu terdiri dari garam, pewarna tartazine CI 
19140, poliphosfat, potassium karbonat dan sodium karbonat 
(Zakaria, 2011 ). Sodium tripolifosfat ( Na5,P3O10 ). Digunakan 
sebagai bahan pengikat air dimaksudkan agar air dalam adonan 
tidak menguap sehingga tidak mengalami pengerasan atau 
pengeringan di permukaan sebelum pembentukan lembaran 
adonan. Perbaikan terhadap sifat-sifat adonan tidak 
menunjukkan penghambatan terhadap alfa amilase (Tranggono, 
2010).  

Natrium yang terkandung dalam mie yang berasal dari 
garam (NaCl) dan bahan pengembangnya. Bahan pengembang 
yang umum digunakan adalah natrium tripolifosfat (Natrium 
memiliki efek yang kurang menguntungkan bagi penderita maag 
dan hipertensi. Bagi penderita maag, kandungan natrium yang 
tinggi akan menetralkan lambung, sehingga lambung akan 
mensekresi asam yang lebih banyak untuk mencerna makanan. 
Keadaan asam lambung yang tinggi akan berakibat pada 
pengikisan dinding lambung dan menyebabkan rasa perih. 
Sedangkan bagi penderita hipertensi, natrium akan 
meningkatkan tekanan darah karena ketidakseimbangan antara 
natrium dan kalium (Na+ dan K+) di dalam darah dan jaringan 
(Muchtadi, 2009). 

5. Air 

Air merupakan cairan yang tidak berasa, berwarna bening, 
dan tidak berbau. Pada keadaan suhu kamar yang normal, air 
akan berbentuk cair. Pada keadaan tertentu air akan 
membentuk 3 titik keseimbangan yaitu : Cair, padat, dan uap. 
Secara kimia air merupakan suatu zat organik yang terdiri atas 
dua molekul hidrogen dan memiliki rumus molekul H2O 
(Winarno, 2005). Air sangat menentukan konsistensi dan 
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karakteristik rheologi dari adonan. Selain itu air juga berfungsi 
sebai pelarut bahan-bahan tambahan dalam pembuatan mie, 
sehingga dapat terdispersi secara merata (Syah, 2005).  

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan 
karbohidrat, melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal 
gluten. Pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air. 
Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6 – 9, hal ini 
disebabkan absorpsi air makin meningkat dengan naiknya pH. 
Makin banyak air yang diserap, mie menjadi tidak mudah patah. 
Jumlah air yang optimum membentuk pasta yang baik.(Winarno, 
2009). 

 
6. Garam Dapur  

Penambahan garam dapur (NaCl) disamping memberikan 
rasa pada mie juga untuk memperkuat tekstur,membantu reaksi 
gluten dan karbohidrat dalam mengikat air (Winarno, 2009). 
Selain itu garam berfungsi untuk meningkatkan temperatur 
gelatinisasi pati. Garam berpengaruh pada aktifitas air selama 
gelatinisasi yaitu menurukan Aw untuk gelatinisasi (Lindsay, 
2006). Garam dapat juga berfungsi sebagai pengawet, garam 
dapat mengawetkan karena mempunyai tekanan osmotik yang 
tinggi serta bersifat hidroskopik sehingga dapat memecahkan 
dinding sel dari mikroba (Muchtadi, 2009). Garam dapur dapat 
menghambat aktivitas enzim protease (enzim pemecah protein) 
dan amilase sehingga mie tidak bersifat lengket dan tidak 
mengembang secara berlebihan (Astawan, 2008). 

7. Pemantap Emulsi dan Pengental  

Secara umum bahan-bahan pengental dan pembentuk gel 
yang larut dalam air disebut gum. Gum yang sebagian besar 
terdapat pada bahan alami dibutuhkan sebagai bahan 
tambahan yang berfungsi sebagai pengental, pembentuk gel, 
dan pembentuk lapisan tipis selain itu juga berfungsi sebagi 
pembentuk suspensi, pengemulsi, pemantap emulsi 
(Tranggono,2010). 
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Pengemulsi yang digunakan adalah CMC, yang memiliki 
sifat mudah larut dalam air dan membentuk larutran koloid. 
Dalam pembuatan mie, CMC berfungsi sebagai pengembang. 
Selain itu bahan ini juga mampengaruhi sifat adonan dari 
produk, memperbaiki ketahanan terhadap air. serta menjaga 
produk tetap empuk selama penyimpanan (Astawan, 2008). 
Jumlah bahan pengembang yang ditambahkan berkisar 0,5-
1,0% dari berat tepung terigu tergantung dari jenis terigu yang 
digunakan. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan 
tekstur mie yang terlalu keras dan daya rehidrasi mie menjadi 
kurang (Astawan, 2008). 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Affy (2007), dalam penelitiannya yang berjudul Produksi 
Mie Kering Dari Ubi Jalar Varietas Unggulan menyebutkan 
bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan 
varietas ubi jalar dan metode pembuatan mie kering terbaik 
serta mengetahui kelayajkan pendirian industri mie kering ubi 
jalar varietas unggulan. Pada tahap pertama akan diamati 
perbedaan antara metode tepung dan pasta ubi jalar dari 
masing-masing varietas dan pada tahap kedua diamati 
perbedaan interaksi antara metode dan varietas ubi jalar. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Percobaan Dua 
Faktor dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan tiga 
kali perulangan. Hasil perlakuan terbaik pada penelitian tersebut 
adalah produksi mie kering dengan metode tepung 
menggunakan komposisi tepung ubi jalar dan tapioka dengan 
perbandingan 80 : 20 menghasilkan rendemen berkisar antara 
22,7% - 31,9%, sedangkan produksi mie kering dengan metode 
pasta menggunakan perbandingan 70 : 30 (pasta ubi jalar : 
tapioka) menghasilkan rendemen berkisar antara 23,6% - 
37,12%. 

Anita (2011), dalam penelitiannya yang berjudul Pembuatan 
Mie Kering Kemangi Dengan Bahan Dasar Tepung Terigu dan 
Tepung MOCAF menyebutkan tujuan penelitian tersebut adalah 
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adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan bentuk bubur dan 
ekstrak kemangi dengan konsentrasi tertentu pada mie kering 
dari bahan dasar tepung terigu dan tepung MOCAF terhadap 
tingkat kesukaan konsumen, untuk mengetahui kualitas 
organoleptik dan fisik hasil perlakuan terbaik yang dibandingkan 
dengan produk mie sayur lain, serta untuk mengetahui kualitas 
kimia hasil perlakuan terbaik jika dibandingkan dengan syarat 
mutu produk mie kering menurut Standart Nasional Indonesia 
(SNI). Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 
dengan 2 faktor. Faktor I adalah jenis perlakuan kemangi yang 
terdiri dari 2 level yaitu ekstrak dan bubur kemangi. Faktor II 
adalah konsentrasi kemangi terdiri dari 3 level yaitu 15 %, 25%, 
dan 35 %. Pengamatan penelitian mie kering meliputi 
pengamatan analisa organoleptik dengan metode tingkat 
kesukaan (hedonic scale) dan dilanjutkan dengan analisa fisik 
berupa daya patah, daya putus, hidrasi dan rasio 
pengembangan serta analisa kimia berupa kadar air, dan kadar 
protein. Perlakuan terbaik berupa perlakuan kemangi dalam 
bentuk bubur dengan konsentrasi kemangi sebesar 15 % 
mempunyai tidak beda nyata dengan kontrol pada parameter 
warna, rasa, dan rasio pengembangan dan beda nyata pada 
kadar air, daya patah, elastisitas, dan hidrasi mie. 

   

Rosida (2010), dalam penelitiannya yang berjudul  Mie Dari 
Tepung Komposit (Terigu, Gembili (dioscorea esculenta), Labu 
Kuning) dan Penambahan Telur menyebutkan bahwa tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi 
gandum : tepung gembili dan penambahan telur terhadap 
kualitas mie kering yang dihasilkan. Desain penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
faktorial dengan 2 faktor dan 3 kali pengulangan. Faktor I adalah 
proporsi tepung terigu: tepung gembili (80:20, 70:30, 60:40). 
Faktor II adalah penambahan telur (15%, 20%, dan 25%). Hasil 
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mie kering terbaik terbaik didapatkan pada proporsi tepung 
terigu: tepung gembili (70:30) dan penambahan telur 20% yang 
menghasilkan mie kering dengan kadar air 8,7966%, kadar 
protein 10,8588%, kadar pati 58,8260%, elastisitas 25,0062% , 
kapasitas rehidrasi 52,7117%, antioksidan 2,8803%, total skor 
preferensi tekstur (86), preferensi warna (82) dan preferensi 
rasa (71). 

