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RINGKASAN  

ANEU GOESTI AYU. Fortifikasi Rumput Laut Eucheuma spinosum Untuk Pembuatan                   
Mi Basah (dibawah bimbingan Ir. TITIK DWI SULISTIYATI, MP dan                           
Prof. Dr. Ir. EDDY SUPRAYITNO, MS).  

  

Rumput laut merupakan salah satu sumber bahan pangan yang mengandung 
iodium dan serat. Menurut Winarno (1996) kandungan iodium rumput laut Eucheuma 
spinosum yaitu 0,1 – 1,15 %. Rendahnya masalah GAKI di negara Jepang dan Cina erat 
kaitannya dengan kebiasaan mengkonsumsi pangan rumput laut mencapai 10 % dari 
kebutuhan pangannya  (Winarno, 1996). Selain GAKI, penyakit yang sering terjadi di 
masyarakat Indonesia adalah penyakit degeneratif (Anonymous, 2005a). Walaupun 
hanya sedikit yang dibutuhkan, iodium berpengaruh besar pada kualitas kesehatan 
seseorang. Selain garam beriodium konsumsi rumput laut dapat dijadikan sumber 
iodium dan serat. 

Mengingat demikaian pentingnya peranan iodium dan serat pangan dalam upaya 
menuntaskan masalah GAKI dan mencegah meluasnya penyakit degeneratif, maka perlu 
diupayakan pemanfaatan rumput laut secara optimal melalui pendekatan ketersediaan 
konsumsi pangan (food based approach), yaitu dengan membuat produk yang 
mempunyai nilai gizi yang tinggi yaitu mi basah dengan fortifikasi rumput laut                  
E. spinosum.  

Kandungan Mi basah pada umumnya syarat akan karbohidrat dan energi, dengan 
iodium dan serat yang rendah. Akibat kurangnya konsumsi iodium dan serat pangan 
maka menyebabkan masalah gizi buruk yang sering terjadi di masyarakat Indonesia 
yaitu masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan penyakit degeneratif. 

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah apakah penambahan rumput laut            
(E. spinosum) dapat memperkaya kandungan iodium dan serat pada mi basah serta 
berapakah konsentrasi rumput laut yang optimal untuk menghasilkan mi basah rumput 
laut yang paling baik 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan penambahan rumput laut                   
(E. spinosum) yang dapat memperkaya kadar iodium dan serat pangan pada mi basah 
serta mendapatkan konsentrasi rumput laut yang optimal didalam pembuatan mi basah 
sehingga menghasilkan mi basah rumput laut yang terbaik.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2006,                
di Laboratorium Biokimia Fakultas Perikanan dan Laboratorium Sentral Ilmu Pangan 
Fakultas Teknologi  Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 
menggunakan variabel bebas (konsentrasi E. spinosum), variabel terikat (pemanjangan 
(elongasi), kadar air, abu, protein, iodium, serat kasar, lemak, karbohidrat) dan 
organoleptik (warna, tekstur, aroma dan rasa). Analisis yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana dengan enam perlakuan dan empat kali 
ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah pengaruh konsentrasi E. spinosumi yang 
berbeda yaitu 0 % (N0),  37 % (N1), 38 % (N2), 39 % (N3), 40 % (N4) dan 41 % (N5) 
hal ini di dasarkan pada penelitian pendahuluan bahwa setiap peningkatan konsentrasi 1 
% mengalami peningkatan pemanjangan (elongasi), iodium dan serat kasar. Setelah 



disimpulkan F hitung dibandingkan dengan F tabel kemudian menentukan varietas lebih 
potensial melalui pencarian nilai pembanding dengan menggunakan uji lanjut Duncan.  

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metoda indeks effektifitas                    
(de Garmo et al., 1979). Nilai perlakuan terbaik produk mi basah rumput laut  laut                  
E. spinosum yaitu pada perlakuan dengan konsentrasi bubur E. spinosum sebesar 39% 
(N3) dengan pemanjangan (elongasi) 48,435 mm, kadar air 43,713 %, kadar abu 1,888 
%, kadar protein 7,398 %, kadar  iodium 96,100 ppm, kadar serat kasar 2,430 %, kadar 
lemak 3,666 % dan  kadar karbohidrat 43,336 %. Pada uji organoleptik kesukaan panelis 
terhadap warna tertinggi diperoleh dengan perlakuan konsentrasi 41 % (N3), kesukaan 
tekstur tertinggi diperoleh dengan perlakuan konsentrasi 37 % (N3), kesukaan aroma 
tertinggi diperoleh dengan perlakuan konsentrasi 37 % (N5), kesukaan rasa  tertinggi 
diperoleh dengan perlakuan konsentrasi 41 %.                        
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1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang serba cepat sehingga mempengaruhi 

pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pola konsumsi pangan. Masyarakat 

tidak hanya mengkonsumsi pangan yang lezat dan enak tetapi juga bergizi serta cepat 

saji (fast food) karena dinilai lebih praktis. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan 

masyarakat juga menentukan pola konsumsi pangan mereka, masyarakat mulai mengerti 

betapa perlunya mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menghindari penyakit 

akibat kurang gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia adalah 

masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Survei pemetaan GAKI tahun 

1998 menunjukkan 87 juta penduduk Indonesia saat ini hidup dan bermukim di daerah 

endemik kekurangan iodium. Kecerdasan mereka diperkirakan berkurang, lalu 20 juta 

penduduk menderita penyakit gondok dan 290.000 orang menderita kreatin (Siswono, 

2003). Kebutuhan iodium sangat bervariasi tergantung pada usia dan jenis kelamin. 

Kecukupan iodium normal yang dianjurkan WHO (1996) berdasarkan kelompok umur 

adalah, bayi usia 0-1 tahun: 50 µg/hari, usia 1-6 tahun: 90 µg/hari, usia 7-12: 120 

µg/hari, usia                    12 tahun dan orang dewasa:150 µg/hari, sedangkan untuk ibu 

hamil dan menyusui 200 µg/hari.  

Selain GAKI, penyakit yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah 

penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker usus 

besar, diabetes melitus serta penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan 

obesitas. Hal ini disebabkan pola makan yang tidak seimbang yaitu kurang konsumsi 

makanan yang berserat (Anonymous, 2005a). Dietary Guidelines for American 



menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat pati dalam jumlah 

tepat (20-35 g/hari) tujuannya untuk menghindari kelebihan lemak, lemak jenuh dan 

kolesterol, gula dan natrium, serta membantu mengontrol berat badan. Hasil penelitian 

Puslitbang Gizi Bogor menunjukkan bahwa konsumsi serat rata-rata penduduk Indonesia 

adalah sekitar 10-15 g/hari (Anonymous, 2006a). Food and Nutrition Board of the 

National Academy of Science Research Council Issue Dietary Reference Intakes (DRI) 

menganjurkan kebutuhan serat per orang per hari yaitu sebesar 19-38 g/hari sedangkan 

konsumsi serat per orang per hari menurut usia dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 3.  

Meskipun hanya sedikit yang dibutuhkan, iodium berpengaruh besar pada kualitas 

kesehatan seseorang. Selain garam beriodium konsumsi rumput laut dan aneka ikan 

dapat dijadikan sumber iodium dan serat pangan. Salah satu dari tiga macam strategi 

yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan jumlah penderita GAKI dan penyakit 

degeneratif adalah dengan mengkonsumsi diversivikasi pangan sumber iodium. Salah 

satu diversifikasi pangan yang mengandung sumber iodium dan serat adalah mi rumput 

laut.  

Mi sudah menjadi makanan favorit bagi tua muda serta anak-anak,                       

dapat disantap kapan saja yaitu pagi, siang, sore atau malam hari. Hidangan favorit yang 

praktis, mudah diolah dengan berbagai variasi menarik, lezat rasanya                  dan 

dapat diolah menjadi berbagai sajian yang bergizi (Susanto, 2006).                     Ditinjau 

dari segi nilai gizinya, mi sarat akan karbohidrat (14 g/100 g bahan) dan energi (86 

kal/100 g bahan) dengan kandungan protein (0,6 kal/100 g bahan)                   (Astawan, 

2004) dan serat (1,75 g/100 g bahan) (Drummond, 1997). Kandungan mi pada umumnya 

kurang iodium dan serat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua jenis mi basah yang 

ada di berbagai pasar kota Malang yaitu mi basah Gloria (tingkat menengah ke atas) dan 



mi basah kiloan (tingkat menegah ke bawah), diperoleh kandungan serat dan iodium 

berturut-turut  sebesar  2,3 % (Gloria), 2 % (pasar kota Malang), 49,67 ppm (Gloria) dan 

49,60 ppm (pasar kota Malang). Kandungan iodium pada kedua jenis mi tersebut berasal 

dari garam yang ditambahkan pada saat pembuatan mi, dimana garam yang ditambahkan 

adalah garam beriodium. Untuk meningkatkan iodium tersebut maka harus adanya 

penambahan garam beriodium dalam jumlah yang banyak akan tetapi garam yang 

ditambahkan pada pembuatan mi harus pas karena apabila terlalu sedikit maka akan 

menyebabkan cita rasa yang kurang enak karena rasanya hambar, apabila terlalu banyak 

maka akan menyebabkan cita rasa yang tidak enak karena rasanya asin dan ini akan 

meyebabkan masalah terhadap orang yang menderita hipertensi.  Dengan adanya 

kecenderungan ini maka ada celah untuk memberikan suatu kelebihan terhadap produk 

ini yaitu dengan penambahan rumput laut, dimana rumput laut merupakan salah satu 

komoditas perikanan yang kaya akan sumber iodium dan serat. Hal ini juga yang 

mendasari mi basah  menjadi pilihan dalam penelitian ini untuk dibuat produk yang 

tinggi kandungan gizinya terutama iodium dan serat. 

Rumput laut merupakan salah satu sumber bahan pangan yang mengandung 

banyak vitamin, mineral dan serat. Menurut Winarno (1996) kandungan iodium rumput 

laut yaitu 0,1 – 1,15 % pada ganggang merah contohnya adalah                 Eucheuma 

spinosum dan 0,1 – 0,8 % pada ganggang coklat contohnya                             Sargasum 

filipendula yang mengandung iodium sebesar 0,76 % (Yunizal, 2003). Hal ini 

dibuktikan dengan rendahnya masalah GAKI di negara Jepang dan Cina yang erat 

kaitannya dengan kebiasaan mengkonsumsi pangan rumput laut jenis Enteromorpha 

(aonori), Laminaria (makombu) dan Undaria (wakame) (Suriawiria, 2005) mencapai 10 

% dari kebutuhan pangannya (Winarno, 1996). 



Mengingat demikian pentingnya peranan iodium dan serat pangan dalam upaya 

menuntaskan masalah GAKI dan mencegah meluasnya penyakit degeneratif akibat 

rendahnya mengkonsumsi dietary fiber, maka perlu diupayakan pemanfaatan rumput 

laut secara optimal, yaitu melalui pendekatan ketersediaan konsumsi pangan                 

(food based approach).  

1.2 Rumusan  Masalah 

Kandungan Mi basah pada umumnya syarat akan karbohidrat dan energi, dengan 

iodium dan serat yang rendah. Akibat kurangnya konsumsi iodium dan serat pangan 

maka menyebabkan masalah gizi buruk yang sering terjadi di masyarakat Indonesia 

yaitu masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan penyakit degeneratif. 

Dengan demikian permasalahan yang dapat diambil adalah: 

1. Apakah penambahan rumput laut (Euchema spinosum) dapat memperkaya 

kandungan iodium dan serat pada mi basah. 

2. Berapakah konsentrasi rumput laut yang optimal untuk menghasilkan mi basah 

rumput laut yang paling baik  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengembangkan penambahan rumput laut (E. spinosum) yang dapat 

memperkaya kadar iodium dan serat pangan pada mi basah. 

2. Mendapatkan konsentrasi rumput laut yang optimal didalam pembuatan mi basah 

sehingga menghasilkan mi basah rumput laut yang terbaik.  



 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada peneliti dan 

masyarakat tentang mi basah yang mengandung serat dan iodium.  

1.5 Hipotesis 

1. Penambahan rumput laut kedalam mi basah dapat memperkaya kandungan serat 

dan iodium. 

2. Penambahan rumput laut dengan konsentrasi  39 % dapat menghasilkan mi basah 

rumput  laut yang terbaik.   

1.6 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2006,                

di Laboratorium Biokimia Fakultas Perikanan dan Laboratorium Sentral Ilmu Pangan 

Fakultas Teknologi  Pertanian Universitas Brawijaya Malang.   



2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Rumput Laut 

Rumput laut (seaweed) secara biologi termasuk salah satu anggota alga yang 

merupakan tumbuhan berklorofil. Rumput laut terdiri dari satu atau  banyak sel, 

berbentuk koloni, hidupnya bersifat bentik dan epifit, baik terbentuk secara alamiah atau 

buatan (artifical)  (Sediadi dan Budihardjo, 2000). Ciri utama alga adalah tidak 

mempunyai alat berupa akar, batang, dan daun. Sebagian besar alga mempunyai dinding 

sel yang berlapis lendir (Afrianto dan Liviawati, 1993). 

