
1 
 

I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
     Mi kering merupakan salah satu produk pangan kering yang 

menggunakan bahan baku utama yaitu tepung terigu. Konsumsi mi kering 

rata-rata per kapita selama seminggu terakhir pada bulan Maret 2012 

adalah 0,140 ons (Supriyanto, 2012), sedangkan pada bulan Maret 2013 

adalah 0,06 ons (Sumardiyono dan Suhartini, 2013). Diversifikasi produk 

pangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang selama ini dianggap 

inferior seperti ubi jalar dan bekatul diharapkan dapat meningkatkan 

konsumsi mi kering.  

     Konsumsi tepung terigu rata-rata per kapita mengalami peningkatan 

pada tahun 2012-2013 yaitu dari 0,023-0,024 kg (Hakiki, 2012;Hakiki, 

2013). Impor gandum pada bulan April 2012 sebesar 468 juta ton 

(Pusdatin, 2012), sedangkan bulan April 2013 impor gandum sebesar 708 

juta ton (Pusdatin, 2013). Pasokan kebutuhan gandum nasional sebagian 

besar didatangkan dari Australia, Canada, dan United States. Impor 

gandum terbesar berasal dari Negara Australia (APTINDO, 2012). Oleh 

karena itu, penggunaan pasta ubi jalar dan tepung bekatul sebagai bahan 

substitusi tepung terigu diharapkan dapat mengurangi impor gandum.    

     Mi kering di pasaran umumnya berwarna kuning, sehingga penggunaan 

ubi jalar kuning pada penelitian ini didasarkan pada kandungan pigmen 

yang dapat digunakan sebagai pewarna alami sekaligus antioksidan yaitu 

β-karoten sebesar 0,2503 mg/100 gram (Kemal, Karim, Asmawati, dan 

Seniwati, 2013). Rasio amilosa ubi jalar kuning paling rendah dibandingkan 

ubi jalar putih, ungu, dan oranye yaitu 19,76% sehingga dapat 

mempercepat waktu masak optimum mi. Kandungan amilosa 

mempengaruhi waktu masak optimum mi, semakin tinggi amilosa maka 

waktu masak optimum semakin lama (Park dan Baik, 2004). 

     Berdasarkan penyajian data Berita Resmi Statistik Padi dan Palawija 

Jawa Timur No. 45/07/35/Th.XI (BPS Jatim, 2013), produksi ubi jalar pada 

tahun 2013 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 41,38% atau 

582,43 ribu ton dibandingkan produksi tahun 2012. Ubi jalar kuning yang 

digunakan pada pembuatan mi kering diharapkan dapat meningkatkan 

produk pangan lokal serta berfungsi mengganti sebagian tepung terigu 
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dalam bentuk pasta yaitu produk setengah jadi yang diperoleh dari proses 

penggilingan ubi yang telah dikukus. Proses pengukusan berfungsi 

menghambat enzim fenolase. Peningkatan total gula pada ubi jalar (basis 

berat basah) setelah pemasakan dari 0,38-5,64% (Bradbury dan Holloway, 

1988b) menjadi 13,2% (Palmer, 1982) berperan untuk improvisasi rasa mi 

kering yaitu rasa manis.  

     Produksi bekatul halus dari penggilingan padi di Indonesia mencapai 4-

6 juta ton per tahun (Nursalim dan Razali, 2007). Penambahan tepung 

bekatul pada penelitian ini didasarkan pada kandungan vitamin B 

kompleks, serat, dan komponen bioaktif oryzanol. Bekatul mengandung 

vitamin B1 12-24 μg/g, vitamin B2 1,8-4,3 μg/g, vitamin B3 282-499 μg/g, 

vitamin B5 20-61 μg/g, vitamin B6 8-28 μg/g, vitamin B12 0-0,004 μg/g, dan 

vitamin B15 200 mg/100 g (Champagne, Wood, Juliano, dan Bechtel, 2004; 

Nursalim dan Razali, 2007). Serat pangan bekatul mencapai empat kali 

kandungan serat kasar (Champagne et al., 2004). Berdasarkan penelitian 

Gerhardt dan Gallo (1998) menunjukkan bahwa serat bekatul terbukti 

mampu menurunkan kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa oryzanol dapat menurunkan 

kadar kolesterol pada manusia (Cicero dan Gaddi, 2001; Berger, 2005). 

     Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pasta ubi jalar dan tepung bekatul terhadap sifat 

kimia dan fisik mi kering. Selain itu, proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

dan konsentrasi tepung bekatul yang tepat sehingga dapat diterima 

konsumen. 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 
 
     Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

- Bagaimana pengaruh proporsi antara pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

konsentrasi tepung bekatul terhadap sifat kimia, fisik, dan organoleptik 

mi kering? 

- Bagaimana interaksi antara pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

konsentrasi tepung bekatul terhadap karakteristik mi kering? 
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- Berapa proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan konsentrasi tepung 

bekatul yang tepat pada pembuatan mi kering sehingga dapat diterima 

oleh konsumen? 