 
2.6 Hipotesa 

       
1. Diduga penambahan telur dan CMC dengan konsentrasi 

tertentu pada mie dengan bahan dasar tepung ubi jalar 
berpengaruh terhadap kualitas organoleptik mie kering ubi 
jalar 

2. Diduga penambahan telur dan CMC dengan konsentrasi 
tertentu pada mie dengan bahan dasar tepung ubi jalar 
berpengaruh terhadap kualitas fisik dan kimia mie kering ubi 
jalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboraturium Teknologi 
Agrokimia, Jurusan Teknologi Pertanian dan di Laboratorium 
Food Processing and Training Centre Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 
Malang untuk pembuatan produk mie kering. Sedangkan untuk 
analisa sifat fisik dan kimia dilakukan di Laboratorium Pengujian 
Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian, Universitas Brawjiaya, Malang. Penelitian 
dilaksanakan mulai bulan November 2013 hingga  Agustus 
2014. 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk proses pembuatan mie kering 
dengan bahan tepung ubi jalar adalah timbangan analitik, mesin 
pencampur (mixer), meja stainless steel, alat penipis adonan 
(seater), alat pencetak mie, oven, pengukus, kompor, baskom, 
plastik, pisau, gunting, ayakan, sendok makan, blender dan 

gelas ukur. 
Alat yang digunakan untuk analisa sifat fisik adalah 

timbangan analitik, desikator, oven kadar air, perangkat titrasi, 
muffle furnance, satu set alat destilasi kjeldahl, kurs porselen, 
stopwatch, cawan, labu destilator, kompor, Universal Testing 
Instrument model Lyod, tabung berskala kapasitas 1 ml, pipet 
ukur, kolom kromatografi, spektrofometer, kuvet gelas dan silika. 
 
3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ubi 
jalar varietas ace dengan warna daging umbi kuning yang 
diperoleh dari desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten 
Malang. Bahan tambahan yang digunakan adalah Carboxy 
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Methil Cellulose (CMC), telur ayam, tepung tapioka, garam 
dapur (NaCl), air khi dan bahan analisa untuk kemurnian teknis 
seperti aquades, kertas saring halus dan kasar dan bahan 
penganalisa lainnya. 

3.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini adalah 
1. Ubi jalar yang digunakan adalah ubi jalar varietas ace 

dengan warna umbi putih 
2. Tiap adonan menggunakan 500 gram tepung ubi jalar 
3. Lama waktu pengeringan dilihat dari tingkat kekeringan 

mie, selama kurang lebih 4 jam. 
 

3.4  Prosedur Penelitian 

Metode penelitian untuk pembuatan mie kering berbahan 
tepung ubi jalar ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu 
penentuan judul, identifikasi masalah, studi literature, perlakuan 
pendahuluan, pelaksanaan penelitain, uji organoleptik, 
penentuan perlakuan terbaik, dan analisa fisik dan kimia. 
Diagram alir metode penelitian sacara lebih ringkas dapat dilihat 
pada Gambar 3.1. 
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PENENTUAN JUDUL

IDENTIFIKASI MASALAH

STUDI LITERATUR

PENELITIAN PENDAHULUAN

RANCANGAN PERCOBAAN

PELAKSANAAN PENELITIAN

ANALISA MIE KERING (FISIK, KIMIA, 

ORGANOLEPTIK)

ANALISA DATA

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN DAN SARAN
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3.4.1  Penentuan Judul 

Judul dari penelitian ini di angkat karena belum ada yang 
melakukan penelitian membuat mie kering dengan bahan baku 
tepung ubi jalar sebelumnya. Juga untuk mengetahui apakah 
tepung ubi jalar dapat menggantikan tepung terigu sebagai 
bahan baku pembuatan mie kering, dikarenakan harga gandum 
sebagai bahan baku untuk membuat tepung terigu yang 
melonjak. Dan untuk memanfaatkan potensi ubi jalar yang 
jumlah produksinya melimpah di beberapa wilayah Indonesia. 

3.4.2  Identifikasi Masalah 

Ubi jalar biasanya hanya di olah menjadi jajanan atau 
hanya di konsumsi langsung dengan cara di kukus maupun 
digoreng, dengan menjadikannya tepung, ubi jalar akan 
memberikan nilai manfaat yang lebih banyak. Namun karena 
kandungan gluten pada tepung ubi jalar sedikit dan akan 
berpengaruh pada tekstur mie, maka dilakukan penambahan 
telur dan CMC untuk memperbaiki tekstur mie kering. Secara 
umum, penambahan telur dimaksudkan untuk meningkatkan 
mutu protein mie dan menciptakan adonan yang lebih liat 
sehingga tidak mudah terputus. Dalam pembuatan mie, CMC 
berfungsi sebagai pengembang. Bahan ini dapat mempengaruhi 
sifat adonan, memperbaiki ketahanan terhadap air, dan 
mempertahankan keempukan selama penyimpanan.   

3.4.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi, 
data-data serta berbagai masukan yang berguna untuk 
penelitian. Literatur yang dikumpulkan yaitu berkaitan dengan 
mie kering, potensi ubi jalar, kandungan gizi ubi jalar, proses 
pembuatan tepung ubi jalar dan bahan-bahan yang digunakan 
untuk membuat mie kering. 

3.4.4 Penelitian Pendahuluan 
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Perlakuan pendahuluan dilakukan untuk mengetahuai faktor 
mana yang dianggap menjadi faktor perlakuan terbaik dalam 
pembuatan mie kering ubi jalar, sehingga didapatkan proses 
pembuatan mie kering yang tepat dan menentukan metode 
yang diguanakan dalam pembuatan mie kering ubi jalar. 
Sehingga didapatkan jumlah faktor yang menjadi acuan untuk 
jumlah percobaan yang akan dilakukan. 

3.4.5 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 
dengan 2 faktor. Faktor I adalah konsentrasi penambahan telur 
yang terdiri dari 3 level, yaitu 0%, 5% dan 10%. Factor II adalah 
konsentrasi CMC yang terdiri dari 3 level, yaitu 0%, 1% dan 2%. 
Pada penelitian ini terdapat 9 kombinasi perlakuan yang diulang 
sebanyak tiga kali, sehingga didapatkan 27 satuan percobaan . 

Rancangan Penelitian: 
Faktor I  : Konsentrasi penambahan telur (b/b) 
T1   = 0% 
T2  = 10 % 
T3    = 15 % 
Faktor II : Konsentrasi CMC (b/b) 
C1  = 0% 
C2  = 1% 
C3  = 2% 
Kombinasi Perlakuan 
 
T1C1 : Konsentrasi penambahan telur 0% dan konsentrasi CMC 

0% 
T1C2 : Konsentrasi penambahan telur 0% dan konsentrasi CMC 

1% 
T1C3 : Konsentrasi penambahan telur 0% dan konsentrasi CMC 

2% 
T2C1 : Konsentrasi penambahan telur 10% dan penambahan 

CMC 0% 
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T2C2 : Konsentrasi penambahan telur 10% dan konsentrasi 
CMC 1% 

T2C3 : Konsentrasi penambahan telur 10% dan konsentrasi 
CMC 2% 

T3C1 : Konsentrasi penambahan telur 15% dan konsentrasi 
CMC 0% 

T3C2 : Konsentrasi penambahan telur 15% dan konsentrasi 
CMC 1% 

T3C3 : Konsentrasi penambahan telur 15% dan konsentrasi 
CMC 2% 

3.4.6 Pelaksanaan Penelitian 

Pertama yang dilakukan untuk pelaksanaan penelitian 
adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 
membuat mie kering ubi jalar. Pelaksanaan penelitian dilakukan 
dalam dua tahap yaitu tahap pertama yaitu pembuatan tepung 
ubi jalar dan tahap kedua yaitu pembuatan mie kering. Tahap 
pertama yaitu pembuatan tepung ubi jalar. Tahapannya yaitu: 

a. Ubi jalar pertama dibersihkan dari kotoran-kotoran yang 
menempel pada kulit, kemudian dikupas dan ampas kulit 
dibuang. 

b. Kemudian ubi jalar diiris tipis, bisa menggunakan slicer 
maupun pisau 

c. Selanjutnya ubi jalar yang telah diiris tipis, direndam di 
dalam air sebanyak 20 liter dengan campuran larutan 
Metabisulfit sebanyak 0,3 %  

d. Selanjutnya ubi jalar yang telah direndam, dikeringkan di 
dalam oven dengan suhu 600C. 

e. Setelah kering, ubi jalar di giling dengan gilingan 
f.   Terakhir yaitu diayak dengan ayakan 50 mesh. 
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Diagram alir pembuatan tepung ubi jalar dapat dilihat pada 
Gambar 3.2.  

Tahap selanjutnya adalah pembuatan mie kering ubi jalar. 
Tahapan pembuatannya sebagai berikut: 

a. Bahan baku yang berupa tepung ubi jalar ditimbang 
sebanyak 500 gram 

b. Kemudian, bahan tambahan berupa tepung tapioka 30%, 
garam 2%, telur sesuai perlakuan, CMC sesuai 
perlakuan dan air (60-70%) dimasukkan ke dalam 
campuran adonan 

c. Seluruh campuran bahan diaduk sekitar 15 menit sampai 
terbentuk adonan yang homogen (kalis) 

d. Dilakukan pengukusan pertama selama 20 menit pada 
suhu 100oC 

e. Adonan yang sudah dikukus, dimasukkan ke alat penipis 
adonan (seater) sehingga membentuk lembaran, 
kemudian dicetak dengan alat pemotong (noodle maker) 
hingga terbentuk pilinan mie 

f. Dilakukan pengukusan kedua selama 10 menit dengan 
suhu 100oC 

g. Mie yang sudah dikukus pada pengukusan kedua, 
dikeringkan dengan pengering kabinet dengan suhu 
60oC selama 2,5 jam hingga menjadi mie kering. 