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor-faktor 

oseanografi (fisika, kimia dan pergerakan air laut) serta jenis substrat dasarnya. Untuk 

pertumbuhannya, rumput laut mengambil nutrisi dari sekitarnya secara difusi melalui 

dinding thallus-nya. Perkembangbiakkan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kawin 

antara gamet jatan dan gamet betina (generatif) secara tidak kawin dengan melalui 

vegetatif dan konjugatif (Anggadiredja dkk., 2006). Secara taksonomi, rumput laut 

diklasifikasikan menurut warnanya yaitu; alga hijau (Chlorophyceae), alga biru-hijau 

(Cyanophyceae), alga coklat (Phaeophyceae), dan alga merah (Rhodophyceae)  

(Sadhori, 1993). 

Dari ratusan jenis rumput laut yang tumbuh dan berkembang di perairan Indonesia, 

hanya beberapa jenis saja yang telah diusahakan secara komersial, yaitu; Glacilaria sp., 

Gelidium sp., Hypnea sp., Euchema sp. dan Sargasum sp. Rumput laut mengandung 

trace element yang konsentrasinya lebih tinggi dari tumbuhan. Diantara mineral penting 

dari rumput laut, iodiumlah yang sangat penting.              Winarno (1996) menyatakan 



bahwa kandungan gizi terpenting dari rumput laut terletak pada trace element terutama 

iodium. 

Selain sumber iodium, rumput laut juga banyak mengandung serat (dietary fiber), 

dan telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Komponen serat dari rumput laut adalah 

agar-agar, karaginan dan alginat (Anonymous, 2006b).  Glacilaria sp. dan Gelidium sp. 

menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut agar. Eucheuma sp. 

dan Hypnea sp. menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut 

karaginan (carrageenan) (Anggadireja dkk., 2006). Sementara, Sargasum sp. 

Menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut alginat (Winarno, 

1996).  

2.2 Deskripsi Eucheuma spinosum 

E. spinosum merupakan salah satu carragenaphytes yaitu rumput laut penghasil 

karaginan. Ada dua jenis Euchema yang cukup komersial yaitu E. spinosum (Euchema 

deticulatum) yang merupakan penghasil iota karaginan dan E. cotonii (kapaphycus 

alvarezii) sebagai penghasil kappa karaginan. Menurut Winarno (1996) iota karaginan 

dan kappa karaginan berbeda dalam sifat gel dan reaksinya terhadap protein. Iota 

karaginan membentuk gel yang halus (flaccid) dan mudah dibentuk, sedangkan kappa 

karaginan menghasilkan gel yang kuat (rigid). 

Klasifikasi Eucheuma spinosum menurut Anggadiredja dkk (2006) adalah: 

Divisio  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Famili  : Solierisceae 



Genus  : Euchema 

Spesies : E. spinosum (Euchema deticulatum)    

  E. cotonii (Kapaphycus alvarezii) 

Ciri dari E. spinosum ditandai dengan thallus yang bercabang dan ditumbuhi 

nodulus berupa duri lunak yang tersusun berputar teratur mengelilingi cabang. Rumpun 

terbentuk berbagai sistem percabangan, ada yang tampak sederhana berupa filamen dan 

ada pula yang berupa percabangan kompleks. Jumlah setiap percabangannya adalah 2 

(dikotom) atau 3 (trikotom). Bentuk dari setiap percabangannya ada yang runcing dan 

ada yang tumpul. Warna thallus dari kuning kecoklatan hingga merah ungu (Afrianto 

dan Liviawati, 1993). 

E. spinosum tumbuh melekat pada rataan terumbu karang, batu karang, batuan, 

batuan, benda keras dan cangkang kerang. E. spinosum memerlukan sinar matahari 

untuk proses fotosintesis sehingga hanya hidup pada lapisan fotik. Indikator jenis bagi E.  

spinosum antara lain jenis-jenis Caulerpa, Hypnea, Turbiraria, Glacilaria, dan Gelidium 

(Anggadiredja dkk., 2006). Dalam penyebaran dan budidayanya                 E. spinosum 

tersebar banyak dan dibudidayakan di Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Selatan 

Madura, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku 

(Anonymous, 1990).  

2.3 Komposisi Kimia Rumput Laut 

Komposisi utama rumput laut sebagai bahan makanan adalah karbohidrat (gula 

atau vegetable gum), sedikit protein, lemak, abu yang sebagian besar terdiri dari natrium 

dan kalium dan 80 – 90 % air (Sadhori, 1993). Di samping kandungan tersebut, sayuran 

laut sangat kaya akan senyawa kecil (tarce element) yang penting khususnya iodium 



(Winarno, 1996). Komposisi kimia dari rumput laut (E. spinosum) disajikan pada Tabel 

1.   

Tabel 1. Komposisi Kimia Rumput Laut E. spinosum  

Jenis Analisis E. spinosum 

Kadar air 11,80 
Protein (Crude protein) 9,20 
Lemak 0,16 
Karbohidrat 10,64 
Serat kasar 1,73 
Abu 4,79 
Mineral:Ca 69,25 ppm 

Fe 0,326 ppm 
Cu 1,869 ppm 
Pb 0,015 ppm 

Vitamin B1 (Thiamin) 0,10 mg/100 g 
Vitamin B2 (Riboflavin) 8,45 mg/100 g 
Vitamin C 41 mg/100 g 
Carrageenan 67,51 % 
Agar = 

           Sumber : Istini dkk (1985)   

Perairan pantai yang cocok untuk budidaya rumput laut jenis E. spinosum adalah 

perairan yang terlindung, namun masih memiliki pergerakan air yang baik dan terhindar 

dari gelombang ombak yang kuat, biasanya berupa teluk atau selat. Disamping itu 

perairan harus bersih dan jernih karena perlu untuk fotosintesis tanaman, bebas dari 

polusi, baik polusi limbah domestik (rumah tangga) maupun limbah dari industri 

(Winarno, 1996). 



Sumbangan gizi yang cukup bermakna dari rumput laut, terutama dari jenis merah 

dan coklat adalah kandungan mineralnya (trace element). Kedua jenis rumput laut ini 

banyak mengandung mineral dengan komposisi yang sangat  baik untuk kesehatan 

tubuh. Dari 100 g rumput laut yang dikonsumsi telah memenuhi kebutuhan tubuh akan 

natrium, kalsium serta magnesium. Kandungan unsur-unsur mikro pada ganggang merah 

dan coklat disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan Unsur-Unsur Mikro pada Ganggang Merah dan Coklat 

Kisaran Kandungan dalam % Berat Kering 

 

Unsur Ganggang Merah Ganggang Coklat 
Klor 1,5 – 3,5 9,8 – 15,0 
Kalium 1,0 – 2,2 6,4 - 7,8 
Natrium 1,0 – 7,9 2,6 – 3,8 
Magnesium 0,3 – 1,0 1,0 – 1,9 
Belerang 0,5 – 1,8 0,7 – 2,1 
Silikon  0,2 – 0,3 0,5 – 0,6 
Fosfor 0,2 – 0,3 0,3 – 0,6 
Kalsium 0,4 – 1,5 0,2 – 0,3 
Besi 0,1 – 0,15 0,1 – 0,2 
Iodium 0,1 – 0,15 0,1 – 0,8 
Brom 0,005 0,03 – 0,14 

   Sumber: Winarno (1996)  

2.4 Serat Pangan 

Dietary fiber (serat pangan) adalah karbohidrat (polisakarida) dan lignin               

yang tidak dapat dihidrolisa oleh enzim pencernaan manusia (Silalahi dan Hutagalung, 

2006). Serat pangan ini merupakan komponen dari jaringan tanaman yang tahan 

terhadap proses hidrolisa oleh enzim dalam lambung usus kecil (Poedjiadi dan 

Supriyanti, 2006). 



Berdasarkan sifat kelarutannya didalam air serat pangan dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu bersifat larut (soluble dietary fiber) dan tidak larut (insoluble 

dietary fiber) (Gsianturi, 2002). Serat yang bersifat larut air adalah pektin, getah 

tanaman dan hemiselulosa (Rimbawan dan Siagian, 2004). Serat yang bersifat larut ini 

mempunyai peranan fisiologis yang penting dalam menurunkan kadar kolesterol, 

mencegah penyakit jantung dan hipertensi (Yatim, 2002). 

Penyakit devertikulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh terjadinya 

pembengkakan pada usus besar, terutama pada bagian depan (bagian ascending dan 

menyilang). Bagian usus besar tersebut dapat menggembung, pecah dan terjadilah 

infeksi (Winarno, 1992). Hingga saat ini penyakit degeneratif telah menjadi penyebab 

penyakit terbesar didunia, menurut laporan WHO disebutkan bahwa hampir 17 juta 

orang meninggal lebih awal tiap tahunnya sebagai akibat epidemi global penyakit 

degeneratif (Anonymous, 2005a). Dari penelitian secara klinis diperoleh bahwa Dietary 

Fiber (DF) khususnya serealia sangat efektif dalam menanggulangi penyakit 

devertikulosis ini. Dengan mengkonsumsi serat yang tinggi maka feses lebih mudah 

menyerap air, menjadi lebih lunak, halus dan mudah didorong keluar sehingga 

mengurangi kesakitan pada penderita devertikulosis. 

Termasuk kedalam serat yang larut air Solube Dietary Fiber (SDF) adalah gum, 

musilase, pektin dan beberapa hemiselulosa. Sumber SDF yaitu barley, oat, rye, rumput 

laut, buah-buahan dan sayur-sayuran. SDF mempunyai peran fisiologis penting dalam 

menurunkan kadar kolesterol, glukosa serum, serta mencegah penyakit jantung dan 

hipertensi (Astawan, 1998). 

Anjuran konsumsi serat pangan untuk orang dewasa berkisar antara 20-35 g/hari 

(Marlet dan Salavin, 1997 dalam Marquart, 2001). Food and Nutrition Board of the 



National Academy of Science Research Council Issue Dietary Reference Intakes (DRI) 

menganjurkan kebutuhan serat per orang per hari yaitu sebesar                     19-38 g/hari 

sedangkan konsumsi serat per orang per hari menurut usia dan jenis kelamin disajikan 

pada Tabel 3.       

   Tabel  3. Kebutuhan  Serat  Pangan  Per Orang  Per  Hari 

Golongan 
Umur 

Kebutuhan 
(g/hari) 

Golongan 
Umur 

Kebutuhan 
(g/hari) 

Anak-anak:  Pria: 31 
1-3 Tahun 19 9-13 Tahun 38 
4-8 Tahun 25 14-18 Tahun 38 
Wanita:  19-50 Tahun 30 
9-13 Tahun 26 > 50 Tahun  
14-18 Tahun 26   
19-50 Tahun 25 Menyusui:  
> 50 Tahun 21 = 18 Tahun 29 
Hamil:  > 18 Tahun 29 
= 18 Tahun 28   
> 18 Tahun 28   

Sumber: Anderson et al., (2002)  

2.5 Iodium 

Iodium merupakan bahan mineral dan termasuk unsur gizi essensial walaupun 

jumlahnya sedikit didalam tubuh, yaitu hanya 0,00004 % dari berat tubuh atau sekitar 

15-23 mg (Siswono, 2003). Iodium diperlukan untuk menghasilkan hormon tiroid. 



Hormon ini diproduksi oleh dua buah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak 

di leher bagian depan bawah dagu (Soekirman, 2000) dengan fungsi utamanya yaitu 

mengatur pertumbuhan dan perkembangan (Almatsier, 2003). Hal yang sering terjadi 

apabila kekurangan iodium tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, tetapi 

juga dapat menyebabkan kelainan-kelainan lain berupa gangguan fisik (pertumbuhan 

terhambat, kekerdilan, bisu dan tuli), gangguan mental dan gangguan neuromotor 

(Cahyadi, 2006). Sumber utama iodium dalam susunan makanan adalah serealia, 

sayuran, susu, ikan laut dan rumput laut adalah sumber yang sangat kaya (Gaman dan 

Sherrington, 1994).  

Tubuh orang dewasa mengandung 15-20 mg iodium, sebagian besar (70-80 %) 

terdapat dalam kelenjar tiroid yang beratnya hanya 15-25 g. Asupan yang normal dari 

iodium adalah 100-150 µg/hari (Sutanegara, 2004). Kecukupan normal yang dianjurkan 

WHO berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Asupan Iodium yang Dianjurkan Menurut Umur dan Status 

Kelompok Umur dan Status Asupan µg/hari 
0-1 Tahun 50 
1-6 Tahun 90 
7-12 Tahun 120 
12- Dewasa 150 
Ibu hamil 200 
Ibu menyusui 200 

Sumber: WHO (1996)   

Kecukupan iodium tubuh dinilai dari iodium yang masuk lewat makanan dan 

minuman, sebab tubuh kita tidak dapat mensintesis iodium karena kebutuhan akan 

iodium hanya sedikit dan iodium dalam makanan sulit diperiksa, maka sebagai gantinya 



indikator kecukupan iodium diperiksa berdasarkan ekskresi iodium dalam urin 

(Djokomoeljanto, 2002).  

2.6 Mi Basah 

Mi merupakan produk pasta yang dibuat dari adonan tepung terigu dengan bentuk 

yang khas (Matz, 1978). Mi adalah bahan pangan berbentuk pipih berdiameter 0,07 - 

0,125 inchi, ditaburi tepung terigu dengan penambahan telur dan tapioka melalui proses 

ekstruksi basah. Mi berasal dari negara Cina, mi semakin hari semakin berkembang 

sampai ke Eropa, menjadi makanan khas italia yang disebut dengan pasta lalu 

berkembang di Asia. 