 
 

1.3 Tujuan 
 
     Berdasarkan masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui pengaruh proporsi antara pasta ubi jalar:tepung 

terigu terhadap sifat kimia, fisik, dan organoleptik mi kering. 

- Untuk mengetahui konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan pada 

pembuatan mi kering sehingga dapat diterima oleh konsumen. 

- Untuk mengetahui interaksi antara pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

konsentrasi tepung bekatul terhadap karakteristik mi kering. 

 
 

1.4 Manfaat 
 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

- Meningkatkan diversifikasi pangan menggunakan bahan baku lokal 

yaitu ubi jalar kuning dan bekatul. 

- Memberikan informasi teknologi pembuatan mi kering ubi jalar.   

- Meminimalisir penggunaan tepung terigu pada pembuatan mi kering ubi 

jalar. 

- Meminimalisir penggunaan telur dan air pada pembuatan mi kering ubi 

jalar karena akan menyebabkan adonan terlalu basah. 

- Memberikan alternatif pilihan pengolahan pasta ubi jalar dan tepung 

bekatul. 

- Meningkatkan nilai ekonomis ubi jalar dan bekatul sebagai bahan baku 

pangan yang potensial. 

 
 

1.5 Hipotesa 

 

     Diduga terdapat pengaruh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

konsentrasi tepung bekatul serta terdapat interaksi antara proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dan konsentrasi tepung bekatul terhadap karakteristik mi 

kering. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Bahan-Bahan Baku Pembuatan Mi Kering 
 

2.1.1 Ubi Jalar  

 
     Umbi tanaman ubi jalar memiliki berbagai warna kulit, warna daging, 

dan bentuk tergantung pada varietasnya. Ubi jalar terdiri dari beberapa 

jenis berdasarkan warna daging umbinya yaitu ubi jalar ungu, ubi jalar 

oranye, ubi jalar putih, dan ubi jalar kuning seperti pada Gambar 2.1. 

Bentuk umbi diantaranya bulat, bulat lonjong, dan bulat panjang. Bentuk 

umbi yang rata dan tidak banyak lekukan termasuk umbi yang berkualitas 

baik (Juanda dan Cahyono, 2000). Berbagai varietas ubi jalar telah 

berkembang di Indonesia, termasuk ubi jalar varietas lokal dan varietas 

unggul. Beberapa contoh varietas ubi jalar ungu adalah Ayamurazaki, 

Gunung Kawi, dan Antin 1 (Yudiono, 2011; Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 2012). Contoh varietas ubi jalar oranye yaitu 

Daya, Borobudur, dan Prambanan (Juanda dan Cahyono, 2000). Varietas 

Sukuh, Tembakur Putih dan Taiwan 45 merupakan contoh ubi jalar putih 

(Putri, Zubaidah dan Ningtyas, 2012; Juanda dan Cahyono, 2000). 

Sedangkan contoh varietas ubi jalar kuning adalah Ase, Jago, dan Kidal 

(Putri dkk., 2012; Murtiningsih dan Suyanti, 2011; Richana dan 

Widaningrum, 2009).      

 

Gambar 2.1 A) Ubi Jalar Ungu, B) Ubi Jalar Oranye, C) Ubi Jalar Putih, 
dan D) Ubi Jalar Kuning (Murtiningsih dan Suyanti, 2011; Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2013) 
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     Kebutuhan kalori yang ideal bagi penduduk Indonesia adalah 1612 

kal/kapita/hari. Ubi jalar mengandung kalori lebih besar dibandingkan padi 

dan jagung, yaitu sebesar 215 kal/ha/hari. Sedangkan kandungan kalori 

pada padi dan jagung sebesar 176 kal dan 110 kal/ha/hari. Pola Pangan 

Harapan tahun 2000 untuk penduduk Indonesia telah ditetapkan 

kontribusi bahan pangan umbi-umbian sebesar 91,12 gram/kapita/hari 

(Rukmana, 1997). Kandungan gizi beberapa jenis ubi jalar segar dalam 

100 gram dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan spesifikasi persyaratan khusus 

ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

 
Tabel 2.1 Kandungan Gizi Ubi Jalar Segar Per 100 Gram 

Sumber : Astawan dan Widowati (2006); *Kemal, Karim, Asmawati, dan Seniwati 
(2013); Kristijati dan Arlene (2012) 

 
 

 Tabel 2.2 Spesifikasi Persyaratan Khusus Ubi Jalar 

 Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1998) 
 
 

     Komponen utama karbohidrat dalam ubi jalar diantaranya pati, serat 

pangan, serta beberapa jenis gula bersifat larut seperti maltosa, sukrosa, 

fruktosa, dan glukosa. Pati tersusun dari amilosa dan amilopektin. Rasio 

amilosa dan amilopektin pada ubi jalar cukup bervariasi, namun secara 

umum adalah 1:3 atau 1:4 (Sulistiyo, 2006). Granula pati ubi jalar 

Komposisi Ubi Putih Ubi Ungu Ubi Oranye Ubi Kuning 

Protein (g) 3,71 4,40 4,83 4,24 

Karbohidrat (g) 33,37 31,59 27,08 27,03 
Lemak (g) 2,01 0,75 1,42 0,81 
Abu (g) 1,65 1,62 1,23 1,51 
Air (g) 59,26 61,64 65,44 66,41 
*Vitamin C (mg) 0,0118 0,0177 0,0121 0,0126 
*β-karoten (mg) 0,0539 0,1244 0,8001 0,2503 
Antosianin (mg) - 14,68-210 - - 