Diagram alir pembuatan mie kering ubi jalar dapat dilihat pada 
Gambar 3.3. 
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Gambar Diagram Allir 

       

Ubi Jalar 30 kg

Dikupas

Diiris Tipis

Direndam Larutan 

Metabisulfit 0,3% 

selama 15 menit

Dikeringkan dengan 

suhu 60
o
C

Digiling

Diayak dengan ayakan 

50 mesh

Tepung Ubi 

Jalar 8,7 kg

Metabisulfit 0,3%

Air 20 Liter

Ampas Kulit 

Ubi Jalar

Gambar 3.2. Modifikasi Diagram Alir Pembuatan 

Tepung Ubi Jalar (Modifikasi Anita (2011))
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Tepung Ubi Jalar 500 gram

Dicampur hingga homogen dan kalis

Dilakukan pengukusan pertama 

selama 20 menit dengan suhu 100
0
C

Ditipiskan

 Dicetak

Dilakukan pengukusan kedua 

selama 10 menit dengan suhu 100
0
C

Dikeringkan dengan Pengering Kabinet 

dengan suhu 60
0
C selama 4 jam

Mie Kering Ubi Jalar 

452 gram

Tepung Tapioka 30% (b/b)

Garam 2% (b/b)

Telur sesuai perlakuan

CMC sesuai perlakuan

Air 60 – 70% (v/b)

Gambar 3.3.  Modifikasi Diagram Alir Pembuatan Mie 

Kering Ubi Jalar (Modifikasi Anita (2011))

Analisa Organoleptik 

(aroma,rasa,tekstur,warna)

Analisa Fisik (swelling index,cooking 

loss, hidrasi,rasio pengembangan)

Analisa Kimia (kadar air)

   

 

3.4.7 Analisa Mie Kering 

Untuk tahap analisa mie kering, terdapat dua bagian yaitu 
analisa fisik dan kimia mie kering dan analisa organoleptik. 
Untuk analisa tersebut, dilakukan dengan bantuan beberapa 
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panelis dan alat-alat untuk menganalisa karakteristik mie kering 
tesebut. 

 

a. Analisa Fisik dan Kimia 

 Analisa fisik yang dilakukan pada penelitian mie kering 
ini meliputi meliputi swelling index, cooking loss, hidrasi, dan 
rasio pengembangan. Tahapan pada tiap masing-masing 
pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk analisa kimia 
yang dilakukan pada penelitian mie kering ini meliputi kadar air 
dengan metode oven (AOAC, 1995). Tahapan pada tiap 
masing-masing pengujian dapat dilihat ada Lampiran 2.   

b. Analisa Organoleptik 

 Produk yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian 
kemudian dianalisa organoleptik yang dilakukan oleh 10 panelis 
ahli dengan menggunakan metode tingkat kesukaan (hedonic 
scale) yang meliputi 4 parameter mutu, yaitu: rasa, warna, 
aroma, dan tekstur (kekenyalan). Hasilnya dinyatakan dalam 
angka yaitu 7 (sangat menyukai), 6 (menyukai), 5 (agak 
menyukai), 4 (netral), 3 (agak tidak menyukai), 2 (tidak 
menyukai), dan 1 (sangat tidak menyukai).   

 Penilaian organoleptik mie kering untuk parameter warna 
didapat dari mie sebelum dimasak (mentah). Sedangkan 
penilaian organoleptik pada mie kering  untuk parameter aroma, 
rasa, dan tekstur didapat dari mie direbus terlebih dahulu 
(matang).  Lembar Pengujian Organoleptik dan Lembar 
Penilaian Atribut Produk untuk mie kering dapat dilihat pada 
Lampiran 3 dan Lampiran 4. 
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3.4.8 Analisa Data 

Pengolahan data untuk fisik dan kimia dilakukan dengan 
menggunakan analisis ragam atau ANOVA (Analysis of Variant). 

Apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua perlakuan 
dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) dan 
bila tidak terdapat interaksi namun disalah satu faktor atau 
keduanya terdapat beda nyata, maka dilakukan uji BNT dengan 
taraf nyata 5%. Pengolahan data untuk organoleptik dilakukan 
dengan uji Friedman. Apabila terjadi beda nyata pada masing-
masing faktor, maka dilakukan uji Friedman lanjutan.  

3.4.9 Penentuan Pelakuan Terbaik 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah berdasarkan 
hasil penilaian organoleptik. Metode yang digunakan untuk 
penentuan perlakuan terbaik adalah metode indeks efektivitas. 
Prosedur perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5. Pengujian 
ini menggunakan prosedur pembobotan dari paramater mutu 
yang telah ditentukan dan dibandingkan dengan SNI mie kering. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Kadar Air 

Kadar air mie kering ubi jalar yang diperoleh berkisar antara 
2,45% hingga 10,23% (Lampiran 6). Hasil analisis ragam 
(Lampiran 6) menunjukkan bahwa tidak ada berbeda nyata 
pada perlakuan penambahan konsentrasi telur,CMC maupun 
interaksi keduanya. Rerata kadar air (%) mie kering ubi jalar 
pada perlakuan berbagai kombinasi penambahan telur dan 
CMC dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Rerata Kadar Air (%) Mie Kering Ubi Jalar Pada 

Berbagai Konsentrasi Telur dan CMC 

Perlakuan 
Rerata Kadar Air (%) 

Telur (%) CMC (%) 

0 0 6,93 
0 1 5,21 
0 2 4,05 
10 0 5,35 
10 1 5,99 
10 2 5,84 
15 0 7,83 
15 1 8,06 
15 2 6,54 

  
Berdasarkan Tabel 4.1, rerata kadar air mie kering ubi jalar 

terendah dihasilkan pada kombinasi konsentrasi telur 0% dan 
konsentrasi CMC 2% dengan kadar air sebesar 4,05%, 
sedangkan rerata kadar air tertinggi dihasilkan pada kombinasi 
konsentrasi telur 15% dan konsentrasi CMC 1% dengan kadar 
air sebesar 8,06%. Kadar air mie kering ubi jalar meningkat 
dengan semakin besarnya penambahan konsentrasi telur. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Widowati (2009) semakin tinggi 
penambahan telur akan meningkatkan kadar air mie kering, 
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karena telur memiliki kandungan air yang tinggi. Selain itu telur 
juga mengandung protein yang bersifat dapat mengikat air, 
sehingga dapat menyebabkan kadar air meningkat. Menurut 
Rahayu (2003), telur mempunyai kadar air sebesar 71,98%.  

4.2  Swelling index 

Swelling index yang diperoleh  berkisar antara 42,29% 
hingga 56,81% (Lampiran 7). Hasil analisis ragam (Lampiran 7) 
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan penambahan telur 
memberikan pengaruh beda nyata terhadap nilai swelling index 
mie kering, sedangkan penambahan CMC dan interaksi 
kombinasi perlakuan telur dengan CMC tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap nilai swelling index mie kering. 
Rerata swelling index (%) mie kering ubi jalar pada berbagai 
perlakuan penambahan telur dapat dilihat pada Tabel 4.2  

Tabel 4.2 Rerata Swelling index (%) Mie Kering Ubi Jalar Pada 

Berbagai Konsentrasi Telur 

Perlakuan Konsentrasi 
Telur (%) 

Rerata Swelling 
index (%) 

Notasi *) 

0 48,54 a 
10 50,26 ab 
15 54,79 c 

BNT 0,05% 3,71 

*) Keterangan : Nilai yang didampingi huruf yang sama 
menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata pada taraf (α = 0,05) 

Berdasarkan Tabel 4.2 rerata swelling index mie kering ubi 
jalar terendah dihasilkan pada perlakuan penambahan 
konsentrasi telur 0%, sedangkan penambahan konsentrasi telur 
15% memiliki nilai swelling index tertinggi. Swelling index mie 
kering ubi jalar meningkat dengan semakin besarnya 
penambahan konsentrasi telur, hal ini diduga semakin banyak 
penambahan konsentrasi telur akan berpengaruh pada 
tingginya nilai swelling index, karena sifat telur yang 
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mempercepat penyerapan air pada mie kering. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Astawan (2008) bahwa penggunaan telur 
pada mie kering bertujuan untuk menambah elastisitas mie 
kering dan mempercepat hidrasi air. Hal ini didukung oleh 
pendapat Widowati (2009) bahwa telur mengandung protein 
yang bersifat dapat mengikat air. Rerata swelling index (%) mie 
kering ubi jalar pada berbagai perlakuan penambahan 
konsentrasi CMC dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Rerata Swelling index (%) Mie Kering Ubi Jalar Pada 
Berbagai Konsentrasi CMC   

Perlakuan Konsentrasi CMC (%) Rerata Swelling index (%) 

0 50,46 
1 50,43 
2 52,69 

 

Pada pengujian swelling index mie kering ubi jalar 
berdasarkan penambahan konsentrasi CMC, tidak memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata. Berdasarkan Tabel 4.3 rerata 
swelling index mie kering ubi jalar terendah dihasilkan pada 
penambahan konsentrasi CMC 0% yaitu 50,46% sedangkan 
penambahan konsentrasi CMC 2% memiliki swelling index 

tertinggi yaitu 52,69%. Semakin bertambahnya kadar CMC 
dalam adonan, semakin besar  pula swelling index pada adonan 
tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2010) CMC 
berfungsi sebagai stabilizer yang mengendalikan berpindahnya 
air dalam adonan mie pada saat dimasak, sehingga adonan mie 
menjadi kompak dan tidak mudah hancur. CMC juga berfungsi 
untuk mencegah terjadinya sinerisis, yakni pecahnya gel akibat 
perubahan suhu. CMC mempengaruhi kekenyalan dan 
kelenturan mie. Minyak goreng ditambahkan untuk mencegah 
perlengketan antar potongan mie. Mie kering dengan kualitas 
yang baik harus memiliki swelling index yang tinggi. Tingginya 
swelling index mengindikasikan kemampuan mie dalam 
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menyerap air yang tinggi pula. Dengan kemampuan menyerap 
air yang tinggi, dapat diperoleh mie denagn tekstur yang kenyal 
dan tidak mudah putus (Rosmeri et al., 2013). 