Mi basah adalah jenis mi yang mengalami proses perebusan setelah tahap 

pemotongan dan sebelum dipasarkan. Kadar airnya dapat mencapai 52 % sehingga daya 

tahan simpannya relatif singkat. Pada suhu kamar mi basah hanya bertahan             10-12 

jam saja karena setelah itu mi akan berbau asam dan berlendir atau basi (Widyaningsih 

dan Murtini, 2005). Komposisi gizi mi basah disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Komposisi Gizi Mi Basah Per 100 g Bahan   

Sumber: Astawan (2004) 

Zat Gizi Mi Basah Satuan 
Energi 86 kal 
Protein 0.6 g 
Lemak 3.3 g 
Karbohidrat 14.0 g 
Kalsium 14 mg 
Fosfor 13 mg 
Besi 0.8 mg 
Vitamin A 0 SI 
Vitamin BI 0 mg 
Vitamin C 0 mg 
Air 80.0 g 



 
2.7 Standar Mutu Mi Basah 

Mutu adalah keseluruhan karakteristik dari suatu barang atau jasa yang 

mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan 

atau yang tersirat. Persyaratan mutu merupakan ungkapan dari kebutuhan atau 

terjemahannya kedalam atau kumpulan persyaratan dari karakteristik produk yang 

dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif untuk memungkinkan perwujudan dan 

penilaiannya (Wiryanti dan Witjaksono, 2002).  

Sebagai salah satu produk industri pangan, mi basah memiliki standar mutu yang 

ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Kriteria mutu mi basah yang ditetapkan 

dapat dilihat pada Tabel 6.          

Tabel 6. Standar Mutu Mi Basah (SNI 01-2987-1992) 

Kriteria Uji Persyaratan Satuan 

Keadaan: 
a. Bau 
b. Warna 
c. Rasa  

Normal 
Normal 
Normal   

Kadar air 20 -35 %, b/b 
Abu Maksimum 3 %, b/b 
Protein Minimum 8 %, b/b 
Bahan tambahan makanan: 
a. Boraks dan asam borat 
b. Pewarna 
c. Formalin  

Tidak boleh ada 
Yang diizinkan 
Tidak boleh ada  

Pencemaran logam: 
a. Timbal (Pb) 
b. Tembaga (Cu)  

Maksimum 1.0 
Maksimum 10.0  

mg/kg 
mg/kg 



c. Seng (Zn) 
d. Raksa (Hg) 

Maksimum 40.0 
Maksimum 0.05 

mg/kg 
mg/kg 

Arsen (As) Maksimum 0.5 mg/kg 
Pencemaran mikroba: 
a. Angka lempeng total 
b. E.coli 
c. Kapang  

Maksimum 1.0x106 

Maksimum 10 
Maksimum 1.0x104  

koloni/g

 
APM/g 
koloni/g

 

     Sumber: Departemen Perindustrian RI (1992)   

2.8 Bahan Baku Pembuatan Mi Basah Secara Umum 

Bahan baku yang umum digunakan dalam pembuatan mi adalah tepung terigu dan 

air dengan bahan tambahan antara lain garam, soda abu, telur, bahan pengembang dan 

zat warna (Susanto, 2006). 

2.3.1 Tepung terigu 

Tepung merupakan suatu bahan yang dihasilkan dari gandum, mempunyai 

densitas rendah pada produk roti dimana dapat menyususun  gelembung atau sel-sel 

seragam sehingga membuat tekstur elastis dan lembut (Matz, 1978).  Tepung terigu 

(tepung gandum) merupakan jaringan dan kerangka dari roti sebagai akibat dari 

pembentukan gluten (Anonymous, 1997). Protein (gluten) tepung gandum memegang 

peranan penting dalam industri makanan yaitu untuk membuat roti, pasta dan mi serta 

berbagai produk lainnya (Shewry, 1989).  

Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mi. Keistimewaan terigu di 

antara lain serealia lainnya adalah kemampuannya membentuk gluten pada saat terigu 

dibasahi dengan air. Sifat elastis gluten pada adonan mi yang dihasilkan tidak mudah 

putus pada saat pencetakan dan pemasakan. Biasanya tepung terigu yang digunakan 

adalah tepung terigu yang memiliki kadar air 14 %, kadar protein 8-12 %, kadar abu 

0,25-0,60 %, dan gluten basah 224-36 % (Astawan, 2004). 



2.3.2 Air 

Air merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan untuk kehidupan 

manusia. Air yang dapat diminum dapat diartikan air yang bebas dari bakteri yang 

berbahaya dan ketidakmurnian secara kimiawi. Air minum harus bersih dan jernih tidak 

berwarna dan tidak berbau serta tidak mengandung bahan tersuspensi atau kekeruhan 

(Buckle dkk., 1987). Dalam pembuatan aneka                   olahan rumput laut, air 

berfungsi sebagai pengontrol kepadatan dan suhu                 (Hambali dkk., 2004) 

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat (akan 

mengembang), melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal gluten. Air yang 

digunakan sebaiknya memiliki pH 6-9. Makin tinggi pH air maka mi yang dihasilkan 

tidak mudah rapuh karena absorbsi air meningkat dengan meningkatnya pH. Selain pH, 

air yang akan dipergunakan dalam proses pengolahan makanan atau minuman, baik 

secara langsung (ditambahkan dalam produk olahan atau sebagai salah satu komponen 

penyusun produk olahan) maupun tidak langsung (sebagai bahan pencuci, perendam, 

perebus dan sebagainya) harus memenuhi syarat atau standar kualitas air   minum 

menurut Suprapti (2003) antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau 

2. Bersih dan jernih 

3. Tidak mengandung logam/ bahan kimia berbahaya 

4. Derajat kesadahan nol 

5. Tidak mengandung mikroorganisme berbahaya 

Jumlah air yang ditambahkan pada umumnya sekitar 28-38 % dari campuran 

bahan yang akan digunakan. Jika kurang dari 38 % adonan akan sangat lengket                 



dan jika kurang dari 28 %, adonan akan menjadi rapuh sehingga sulit dicetak (Astawan, 

2004). 

2.3.3 Garam  

Garam adalah komponen yang penting yang memiliki pengaruh fisik terhadap 

karakteristik adonan (Hui, 1992). Fungsi dasar garam dalam adonan roti dapat 

memberikan konstribusi cita rasa, apabila garam yang ditambahkan terlalu sedikit maka 

rasanya akan menjadi hambar dan apabila garam ditambahkan terlalu banyak maka 

rasanya akan terlalu asin (Owens, 2000). Dalam pembuatan mi, penambahan garam 

dapur selain untuk memberi rasa garam juga berfungsi dalam memperkuat tekstur mi, 

meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mi serta untuk mengikat air. Selain itu, garam 

dapur dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amylase sehingga pasta tidak 

bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan (Astawan, 2004). Menurut 

Owens (2000) garam dapat menghambat pembentukan gluten pada saat pencampuran. 

2.3.4 Soda abu  

Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat dan kalium karbonat 

(perbandingan 1:1). Natrium dan kalium karbonat merupakan suatu bahan                    

yang berbentuk serbuk, berwarna putih dan sangat mudah larut dalam air (Anonymous, 

2005b). Berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas dan 

fleksibilitas mi, meningkatkan kehalusan tekstur, serta meningkatkan sifat kenyal 

(Widyaningsih dan Murtini, 2006).  

2.3.5 Telur  

Telur merupakan bahan pangan yang paling lengkap gizinya terutama 

mengandung protein yang cukup tinggi yaitu sebesar 6 g. Selain itu bahan pangan ini 

juga bersifat serbaguna karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan (Sudaryani, 



2003). Telur terdiri dari putih telur dan kuning telur. Putih telur mengandung protein 

sebesar 86,0 %, gula pereduksi 9,0 % dan 5,0 % abu. Sedangkan kuning telur 

mengandung protein 31,0 %, lemak 64,0 %, Fosfolipid                 18,8 %, karbohidrat 

2,0 % dan 3,0 % abu (Fardiaz, 1992).  

Penambahan telur dimaksudkan untuk meningkatkan mutu protein mi dan 

menciptakan adonan lebih liat sehingga tidak mudah terputus-putus. Putih telur 

berfungsi untuk mencegah kekeruhan saus mi waktu pemasakan. Penggunaan putih telur 

harus secukupnya saja, karena pemakaian yang berlebihan akan menurunkan 

kemampuan mi menyerap air (daya rehidasi) waktu direbus. Kuning telur dipakai 

sebagai pengemulsi karena dalam kuning telur terdapat lechitin. Selain sebagai 

pengemulsi (emulsifier), lechitin juga dapat mempercepat hidrasi air pada tepung dan 

untuk mengembangkan adonan. Penambahan kuning telur juga akan memberikan warna 

yang seragam (Astawan, 2004). 

2.3.6 Bahan pengembang  

Bahan pengembang adalah bahan tambahan pangan yang digunakan dalam 

pembuatan berbagai produk olahan roti dan kue yang berfungsi untuk mengembangkan 

adonan supaya adonan mengembung dan volumenya bertambah. Apaabila bahan 

pengembang dicampurkan kedalam adonan maka akan terbentuk gas karbondioksida, 

gas inilah yang kemudian terperangkap didalam gluten sehingga adonan menjadi 

mengembang karena gas yang dihasilkan semakin lama akan semakin banyak 

(Apriyantono, 2006). Didalam pembuatan mi bahan pengembang berfungsi untuk 

menambah volume mi sehingga jumlah mi yang dihasilkan  menjadi liat, kenyal dan 

lebih banyak.  

2.3.7 Zat warna 



 
Zat warna adalah senyawa larut air dan menghasilkan warna dalam larutan yang 

dibuat dalam bentuk serbuk, granula, pasta dan dispersi (deMan, 1997). Menurut Badan 

POM Republik Indonesia (2006) bahwa tujuan penambahan zat warna pada makanan 

yaitu: 

1. Memberi kesan menarik bagi konsumen 

2. Menyeragamkan warna pangan 

3. Menstabilkan warna 

4. Menutupi perubahan warna selam proses pengolahan 

5. Mengatasi perubahan warna selama penyimpanan 

Zat warna yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan mi adalah pewarna 

kuning seperti tartazine yellow. Dalam pembuatan mi, pewarna biasanya dicampur 

dengan garam dan dilarutkan kedalam air yang akan digunakan untuk pembentukan 

adonan, sehingga didapatkan adonan yang homogen (Astawan, 2004). 

2.3.8 Minyak 

Minyak termasuk salah satu anggota golongan lipida. Minyak biasa digunakan 

didalam berbagai jenis olahan bahan pangan. Adapun tujuan penambahan minyak dalam 

bahan pangan yaitu untuk memperbaiki rupa dan struktur fisik pangan, menambah nilai 

gizi dan kalori serat memberikan cita rasa yang gurih pada bahan pangan (Ketaren, 

2005). Minyak kelapa digunakan untuk memperhalus tekstur mi dan mencegah 

kelengketan antar pilinan mi. Menurut Winarno (1992) lemak nabati yang berbentuk 

cairan dapat dibedakan atas tiga golongan yaitu:  

1. Drying oil yang akan membentuk lapisan keras diudara, misalnya minyak yang 

digunakan untuk cat pernis. 



2. Semi drying oil seperti minyak jagung, minyak biji kapas dan minyak bunga 

matahari. 

3.   Non drying oil misalnya minyak kelapa dan minyak kacang tanah.    



3. MATERI DAN METODE  

3.1 Materi Penelitian 

3.1.1 Bahan  

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut  jenis                

E. cotonii dan E. spinosum yang diperoleh dari Toko Akarmas Jl. Mergosono II – 

Malang dan tepung terigu jenis hard flour dengan merek “Kereta Kencana” yang di 

produksi oleh P.T. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Bogasari Baking Center – Indonesia. 

Bahan-bahan penunjang lainnya meliputi: telur, tepung tapioka (kanji), garam NaCl dan 

minyak goreng merek Filma. Bahan kimia yang digunakan adalah Na2CO3, K2CO3, 

H2SO4, HCl, NaOH, H3BO3, alkohol, metyl orange (MO), indikator PP, petroleum eter, 

tablet kjeldahl, aquades,  kalium iodine, dan kalium karbonat. 

3.1.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan terdiri dari alat-alat untuk pengolahan, analisa fisik dan 

kimia. Alat pengolahan terdiri dari timbangan analitik, roll press, kayu berbentuk 

silinder, baskom, panci, pisau, talenan, ayakan tepung, serok (peniris), piring sterofoam, 

plastik, kompor gas, dan gunting. Alat untuk analisa fisik adalah tensiometer yaitu untuk 

menguji pemanjangan (elongasi). Alat untuk analisa kimia yaitu cawan porselin, 

desikator, oven, tannur, timbangan analitik, kurs porselain, penjepit, beaker glass, 

erlenmeyer, tabung soxhlet, pipet volume, pipet tetes, statif, buret, benang, mortar, 

digestion, destilator dan tabung destruksi. 

   

3.2 Metoda Penelitian  

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda eksperimen dengan 

menggunakan variabel bebas (konsentrasi E. spinosum) dan variabel terikat (analisis 



proksimat dan pemanjangan). Metoda eksperimen adalah suatu metoda untuk mencari 

hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti               

dengan mengeliminasi atau mengurangi faktor-faktor lain yang bisa mengganggu 

(Arikuntoro, 2002).  