No. Komponen Mutu 
Mutu 

I II III 

1. Berat umbi (g/umbi) > 200 100-200 75-100 
2. Umbi cacat (per 50 biji) maks. Tidak ada 3 biji 5 biji 
3. Kadar air (% bb) min. 65 60 60 
4. Kadar serat (% bb) maks. 2 2,5 3,0 
5. Kadar pati (% bb) min. 30 25 25 
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berbentuk lingkaran dan poligonal dengan diameter terkecil antara 6-8 μm 

dan diameter terbesar 45-52 μm (Leonel, Sarmento, Franco, Oleveira, 

dan Cereda, 2004). Suhu gelatinisasi pati ubi jalar sekitar 57º-90ºC 

(Hoover, 2001). Hasil penelitian Antonio (2006) terhadap struktur seluler 

ubi jalar kuning varietas Mona Lisa menggunakan mikroskop elektron 

pada Gambar 2.2 menunjukkan bentuk granula pati (s) adalah lingkaran 

dan jumlah sangat banyak serta ketebalan dinding sel (cw) sekitar 10  

μm. 

Gambar 2.2 Granula Pati Ubi Jalar Segar Menggunakan Mikroskop 
Elektron (Antonio, 2006) 

 
     Total gula dalam ubi jalar berkisar antara 0,38-5,64% dalam berat 

basah. Ubi jalar yang telah dimasak akan mengalami peningkatan jumlah 

gula. Hidrolisis pati selama pemasakan menyebabkan peningkatan 

maltosa secara signifikan (Bradbury dan Holloway, 1988b). Serat pangan 

merupakan total karbohidrat dalam pangan yang tidak dapat dicerna. 

Serat ada yang bersifat larut dan tidak larut dalam air. Selulosa, lignin dan 

hemiselulosa merupakan serat yang tidak dapat larut air. Pektin dan gom 

merupakan serat yang dapat larut dalam air (Andarwulan, Kusnandar, dan 

Herawati, 2011).  

     Ubi jalar kaya akan karbohidrat, namun juga mengandung 

oligosakarida yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan gas 

dalam lambung. Salah satu jenis oligosakarida yaitu rafinosa tidak dapat 

dicerna karena tidak adanya enzim α-galaktosidase dan akan 

difermentasi oleh bakteri usus. Fermentasi oligosakarida menghasilkan 

gas karbondioksida, hidrogen dan metan sehingga pH usus akan 

menurun (Rackis, 1989). Menurut Calloway (1973) dalam Gupta dan 

Wagle (1980), oligosakarida dari kelompok rafinosa pada kandungan 

0,72% (b/b) dan stakiosa 1,16% (b/b) terbukti menyebabkan efek 

flatulensi pada hewan-hewan percobaan dan manusia. Proses 
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pengolahan makanan seperti perendaman, perebusan, pengukusan, dan 

fermentasi dapat mengakibatkan rusaknya zat antigizi (Astawan, 2009a). 

      
  

2.1.2 Pasta Ubi Jalar  

 
     Pasta ubi jalar merupakan produk setengah jadi yang diperoleh dari 

penggilingan ubi jalar yang telah dikukus. Tahapan pembuatan pasta ubi 

jalar diantaranya pencucian ubi jalar, pengukusan, pengupasan kulit, lalu 

penggilingan (Affy, 2007). Fungsi utama pengukusan selain untuk 

melunakkan daging umbi juga untuk menghambat aktivitas enzim 

fenolase yang terdapat dalam ubi jalar sehingga reaksi pencoklatan dapat 

dicegah (Richana dan Widaningrum, 2009).  

     Keuntungan dari penggunaan pasta ubi jalar adalah waktu produksi 

yang lebih singkat dibandingkan dengan tepung ubi jalar. Modifikasi 

pembuatan pasta ubi jalar terdapat pada bagian proses pengukusan. 

Berdasarkan proses pembuatan pasta ubi jalar oleh Richana dan 

Widaningrum (2009), waktu pengukusan ubi jalar varietas Kidal, 

Ayamurazaki, Sari, dan Jago yaitu selama 20 menit dan proses 

penghalusan ubi jalar yang telah dikukus berlangsung selama 15 menit. 