4.3  Cooking loss 

Cooking loss mie kering ubi jalar yang diperoleh berkisar 
antara 10,08% sampai 17,87% (Lampiran 8). Hasil analisis 
ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan telur dan penambahan  CMC memberikan 
pengaruh beda nyata, sedangkan interaksi kombinasi perlakuan 
penambahan telur dan penambahan CMC tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. Rerata cooking loss (%) mie kering ubi 

jalar pada berbagai perlakuan penambahan telur dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. Rerata cooking loss (%) mie kering ubi jalar 
pada perlakuan penambahan konsentrasi CMC dapat dilihat 
pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.4. Rerata Cooking loss (%) Mie Kering Ubi Jalar Pada 
Berbagai Konsentrasi Telur  

Perlakuan Konsentrasi 
Telur (%) 

Rerata Cooking loss 
(%) 

Notasi *) 

0 11,39 a 
10 13,10 ab 
15 15,86 c 

BNT 0,05% 2,034 

*) Keterangan : Nilai yang didampingi huruf yang sama 
menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata pada taraf (α = 0,05) 

Berdasarkan Tabel 4.4 rerata cooking loss mie kering ubi 
jalar terendah dihasilkan pada perlakuan penambahan 
konsentrasi telur 0%, sedangkan penambahan konsentrasi telur 
15% memiliki nilai cooking loss tertinggi. Hal ini diduga semakin 
banyak penambahan konsentrasi telur akan berpengaruh pada 
tingginya cooking loss.  
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Tabel 4.5 Rerata Cooking Loss (%) Mie Kering Ubi Jalar Pada 
Berbagai Konsentrasi CMC   

Perlakuan Konsentrasi 
CMC (%) 

Rerata Cooking loss 
(%) 

Notasi *) 

0 12,10 a 
1 14,03 ab 
2 14,74 b 

BNT 0,05% 2,034 

    *) Keterangan : Nilai yang didampingi huruf yang sama 
menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata pada taraf (α = 0,05) 

Berdasarkan Tabel 4.5 rerata cooking loss mie kering ubi 

jalar terendah dihasilkan pada penambahan konsentrasi CMC 
0%, sedangkan penambahan konsentrasi CMC 2% memiliki 
cooking loss tertinggi. Hal ini diduga semakin banyak 
penambahan konsentrasi CMC akan berpengaruh pada 
tingginya nilai cooking loss.  

Tabel 4.6 Rerata Cooking Loss Mie Kering Ubi Jalar Pada 
Berbagai Kombinasi Perlakuan Penambahan Telur 
dan CMC  

Perlakuan 
Cooking Loss 

(%) 
JNT Notasi *) Telur 

(%) 
CMC 
(%) 

0 0 11,557 3,552 a 
0 1 12,476 3,833 cd 
0 2 11,734 3,753 ab 
10 0 11,580 3,670 ab 
10 1 12,126 3,802 c 
10 2 15,597 3,861 e 
15 0 13,187 3,851 cd 
15 1 17,494 3,865 ef 
15 2 16,912 3,865 ef 
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     *) Keterangan : Nilai yang didampingi huruf yang sama 
menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata pada taraf (α = 0,05) 

Berdasarkan Tabel 4.6, rerata cooking loss mie kering ubi 
jalar terendah dihasilkan pada penambahan konsentrasi telur 
0% dan CMC 0% sebesar 11,557%, sedangkan rerata cooking 
loss mie kering ubi jalar tertinggi dihasilkan pada penambahan 
konsentrasi telur 15% dan CMC 1% sebesar 17,494%. 
Tingginya cooking loss dapat menyebabkan mie yang dihasilkan 
mudah rapuh dan mudah patah jika dimasak karena telur 
mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Maryani (2011) mie harus memiliki nilai 
cooking loss yang rendah. Rendahnya cooking loss 
menunjukkan bahwa mie bersifat tidak rapuh dan tidak mudah 
patah saat dimasak dan rendahnya kandungan protein pada 
adonan. Penambahan CMC pada pembuatan mie yaitu sebagai 

pengembang dan juga dapat memperbaiki ketahanan mie 
terhadap air. CMC dapat mengikat air sehingga molekul-molekul 
air terperangkap oleh gel yang terbentuk, sehingga bahan 
pedatan juga saling terikat (Fardiaz, 2009). 

4.4  Hidrasi mie 

Hidrasi mie kering ubi jalar yang diperoleh berkisar antara 
40,70% hingga 127,90% (Lampiran 9). Hasil analisis ragam 
(Lampiran 9) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh beda 
nyata pada perlakuan penambahan konsentrasi telur, CMC, 
maupun interaksi keduanya. Rerata hidrasi (%) mie kering ubi 
jalar pada berbagai kombinasi perlakuan penambahan telur dan 
CMC dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Rerata Hidrasi (%) Mie Kering Ubi Jalar Pada 
Berbagai Konsentrasi Telur dan CMC 

Perlakuan 
Rerata Hidrasi Mie (%) 

Telur (%) CMC (%) 

0 0 92,04 
0 1 73,21 
0 2 82,88 
10 0 58,47 
10 1 101,26 
10 2 62,97 
15 0 70,65 
15 1 66,42 
15 2 68,03 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 rerata hidrasi mie kering ubi jalar 
terendah dihasilkan pada kombinasi konsentrasi telur 10% dan 
konsentrasi CMC 0% dengan rerata hidrasi mie sebesar 
58,47%, sedangkan rerata hidrasi mie tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan penambahan konsetrasi telur 10% dan konsentrasi 
CMC 2% dengan hidrasi mie sebesar 101,26%. Menurut 
Astawan (2008) kuning telur berfungsi untuk mengembangkan 
adonan dan mempercepat hidrasi mie karena adanya lesitin. 
Penambahan konsentrasi CMC tidak berpengaruh terhadap nilai 
hidrasi mie kering, karena diduga jika terlalu banyak 
penambahan CMC maka nilai hidrasi mie kering ubi jalar akan 
menurun. CMC membentuk kerangka gel tiga dimensi sehingga 
mampu membentuk produk menjadi poros (Hui, 1992). Belitz 
dan Grosch (1999) menyatakan pendapat bahwa CMC dapat 
mempertahankan stabilitas dan sifat hidrasi produk. Hidrasi mie 
dipengaruhi oleh tingkat porositas, semakin tinggi tingkat 
porositas akan meningkatkan penyerapan air ke dalam mie 
kering.  
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4.5  Rasio Pengembangan 

Rasio pengembangan mie kering ubi jalar yang diperoleh 
berkisar antara 1,01% hingga 1,80% (Lampiran 10). Hasil 
analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh beda nyata pada perlakuan penambahan konsentrasi 
telur, CMC, maupun interaksi keduanya. Rerata rasio 
pengembangan (%) mie kering ubi jalar pada perlakuan 
penambahan telur dapat dilihat pada Tabel 4.8  

Tabel 4.8 Rerata Rasio Pengembangan (%) Mie Kering Ubi 
Jalar Pada Berbagai Konsentrasi Telur dan CMC 

Perlakuan Rerata Rasio 
Pengembangan (%) Telur (%) CMC (%) 

0 0 1,42 
0 1 1,31 
0 2 1,52 
10 0 1,41 
10 1 1,33 
10 2 1,47 
15 0 1,48 
15 1 1,58 
15 2 1,28 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 rerata rasio pengembangan 
terendah dihasilkan pada kombinasi konsentrasi telur 15% dan 
konsentrasi CMC 2% dengan rasio pengembangan sebesar 
1,28%, sedangkan rerata rasio pengembangan tertinggi 
dihasilkan pada penambahan konsentrasi telur 15% dan 
konsentrasi CMC 1% yaitu 1,58%. Menurut Kurniawati (2007) 
bahwa pengembangan mie disebabkan karena kemampuan mie 
untuk menyerap air. Hal ini didukung oleh pendapat Pomeranz 
(1991) yang menyatakan bahwa bila pati terhidrasi, granula pati 
akan meningkat 10 x dan volumenya meningkat 33%. Porsi 
tepung yang semakin banyak, menyebabkan jumlah pati dalam 
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sistem menjadi lebih tinggi, sehingga kemampuan 
pengembangan mie semakin besar.  