Menurut Marzuki (1997) Studi eksperimen bertujuan untuk menguji hipotesa 

tentang adanya hubungan antara variabel dan sebab akibat. Persoalan dirumuskan 

dengan jelas dalam bentuk hipotesa dan percobaan dilakukan dengan menguji hipotesa 

tersebut. Suryabrata (1983) menjelaskan tujuan penelitian eksperimen untuk menyelidiki 

kemungkinan saling berhubungan sebab akibat dengan cara menggunakan satu 

perlakuan atau lebih dan membandingkan dengan kontrol yang tidak diberi perlakuan.  

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. 

1. Penelitian pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan analisa kandungan gizi rumput laut           

E.  cotonii dan E. spinosum melalui analisa proksimat, menentukan kandungan iodium 

dan serat pangan. Penetapan  komposisi bahan penyusun dan proses pembuatan mi basah 

rumput laut dengan metode trial and error dan hasil akhirnya dilakukan pengujian 

organoleptik, pengujian serat kasar dan iodium. Hasil pengujian analisa proksimat 

rumput laut E. cotonii, E. spinosum dan mi basah disajikan pada lampiran 1. Metoda 

pembuatan bubur E. spinosum disajikan pada Gambar I .      



Bubur E.spinosum 

Pemblenderan selama 5 menit 

Perajangan ukuran ±1 cm 

Perendaman dalam air selama  24 jam  

Pencucian di air mengalir 

Sortasi

 
Rumput laut kering 

          

Gambar I. Metoda Pembuatan Bubur E. spinosum  

Pembuatan mi rumput laut dilakukan melalui beberapa tahap seperti terlihat pada 

Gambar 2 dengan konsentrasi penambahan bubur E. spinosum yang dicobakan adalah            

0 % (kontrol), 33 %, 35 %, 37 %, 39 % dan 41 % dari jumlah tepung terigu yang 

digunakan. Menurut Suryaalamsah (2002) penambahan 10 % adonan menjadi keras 

sehingga sulit menyatu begitu pula pada penambahan 20 % bubur rumput laut. 

Sedangkan penambahan lebih dari 30 % adonan sama seperti penambahan 10 %. 

Penambahan lebih dari 30 % yaitu 40 % dan 50 % menyebabkan adonan lembek 

sehingga sulit dibentuk pita-pita mi karena saling menempel satu sama lain, sehingga 

akhirnya digunakan konsentrasi penambahan 37 % bubur rumput laut.       



Tabel 7. Formulasi Pembuatan Mi Basah dari Rumput Laut (E. cotonii dan E.  spinosum) 

Jumlah 

 
Bahan Kontrol Perlakuan 

 
Tepung terigu  300 g 300 g 

 
Telur 30 g 30 g 

 
Garam 3 g 3 g 

 

Soda abu 3 g - 

 

Bubur rumput laut - (33 %, 35 %, 37 %, 39 %, 41 %*) 

Keterangan:*) persentase dari tepung terigu (300 g)                      

Gambar 2. Metoda Pembuatan Mi Basah dari Rumput Laut 

Mi basah rumput laut 

Penirisan dan 
penambahan minyak

 

Pencucian di air mengalir 

Perebusan selama 1,5 menit 

Pembentukan mi dan 
pemotongan berukuran 25 cm 

Pembentukan lembaran 
ukuran ± 1,75 mm 

Pengulenan 

Penambahan konsentrasi E. spinosum              
(0 %, 33 %, 35 %, 37 %, 39 % dan 41 % 

dari tepung terigu

 

Pencampuran sampai merata 

Tepung terigu, garam, telur 



2. Penelitian utama 

Penelitian utama dilakukan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dimana hasil 

terbaik yang didapatkan yaitu pada konsentrasi 39 %. Penambahan konsentrasi                        

E. spinosum  33 % adonan menjadi keras sehingga sulit menyatu begitu pula pada 

penambahan konsentrasi E. spinosum  35 % dan 37 %. Sedangkan penambahan lebih 

dari 41 % menyebabkan adonan lembek sehingga sulit dibentuk pita-pita mi karena 

saling menempel satu sama lain. Sehingga pada penelitian utama range penambahan 

konsentrasi  E. spinosum  dipersempit menjadi 0 % (N0), 37 % (N1), 38 % (N2), 39 % 

(N3), 40 % (N4) dan 41 % (N5) dengan enam perlakuan dan empat kali ulangan. 

Formulasi dan metode pembuatan mi basah dengan penambahan konsentrasi                         

E. spinosum serta metode pembuatan mi basah disajikan pada Tabel 8, Gambar 5 dan 6 

Anonymous (2003).  

Parameter yang diuji dalam penelitian utama di bagi menjadi dua yaitu uji 

obyektif dan uji subyektif. Uji obyektif meliputi pemanjangan (elongasi), kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar iodium, kadar serat pangan, kadar lemak, kadar 

karbohidrat dan uji subyektif yang meliputi daya terima konsumen terhadap produk 

akhir yang dihasilkan melalui uji organoleptik dengan menggunakan uji perbandingan 

pasangan                 (Soekarto, 1985). Menurut Idris (1984) bahwa penilaian secara 

sensoris dilakuan dengan menggunakan indera pengecap, pembau dan peraba pada 

waktu bahan pangan dimakan. Interaksi dari hasil penilaian dengan alat-alat indera 

tersebut dipakai untuk mengukur mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu 

serta pengembangan produk yang baru. Lawless and Heymann (1998) menyatakan 

analisa yang berhubungan dengan perasa harus digunakan ketika ingin menentukan 

perbedaan pada produk hasil pengolahan. 



3.3 Prosedur Penelitian   

Prosedur pembuatan mi basah dengan penambahan E. spinosum meliputi empat 

tahap yaitu persiapan, pencampuran, pencetakan dan perebusan.  

1. Persiapan  

Rumput laut E. spinosum kering dicuci diair mengalir hingga bersih terlebih 

dahulu serta dibilas hingga kotoran berupa pasir, batu, kulit kerang, garam dan benda-

benda asing lainnya hilang. Kemudian rumput laut tersebut direndam dalam                      

air tawar selama 24 jam dengan perbandingan antara air dengan rumput laut adalah             

1:1 v/b. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bau amis dan mempermudah dalam 

pengecilan ukuran. Rumput laut hasil perendaman selanjutnya ditiriskan dan dirajang 

±1cm dengan menggunakan pisau. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pada saat 

pengecilan ukuran dengan menggunakan blender. Pemblenderan dilakukan selama                   

5 menit atau rumput laut sampai menjadi bubur hingga diperoleh bubur E. spinosum. 

Bubur E. spinosum disajikan pada Gambar 3.       

Gambar 3. Bubur E. spinosum    



2. Pencampuran  

Bahan-bahan yang telah disiapkan yaitu 500 g tepung terigu, 50 g telur dan 5 g 

garam dimasukan kedalam baskom lalu dicampur hingga merata, kemudian ditambah 

konsentrasi bubur E. spinosum sebesar 0 % (N0), 37 % (N1), 38 % (N2), 39 % (N3),             

40 % (N4) dan 41 % (N5) sebagai perlakuannya. Bubur E. spinosum dimasukan  sedikit 

demi sedikit hingga membentuk adonan yang homogen. Adonan yang sudah membentuk 

gumpalan selanjutnya diuleni. Pengulenan dilakukan secara berulang-ulang hingga 

menghasilkan adonan yang kalis.  

3. Pencetakan 

Adonan yang sudah  kalis dibentuk lembaran dengan menggunakan kayu 

berbentuk silinder. Ini bertujuan  untuk mempermudah dalam pembentukan lembaran mi 

pada rol pertama. Pembentukan mi dilakukan dengan menggunakan alat pencetak mi 

(roll press).  Alat ini mempunyai dua rol, rol pertama berfungsi untuk menipiskan 

lembaran mi dan rol kedua berfungsi untuk mencetak mi. Proses pencetakan mi 

dilakukan dengan cara memasukkan lembaran adonan ke rol pertama hingga lembaran 

berukuran  ± 1,75 mm kemudian dimasukkan ke rol kedua. Mi yang keluar dari rol 

pencetak (rol kedua) dipotong tiap 25 cm dengan menggunakan pisau, setelah itu 

dilumuri tepung kanji agar pilinan mi tidak menempel satu sama lain. 

4. Perebusan  

Mi yang sudah dicetak kemudian direbus pada suhu 100 0C selama 1,5 menit. 

Hal ini bertujuan agar mi tidak mentah dan tidak terlalu matang. Menurut                      

Astawan (2004) bahwa perebusan mi dilakukan selama 2 menit sambil diaduk perlahan, 

apabila waktu perebusan lebih dari 2 menit maka mi akan menjadi lembek karena ada air 

yang masuk kedalam mi. Mi hasil perebusan dicuci dalam air mengalir hal ini bertujuan 



untuk menghindari pemasakan lebih lanjut (over cooking), kemudian ditiriskan dan 

didinginkan dalam wadah. Selanjutnya mi ditambah minyak goreng agar tekstur mi 

kelihatan halus dan antar pilinan mi tidak lengket. Mi basah rumput laut di sajikan  pada 

Gambar 4.         

Gambar 4. Mi Basah Rumput Laut E. spinosum  

Tabel 8. Formulasi Pembuatan Mi Basah Secara Umum dan                                                     
Mi Basah dari Rumput Laut (E.  spinosum)  

Bahan Jumlah  

Mi basah secara umum:  
Tepung terigu kereta kencana 500 g  
Telur 50 g 
Garam 5 g 
Na2CO3 3 g 
K2CO3 2 g 

  

Mi basah rumput laut:  
Tepung terigu kereta kencana 500 g 
Telur 50 g 
Garam 5 g 
Bubur E. Spinosum (37 %, 38 %, 39 %, 40 %, 41 %*) 

Keterangan:*) persentase dari tepung terigu (500 g)  
Sumber: Anonymous (2003)    



                         

Gambar 5. Metoda Pembuatan             Gambar 6. Metoda Pembuatan  
                   Mi basah Rumput Laut                                          Mi basah Secara Umum  
                   (E. spinosum)  (penelitian)        (Anonymous, 2003)                     

Pelarutan Na2CO3, K2CO3 (larutan 
kansui) dan telur dalam air  

Na2CO3, K2CO3  dan telur 

Pengadukan hingga rata 

Bubur E.spinosum 

Pemblenderan selama 5 menit 

Perajangan ukuran ± 1 cm

 
Perendaman dalam air selama  24 jam  

Pencucian di air mengalir 

Sortasi

 
Rumput laut kering 

Mi basah rumput laut 

Penirisan dan penambahan minyak 

Pencucian di air mengalir 

Perebusan selama 1,5 menit 

Pembentukan mi dan pemotongan 
berukuran 25 cm 

Pembentukan lembaran 
ukuran ± 1,75

 

mm

 

Pengulenan 

Penambahan bubur E. spinosum  (0 %, 37 %, 
38 %, 39 %, 40 %, 41 %) dari tepung terigu 

Pencampuran sampai merata 

Tepung terigu, garam, telur 

Perebusan selama ½ matang 

Penambahan larutan kansui  

Pencampuran sampai merata 

Tepung terigu dan garam 

Mi basah  

Pencucian di air mengalir 

Pembentukan mi  

Pembentukan lembaran 
ukuran ± 1,75

 

mm

 

Pengulenan 

Penirisan dan penambahan minyak 



 
Dari Gambar 5 dan 6 dapat dilihat bahwa adanya suatu masalah didalam metode 

pembutan mi basah secara umum yaitu penggunaan serat dan iodium yang rendah. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan bubur E. spinosum, dimana 

dapat diketahui bahwa rumput laut E. spinosum merupakan sumber serat dan iodium 

yang tinggi. Sehingga hal tersebut bisa menjadi nilai tambah bagi produk mi basah 

rumput laut  E. spinosum yang dilakukan dalam penelitian. 

3.4 Parameter Uji 

Parameter uji yang digunakan dalam penelitian mi basah dengan penambahan 

konsentrasi E. spinosum meliputi pemanjangan (elongasi), kadar air, kadar abu, kadar 

protein, iodium, serat kasar, kadar lemak, kadar karbohidrat dan organoleptik (warna, 

tekstur, aroma, rasa). 

3.4.1 Pemanjangan (Elongasi) (Anonymous, 2004) 

Pemanjangan (elongasi) ditentukan dengan cara memberi beban terhadap bahan 

sehingga bahan menjadi terputus. Prosedur kerja pemanjangan (elongasi) disajikan pada 

Lampiran 16. 

3.4.2  Kadar air (Sudarmadji dkk., 1997) 

Kadar air ditentukan dengan cara memanaskan contoh  pada suhu yang tidak 

banyak melebihi suhu mendidih (100-105 0C) hingga diperoleh berat konstan yaitu 

selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0.2 mg. Prosedur kerja kadar air disajikan 

pada Lampiran 16. 

3.4.3 Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1989)  

Kadar air ditentukan dengan cara mengoksidasikan semua zat organik pada suhu 

tinggi yaitu 500 0C – 600 0C dan melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah 

proses pembakaran tersebut. Prosedur kerja kadar abu disajikan pada Lampiran 16. 



 
3.4.4 Protein (Sudarmadji dkk., 1997) 

Protein ditentukan dengan menentukan jumlah nitrogen (N) yang terkandung 

dalam suatu bahan melalui proses destruksi, destilasi dan titrasi. Prosedur kerja kadar 

protein disajikan pada Lampiran 16. 