Sedangkan berdasarkan penelitian Affy (2007), waktu pengukusan ubi 

jalar varietas unggul seperti Kidal, Ayamurazaki, Sari, dan Jago adalah 

selama 15 menit. Komposisi kimia pasta ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 

 
 
 Tabel 2.3 Komposisi Kimia Pasta Ubi Jalar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Affy (2007); Richana dan Widaningrum (2009) 
 
      

2.1.3 Tepung Bekatul 
 
     Bekatul terdiri dari lapisan pericarp, testa, dan aleurone dan 

merupakan hasil samping dari proses penggilingan gabah padi menjadi 

Komposisi Affy (2007) Richana dan Widaningrum (2009) 

Air 
Abu 
Lemak 
Protein 
Serat  
Karbohidrat 

64.54-76.12% 
5.16-7.66% 
2.66-5.46% 
1.58-2.35% 
0.58-1.17% 
8.35-25.21% 

64.54-76.12% 
1.83-1.84% 
0.92-1.36% 

0.56% 
3.36-4.48% 

15.64%-28.79% 
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beras. Bekatul umumnya berwarna krem atau coklat muda. Proses 

penggilingan gabah padi menghasilkan lembaga 2%, bekatul 8%, sekam 

20%, dan beras sosoh 70% (Orthoefer, 2004). Morfologi gabah padi 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3  Morfologi Gabah Padi (Swastika, 2009) 

 
 

     Produksi bekatul halus dari penggilingan padi di Indonesia mencapai 

4-6 juta ton per tahun. Proses penyosohan dapat mengikis 7,5% dari 

bobot beras awal. Tujuh setengah persen tersebut berupa bekatul yang 

memiliki kadar selulosa dan hemiselulosa yang paling tinggi dibandingkan 

berasnya itu sendiri (Nursalim dan Razali, 2007). Tepung bekatul dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tepung Bekatul (Liem, 2012) 
 

 

     Bubuk bekatul terdiri dari dua jenis, yaitu bekatul gandum dan beras. 

Bubuk bekatul adalah gizi tambahan berbentuk serbuk yang terbuat dari 

kulit paling luar gandum atau beras (Quinn, 2011). Tepung bekatul yang 
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telah diekstrak lemaknya dan dilakukan proses pengeringan sampai 

mencapai batas kadar lemak dan kadar air rendah akan memperpanjang 

umur simpan (Damayanthi dan Listyorini, 2006).  

     Bekatul kaya dengan vitamin B15. Berdasarkan struktur kimianya, 

vitamin B15 disebut dengan glucono-dimethhylamino-acetic-acid. Vitamin 

B15 adalah sumber gugus metil (CH3). Gugus ini sangat dibutuhkan pada 

proses metabolisme melalui metilasi. Proses metilasi sangat diperlukan 

untuk pembentukan adrenalin (zat anti-asma) dari asam amino tirosin. 

Proses metilasi sangat esensial untuk pembentukan fosfokreatin, yaitu zat 

yang penting untuk metabolisme otot jantung dan otot tubuh (Astawan 

dan Leomitro, 2009b). 

     Secara umum bekatul mengandung karbohidrat, protein, mineral, 

lemak (termasuk asam lemak esensial), serat untuk pencernaan, 

antioksidan, vitamin E, serta vitamin B komplek, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, 

dan B15. Apabila dibandingkan dengan bahan makanan lainnya, bekatul 

memiliki kandungan B15 paling tinggi (Nursalim dan Razali, 2007). 

Konsentrasi vitamin B15 per 100 gram bekatul beras dibandingkan 

dengan beberapa bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Sedangkan kandungan gizi bekatul dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 
 
Tabel 2.4 Konsentrasi Vitamin B15 Per 100 Gram 

  

 
 
 
 
 

 Sumber : Astawan dan Leomitro (2009b) 
 

 
 Tabel 2.5 Kandungan Gizi Tepung Bekatul  

 

 

 
 
 
 

Sumber : Saputra (2008) 

 

Bahan Makanan Konsentrasi Vitamin B15 

Bekatul Beras 
Bekatul Jagung 
Bekatul Havermout 
Bekatul Gandum 

200 mg 
150 mg 
100 mg 
30 mg 

Kandungan Jumlah 

Air 
Protein 
Lemak 
Abu 
Karbohidrat 

7.4 % 
12.7 % 
10.8% 
9.2 % 
59.9% 
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     Karbohidrat penyusun bekatul diantaranya selulosa, hemiselulosa, dan 

pati. Lemak bekatul tersusun dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak 

jenuh. Asam lemak jenuh penyusun lemak bekatul adalah asam palmitat, 

sedangkan asam lemak tak jenuhnya adalah oleat dan linoleat 

(Champagne, 1994). Selain itu, bekatul juga mengandung kalsium, 

magnesium, mangan, zat besi, kalium dan natrium. Dari semua jenis padi, 

yang memiliki kadar protein tertinggi adalah varietas pandan wangi yang 

disosoh selama 3 menit, sedangkan yang terendah adalah varietas IR-42 

dan memberamo yang juga disosoh selama 3 menit (Nursalim dan Razali, 

2007).  