4.6  Warna 

Penilaian warna pada mie ubi jalar diujikan pada produk 
mie yang masih belum dimasak. Warna sebelum dimasak 
dianggap sebagai warna produk asli yang nantinya 
mempengaruhi daya beli konsumen. Warna mie kering sangat 
dipengaruhi oleh reaksi pencoklatan. Oleh karena itu digunakan 
tepung tapioka selain sebagai pengikat juga sebagai pencerah 
warna mie ubi jalar. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap 
warna mie kering ubi jalar berkisar antara 2,8 (agak tidak 
menyukai) hingga 4,6 (agak menyukai) seperti yang terlihat 
pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Warna Mie 
Kering Ubi Jalar  

Perlakuan 

Rerata Konsentrasi Telur 
(T) 

Konsentrasi CMC (C)  

0% 
0% 2,8 
1% 3,6 
2% 3,2 

10% 
0% 4,4 
1% 3,4 
2% 3,8 

15% 
0% 3,0 
1% 4,2 
2% 4,2 

 

Hasil uji Friedman (Lampiran 11) menunjukkan bahwa 
perlakuan ubi jalar pada konsentrasi ubi jalar tidak beda nyata 
(α=0,05) terhadap kesukaan panelis akan warna mie. Hasil 
tersebut didapat karena nilai asymp sig diatas 0,05.  
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Secara keseluruhan warna mie kering ubi jalar yang belum 
dimasak adalah kuning kecoklatan, hal ini disebabkan karena 
ada reaksi pencoklatan ketika adonan mie dikukus. Dari Tabel 
4.9 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi CMC maka 
kecendrungan skor kesukaan terhadap warna juga meningkat. 

Apabila ditinjau dari warna CMC yang putih sebenarnya 
tidak terlalu berpengaruh terhadap warna mie kering ubi jalar. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Apriyantono (2002) bahwa 
Na-CMC merupakan zat dengan warna putih atau sedikit 
kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa, berbentuk granula 
yang halus atau bubuk yang bersifat higroskopis. 

Rerata skor kesukaan terhadap warna pada Tabel 4.9 juga 
menunjukan kenaikan dengan semakin tingginya konsentrasi 
telur. Menurut Astawan (2008) Pemberian telur berguna untuk 
memberi warna pada mie, sehingga dengan meningkatnya 
penambahan telur maka warna mie kering juga lebih baik. 

4.7  Aroma 

Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma mie kering 
ubi jalar berkisar antara 3,6 (agak tidak menyukai) hingga 4,6 
(agak menyukai) seperti yang terlihat pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10  Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Mie 
Kering Ubi Jalar  

Perlakuan 
Rerata Konsentrasi Telur 

(T) 
Konsentrasi CMC (C)  

0% 
0% 4,6 
1% 4,0 
2% 4,0 

10% 
0% 4,4 
1% 4,6 
2% 4,0 

15% 
0% 3,6 
1% 4,4 
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2% 4,2 

     

Berdasarkan hasil uji Friedman (Lampiran 12) menunjukkan 
bahwa perlakuan ubi jalar pada konsentrasi ubi jalar tidak beda 
nyata (α=0,05) terhadap kesukaan panelis akan aroma mie. 
Hasil tersebut didapat karena nilai asymp sig diatas 0,05. 

Secara keseluruhan aroma mie kering ubi jalar yang sudah 
direhidrasi masih menampakkan sedikit aroma ubi jalar, 
sehingga kecendrungan panelis kurang menyukai. Pada Tabel 
4.10 dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi CMC 
menyebabkan kecendrungan meningkatnya kesukaan panelis 
terhadap aroma.  

Apabila ditinjau dari aroma CMC yang netral maka 
sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap warna mie 
kering ubi jalar. Rerata skor kesukaan terhadap aroma pada 
Tabel 4.10 juga menunjukan kenaikan dengan semakin 
tingginya konsentrasi telur. Hal ini diduga dengan adanya 
kandungan protein pada telur maka menimbulkan aroma gurih 
pada mie kering ubi jalar. 

4.8  Rasa 

Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa mie kering 
ubi jalar berkisar antara 2,8  (agak tidak menyukai) hingga 5,4 
(agak menyukai) seperti yang terlihat pada Tabel 4.11. 
Berdasarkan hasil uji Friedman (Lampiran 13) menunjukkan 
bahwa perlakuan ubi jalar pada konsentrasi ubi jalar tidak beda 
nyata (α=0,05) terhadap kesukaan panelis akan rasa mie. Hasil 
tersebut didapat karena nilai asymp sig diatas 0,05 
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Tabel 4.11 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Mie 
Kering Ubi Jalar  

Perlakuan 
Rerata Notasi Konsentrasi 

Telur (T) 
Konsentrasi CMC 
(C)  

0% 
0% 2,8 a 
1% 3,6 a 
2% 4,0 a 

10% 
0% 4,2 a 
1% 4,8 a 
2% 4,2 a 

15% 
0% 4,0 a 
1% 5,4 a 
2% 3,0 a 

*) Keterangan : Nilai yang didampingi huruf yang sama 
menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata pada taraf (α = 0,05) 

Secara keseluruhan rasa mie kering ubi jalar yang sudah 
direhidrasi masih menampakkan sedikit rasa ubi jalar, sehingga 
kecendrungan panelis kurang menyukai. Dari Tabel 4.11 dapat 
dilihat bahwa peningkatan konsentrasi CMC menyebabkan 
kecendrungan meningkatnya kesukaan panelis terhadap rasa.  

Apabila ditinjau dari rasa CMC yang netral maka 
sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap warna mie 
kering ubi jalar. Rerata skor kesukaan terhadap rasa pada Tabel 
4.11 juga menunjukan kenaikan dengan semakin tingginya 
konsentrasi telur. Hal ini diduga dengan adanya kandungan 
protein pada telur maka menimbulkan rasa yang gurih pada mie 
kering ubi jalar. 

4.9  Tekstur 

Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur mie kering 
ubi jalar berkisar antara 3,2 (agak tidak menyukai) hingga 5 
(agak menyukai)  seperti yang terlihat pada Tabel 4.12 
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Tabel 4.12 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur 
Mie Kering Ubi Jalar  

Perlakuan 
Rerata Konsentrasi Telur 

(T) 
Konsentrasi CMC (C)  

0% 
0% 3,4 
1% 3,4 
2% 3,2 

10% 
0% 4,8 
1% 4,0 
2% 4,2 

15% 
0% 3,6 
1% 5,0 
2% 3,2 

     

Berdasarkan hasil uji Friedman (Lampiran 14) menunjukkan 
bahwa perlakuan ubi jalar pada konsentrasi ubi jalar tidak beda 
nyata (α=0,05) terhadap kesukaan panelis akan tektsur mie. 
Hasil tersebut didapat karena nilai asymp sig diatas 0,05. 

Secara keseluruhan rasa mie kering ubi jalar yang sudah 
direhidrasi memiliki tekstur kurang kenyal, rapuh dan mudah 
patah, sehingga kecendrungan panelis kurang menyukai. Hal ini 
disebabkan karena mie kering ini dibuat tanpa penambahan 
tepung terigu yang mengandung gluten sehingga teksturnya 
kurang baik. Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa peningkatan 
konsentrasi CMC menyebabkan kecendrungan meningkatnya 
kesukaan panelis terhadap tekstur.  

Kekerasan pada mie dapat diakibatkan oleh proses 
retrogradasi pati. Retrogradasi merupakan proses terbentuknya 
ikatan antara amilosa amilosa yang telah terdispersi ke dalam 
air. Semakin banyak amilosa yang terdispersi, maka proses 
retrogradasi pati semakin mungkin terjadi. Penggunaan bahan 
tambahan seperti CMC atau guar gum diharapkan dapat 
menyebabkan turunnya amilosa terlarut sehingga fraksi amilosa 
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yang mengalami retrogradasi juga lebih sedikit. Hal ini 
menyebabkan tekstur mi menjadi lebih lunak (Kurniawati, 2007) 

Rerata skor kesukaan terhadap tekstur pada Tabel 4.12 
juga menunjukan kenaikan dengan semakin tingginya 
konsentrasi telur. Pemberian telur berguna untuk meningkatkan 
kelembutan mie. Mie yang menggunakan telur rasanya lebih 
gurih, lebih kenyal, dan elastis. Kuning telur dipakai sebagai 
pengemulsi karena dalam kuning telur terdapat lesitin. Selain 
sebagai pengemulsi, lesitin juga dapat mempercepat hidrasi air 
pada tepung dan untuk mengembangkan adonan (Astawan, 
2008). 

4.10  Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik berdasarkan metode indeks 
efektivitas, yaitu dengan menentukan bobot untuk setiap 
parameter, menentukan nilai efektivitas (NE) dan nilai produk 
(NP) yang selanjutnya nilai produk pada setiap parameter 
dijumlah untuk mendapatkan perlakuan terbaik (Lampiran 15). 
Penilaian parameter tersebut ialah hasil dari penilain 
organoleptik yang dilakukan oleh beberapa panelis ahli. 
Perlakuan terbaik  mie kering ubi jalar dipilih dengan 
membandingkan nilai produk setiap perlakuan. Perlakuan 
dengan nilai produk tertinggi merupakan perlakuan terbaik. Nilai 
perlakuan didasarkan pada parameter organoleptik. 

Pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa rasa memiliki bobot 
kepentingan paling tinggi dibanding dengan parameter lain, 
dengan nilai sebesar 0,3. Parameter yang memiliki bobot 
kepentingan lebih rendah bertutut-turut adalah tekstur dan 
aroma dan terakhir warna.  
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Tabel 4.13   Pembobotan Parameter Organoleptik 

Panelis 
Parameter 

Warna Aroma Rasa Tekstur Total 

1 1 3 4 2 
 2 4 1 3 2 
 3 2 1 3 4 
 4 1 4 3 2 
 5 1 4 2 3 
 Total 9 13 15 13 50 

Bobot 0,18 0,26 0,3 0,26 
  

Dari hasil perhitungan dengan metode indeks effektivitas 
didapatkan perlakuan terbaik yaitu mie kering ubi jalar terbaik 
konsentrasi telur sebesar 15% konsentrasi CMC sebesar 1% 
karena mempunyai nilai produk tertinggi yaitu sebesar 0,94. Mie 
kering ubi jalar perlakuan terbaik memiliki rerata nilai kesukaan 
warna mie kering ubi jalar sebesar 4,2 (agak menyukai) untuk 
parameter aroma sebesar 4,4 (agak menyukai), untuk 
parameter rasa sebesar 5,4 (agak menyukai) dan untuk tektur 
sebesar 5 (agak menyukai). Jika dibandingkan dengan SNI mie 
kering, kadar air mie kering terbaik berkisar antara 8 – 10%. Mie 
kering Ubi Jalar pada perlakuan terbaik dalam penelitian ini 
memiliki kadar air 8,06 %, yang artinya sesuai dengan standar 
mie kering. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang 
dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa konsentrasi 
penambahan Carboxy Methil Cellulose (CMC) dan telur pada 
mie kering ubi jalar yang tepat untuk menghasilkan kualitas 
organoleptic yang sesuai adalah adalah pada warna 4,2 (agak 
menyukai), aroma 4,4 (agak menyukai), rasa 5,4 (agak 
menyukai), dan tekstur 5 (agak menyukai).  

Penambahan Carboxy Methil Cellulse (CMC) dan telur 
pada mie kering yang tepat untuk menghasilkan kualitas fisik 
dan kimia yang sesuai adalah mie kering ubi jalar dengan 
penambahan konsentrasi telur 15% dan konsentrasi CMC 1% 
dengan nilai kadar air 8,06%, swelling index 54,80%, cooking 
loss 17,49%, hidrasi mie 66,42%, dan rasio pengembangan 
dengan nilai 1,58.  

5.2 Saran 

Pada penelitian ini, mie kering ubi jalar dengan 
penambahan konsentrasi telur 15% dan CMC 1% mampu 
membentuk mie kering dengan sifat fisik,kimia dan organoleptik 
yang diinginkan, namun masih terdapat masalah dalam 
penelitian ini yaitu aroma yang menampakkan sedikit aroma ubi 
jalar dan rasa yang juga menampakkan sedikit rasa ubi jalar 
sehingga konsumen cenderung kurang menyukai serta tekstur 
yang sedikit rapuh. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih 
lanjut mengenai peningkatan aroma, rasa, dan tekstur hingga 
lebih disukai konsumen.  
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Lampiran 1. Uji Analisa Fisik 

A. Analisis swelling index dan cooking loss 
 

Analisis swelling index (Mestres et al, 1998) bertujuan 
untuk mengetahui 
seberapa besar kekuatan mie untuk mengembang dan 
menyerap air. Dan analisis cooking loss dilakukan untuk 

mengetahui seberapa banyak padatan yang hilang akibat 
proses pemasakan. Proses analisis swelling index dan cooking 
loss yaitu : 
 
1. Sebanyak 150 ml air dipanaskan dalam gelas kimia 250 mL. 
2. Setelah air mendidih, 5 gram (2 cm) mie dimasukkan ke 

dalam gelas kimia. 
3. Mie dimasak 1 menit lebih lama dari waktu pemasakan 

optimum (4 menit) 
4. Sampel ditiriskan selama 5 menit dan ditimbang (W1, g) 
5. Sampel yang telah dimasak dikeringkan dalam oven pada 

temperatur 105oC hingga massanya konstan (W2, g). 
 
Prosedur analisis yang digunakan adalah mengikuti persamaan: 
       

      Swelling Index(%) =  
           

  
         

 

Cooking loss (%)  =    
      

 
        

 
Keterangan : 
W1 = berat mie sesudah pemasakan 
W2 = berat mie sebelum pemasakan 
W3 = berat awal cawan 
m = massa awal mie basis kering 
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B. Penentuan Hidrasi Mie 
 Mie seberat 5 gram ditimbang kemudian dimasak sampai 
mie tergelatinisasi sempurna. Hidrasi mie ini merupakan 
perbandingan berat mie sesudah dan sebelum dimasak. 

 % hidrasi = 
   

 
         

Dimana A = berat mie setelah dimasak 

C.     Penentuan Rasio Pengembangan Mie 

 Mengukur dan menghitung perbandingan panjang x lebar 
mie masak (A) dan panjang x lebar mie kering (B)  

Rasio pengembangan mie = 
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Lampiran 2. Uji Analisa Kimia 

A. Kadar Air metode oven (AOAC, 1995) 

1. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 gram 
dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. 

2. Dikeringkan dalam oven pada suhu 100C - 105C selama 
3 – 5 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator dan 
ditimbang, setelah itu dipanaskan lagi dalam oven selama 
30 menit, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

3. Perlakuan diulangi sampai tercapai berat konstan (selisih 
penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg) 

4. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam 
bahan, perhitungan kadar air : 

 Kadar air (%) = 
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Lampiran 3. Lembar Pengujian Organoleptik 

Hedonic Scale Scoring 
(Uji Kesukaan) 

 
Nama Panelis  :     
Umur / Pekerjaan :     
Tanggal  :     
NamaPeneliti  :      
Nama Produk  :      

      
      
      
    

Saudara dimohon untuk memberikan penilaian terhadap 
warna, aroma, rasa dan tekstur dari sampel mie kering ini 
sesuai dengan tingkat kesukaan anda. Hasil penilaian anda 
akan dinyatakan dalam skala angka. 

 
Skala penilaian : 

1 = Sangat tidak menyukai 
2 = Tidak menyukai 
3 = Agak tidak menyukai 
4 = Netral 
5 = Agak menyukai 
6 = Menyukai 
7 = Sangat menyukai 
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No Kode Warna Aroma Rasa Tekstur 

1 212     

2 832     

3 325     

4 432     

5 532     

6 236     

7 672     

8 538     

9 132     

 
Komentar : 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
........... 
 
Dan atas penilaian yang Anda berikan, kami mengucapkan 
terima kasih.  
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Atribut Produk 
 

Lembar Penilaian Atribut Produk 
 
Nama Panelis  :     
Umur / Pekerjaan :     
Tanggal  :     
NamaPeneliti  :      
Nama Produk  :      

      
      
      
    

Setelah Anda melakukan uji kesukaan, selanjutnya Anda 
diminta untuk membandingkan tingkat kepentingan atribut mie 
kering ubi jalar. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui 
kriteria mana yang Anda utamakan atau lebih Anda pentingkan 
ketika hendak membeli mie. Adapun atribut-atribut yang akan 
Anda nilai meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur. 
 Dimohon parameter dibawah ini diurut sesuai dengan 
skala kepentingan yang telah ditentukan :  
Skala Kepentingan :  
1 = Tidak penting sekali 
2 = Agak penting 
3 = Penting 
4 = Penting Sekali 
 
 

 

No Atribut Produk Urutan tingkat kepentingan 

1 Warna  

2 Aroma  

3 Rasa  

4 Tekstur  

 
Terima kasih atas partisipasinya. 



67 

 

Lampiran 5. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Untuk menentukan perlakuan terbaik digunakan metode 
indeks efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut 
: 
1. Pengelompokan parameter, parameter fisik, dan kimia 

dikelompokkan terpisah dengan parameter organoleptik. 
2. Setiap parameter diberi bobot 0-1 pada masing-masing 

kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat 
kepentingan setiap parameter dalam mempengaruhi 
konsumen, yang diwakili oleh panelis. 

3. Bobot = 
                            

                           
 

4. Nilai Efektifitas (NE) dihitung dengan rumus : 

 NE  = 
      

       
 

 Dimana NE : Nilai Efektifitas 
   Np : Nilai Perlakuan 
   Ntj : Nilai Perlakuan Terjelek 
   Ntb : Nilai Perlakuan Terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin 
baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 
tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaiknya untuk parameter 
dengan nilai semakin kecil semakin baik, maka nilai 
tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai 
nilai terbaik.  

5. Perhitungan Nilai Produk (Np) 
 Nilai Produk diperoleh dari perkalian Nilai Efektifitas 
dengan Nilai Bobot  
 Np = NE x Bobot 
6. Nilai Produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok perlakuan dijumlah. Perlakuan yang memiliki 
Nilai Produk Tertinggi adalah perlakuan terbaik pada 
kelompok parameter. 

7. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan perlakuan yang 
memiliki Nilai Produk Tertinggi untuk parameter 
organoleptik. 
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Lampiran 6. Data dan Analisa Kadar Air 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II 

T1C1 4,83 9,04 13,87 6,93 

T1C2 3,24 7,17 10,41 5,21 

T1C3 2,45 5,66 8,11 4,05 

T2C1 4,59 6,12 10,71 5,35 

T2C2 6,02 5,96 11,99 5,99 

T2C3 6,09 5,59 11,68 5,84 

T3C1 8,09 7,58 15,67 7,83 

T3C2 5,90 10,23 16,13 8,06 

T3C3 6,25 6,83 13,08 6,54 

TOTAL 47,47 64,17 111,64 55,82 

 

Tabel Dua arah 

Perlakuan C1 C2 C3 TOTAL Rata-rata 

T1 6,93 5,21 4,05 16,19 5,40 

T2 5,35 5,99 5,84 17,19 5,73 

T3 7,83 8,06 6,54 22,44 7,48 

TOTAL 20,12 19,26 16,43 55,82   

RERATA 6,71 6,42 5,48     
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Analisis Keragaman 

SK DB JK KT 
F-
HITUNG 

F-
TABEL 
(5%) 

F-
TABEL 
(1%) NOTASI 

Kelompok 1 15,488 15,488 7,224 5,318 11,259 * 

Perlakuan 8 26,566 3,321 1,549 3,438 6,029 tn 

T 2 15,011 7,506 3,501 4,459 8,649 tn 

C 2 4,961 2,481 1,157 4,459 8,649 tn 

TxC 4 6,593 1,648 0,769 3,838 7,006 tn 

Galat 8 17,152 2,144 
    Total 17 

       

Keterangan : 

( * )      Beda Nyata 

( tn )    Tidak Beda Nyata 
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Lampiran 7 Data dan Analisis Swelling Index 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II 

T1C1 47,89 51,51 99,41 49,70 

T1C2 42,29 49,63 91,92 45,96 

T1C3 49,19 50,73 99,91 49,96 

T2C1 50,39 44,06 94,46 47,23 

T2C2 49,53 51,55 101,08 50,54 

T2C3 53,39 52,63 106,02 53,01 

T3C1 53,08 55,85 108,93 54,46 

T3C2 52,79 56,81 109,59 54,80 

T3C3 56,04 54,15 110,19 55,09 

TOTAL 454,59 466,91 921,50 460,75 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan C1 C2 C3 TOTAL Rata-rata 

T1 49,70 45,96 49,96 145,62 48,54 

T2 47,23 50,54 53,01 150,78 50,26 

T3 54,46 54,80 55,09 164,36 54,79 

TOTAL 151,39 151,30 158,06 460,75   

RERATA 50,46 50,43 52,69     
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Analisis Keragaman 

SK DB JK KT 
F-
HITUNG 

F-
TABEL 
(5%) 

F-
TABEL 
(1%) NOTASI 

Kelompok 1 8,43 8,43 1,08 5,32 11,26 tn 

Perlakuan 8 179,01 22,38 2,87 3,44 6,03 tn 

T 2 124,89 62,45 8,01 4,46 8,65 * 

C 2 20,05 10,03 1,29 4,46 8,65 tn 

TxC 4 34,06 8,52 1,09 3,84 7,01 tn 

Galat 8 62,357318 7,794665 
    Total 17 

       

Keterangan : 

( * )      Beda Nyata 

( tn )    Tidak Beda Nyata 
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Lanjutan Lampiran 7 

Uji BNT Faktor Proporsi Bahan Telur (T) 

    T1 T2 T3 
KTG 

 
BNT 

t tabel db 
galat 0.05 

n 
ulang

an     16,18 16,75 18,26 

T1 16,18   0,57 2,08 7,79 
 
 

3,717 2,306 2 T2 16,75     1,51 

T3 18,26       
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Lampiran 8 Data dan Analisis Cooking Loss  

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II 

T1C1 11,15 11,96 23,11 11,56 

T1C2 10,08 14,87 24,95 12,48 

T1C3 11,51 11,96 23,47 11,73 

T2C1 12,20 10,96 23,16 11,58 

T2C2 12,73 11,52 24,25 12,13 

T2C3 14,47 16,72 31,19 15,60 

T3C1 11,26 15,11 26,37 13,19 

T3C2 17,87 17,12 34,99 17,49 

T3C3 16,48 17,34 33,82 16,91 

TOTAL 117,743 127,582 245,3 122,662 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan C1 C2 C3 TOTAL Rata-rata 

T1 11,56 12,48 11,73 35,77 11,92 

T2 11,58 12,13 15,60 39,30 13,10 

T3 13,19 17,49 16,91 47,59 15,86 

TOTAL 36,32 42,10 44,24 122,66   

RERATA 12,10781 14,032 14,74768     
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Analisis Keragaman 

SK DB JK KT 
F-
HITUNG 

F-TABEL 
(5%) 

F-TABEL 
(1%) NOTASI 

Kelompok 1 5,38 5,38 2,31 5,32 11,26 tn 

Perlakuan 8 90,92 11,36 4,87 3,44 6,03 * 

T  2 49,13 24,57 10,53 4,46 8,65 * 

C 2 22,37 11,18 4,79 4,46 8,65 * 

TxC 4 19,42 4,85 2,08 3,84 7,01 tn 

Galat 8 18,664 2,333 
    Total 17 

       

Keterangan : 

( * )      Beda Nyata 

( tn )    Tidak Beda Nyata 
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Lanjutan Lampiran 8 

Uji BNT Faktor Proporsi Bahan Telur (T) 

  
  

  
  

T3 T2 T1 KTG 
 

BNT 
t tabel db 
galat 0.05 

n 
ulangan 5,29 4,37 3,97 

T3 5,29   
-

0,92 
-

1,31 

2,33 
 
 

2,034 2,306 2 
T2 4,37     

-
0,39 

T1 3,97       

 

Uji BNT Faktor Proporsi Bahan CMC (C)  

  
  

  
  

C3 C2 C1 KTG 
 

BNT 
t tabel db 
galat 0.05 

n 
ulangan 4,92 4,92 4,04 

C3 4,92   0,00 
-

0,88 

2,33 
 
 

2,034 2,306 2 
C2 4,92     

-
0,88 

C1 4,04       
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Uji DMRT Perlakuan Telur dan CMC 

Perlakuan TxC 11,56 11,58 11,73 12,13 12,48 13,19 15,60 16,91 17,49 JNT JND 

T1C1 11,56   tn tn tn tn tn ** ** ** 3,52208 3,261 

T2C1 11,58     tn tn tn tn ** ** ** 3,67005 3,398 

T1C3 11,73       tn tn tn ** ** ** 3,75321 3,475 

T2C2 12,13         tn tn tn ** ** 3,80289 3,521 

T1C2 12,48           tn tn ** ** 3,83313 3,549 

T3C1 13,19             tn tn ** 3,8515 3,566 

T2C3 15,60               tn tn 3,86122 3,575 

T3C3 16,91                 tn 3,86554 3,579 

T3C2 17,49                   3,86554 3,579 

Notasi a ab ab c cd cd e ef ef     
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Lampiran 9 Data dan Analisis Hidrasi Mie 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rata-rata 
I II 

T1C1 84,44 99,64 184,08 92,04 

T1C2 69,66 76,76 146,42 73,21 

T1C3 74,24 91,51 165,75 82,88 

T2C1 76,25 40,70 116,95 58,47 

T2C2 74,63 127,90 202,52 101,26 

T2C3 57,93 68,02 125,94 62,97 

T3C1 73,64 67,65 141,29 70,65 

T3C2 71,63 61,21 132,84 66,42 

T3C3 77,21 58,85 136,06 68,03 

TOTAL 659,623 692,227 1351,850 675,925 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan C1 C2 C3 TOTAL Rata-rata 

T1 92,04 73,21 82,88 248,13 82,71 

T2 58,47 101,26 62,97 222,71 74,24 

T3 70,65 66,42 68,03 205,09 68,36 

TOTAL 221,16 240,89 213,88 675,93   

RERATA 73,7201366 80,29616 71,29211     
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Analisis Keragaman 

SK DB JK KT 
F-
HITUNG 

F-
TABEL 
(5%) 

F-
TABEL 
(1%) NOTASI 

Kelompok 1 59,05 59,05 0,18 5,32 11,26 tn 

Perlakuan 8 3208,70 401,09 1,25 3,44 6,03 tn 

T 2 624,06 312,03 0,97 4,46 8,65 tn 

C 2 260,42 130,21 0,40 4,46 8,65 tn 

TxC 4 2324,21 581,05 1,81 3,84 7,01 tn 

Galat 8 2573,5 321,689 
    Total 17 

       

Keterangan : 

( tn )    Tidak Beda Nyata 
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Lampiran 10 Data dan Analisis Rasio Pengembangan 

Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II 

T1C1 1,39 1,45 2,84 1,42 

T1C2 1,18 1,45 2,63 1,31 

T1C3 1,25 1,80 3,05 1,52 

T2C1 1,37 1,45 2,81 1,41 

T2C2 1,30 1,36 2,66 1,33 

T2C3 1,55 1,39 2,94 1,47 

T3C1 1,58 1,39 2,96 1,48 

T3C2 1,46 1,69 3,15 1,58 

T3C3 1,01 1,55 2,56 1,28 

TOTAL 12,092 13,522 25,6 12,807 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan C1 C2 C3 TOTAL Rata-rata 