3.4.5 Iodium (Bassett et al., 1978) 

Penentuan kadar iodium dengan mereaksikan kadar asam larutan iodat dengan 

asam sulphur, dan dioksida menjadi berwarna kuning. Dipanaskan kembali  kelebihan 

sulphur dioksida dan lapisan endapan iodida dengan mencairkan larutan perak nitrat. 

Endapan yang terkumpul dihitung sebagai iodat. Prosedur kerja iodium disajikan pada 

Lampiran 16. 

3.4.6 Kadar serat pangan (Sudarmadji dkk., 1989) 

Serat pangan dalam bahan pangan ditentukan dengan menimbang sisa dari 

sampel setelah diperlakukan dengan dengan asam atau alkali mendidih dan terdiri dari 

selulosa, dengan sedikit lignin dan pentosan. Prosedur kerja serat kasar disajikan pada               

Lampiran 16. 

3.4.7 Lemak (Apriyantono dkk., 1989) 

Lemak ditentukan dengan cara mengekstraksi lemak dengan suatu pelarut lemak 

diethyl ether. Dengan mensirkulasikan diethyl ether kedalam contoh, lemak yang larut 

dalam diethyl ether tersebut terkumpul dalam wadah tertentu. Pemisahan diethyl ether 

berlangsung dalam alat destilasi. Prosedur kerja kadar lemak disajikan pada              

Lampiran 16.   



3.4.8 Karbohidrat (Winarno, 1992) 

Karbohidrat ditentukan dengan menggunakan cara by difference yaitu dengan 

menggunakan rumus: 

% Karbohidrat = 100 % - (% air + % protein + % lemak + % abu) 

3.4.9 Organoleptik (Soekarto, 1985) 

Pengujian ini biasanya disebut juga dengan uji organoleptik, salah satu cara uji 

yang sering digunakan adalah kelompok pengujian penerimaan (preference test). Uji 

penerimaan tersebut menyangkut penilaian seseorang terhadap sifat atau kualitas suatu 

bahan yang menyebabkan orang tersebut menyenangi. 

Pada pengujian penerimaan dapat menggunakan panelis yang belum 

berpengalaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu komoditi atau sifat 

sensorik tertentu dapat diterima oleh masyarakat. Cara pengujian organoleptik yang 

termasuk uji penerimaan adalah uji kesukaan (hedonik). Panelis diminta tanggapan 

pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan yang disertai tingkatan kesukaannya. 

Tingkat-tingkat kesukaan tersebut disebut skala hedonik. Uji organoleptik pada mi basah 

meliputi parameter warna, tekstur, bau dan rasa. Rentang skala uji hedonik yaitu 1-7 

adalah amat sangat suka (7), sangat suka (6),  suka (5), agak suka (4), agak tidak suka 

(3), tidak suka (2) dan sangat tidak suka (1). Kuisioner uji hedonik pada penelitian 

pendahuluan mi basah disajikan pada Lampiran 15.   

3.5 Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian utama adalah  Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) sederhana dengan enam perlakuan empat kali ulangan. Perlakuan pada 

penelitian ini adalah pengaruh konsentrasi E. spinosumi yang berbeda yaitu 0 % (N0),  



37 % (N1), 38 % (N2), 39 % (N3), 40 % (N4) dan 41 % (N5) hal ini di dasarkan pada 

penelitian pendahuluan bahwa setiap peningkatan konsentrasi 1 % mengalami 

peningkatan pemanjangan (elongasi), iodium dan serat kasar.  

Model umum Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut Sastrosupadi (1999) 

adalah sebagai berikut: 

Yij = µ + Ti + E ij 

Keterangan: 

Yij = Respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

 

= Nilai tengah umum 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

ij = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

j = Ulangan 

I           = Perlakuan 

Setelah disimpulkan, F hitung dibandingkan dengan F tabel langkah selanjutnya 

adalah menentukan varietas mana yang lebih potensial melalui pencarian nilai 

pembanding dengan menggunakan uji lanjut Duncan.  



4. HASIL DAN PEMBAHASAN   

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil analisis terhadap parameter uji mi basah rumput laut E. spinosum yang 

dihasilkan seperti pada Tabel 9.  

Tabel 9. Hasil Analisis Terhadap Parameter Uji Mi Basah    
          Rumput Laut  E. spinosum  

Perlakuan  
Konsentrasi E. spinosum  

N0 N1 N2 N3 N4 N5 

  

Parameter 

0 %  

 

37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 

Uji Obyektif 

Pemanjangan (Elongasi)  (mm) 35,08 39,04 44,95 48,44 53,69 57,31 

Kadar Air (%) 28,938 33,233 38,933 43,713 46,110 48,803 

Kadar Abu (%) 1,305 1,148 1,523 1,888 2,023 2,888 

Kadar Protein (%) 6,865 7,120 7,250 7,398 8,515 8,665 

Kadar Iodium (ppm) 37,163 55,798 65,110 96,100 117,798 139,513 

Kadar Serat (%) 1,535 1,685 1,968 2,430 2,515 3,000 

Kadar Lemak (%) 3,450 3,363 3,470 3,666 3,781 3,880 

Kadar Karbohidrat (%) 59,465 55,038 48,820 43,336 39,311 35,768 

Uji Subyektif  

Nilai rata-rata 

Warna 32,96 75,50 89,92 99,24 88,22 67,16 

Tekstur 58,04 69,92 88,78 92,60 91,16 52,50 

Aroma  50,64 80,32 83,30 86,98 74,92 76,84 

Rasa 49,08 78,28 73,36 78,96 81,10 92,22 

 

4.2 Pemanjangan (Elongasi)  

Pemanjangan (elongasi) adalah pertambahan panjang sampai pada titik tertentu 

sampai mi putus. Uji pemanjangan (elongasi) bahan yaitu untuk bahan-bahan yang 

bersifat elastis. Bila bahan diberi beban maka akan mengalami perubahan bentuk 



memanjang (lentur) dan apabila beban diambil bahan tersebut akan kembali seperti 

semula maka bahan itu bersifat elastis. Faktor yang mempengaruhi keduanya adalah 

kandungan  protein. Hasil analisis rata-rata pemanjangan (elongasi) mi basah rumput 

laut dengan berbagai perlakuan disajikan pada Tabel 10.  

Tabel 10. Hasil Rata-Rata Pemanjangan (Elongasi) (mm)   

Pemanjangan (Elongasi) 
(mm) 

No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0  35,08 a 
2 N1  39,04 b 
3 N2  44,95 c 
4 N3  48,44 d 
5 N4  53,69 e 
6 N5  57,31 f 

  

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa pemanjangan (elongasi) tertinggi terdapat 

pada perlakuan N5 yaitu sebesar 57,31 mm dan terendah pada perlakuan N0 yaitu 

sebesar 35,080 mm. Hal ini menunjukkan bahwa pemanjangan (elongasi) meningkat 

seiring dengan penambahan konsentrasi E. spinosum. 

Berdasarkan sidik ragam terhadap pemanjangan (elongasi) diperoleh nilai F-

hitung sebesar 325,243. karena nilai F hitung (325,243) lebih besar dari F-tabel (4,248), 

maka pemanjangan (elongasi) dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada 

berbagai perlakuan. Selanjutnya dengan uji perbandingan berganda Duncan 

menunjukkan bahwa pemanjnagan (elongasi) pada perlakuan N0 dapat memberikan 

hasil lebih rendah yaitu 35,08 mm yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan N1 

sebesar 39,04 mm, N2 sebesar 44,95 mm, N3 sebesar 48,44 mm, N4  sebesar 53,69 mm 

dan N5 sebesar 57,31 mm. Analisis regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan 



antara perbedaan konsentrasi E. spinosum terhadap pemanjangan (elongasi) mi basah 

rumput laut yang disajikan pada Gambar 7.             

Gambar 7. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap 
                              Pemanjangan (Elongasi)   

Pada Gambar 7 terlihat persamaan regresinya Y= 4,528x – 127,91 dengan R2 

sebesar 0,993. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 4,528 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,993 yang artinya 99,3 % peningkatan pemanjangan (elongasi) 

dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi E. 

spinosum yang ditambahkan maka pemanjangan (elongasi) semakin meningkat dan 

menyebabkan mi basah akan semakin kenyal (tidak mudah patah). Peningkatan ini 

disebabkan oleh penggunaan rumput laut E. spinosum dimana rumput laut jenis ini 

merupakan penghasil iota karaginan yang membentuk gel yang halus dan mudah 

dibentuk, selain itu penggunaan tepung terigu yang berkadar protein tinggi (hard flour) 

sebesar 12-14 %, dimana dengan tingginya protein tersebut kemampuan dalam 

membentuk gluten semakin meningkat. Gluten adalah bagian dari protein yang 
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ditemukan pada biji padi tertentu (gandum) yang terdiri dari gliadin dan glutenin 

(Anonymous, 2003). Protein dalam tepung terigu unuk pembuatan mi harus dalam 

jumlah yang cukup tinggi supaya mi menjadi elastis dan tahan terhadap penarikan 

sewaktu proses pengolahan (Anonymous, 2006c). Hasil analisis obyektif mi basah 

rumput laut pada perbagai jenis perlakuan memiliki kadar protein yang semakin 

meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi                           E. spinosum. Dari 

hasil analisis  protein mi basah dengan penambahan rumput laut  E. spinosum berturut-

turut adalah 35,08 mm, 39,04 mm, 44,95 mm, 48,44 mm,  53,69 mm dan 57,31 mm. 

Dengan demikian kemampuan adonan untuk membentuk elastisitas dan kekuatan mi 

menjadi bertambah.  

4.3 Kadar Air  

Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita rasa makanan (Winarno, 1992). 

Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan daya terima (acceptability), 

kesegaran dan daya tahan bahan itu (Fardiaz dkk., 1992). Kadar air mempunyai peranan 

yang penting dalam menentukan daya awet dari bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi sifat fisik, perubahan-perubahan kimia, perubahan mikrobiologi dan 

perubahan enzimatis (Buckle dkk., 1987). Hasil analisis kadar air mi basah rumput laut 

dengan berbagai perlakuan disajikan pada Tabel 11.  

Tabel 11. Hasil Rata-Rata Kadar Air (%)   

Kadar Air (%) No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 28,938 a 



y = 3.8318x - 107.28

R2 = 0.9643

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

K
ad

ar
 A

ir
 (%

)

2 N1 33,233 b 
3 N2 38,933 c 
4 N3 43,713 d 
5 N4 46,110 e 
6 N5  48,803 f 

    

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan N5  

yaitu sebesar 48,803 % dan terendah pada perlakuan N0 sebesar 28,938  %. Hal ini 

menunjukkan bahwa kadar air meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi E. 

spinosum. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 8.  

Berdasarkan sidik ragam terhadap kadar air diperoleh nilai F-hitung sebesar 

275,485. karena nilai F hitung (275,485) lebih besar dari F-tabel (4,284), maka kadar air 

dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. Selanjutnya 

dengan uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar iodium pada 

perlakuan N0 memberikan hasil lebih rendah yaitu 28,938 % yang berbeda sangat nyata 

dengan perlakuan N1, N2 , N3, N4 dan N5.  

Hasil pengukuran kadar air mi basah rumput laut pada berbagai jenis perlakuan 

mempunyai kadar air cukup tinggi yaitu sebesar 43,713 %. Nilai ini sudah melebihi 

persyaratan mutu mi basah menurut (SNI 01-2987-1992) yaitu 20 – 35 %. Hal ini terjadi 

karena proses pengolahan mi basah yaitu dengan direbus menyebabkan mi lebih banyak 

menyerap air. Menurut Winarno (1992) bila pati mentah dimasukkan kedalam air dingin, 

granula patinya akan menyerap air dan membengkak. Hal ini diperjelas bahwa pati 

tepung terigu akan mengikat air dengan adanya panas akan membentuk gluten yang 

merupakan jaringan dari roti  (Anonymous, 1997).   



      

Gambar 8. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Kadar Air   

Pada Gambar 8 terlihat persamaan regresinya Y= 3,8318x – 107,28 dengan R2 

sebesar 0,9643. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 3,8318 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,9643 yang artinya 96,43 % peningkatan kadar air dipengaruhi 

penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi           E. spinosum 

yang ditambahkan maka kadar air semakin meningkat. Meningkatnya kadar air mi basah 

rumput laut diduga karena karena adanya kandungan air yang cukup tinggi pada rumput 

laut E. spinosum yang ditambahkan. Hal ini terjadi karena E. spinosum mengandung 

karaginan yang berfungsi sebagai pembentuk gel, kemampuan karagenan dalam 

membentuk gel disebabkan pembentukan double helix dari masing-masing molekulnya 

sehingga menyebabkan sebagian air yang terdapat dalam bahan diikat oleh karaginan 

membentuk gel, sedangkan air yang tidak terikat oleh karaginan tetap bebas tetapi 

jumlahnya menurun. Menurut Aslan (1998)                   E. spinosum mempunyai sifat 

hidrofilik (mempunyai afinitas terhadap air atau suka terhadap pelarut). sehingga air 

yang terikat pada E. spinosum dengan konsentrasi tinggi kemampuan mengikat airnya 

juga lebih tinggi. Dalam penelitian           Thriwardani (2003) menunjukan bahwa kadar 

air meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi karaginan dalam pembuatan 



dodol rumput laut. Menurut Winarno (1992) kadar air sangat berpengaruh terhadap 

kualitas bahan pangan, sebab disamping menentukan tekstur bahan, air juga merupakan 

media dari kegiatan mikroba serta substrat dari kegiatan enzimatis yang berlangsung 

pada bahan tersebut.  