     Lemak tepung bekatul memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan 

protein, sehingga dapat menyebabkan terjadinya hidrolisis enzimatis oleh 

lipase dan ketenginkan oksidatif (Juliano dan Betchel, 1985). Enzim lipase 

pada lapisan biji beras yang tidak segera diinaktifkan setelah penggilingan 

akan menyebabkan peningkatan asam lemak bebas sebesar 1% setiap 

jam pada suhu ruang (Luh, 1980). Asam lemak tak jenuh akan teroksidasi 

menghasilkan hidroperoksida asam lemak dengan keberadaan oksigen 

(Gardner, 1979). Ketengikan oksidatif disebabkan adanya reaksi antara 

oksigen dan lemak tak jenuh yang dapat mengakibatkan proses inisiasi, 

propagasi dan terminasi sehingga terbentuk radikal bebas (Frankel, 1984).   

     Tahapan pembuatan tepung bekatul adalah bekatul kasar disortasi 

sehingga diperoleh bekatul segar yang tidak berbau apek dan bersih. 

Setelah itu dilakukan pengayakan 80 mesh untuk memisahkan dedak dan 

menir sehingga diperoleh bekatul halus. Selanjutnya diautoklaf pada suhu 

121ºC selama ± 3 menit untuk mengurangi kadar asam lemak bebas dalam 

bekatul dengan menghambat kinerja enzim lipase. Kemudian dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 105 ºC selama  ± 1 jam untuk 

mengurangi kadar air dan menghambat proses hidrolisis lemak. Setelah itu 

digiling untuk memperkecil ukuran bekatul halus yang telah dikeringkan, 

lalu dilakukan pengayakan 60 mesh sehingga diperoleh tepung bekatul 

(Nugrahawati, 2011; Damayanthi dan Listyorini, 2006). 

     Berdasarkan hasil uji coba Damayanthi dan Listyorini (2006) pada 

pembuatan keripik simulasi dapat diketahui batas maksimal tepung bekatul 

sebagai bahan substitusi tepung terigu. Tepung bekatul rendah lemak 

(kandungan lemak 2,13%) memiliki batas maksimal yaitu 20%, sedangkan 



11 
 

batas maksimal tepung bekatul utuh (kandungan lemak 15,79%) yaitu 10%. 

Penentuan batas maksimal tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah 

tepung bekatul yang tidak mampu lagi menyatu dengan adonan. Hal 

tersebut mengakibatkan adonan mudah pecah, sulit dibuat lembaran dan 

dicetak, serta warna yang dihasillkan lebih gelap.   

 
 

2.1.4 Tepung Terigu 
 
    Tepung terigu terbuat dari biji gandum (Triticum vulgare) seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.5. Komposisi kimia biji gandum diantaranya 12,6% 

air, 11,3% protein, 1,8% lemak, 13,2% serat, 1,7% mineral, dan 59,4% 

karbohidrat yang dapat dicerna (Souci, Fachmann, dan Kraut, 2008; 

Belitz, Grosch, dan Schieberle, 2009). Terdapat tiga jenis tepung terigu 

yang dapat dijumpai di pasaran yaitu tinggi protein, protein sedang, dan 

protein rendah. Tepung terigu tinggi protein dengan kandungan protein 

12-13% sesuai untuk pembuatan roti dan mi. Tepung terigu protein 

sedang, kandungan proteinnya 9,5-11% serta sesuai untuk membuat 

cake, bolu, dan kue-kue tanpa fermentasi. Tepung terigu protein rendah 

dengan kandungan protein 7-8,5% sesuai untuk membuat kue kering, 

biskuit dan kue-kue non fermentasi (Sutomo, 2008). Tepung terigu 

mengandung kadar air 13,20%, kadar abu 0,50%, kadar protein 11,93%, 

kadar lemak 1,35%, serat kasar 0,35%, dan karbohidrat 72,7% (Ali dan 

Halim, 2013). Syarat mutu tepung terigu sebagai bahan makanan dapat 

dilihat pada Tabel 2.6.  

 

Gambar 2.5 Tepung Terigu (Iskandar, 2013) 
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Tabel 2.6 Syarat Mutu Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2009) 
 
 

     Tepung terigu mengandung pati ± 70%, yang terbagi sebagai fraksi 

amilosa 19-26% dan amilopektin 74-81%. Pati terigu pada tekanan 1 

atmosfer dan suhu 21ºC dapat menyerap air minimal 36% sehingga akan 

menyebabkan pengembangan granula pati (Putra, 2006).  

     Pembuatan mi diperlukan tepung terigu bergluten tinggi. Gluten 

merupakan protein dari tepung terigu yang memberikan sifat elastis, 

kenyal dan tidak mudah putus. Karakteristik inilah yang menjadikan 

tepung terigu sesuai sebagai bahan baku mi. Tepung terigu untuk 

membuat mi sebaiknya dipilih yang mengandung protein 8-12%, gluten 

basah 24-36%, kadar abu 1,25-0,60%, dan air 14%. Untuk mendapatkan 

tepung terigu jenis ini bisa diperoleh dengan mencampur tepung terigu 

protein tinggi dan tepung terigu protein sedang dengan perbandingan 1:1 

(Sutomo, 2008). 