T1 1,42 1,31 1,52 4,26 1,42 

T2 1,41 1,33 1,47 4,21 1,40 

T3 1,48 1,58 1,28 4,34 1,45 

TOTAL 4,31 4,22 4,28 12,81   

Rata-rata 1,44 1,41 1,43     
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Analisis Keragaman 

SK DB JK KT 
F-
HITUNG 

F-TABEL 
(5%) 

F-TABEL 
(1%) NOTASI 

Kelompok 1 0,11 0,11 3,27 5,32 11,26 tn 

Perlakuan 8 0,16 0,02 0,58 3,44 6,03 tn 

K  2 0,01 0,00 0,08 4,46 8,65 tn 

G 2 0,00 0,00 0,04 4,46 8,65 tn 

KxG 4 0,15 0,04 1,10 3,84 7,01 tn 

Galat 8 0,278 0,035 
    Total 17 

       

Keterangan : 

( tn )    Tidak Beda Nyata 
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Lampiran 11 Data Hasil ,Uji Friedman Terhadap Warna Mie Kering Ubi Jalar 

P 
T1C1 T1C2 T1C3 T2C1 T2C2 T2C3 T3C1 T3C2 T3C3 T 

S R S R S R S R S R S R S R S R S R   

1 3 
2,
5 4 6,5 3 

2,
5 4 6,5 4 6,5 2 1 4 

6,
5 4 6,5 4 6,5  

2 2 3 2 3 2 3 3 6,5 3 6,5 3 6,5 1 1 3 6,5 6 9  

3 2 2 3 5 2 2 5 8 3 5 3 5 2 2 6 9 4 7  

4 4 
3,
5 6 9 4 

3,
5 4 3,5 4 3,5 5 7,8 4 

3,
5 4 3,5 5 7,8  

5 3 2 3 2 5 7 6 8,5 3 2 6 ,5 4 5 4 5 4 5  

T 
1
4 13 

1
8 25,5 

1
6 18 

2
2 33 

1
7 23,5 19 

28,
8 

1
5 18 

2
1 30,5 

2
3 35,3  

Ri  
16

9  
650,

25  
32

4  
10
89  

552,
25  

829
,44  

32
4  

930,
25  

1246
,09 

6114
,28 

Rat
a2 

2,
8 

2,
6 

3,
6 5,1 

3,
2 

3,
6 

4,
4 6,6 

3,
4 4,7 

3,
8 

5,7
6 3 

3,
6 

4,
2 6,1 

4,
6 7,06  
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Uji Friedman 

N 5 

Chi-Square 14.519 

Df 8 

Asymp. Sig. .069 

 

Karena nilai asymp sig diatas 0,05, maka uji Friedman terhadap warna mie kering ubi jalar tidak beda 

nyata  
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Lampiran 12 Data Hasil Uji Friedman Terhadap Aroma Mie Kering Ubi Jalar 

P 
T1C1 T1C2 T1C3 T2C1 T2C2 T2C3 T3C1 T3C2 T3C3 T 

S R S R S R S R S R S R S R S R S R   

1 4 8 3 3,5 3 3,5 4 8 3 3,5 4 8 3 
3,
5 3 3,5 3 3,5  

2 6 
5,
5 6 5,5 6 5,5 6 5,5 6 5,5 4 1 6 

5,
5 6 5,5 6 5,5  

3 3 3 3 3 3 3 6 9 4 6 4 6 2 1 5 8 4 6  

4 5 
5,
5 4 2,5 4 2,5 3 1 6 8,5 6 

8,
5 5 

5,
5 5 5,5 5 5,5  

5 5 9 4 7 4 7 3 4 4 7 2 
1,
5 2 

1,
5 3 4 3 4  

T 
2
3 31 

2
0 21,5 

2
0 21,5 

2
2 27,5 

2
3 30,5 

2
0 25 

1
8 17 

2
2 26,5 

2
1 24,5  

Ri  
96

1  
462,

25  
462,

25  
756,

25  
930,

25  
62

5  
28

9  
702,

25  
600,

25 
578
8,5 

Rat
a2 

4,
6 

6,
2 4 4,3 4 4,3 

4,
4 5,5 

4,
6 6,1 4 5 

3,
6 

3,
4 

4,
4 5,3 

4,
2 4,9  
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Uji Friedman 

N 5 

Chi-Square 5.839 

Df 8 

Asymp. Sig. .665 

 

Karena nilai asymp sig diatas 0,05, maka uji Friedman terhadap aroma mie kering ubi jalar tidak beda 

nyata  
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Lampiran 13 Data Hasil Uji Friedman Terhadap Rasa Mie Kering Ubi Jalar 

P 
T1C1 T1C2 T1C3 T2C1 T2C2 T2C3 T3C1 T3C2 T3C3 T 

S R S R S R S R S R S R S R S R S R  

1 2 4 1 1,5 5 
7,
5 2 4 5 

7,
5 2 4 5 

7,
5 5 7,5 1 1,5  

2 5 3 6 7 5 3 6 7 5 3 6 7 6 7 6 7 3 1  

3 2 
1,
5 3 4,5 2 

1,
5 3 

4,
5 5 8 5 8 3 

4,
5 5 8 3 4,5  

4 3 
1,
5 5 5 3 

1,
5 6 8 5 5 6 8 4 3 6 8 5 5  

5 2 2 3 4,5 5 
8,
5 4 

6,
5 4 

6,
5 2 2 2 2 5 8,5 3 4,5  

T 14 12 18 22,5 
2
0 22 21 30 24 30 21 29 

2
0 24 27 39 

1
5 16,5  

Ri  
14

4  
506,2

5  
48

4  
90

0  
90

0  
84

1  
57

6  
152

1  
272,2

5 
6144,

5 

Rata
2 

2,
8 

2,
4 

3,
6 4,5 4 

4,
4 

4,
2 6 

4,
8 6 

4,
2 

5,
8 4 

4,
8 

5,
4 7,8 3 3,3  
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Uji Friedman 

N 5 

Chi-Square 15.683 

Df 8 

Asymp. Sig. .047 

 

Karena nilai asymp sig diatas 0,05, maka uji Friedman terhadap rasa mie kering ubi jalar tidak beda 

nyata  
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Lampiran 14 Data Hasil Uji Friedman Terhadap Tekstur Mie Kering Ubi Jalar 

P 
T1C1 T1C2 T1C3 T2C1 T2C2 T2C3 T3C1 T3C2 T3C3 T 

S R S R S R S R S R S R S R S R S R   

1 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 9 1 1  

2 6 8 5 4 6 8 6 8 5 4 5 4 5 4 5 4 3 1  

3 2 3,5 2 
3,
5 1 1 5 6,5 6 8,5 2 

3,
5 2 

3,
5 6 8,5 5 6,5  

4 4 3,5 5 7 3 1 5 7 4 3,5 6 9 4 
3,
5 5 7 4 3,5  

5 3 2,5 3 
2,
5 4 5,5 6 8,5 3 2,5 6 

8,
5 5 7 4 5,5 3 2,5  

T 
1
7 22,5 

1
7 22 

1
6 20,5 

2
4 35 

2
0 23,5 

2
1 30 

1
8 23 

2
5 34 

1
6 14,5  

Ri  
506,

25  
48

4  
420,

25  
122

5  
552,

25  
90

0  
52

9  
115

6  
210,

25 
598

3 

Rat
a2 

2,
3 4,5 

3,
4 

4,
4 

3,
2 4,1 

4,
8 7 4 4,7 

4,
2 6 

3,
6 

4,
6 5 6,8 

3,
2 2,9  
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Uji Friedman 

N 5 

Chi-Square 11.884 

Df 8 

Asymp. Sig. .156 

 

Karena nilai asymp sig diatas 0,05, maka uji Friedman terhadap tekstur mie kering ubi jalar tidak beda 

nyata  
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Lampiran 15 Perlakuan Terbaik  

Param
eter 

Bob
ot 

Perlakuan 

T1C1 T1C2 T1C3 T2C1 T2C2 T2C3 T3C1 T3C2 T3C3 

NE 
N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

N
E 

N
P 

Warna 0,18 0 0 
0,
44 

0,
08 

0,
22 

0,
04 

0,
89 

0,
16 

0,
33 

0,
06 

0,
56 

0,
1 

0,
11 

0,
02 

0,
78 

0,
14 1 

0,
18 

Aroma 0,26 1 
0,
26 

0,
4 

0,
10 

0,
4 

0,
10 

0,
8 

0,
21 1 

0,
26 

0,
4 

0,
10 0 0 

0,
8 

0,
21 

0,
6 

0,
16 

Rasa 0,3 0 0 
0,
31 

0,
09 

0,
46 

0,
14 

0,
54 

0,
16 

0,
77 

0,
23 

0,
54 

0,
16 

0,
46 

0,
14 1 

0,
3 

0,
08 

0,
02 

Tekstu
r 0,26 

0,1
25 

0,
03 

0,
12 

0,
03 0 0 1 

0,
26 

0,
5 

0,
13 

0,
62 

0,
16 

0,
25 

0,
06 

1,
12 

0,
29 0 0 

Total     
0,
29   

0,
31   

0,
28   

0,
79   

0,
68   

0,
53   

0,
22   

0,
94   

0,
36 

Urutan                                       

 

Perlakuan terbaik adalah T3C2 dengan nilai 0,94 

 

 