4.4 Kadar Abu  

Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan 

abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar 

abu berhubungan dengan mineral suatu bahan. Penentuan kadar abu dapat digunakan 

untuk berbagai tujuan antara lain untuk menentukan baik tidaknya suatu proses 

pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan dan digunakan sebagai parameter 

nilai gizi bahan makanan (Sudarmadji dkk., 1989). Hasil analisia kadar abu mi basah 

rumput laut dengan berbagai perlakuan disajikan pada Tabel 12.   

Tabel 12. Hasil Rata-Rata Kadar Abu (%)   

Kadar Abu (%) No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 1,305 a 
2 N1 1,248 a 
3 N2 1,523 ab 
4 N3 1,888 ab 
5 N4 2,023 ab 
6 N5  2,888 b 

  

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa kadar abu tertinggi terdapat pada 

perlakuan N5 yaitu sebesar 2,888 % dan terendah pada perlakuan N1 yaitu sebesar 1,248 

%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar abu meningkat seiring dengan penambahan 

konsentrasi E. spinosum. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Berdasarkan sidik ragam terhadap kadar abu diperoleh nilai F-hitung sebesar 

14,011. karena nilai F-hitung (14,011) lebih besar dari F-tabel (4,248), maka kadar abu 

dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. Selanjutnya 

daengan uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar abu pada 

perlakuan N1 memberikan hasil lebih rendah yaitu 1,248 % yang berbeda sangat nyata 

dengan perlakuan N2 sebesar 1,523 %, N3 sebesar 1,888 %, N4 sebesar 2,023 %, N5 

sebesar 2,888 % dan tidak berbeda sangat nyata dengan perlakuan N0 sebesar 1,305 %. 

Pada perlakuan N2, N3 dan N4, penambahan konsentrasi                         E. spinosum 

tidak berbeda sangat nyata akan tetapi pada perlakuan N5 sebesar              2,88 % 

penambahan konsentrasi E. spinosum berbeda sangat nyata.          

Gambar 9. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Kadar Abu   

Pada Gambar 9 terlihat persamaan regresinya Y= 0,378x – 12,829 dengan R2 

sebesar 0,9173. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 0,378 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,9173 yang artinya 91,73 % peningkatan kadar abu dipengaruhi 

penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi             E. spinosum 



yang ditambahkan maka kadar abu semakin meningkat. Hal ini dikarenakan rumput laut 

memberikan sumbangan zat mineral yang cukup tinggi. Peningkatan tersebut tidak 

terlalu tinggi karena kadar abu rumput laut setelah perendaman hanya 1,348 %. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Rahayu (2003) bahwa penambahan rumput laut pada 

makanan jajanan dengan proses pengolahan direbus, dikukus dan dipanggang mampu 

meningkatkan kadar abunya. Hasil pengukuran kadar abu tertinggi mi basah rumput laut 

pada berbagai perlakuan            yaitu sebesar 1,888 %. Nilai ini sudah memenuhi 

persyaratan mutu mi basah               (SNI 01-2987-1992) yaitu maksimum 3 %.  

4.5 Kadar Protein  

Didalam kehidupan protein memegang peranan yang sangat penting (Fessenden 

dan Fessenden, 1979). Protein diperlukan untuk membentuk jaringan tubuh baru dan 

dipakai sebagai zat pengatur proses metabolisme dalam tubuh serta sebagai energi 

(Susanto, 2002). Pada umumnya kadar protein didalam bahan pangan menentukan mutu 

bahan pangan itu sendiri. Protein dalam bahan biologis biasanya terdapat dalam bentuk 

ikatan fisis yang renggang maupun ikatan kimiawi yang lebih erat dengan karbohidrat 

atau lemak. Karena ikatan-ikatan ini maka terbentuk senyawa-senyawa glikoprotein dan 

lipoprotein yang berperan besar terhadap penentuan sifat-sifat fisis aliran bahan 

misalnya pada system emulsi makanan atau adaonan roti (Sudarmadji dkk., 1997). Hasil 

analisis kadar protein mi basah rumput laut dengan berbagai perlakuan disajikan pada 

Tabel 13.  

Tabel 13. Hasil Rata-Rata Kadar Protein (%)   

No Perlakuan Kadar Protein (%) 
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Rata-Rata Notasi 

1 N0 6,865 a 
2 N1 7,120 ab 
3 N2 7,250 abc 
4 N3 7,398 abc 
5 N4  8,515 bc 
6 N5 8,665 c 

  

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada 

perlakuan N5 yaitu sebesar 8,665 % dan terendah pada perlakuan N0 sebesar             

6,856 %. Hal ini menunjukkan bahwa kadar protein meningkat seiring dengan 

meningkatnya penambahan konsentrasi E. spinosum. 

Berdasarkan sidik ragam terhadap kadar protein diperoleh nilai F-hitung sebesar 

21,547. karena nilai F-hitung (21,547) lebih besar dari F-tabel (4,248), maka kadar 

protein dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. 

Selanjutnya dengan uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar 

protein pada perlakuan N0 memberikan hasil lebih rendah yaitu            6,865 % yang 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan N1 sebesar 7,120 %, N2 sebesar 7, 250 %, N3 

sebesar 7,398 %, N4 sebesar 8,515 % dan N5 sebesar 8,665 %. Pada perlakuan N2  dan 

N3, penambahan konsentrasi E. spinosum tidak berbeda sangat nyata akan tetapi pada 

perlakuan N0, N4 dan N5 penambahan konsentrasi                E. spinosum berbeda sangat 

nyata. Analisis regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perbedaan 

konsentrasi E. spinosum terhadap kadar protein mi basah rumput laut yang disajikan 

pada Gambar 10.    



      

Gambar 10. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap   
Kadar Protein  

Pada Gambar 10 terlihat persamaan regresinya Y= 0,4355x – 9,195 dengan R2 

sebesar 0,8677. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 0,4355 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,8677 yang artinya 86,77 % peningkatan kadar protein 

dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi             

E. spinosum yang ditambahkan maka kadar protein semakin meningkat. Protein              

E. spinosum sebesar 9,20 % (Istini dkk., 1985) sehingga bisa memberikan kontribusi 

terhadap protein mi basah. Hal lain yang menyebabkan protein mi basah meningkat 

yaitu pada proses pembuatan adonan, menggunakan tepung gandum hard flour dan telur 

sebanyak 10 %, ini bertujuan untuk meningkatkan mutu protein mi, menciptakan adonan 

lebih liat sehingga tidak mudah terputus-putus, memberi warna dan meningkatkan 

kelembutan. Kandungan protein tepung hard flour (12-14 g/100 g bahan), telur (16,30 

g/100 g bahan) (Suprapti, 2004) dan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan  rumput 

laut mengandung protein sebesar 0,753 g/100 g bahan sehingga dapat memberikan 

tambahan protein kedalam mi basah. Protein mi rumput laut dalam penelitian ini 

mencapai 8,665 % sehingga telah sesuai dengan syarat mutu mi basah (SNI 01-2987-

1992) yaitu minimum mengandung 8 %. Protein merupakan zat gizi yang sangat penting 



bagi tubuh manusia karena diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan 

tubuh, pengatur proses-proses dalam tubuh, sumber energi dan sebagai pertahanan tubuh 

(imunisasi) (Susanto dan Widyaningsih, 2004).   

4.6  Kadar Iodium 

Iodium merupakan bahan mineral dan termasuk unsur gizi essensial walapun 

jumlahnya sedikit didalam tubuh yaitu hanya 0,00004 % dari berat tubuh atau sekitar 15-

23 mg (Siswono, 2003). Iodium diperlukan untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon 

ini diproduksi oleh dua buah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di leher 

bagian depan bawah dagu (Soekirman, 2000) dengan fungsi utamanya yaitu mengatur 

pertumbuhan dan perkembangan (Almatsier, 2003). 

Rumput laut E. spinosum yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kadar 

iodium sebesar 409,35 ppm setelah perendaman selama 24 jam. Hasil analisis kadar 

iodium mi basah rumput laut dengan berbagai perlakuan disajikan pada Tabel 14, 

sedangkan analisis regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perbedaan 

konsentrasi E. spinosum terhadap kadar iodium mi basah rumput laut disajikan pada 

Gambar 11.  

Tabel 14. Hasil Rata-Rata Kadar Iodium (ppm)   

Kadar Iodium (ppm) No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 37,163 a 
2 N1 55,798 b 
3 N2 65,110 c 
4 N3 96,100 d 
5 N4  117,798 e 
6 N5 139,513 f 
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Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa kadar iodium tertinggi terdapat pada 

perlakuan N5 yaitu sebesar 139,513 ppm dan terendah pada perlakuan N0 sebesar 

55,798 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa kadar iodium meningkat seiring dengan 

penambahan konsentrasi E. spinosum. 

Berdasarkan sidik ragam terhadap kadar iodium diperoleh nilai F-hitung sebesar 

29,779. karena nilai F hitung (29,779) lebih besar dari F-tabel (4,248), maka kadar 

iodium dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. 

Selanjutnya dengan uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar 

iodium pada perlakuan N0 memberikan hasil lebih rendah yaitu 37,163 ppm yang 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan N1, N2, N3, N4 dan N5.          

Gambar 11. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap    
Kadar Iodium  

Pada Gambar 11 terlihat persamaan regresinya Y= 21,393x – 738,85 dengan R2 

sebesar 0,9741. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 21,393 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,9741 yang artinya 97,41 % peningkatan kadar iodium 



dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi            

E. spinosum  yang ditambahkan maka kadar iodium semakin meningkat ini dikarenakan 

rumpu laut banyak mengandung iodium. Menurut Suhardjo dkk (1986)   Rumput laut 

adalah sumber iodium yang banyak kandungan iodiumnya. Hal ini di perkuat oleh 

Gaman dan Sherrington (1992) bahwa organisme yang hidup di laut mempunyai 

kemampuan untuk menghimpun kandungan iodium dalam air laut. Peningkatan kadar 

iodium diduga karena kadar iodium dari rumput laut E. Spinosum setelah perendaman 

sebesar 409,35 ppm, sehingga semakin  banyak konsentrasi            E. spinosum yang 

ditambahkan maka kadar iodium produk mi basah rumput laut akan semakin meningkat. 

Berdasarkan penemuan Sumarno (2004) bahwa kandungan iodium tidak rusak atau 

hilang dengan pemasakan.  

4.7 Kadar Serat Pangan  

Dietary fiber (serat pangan) adalah karbohidrat (polisakarida) dan lignin  yang 

tidak dapat dihidrolisia oleh enzim pencernaan manusia (Silalahi dan Hutagalung, 2006), 

sehingga tidak tergolong sebagai sumber zat makanan               (Linder, 1992). Serat 

bahan makanan dapat berperan terhadap pengikatan asam empedu yang diduga sebagai 

promoter terbentuknya proses (kimiawi) karsinogenesis. Sehingga apabila proses 

pengikatan itu terjadi dapat menurunkan resiko terjadinya kanker usus besar dan juga 

dapat menurunkan kolesterol darah (Sediaoetama, 2000). Hasil rata-rata kadar serat 

pangan disajikan pada Tabel 15.  

Tabel 15. Hasil Rata-Rata Kadar Serat Pangan (%)    

No Perlakuan Kadar Serat Pangan  (%) 
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1 N0 1,535 a 
2 N1 1,685 a 
3 N2 1,968 a 
4 N3 2,430 b 
5 N4  2,515 b 
6 N5 3,00 c 

  

Pada Tabel 15 dapat dilihat bahwa kadar serat pangan tertinggi terdapat pada 

perlakuan N5 yaitu sebesar 3,00 % dan terendah pada perlakuan N0 yaitu sebesar             

1,535 %. Hal ini menunjukkan bahwa kadar serat pangan meningkat seiring dengan 

meningkatnya penambahan konsentrasi E. spinosum.  

Berdasarkan sidik ragam  terhadap kadar serat pangan diperoleh nilai F-hitung 

sebesar 5,467. Karena nilai F hitung (2,698) lebih besar dari F-tabel 94,248), maka kadar 

serat pangan dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. 

Selanjutnya dengan uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar 

iodium pada perlakuan N0 memberikan hasil lebih rendah yaitu 1,535 % yang tidak 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan  N1, N2, N3, N4 dan N5. Lebih jelasnya  grafik 

hubungan antara konsentrasi terhadap serat pangan disajikan pada Gambar 12.         



        

Gambar 12. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Serat Pangan  

Pada Gambar 12 terlihat persamaan regresinya Y= 0,3178x – 10,073 dengan R2 

sebesar 0,9708. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 0,3178 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,9708 yang artinya 97,08 % peningkatan kadar serat pangan 

dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi              

E. spinosum yang ditambahkan maka kadar iodium semakin meningkat. Peningkatan 

kadar serta pangan diduga karena kadar serat pangan E. spinosum setelah perendaman 

sebesar 5,478 % yang dapat memberikan kontribusi serat pangan kedalam produk mi 

basah rumput laut, sehingga semakin banyak konsentrasi                    E. spinosum yang 

ditambahkan maka kadar serat pangan produk mi basah rumput laut akan semakin tinggi 

pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2003) bahwa penambahan rumput laut 

pada makanan jajanan mampu meningkatkan kadar serat pangan, diperkuat Tress (2003) 

yang menyatakan penambahan rumput laut sebesar 60 % pada semua jenis makanan 

jajanan dapat meningkatkan kadar serat pangan.   