 
 

2.2 Bahan-Bahan Pembantu Pembuatan Mi Kering 
 

2.2.1 Garam Dapur 

 
     Garam murni biasanya berwarna putih bersih. Garam ini mengandung 

natrium klorida yang cukup tinggi ± 95% (Putra, 2006). Meskipun 

penggunannya sedikit, fungsi garam di dalam adonan mi sangat penting. 

Selain meningkatkan rasa gurih dan lezat, dengan adanya garam adonan 

mi menjadi lebih elastis. Garam dapur yang rumus kimianya NaCl juga 

menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga adonan mi 

tidak menjadi lengket dan mengembang berlebihan. Penambahan garam 

dapur sebanyak 10 gram setiap 1 kg tepung (Sutomo, 2008). 

Jenis Uji Persyaratan 

Keadaan : 
Bentuk 
Bau 
 
Warna 
Benda asing 
Kadar air 
Kadar abu 
Kadar protein 

Serbuk 
Normal 

(Bebas dari bau asing) 
Putih, khas terigu 

Tidak ada 
Maks. 14,5 % (b/b) 
Maks. 0,70% (b/b) 

Min. 7,0 % 
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2.2.2 CMC 
 
     Karboksil metil selulosa memiliki sifat higroskopis, mudah larut dalam 

air, dan membentuk larutan koloid (Astawan, 2008). Fungsinya untuk 

mempertahankan keempukan selama penyimpanan dan 

mempertahankan kelembapan. Kisaran penggunaannya 0,5-1% dari 

berat tepung. Ambang batas yang dianjurkan adalah sekitar 2 g per 1 kg 

tepung terigu (Sutomo, 2008). CMC merupakan turunan selulose yang 

memiliki gugus karboksil. Viskositas larutan CMC dipengaruhi pH, yaitu 

optimum pada pH 5. Sedangkan pada pH kurang dari 3 mengendap 

(Makfoeld, Marseno, Hastuti, Anggrahini, Raharjo, Sastrosuwignyo, 

Suhardi, Martoharsono, Hadiwiyoto, dan Tranggono, 2002). Struktur kimia 

CMC dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia CMC (Kristanoko, 1996) 

 
 

     Penambahan CMC lebih baik dibandingkan guar gum dalam 

meningkatkan daya serap air saat proses rehidrasi, menurunkan 

kekerasan dan kelengketan mi kering. Namun CMC kurang mampu 

meningkatkan elastisitas mi kering (Merdiyanti, 2008). 

 
 
2.3 Mi Kering 

 
     Menurut SNI 01-2974-1996, definisi mi kering adalah produk makanan 

kering yang dibuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan 

tambahan makanan dan bahan makanan lain yang diizinkan. Secara umum 

mi dapat digolongkan menjadi dua, mi kering dan mi basah. Dilihat dari 

bahan dasarnya, mi dapat dibuat dari berbagai macam tepung, seperti 

tepung terigu, tepung beras, tepung, kanji, dan tepung kacang hijau. Pada 

prinsipnya mi dibuat dari bahan dan metode yang sama, tetapi di pasaran 

dikenal beragam jenis mi berdasarkan tingkat kematangannya. Seperti mi 
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segar mentah, mi basah, mi kering, dan mi instan. Mi kering sering juga 

disebut sebagai mi telur, karena dalam proses pembuatannya ditambahkan 

telur segar atau tepung telur. Mi kering berwarna kuning karena kandungan 

telurnya. Setelah dibentuk atau dicetak, mi biasanya dijemur atau dioven 

terlebih dahulu hingga kering, lalu dikemas, dan dipasarkan. Mi jenis ini 

memiliki daya tahan lebih lama karena kandungan airnya rendah, yaitu 

sekitar 13%. Mi kering sering dikonsumsi sebagai bahan baku mi rebus 

atau mi goreng (Sutomo, 2008). Syarat mutu mi kering dapat dilihat pada 

Tabel 2.7. 

 
 
Tabel 2.7 Syarat Mutu Mi Kering 

No. Jenis Uji 
Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

1. Keadaan : 
 
 
 
2. 
3. 

Bau 
Warna 
Rasa 
Air 
Protein (N x 6,25) 

Normal 
Normal 
Normal 

≤ 8% (b/b) 

≥ 11% (b/b) 

Normal 
Normal 
Normal 

≤ 10% (b/b) 

≥ 8% (b/b 

4. Bahan Tambahan Makanan : 
 Boraks 

Pewarna Tambahan 
Tidak boleh ada,  

sesuai dengan SNI 01-0222-1995 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1996) 
 
 

     Mi kering dari tepung dan pasta ubi jalar memiliki kadar air berkisar 

antara 4.6-4.7%. Nilai kadar air tersebut telah memenuhi kriteria SNI 

No.01-2974-1996 yaitu maksimal 8% (b/b) pada mutu I dan 10% (b/b) pada 

mutu II. Berdasarkan penelitian Affy (2007) dapat diketahui bahwa varietas 

dan metode tidak berpengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan. 

Sedangkan kadar karbohidrat,serat kasar,protein dan lemak mi kering ubi 

jalar dipengaruhi oleh varietas dan metode. Hasil penelitian Nugrahawati 

(2011) menunjukkan bahwa kadar air, protein, lemak dan serat kasar mi 

kering substitusi bekatul beras putih mengalami peningkatan. Sedangkan 

kandungan karbohidrat mengalami penurunan. 

     Modifikasi dari metode Richana dan Widaningrum (2009) pada 

penelitian ini adalah banyaknya penggunaan pasta ubi jalar, tanpa 

penambahan tapioka, serta waktu pengukusan dan pengeringan. Metode 
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tersebut menggunakan pasta ubi jalar 70% dan terdapat penambahan 

tapioka 30%, setelah dicetak selanjutnya dilakukan pengukusan selama 30 

menit, serta suhu pengeringan 60ºC selama 5 jam. Sedangkan modifikasi 

dari metode Affy (2007) pada penelitian ini adalah tidak ada penambahan 

air serta waktu pengeringan. Metode tersebut terdapat penambahan air 28-

38% dari campuran bahan yang digunakan serta lama waktu pengeringan 

dengan oven adalah 2 jam pada suhu 60ºC. 

 
 

2.4 Proses Pembuatan Mi Kering 

 
     Proses pembuatan mi kering secara umum terdiri dari pencampuran 

bahan, pengepresan, pencetakan, pengukusan, pengeringan, dan 

pendinginan (Astawan, 2008).  

 
 

2.4.1 Pencampuran Bahan-Bahan 
 
      Tepung terigu, tepung tapioka dan bahan tambahan lainnya dicampur 

dan diaduk dalam mixer berkapasitas 125 kg selama 2 menit. 

Selanjutnya, ditambah larutan pengembang dan larutan telur untuk jenis 

mi kering tertentu. Adonan ini dicampur hingga matang yang dicirikan 

dengan struktur kompak,penampakan mengkilat,halus,elastis,tidak 

lengket dan tidak mudah terberai,lunak,serta lembut. Adonan yang baik 

dapat dibuat dengan memperhatikan jumlah air yang ditambahkan, lama 

pengadukan dan suhu adonan. Air yang ditambahkan umumnya 

berjumlah 28-38% dari berat tepung. Jika penambahan air lebih dari 38%, 

adonan menjadi basah dan lengket. Bila penambahan air kurang dari 

28%, adonan menjadi keras, rapuh, dan sulit dibentuk menjadi lembaran 

(Astawan, 2008). 

      Waktu total pengadukan yang baik sekitar 15-25 menit. Pengadukan 

yang lebih dari 25 menit dapat menyebabkan adonan menjadi rapuh, 

keras dan kering. Sedangkan pengadukan yang kurang dari 15 menit 

menyebabkan adonan menjadi lunak dan lengket. Suhu adonan 

berpengaruh terhadap aktivitas enzim protease dan amilase. Peningkatan 

suhu (di atas 40ºC) menyebabkan aktivitas enzim amilase dalam 

memecah pati menjadi dektrin dan aktivitas enzim protease dalam 

memecah gluten meningkat sehingga adonan menjadi lembut dan halus. 
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Selain itu, suhu dapat meningkatkan mobilitas dan aktivitas air ke dalam 

jaringan tepung sehingga membantu pengembangan adonan. Suhu 

adonan dipengaruhi oleh gesekan antara adonan dengan pengaduk 

(Astawan, 2008).  

     Suhu adonan yang baik sekitar 25-40ºC. Suhu di atas 40ºC 

menyebabkan adonan menjadi lengket dan mi menjadi kurang elastis. 

Suhu kurang dari 25ºC menyebabkan adonan menjadi keras, rapuh dan 

kasar. Adonan yang sudah membentuk gumpalan selanjutnya diuleni. 

Pengulenan ini dapat menggunakan alat kayu berbentuk silinder dengan 

diameter 7 cm dan panjang 1,75 m. Pengulenan dilakukan secara 

berulang-ulang selama sekitar 15 menit (Astawan, 2008). Kriteria 

pengukuran secara visual pada tahap pencampuran bahan adalah 

adonan seragam dan mampu menyerap air secara optimal (Hou dan 

Kruk, 1998). 

 
 

2.4.2 Pengepresan 

 
     Adonan yang telah kalis dibagi menjadi dua bagian dengan 

menggunakan pisau. Bagian yang pertama dimasukkan ke dalam mesin 

pembentuk lembaran yang diatur ketebalannya secara berulang kali (4-5 

kali). Lembar yang keluar dari mesin dibedaki dengan tepung tapioka 

supaya tidak menyatu kembali. Bagian yang kedua pun diperlakukan 

seperti potongan pertama. Proses pembentukan lembaran ini 

berlangsung sekitar 20 menit. Saat pengepresan, gluten ditarik ke satu 

arah sehingga seratnya menjadi sejajar. Hal ini akan mengakibatkan 

meningkatkan kehalusan dan elastisitas mi. Tujuan proses ini adalah 

menghaluskan serat-serat gluten dan membuat adonan menjadi lembaran 

(Astawan, 2008). 