4.8 Kadar Lemak  

Lemak merupakan bagian integral dari hampir semua bahan pangan. Beberapa 

jenis lemak yang digunakan dalam penyiapan makanan berasal dari hewan sedang 

lainnya dari tumbuhan. Lemak yang bersifat cair pada suhu kamar disebut minyak, 

sedang yang bersifat padat disebut lemak (Fardiaz dkk., 1992). Menurut Sudarmadji dkk 

(1989) lemak dan minyak merupakan salah satu kelompok yang termasuk golongan 

lipida. Satu sifat yang khas dan mencirikan golongan lipida adalah daya larutnya dalam 

pelarut organik (eter, benzene, khloroform). Hasil analisis kadar lemak mi basah rumput 

laut dengan berbagai perlakuan disajikan pada               Tabel 16.  

Tabel 16. Hasil Rata-Rata Kadar Lemak (%)    

Kadar Lemak  (%) No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 3,450 ab 
2 N1 3,363 a 
3 N2 3,470 ab 
4 N3 3,666 ab 
5 N4  3,781 ab 
6 N5 3,880 b 

  

Pada Tabel 16 dapat dilihat bahwa kadar lemak tertinggi terdapat pada perlakuan 

N5 yaitu sebesar 3,880 % dan terendah pada perlakuan NI yaitu sebesar 3,363 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa kadar lemak meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi E. 

spinosum.  

Berdasarkan sidik ragam terhadap kadar lemak diperoleh nilai F-hitung sebesar 

187,793. karena nilai F hitung lebih besar dari F-tabel (4,248) maka kadar lemak dalam 

mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. Selanjutnya dengan 

uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar iodium pada perlakuan 
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N1 memberikan hasil lebih rendah yaitu 3, 363 % yang berbeda sangat nyata dengan 

perlakuan N0 sebesar 3,450 %, N2 sebesar 3,470 %, N3 sebesar 3,666 %, N4 sebesar 

3,781 % dan N5 sebesar 3,880 %. Pada perlakuan N0, N2, N3, dan N4 penambahan 

konsentrasi E. spinosum tidak berbeda sangat nyata akan tetapi pada perlakuan N5 

sebesar 3,880 % penambahan konsentrasi E. spinosum berbeda sangat nyata. Analisis 

regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perbedaan konsentrasi E. spinosum 

terhadap kadar lemak mi basah rumput laut yang disajikan pada Gambar 13.         

Gambar 13. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Kadar Lemak  

Pada Gambar 13 terlihat persamaan regresinya Y= 0,1346x – 1,6184 dengan R2 

sebesar 0,9859. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % meningkat sebesar 0,1346 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,9859 yang artinya 98,59 % peningkatan kadar kadar lemak 

dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Semakin banyak konsentrasi            

E. spinosum yang ditambahkan maka kadar lemak semakin meningkat. Hal ini 

dikarenakan pada proses pengolahan ditambahkan minyak goreng untuk mencegah 

kelengketan antar pilinan mi. Menurut Astawan (2004) minyak digunakan untuk 



memperhalus tekstur mi dan mencegah kelengketan pilinan antar mi. Lemak merupakan 

komponen flavour dan mempengaruhi cita rasa yang gurih (mouthfeel) (Fardiaz dkk., 

1992) dan menambah nilai gizi serta kalori pada makanan               (Ketaren, 2005).  

4.9 Karbohidrat  

Karbohidrat atau zat hidarat arang adalah suatu zat yang fungsi utamanya sebagai 

penghasil energi, dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori, walaupun lemak 

menghasilkan energi paling besar (9 kalori) namun karbohidrat banyak dikonsumsi 

sehari-hari sebagai makanan pokok terutama di negara yang sedang berkembang 

(Silalahi dan Hutagalung, 2006). Molekul karbohidrat terdiri atas atom-atom karbon, 

hidrogen dan oksigen (Poedjiadi dan Supriyanti, 2006). Hasil analisis kadar karbohidrat 

mi basah rumput laut dengan brbagai perlakuan disajikan pada Tabel 17.  

Tabel 17. Hasil Rata-Rata Kadar Karbohidrat (%)    

Kadar Karbohidrat  (%) No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 59,465 f 
2 N1 55,038 e 
3 N2 48,820 d 
4 N3 43,336 c 
5 N4  39,311 b 
6 N5 35,768 a 

  

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada 

perlakuan N0 yaitu sebesar 59,465 % dan terendah pada perlakuan N5 sebesar 35,768 

%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar karbohidrat menurun seiring dengan penambahan 

konsentrasi E. spinosum.  
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Berdasarkan sidik ragam terhadap kadar karbohidrat diperoleh nilai F-hitung 

sebsar 390,190. karena nilai F hitung lebih besar dari F-tabel (4,248) maka kadar 

karbohidrat dalam mi basah rumput laut berbeda sangat nyata pada berbagai perlakuan. 

Selanjutnya dengan uji perbandingan berganda Duncan menunjukkan bahwa kadar 

karbohidrat pada perlakuan N5 memberikan hasil lebih rendah yaitu 35,768 % yang 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan N0 sebesar 59,465 %, Ni sebesar 55,038 %, N2 

sebesar 48,820 %, N3 sebesar 43,336 %, N4 sebesar 39,311 % dan N5 sebesar 35,768 

%. Analisis regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan antara berpedaan konsentrasi 

E. spinosum terhadap kadar karbohidrat mi basah rumput laut yang disajikan pada 

Gambar 14.           

Gambar 14.  Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap  
  Kadar Karbohidrat    

Pada Gambar 14 terlihat persamaan regresinya Y= -4,8049x + 231,84 dengan R2 

sebesar 0,9857. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang negatif  dimana setiap 

penambahan konsentrasi E. spinosum 1 % menurun sebesar 4,8049 dengan nilai 

koefisien determinasi 0,9857 yang artinya 98,57 % penurunan kadar karbohidrat 



dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Hal ini diduga disebabkan oleh 

tingginya kadar protein, lemak dan air dari mi basah rumput laut sehingga menghasilkan 

kadar karbohidrat yang rendah. Sehingga peningkatan konsentrasi          E. spinosum 

pada mi basah rumput laut akan menurunkan kandungan karbohidrat. Dari hasil 

penelitian Wirjatmadi dkk (2005) menyatakan bahwa peningkatan persentase bubur 

rumput laut (10-30 % rumput laut) pada tepung terigu akan mengakibatkan menurunnya 

kandungan karbohidrat.  

4.10 Organoleptik  

Uji organoleptik pada mi basah rumput laut meliputi parameter warna, tekstur, 

rasa dan aroma. 

4.10.1 Warna  

Hasil rata-rata organoleptik terhadap warna mi basah rumput laut pada berbagai 

jenis perlakuan disajikan pada Tabel 18.  

Tabel 18. Hasil Rata-Rata Warna   

Warna No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 32,96 a 
2 N1 67,16 b 
3 N2 75,5 c 
4 N3 88,22 d 
5 N4  89,92 d 
6 N5 99,24 e 
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Berdasarkan hasil rata-rata warna mi basah rumput laut menunjukkan semakin 

tinggi konsentrasi E. spinosum maka semakin meningkat nilai warna. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 15.                     

Gambar 15. Grafik  Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Warna   

Dari Gambar 15 terlihat nilai kesukaan warna tertinggi diperoleh pada perlakuan 

konsentrasi E. spinosum 41 % (N5) total rank sebesar 2481 sedangkan nilai kesukaan 

terendah pada perlakuan konsentrasi E. spinosum 37 % (N1) yaitu total rank sebesar 

1679. Pada Gambar 13  terlihat persamannya Y = 196,45 x -5561,4 dengan R2 sebesar 

0,9634. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap penambahan 

konsentrasi E. spinosum 1 % menaikkan nilai organoleptiknya sebesar 196,45 kali 

dengan nilai koefisien determinasi 0,9634 yang artinya 96,34 % peningkatan nilai 

organoleptik warna dipengaruhi penambahan konsentrasi E. spinosum. Adanya 

peningkatan tingkat kesukaan panelis terhadap warna dimungkinkan karena E. spinosum 

merupakan jenis rumput laut yang termasuk kedalam kelas Rhodophyceae (ganggang 
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merah) yang mempunyai pigmen kuning kecoklatan hingga merah ungu, sehingga 

pigmen ini dapat dijadikan sebagai pewarna alami yang disukai oleh panelis.  

Hasil analisis friedmen test (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan E. spinosum menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terbukti dengan  ? 

hitung (37,252) lebih besar dari pada ? tabel 1 % (15,068) sehingga sekurang-kurangnya 

terdapat dua perlakuan yang berbeda sangat nyata diantara perlakuan.   

4.10.2 Tekstur  

Hasil organoleptik terhadap tekstur mi basah rumput laut untuk berbagai jenis 

perlakuan disajikan pada Tabel 19.  

Tabel 19. Hasil Rata-Rata Tekstur    

Tekstur No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 58,04 b 
2 N1 92,6 c 
3 N2 91,16 d 
4 N3 88,78 e 
5 N4  69,92 e 
6 N5 52,5 a 

  

Berdasarkan hasil rata-rata tekstur mi basah rumput laut menunjukkan semakin 

tinggi konsentrasi E. spinosum maka semakin rendah nilai tekstur. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 16.     



           

Gambar 16. Grafik  Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Tekstur  

Dari Gambar 16 terlihat nilai kesukaan tekstur tertinggi diperoleh pada perlakuan 

konsentrasi E. spinosum 37 % (N1) total rank sebesar 2315 sedangkan nilai kesukaan 

terendah pada perlakuan konsentrasi E. spinosum 41 % (N5) yaitu total rank sebesar 

1312,5. Pada Gambar 14  terlihat persamannya Y = -253,6 x +1168,5 dengan R2 sebesar 

0,8482. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang negatif dimana setiap penambahan 

konsentrasi E. spinosum 1 % menurunkan nilai organoleptiknya sebesar 253,6 kali 

dengan nilai koefisien determinasi 0,8482 yang artinya 84,82 % penurunan nilai 

organoleptik tekstur dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Adanya 

penurunan tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur dimungkinkan karena tekstur mi 

basah dengan konsentrasi yang tinggi (>40%) menyebabkan mi basah menjadi lembek 

dan lengket. Hal ini disebabkan oleh kadar air mi basah rumput laut yang tinggi sebesar 

33,23 % - 48,80 % sehingga tekstur menjadi lembek dan lengket. 

Hasil analisis friedmen test (Lampiran 11) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan E. spinosum

 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terbukti dengan  ? 

hitung (20,914) lebih besar dari pada ? tabel 1

 

% (15,068) sehingga sekurang-kurangnya 

terdapat dua perlakuan yang berbeda sangat nyata diantara perlakuan. 

4.10.3 Aroma 
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Hasil organoleptik terhadap aroma mi basah rumput laut untuk berbagai jenis 

perlakuan disajikan pada Tabel 20.  

Tabel 20. Hasil Rata-Rata Aroma   

Aroma No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 50,64 a 
2 N1 86,98 b 
3 N2 83,30 c 
4 N3 80,32 d 
5 N4  76,84 e 
6 N5 74,92 f 

 

Berdasarkan hasil rata-rata aroma mi basah rumput laut menunjukkan semakin 

tinggi konsentrasi E. spinosum maka semakin rendah nilai aroma. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 17.         

Gambar 17. Grafik  Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Aroma   

Dari Gambar 17 terlihat nilai kesukaan aroma tertinggi diperoleh pada perlakuan 

konsentrasi E. spinosum 37 % (N1) total rank sebesar 2174,5 sedangkan nilai kesukaan 



terendah pada perlakuan konsentrasi E. spinosum 41 % (N5) yaitu total rank sebesar 

1873. Pada Gambar 17  terlihat persamannya Y = -76,45 x +4993,4 dengan R2 sebesar 

0,9907. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang negatif dimana setiap penambahan 

konsentrasi E. spinosum 1 % menurunkan nilai organoleptiknya sebesar 2174,5 kali 

dengan nilai koefisien determinasi 0,9907 yang artinya 99,07 % penurunan nilai 

organoleptik aroma dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum. Adanya 

penurunan tingkat kesukaan panelis terhadap aroma dimungkinkan karena aroma khas 

dari rumput laut (bau amis) yang masih tercium menyebabkan mi basah rumput laut 

dengan konsentrasi E. spinosum yang tinggi kurang disukai olah panelis. 

Hasil analisis friedmen test (Lampiran 12) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan E. spinosum

 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terbukti dengan  ? 

hitung (11,073) lebih kecil dari pada ? tabel 1

 

% (15,068) sehingga tidak terdapat 

perbedaan diantara perlakuan.  

4.10.4 Rasa 

Hasil organoleptik terhadap aroma mi basah rumput laut untuk berbagai jenis 

perlakuan disajikan pada Tabel 21.  

Tabel 21. Hasil Rata-Rata Rasa   

Rasa No Perlakuan 

Rata-Rata Notasi 
1 N0 49,06 a 
2 N1 73,36 b 
3 N2 78,28 c 
4 N3 78,96 c 
5 N4  81,10 d 
6 N5 92,22 e 
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Berdasarkan hasil rata-rata rasa mi basah rumput laut menunjukkan semakin 

tinggi konsentrasi E. spinosum maka semakin tinggi nilai rasa. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 18.              

Gambar 18. Grafik  Hubungan Antara Konsentrasi Terhadap Rasa   

Dari Gambar 18 terlihat nilai kesukaan rasa tertinggi diperoleh pada perlakuan 

konsentrasi E. spinosum 41 % (N5) total rank sebesar 2305,5 sedangkan nilai kesukaan 

terendah pada perlakuan konsentrasi E. spinosum 37 % (N1) yaitu total rank sebesar 

1834. Pada Gambar 18  terlihat persamannya Y = 101,35 x -1933,1 dengan R2 sebesar 

0,8403. Persamaan ini menunjukkan hubungan yang positif dimana setiap penambahan 

konsentrasi E. spinosum 1 % menaikkan nilai organoleptiknya sebesar 101,35 kali 

dengan nilai koefisien determinasi 0,8403 yang artinya 84,03 % penurunan nilai 

organoleptik rasa dipengaruhi penambahan konsentrasi  E. spinosum.  

Hasil analisis friedmen test (Lampiran 13) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan E. spinosum menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang  sangat nyata 



terbukti dengan  ? hitung (13,685) lebih kecil dari pada ? tabel 1

 
% (15,068) sehingga 

tidak terdapat perbedaan diantara perlakuan.  

4.11 Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metoda indeks effektifitas                    

(de Garmo et al., 1979). Nilai perlakuan terbaik produk mi basah rumput laut  laut                  

E. spinosum yaitu pada perlakuan dengan konsentrasi bubur E. spinosum sebesar           

39 % (N3). Adapun hasil perlakuan mi basah rumput laut E. spinosum terbaik 

selengkapnya disajikan pada Gambar 19.  

Gambar 19. Hasil Perlakuan Terbaik Mi Basah Rumput Laut E. spinosum 

Kontrol (0%)
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5. KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Penambahan E. spinosum memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap 

pemanjangan (elongasi), kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar  iodium, kadar 

serat pangan, kadar lemak dan  kadar karbohidrat pada mi basah rumput laut. 

2. Penambahan konsentrasi E. spinosum 39 % (N3) menghasilkan mutu terbaik dengan 

pemanjangan (elongasi) 48,435 %, kadar air 43,713 %, kadar abu 1,888 %, kadar 

protein 7,398 %, kadar  iodium 96,100 ppm, kadar serat pangan 2,430 %, kadar 

lemak 3,666 % dan  kadar karbohidrat 43,336 %.  

5.2 Saran 

Untuk mendapatkan mi basah dengan mutu yang baik disarankan menggunakan 

konsentrasi E. spinosum  39 %. Untuk penelitian lanjutan disarankan agar dilakukan 

penelitian mengenai: 

1. Daya simpan mi basah rumput laut pada suhu yang berbeda 

2. Penggunaan jenis rumput laut lain dalam pembuatan mi basah rumpu laut   



Lampiran 1. Hasil Pengujian Analisis Proksimat Rumput Laut (E. cotonii dan E. spinosum)     

Tabel. Hasil Analisis Proksimat Rumput Laut (E. cotonii dan E. spinosum) dan Mi Basah   

Rumput Laut Mi Basah No 

 

Jenis Analisis E. cotonii E. spinosum Kontrol E. cotonii E. spinosum 

1 Protein (%) 1.102 0.753 - - - 

2 Serat Kasar (%) 5.478  5.936 3.822 3.843  4.555 

3 Air (%) 92.028 92.631 - - - 

4 Abu (%) 1.215 1.438 - - - 

5 Lemak (%) 0.288 0.701 - - - 

6 Iodium (ppm) 446.21  409.35 37.17 74.39 74,42 

 



Lampiran 2. Pemanjangan (Elongasi) (mm)  

Tabel Rata-Rata Pemanjangan (Elongasi) (mm) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 36.44 33.53 34.21 36.14 140.32 35.08 
N1 39.97 36.73 39.67 39.8 156.17 39.04 
N2 44.56 44.71 45.66 44.88 179.81 44.95 
N3 48.97 48.58 47.45 48.74 193.74 48.44 
N4 53.31 53.82 54.01 53.63 214.77 53.69 
N5 57.36 57.43 56.85 57.58 229.22 57.31 
TOTAL 280.61 274.80 277.85 280.77 1114.03

    

FK   = 1114,032/24    

= 51710,9517 

JK Total  = 36,442+33,532+...+57,582 – FK    

= 1458,4032 

JK Perlakuan  = 140,322+156,172+...+229,222 /4 – FK    

= 1442,4374 

JK Acak  = JK Total – JK Perlakuan    

= 1458,4032 - 1442,4374    

= 15,9658   

Tabel Sidik Ragam     
SK db

 

JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 1442.437 288.487 325.243

 

** 4.248 2.773 
Galat 18 15.966 0.887     
Total 23 1458.403           

** berbeda sangat nyata   

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
Pada Perlakuan Dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata JNT(1%) Notasi 
N0 35.080 2.280 a 
N1 39.043 2.392 b 
N2 44.953 2.454 c 
N3 48.435 2.499 d 
N4 53.693 2.538 e 
N5 57.305   f 



Lampiran 3. Kadar Air (%)  

Tabel Rata-Rata Kadar Air (%) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 30.00 28.50 28.25 29 115.75 28.94 
N1 34.50 31.18 33.35 33.9 132.93 33.23 
N2 36.98 40.00 39.50 39.25 155.73 38.93 
N3 44.00 43.00 44.40 43.45 174.85 43.71 
N4 46.94 45.80 45.80 45.9 184.44 46.11 
N5 48.95 48.86 48.80 48.6 195.21 48.80 
TOTAL 241.37 237.34 240.10 240.10 958.91   

 

Tabel Sidik Ragam     
SK db

 

JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 1191.616 238.323 275.458

 

** 4.248 2.773 
Galat 18 15.573 0.865     
Total 23 1207.189           

            

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
Pada Perlakuan Dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata JNT(1%)

 

Notasi 
N0 28.938 2.266 a 
N1 33.233 2.378 b 
N2 38.933 2.439 c 
N3 43.713 2.483 d 
N4 46.110 2.522 e 
N5 48.803   f 



Lampiran 4. Kadar Abu (%)  

Tabel Rata-Rata Kadar Abu (%) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 1.31 1.26 1.35 1.3 5.22 1.31 
N1 1.22 1.25 1.22 1.3 4.99 1.25 
N2 1.40 1.60 1.39 1.7 6.09 1.52 
N3 1.90 2.00 1.95 1.7 7.55 1.89 
N4 1.85 2.10 1.15 2.99 8.09 2.02 
N5 3.00 2.70 2.88 2.97 11.55 2.89 
TOTAL 10.68 10.91 9.94 11.96 43.49   

 

Tabel Sidik Ragam     
SK db

 

JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 7.465 1.493 14.011

 

** 4.248 2.773 
Galat 18 1.918 0.107     
Total 23 9.383           

 

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
Pada Perlakuan Dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata

 

JNT(1%)

 

Notasi

 

N0 1.305 1.343 a 
N1 1.248 1.409 a 
N2 1.523 1.445 ab 
N3 1.888 1.471 ab 
N4 2.023 1.494 ab 
N5 2.888   b 

          



Lampiran 5. Kadar Protein (%)  

Tabel Rata-Rata Kadar Protein (%) 

Variabel: Kadar Protein (%)         
Ulangan Total Perlakuan 

I II III IV 

  
Rerata 

N0 6.32 6.98 7.07 7.09 27.46 6.87 
N1 7.09 7.15 7.00 7.24 28.48 7.12 
N2 7.49 7.57 7.40 6.54 29.00 7.25 
N3 7.34 6.86 7.74 7.65 29.59 7.40 
N4 8.74 8.38 8.63 8.31 34.06 8.52 
N5 8.94 8.62 8.79 8.31 34.66 8.67 
TOTAL 45.92 45.56 46.63 45.14 183.25   

 

Tabel Sidik Ragam     
SK db

 

JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 11.592 2.318 21.547 ** 4.248 2.773 
Galat 18 1.937 0.108     
Total 23 13.529           

 

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
pada Perlakuan dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata JNT(1%)

 

Notasi 
N0 6.865 1.346 a 
N1 7.120 1.412 ab 
N2 7.250 1.448 abc 
N3 7.398 1.475 abc 
N4 8.515 1.498 bc 
N5 8.665   c 

          



Lampiran 6. Kadar Iodium (ppm)  

Tabel Rata-Rata Kadar Iodium (ppm) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 24.73 24.81 49.52 49.59 148.65 37.16 
N1 37.20 49.55 74.39 74.42 235.56 58.89 
N2 49.62 62.02 74.41 74.39 260.44 65.11 
N3 74.37 86.79 111.63 111.61 384.40 96.10 
N4 99.21 124.02 123.97 123.99 471.19 117.80 
N5 124.04 136.44 148.76 148.81 558.05 139.51 
TOTAL 409.17 483.63 582.68 582.81 2058.29   

 

Tabel Sidik Ragam       
SK db JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 30131.139 6026.228

 

27.134 ** 4.248 2.773 
Galat 18 3997.591 222.088     
Total 23 34128.729           

             

Tabel Hasil Perbandingan Berganda   
Pada Perlakuan Dengan Duncan (1%)

  

Perlakuan Rerata JNT(1%) Notasi 
N0 37.163 9.071 a 
N1 58.890 9.517 b 
N2 65.110 9.762 c 
N3 96.100 9.940 d 
N4 117.798 10.096 e 
N5 139.513   f 



Lampiran 7. Kadar Serat Pangan (%)  

Tabel Rata-Rata Kadar Serat Pangan (%) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 1.98 3.24 1.23 1.69 8.14 2.04 
N1 1.30 1.64 1.75 2.05 6.74 1.69 
N2 2.26 1.71 1.82 2.08 7.87 1.97 
N3 2.62 2.93 2.09 2.08 9.72 2.43 
N4 3.16 2.38 2.22 2.3 10.06 2.52 
N5 4.16 3.08 2.35 2.41 12.00 3.00 
TOTAL 15.48 14.98 11.46 12.61 54.53   

 

Tabel Sidik Ragam     
SK db

 

JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 4.430 0.886 2.698 ** 4.248 2.773 
Galat 18 5.910 0.328     
Total 23 10.340           

            

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
Pada Perlakuan Dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata JNT(1%)

 

Notasi

 

N0 2.035 1.779 a 
N1 1.685 1.866 a 
N2 1.968 1.914 a 
N3 2.430 1.949 b 
N4 2.515 1.980 b 
N5 3.000   c 



Lampiran 8. Kadar Lemak (%)  

Tabel Rata-Rata Kadar Lemak (%) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 3.500 3.400 3.400 3.500 13.800 3.450 
N1 3.390 3.380 3.345 3.335 13.450 3.363 
N2 3.500 3.435 3.495 3.450 13.880 3.470 
N3 3.685 3.675 3.650 3.655 14.665 3.666 
N4 3.785 3.775 3.785 3.780 15.125 3.781 
N5 3.885 3.880 3.880 3.875 15.520 3.880 
TOTAL 21.745 21.545 21.555 21.595 86.440   

 

Tabel Sidik Ragam     
SK db JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 0.846 0.169 187.793 ** 4.248 2.773 
Galat 18 0.016 0.001     
Total 23 0.862           

 

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
pada Perlakuan dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata JNT(1%) Notasi

 

N0 3.450 0.407 ab 
N1 3.363 0.427 a 
N2 3.470 0.438 ab 
N3 3.666 0.446 ab 
N4 3.781 0.453 ab 
N5 3.880   b 

          



Lampiran 9. Kadar Karbohidrat (%)  

Tabel Rata-Rata Kadar Karbohidrat (%) 

Ulangan Total Perlakuan

 
I II III IV 

  
Rerata 

N0 58.960 59.860 59.930 59.110 237.860 59.465 
N1 53.800 57.040 55.085 54.225 220.150 55.038 
N2 50.360 47.395 48.465 49.060 195.280 48.820 
N3 43.075 44.465 42.260 43.545 173.345 43.336 
N4 38.685 39.895 39.635 39.030 157.245 39.311 
N5 35.225 35.950 35.650 36.245 143.070 35.768 
TOTAL 280.105 284.605 281.025 281.215 1126.950   

 

Tabel Sidik Ragam     
SK db

 

JK KT Fhitung 

  

Ftabel(1%)

 

Ftabel(5%)]

 

Perlakuan 5 1687.950 337.590 390.190

 

** 4.248 2.773 
Galat 18 15.573 0.865     
Total 23 1703.524           

 

Tabel Hasil Perbandingan Berganda  
Pada Perlakuan Dengan Duncan (1%) 
Perlakuan Rerata JNT(1%) Notasi 
N0 59.465 2.266 f 
N1 55.038 2.378 e 
N2 48.820 2.439 d 
N3 43.336 2.483 c 
N4 39.311 2.522 b 
N5 35.768   a 

          



Lampiran 15. Kuisioner Uji Organoleptik  

Lembar Uji Organoleptik (Hedonik)  

Nama Panelis :  

Nama Produk :  Mi Basah Rumput Laut 

Tanggal : 

Dihadapan saudara disajikan sejumlah produk mi basah, saudara diminta untuk 

memberi penilaian terhadap mutu mi basah tersebut meliputi; warna,  tekstur, rasa, dan 

Aroma/bau. Dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

7 = Amat sangat suka   3 = Agak tidak suka   

6 = Sangat suka   2 = Tidak suka    

5 = Suka    1 = Sangat tidak suka 

4 = Agak suka   

No

 

Kode produk Warna Tekstur Rasa Aroma/Bau

                                

Komentar:       





 