     Serat yang halus dan searah akan menghasilkan mi yang elastis, 

kenyal dan halus. Tujuan tersebut dicapai dengan jalan melewatkan 

adonan berulang-ulang di antara dua rol logam. Jarak antar rol dapat 

diatur untuk mendapatkan ketebalan lembaran yang diinginkan. Faktor 

yang mempengaruhi proses ini adalah suhu dan jarak antar rol. Suhu 

yang diharapkan yaitu sekitar 37ºC. Apabila yang digunakan di bawah 

suhu tersebut, maka adonan akan menjadi kasar, pecah-pecah, tekstur mi 

menjadi kasar, mudah patah, serta terjadi pemborosan bahan baku 
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(Astawan,2008). Kriteria pengukuran secara visual pada tahap 

pengepresan adalah lembaran mi mudah dibentuk, permukaannya halus, 

tidak bergaris-garis, dan tidak ada noda (Hou dan Kruk,1998). 

 

 
2.4.3 Pencetakan 

 
     Lembaran yang tipis selanjutnya masuk ke slitter yang berfungsi 

mengubah lembaran mi menjadi untaian mi yang bergelombang. 

Kerapatan gelombang mi dapat ditentukan dengan mengatur kecepatan 

net slitter atau net steam (Astawan, 2008). Kriteria pengukuran secara 

visual pada tahap pencetakan adalah ukurannya seragam dan sesuai, 

tersisir dengan baik, dan bentuknya bagus (Hou dan Kruk, 1998). 

 
 

2.4.4 Pengukusan 
 
     Tahapan pengukusan dilakukan pada pembuatan mi kering maupun 

instan. Potongan mi dikukus agar kandungan airnya turun. Pemanasan 

tersebut menyebabkan gelatinisasi dan koagulasi gluten sehingga mi 

menjadi keras, kuat, dan kenyal (Suyanti, 2008). Gelatinisasi dapat 

menyebabkan pati meleleh dan membentuk lapisan tipis (film) yang dapat 

mengurangi penyerapan minyak dan memberi kelembutan mi, 

meningkatkan daya cerna pati dan mempengaruhi daya dehidrasi mi, 

terjadi perubahan pati beta menjadi pati alfa yang lebih mudah dimasak 

sehingga struktur alfa ini harus dipertahankan dalam mi kering dengan 

cara dehidrasi (pengeringan) hingga kadar air kurang dari 10% (Astawan, 

2008). Kriteria pengukuran secara visual pada tahap pengukusan adalah 

tidak lengket (Hou dan Kruk, 1998). 

 
 

2.4.5 Pengeringan (Oven) 
 
     Pada pembuatan mi kering, mi yang telah dikukus dikeringkan dengan 

alat pengering/oven. Pengeringan dilakukan pada mi yang telah dikukus 

dengan suhu 60-70ºC sampai kadar air mi sekitar 11-12%. Lembaran mi 

yang telah dikukus tersebut dikeringkan hingga diperoleh mi yang kering 

dan renyah (Suyanti, 2008). 
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2.4.6 Pendinginan 
 
     Mi yang telah dioven/dikeringkan, kemudian didinginkan. Tujuan 

pendinginan adalah untuk melepaskan sisa uap panas. Jika tidak 

didinginkan, sisa uap panas akan terkondensasi saat dikemas sehingga 

memberi peluang jamur untuk tumbuh (Suyanti, 2008). 

 
 

2.5 Perubahan Sifat Fisik Akibat Proses Pembuatan Mi 
 
     Perubahan fisik yang terjadi pada proses pembuatan mi adalah warna, 

waktu masak optimum, daya serap air, dan tensile strength. Waktu masak 

optimum merupakan waktu yang dibutuhkan mi untuk kembali 

mengabsorpsi air sehingga teksturnya menjadi kenyal dan elastis seperti 

sebelum dikeringkan. Hasil penelitian Affy (2007) menunjukkan bahwa 

waktu masak optimum mi kering metode tepung dan pasta ubi jalar adalah 

4 menit.  

     Daya serap air dapat diketahui pada saat proses pemasakan. Daya 

serap air adalah kemampuan mi untuk menyerap air secara maksimal dan 

berkaitan dengan kecepatan rehidrasi. Semakin tinggi DSA maka rehidrasi 

semakin singkat, dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian Affy (2007), dapat 

diketahui bahwa daya serap air mi kering dengan metode pasta ubi jalar 

lebih tinggi daripada metode tepung ubi jalar. Tensile strength atau 

kelentingan merupakan gaya maksimal yang diperlukan untuk memutuskan 

mi. Semakin besar gaya (N) yang dibutuhkan untuk memutuskan mi maka 

semakin elastis mi tersebut (Nugrahawati, 2011). 
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III  METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 
     Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa 

Proses Pangan serta Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu 7 bulan yaitu bulan 

Oktober 2013 sampai April 2014. 

 
 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 
 

3.2.1 Bahan 
 
     Bahan-bahan baku yang digunakan untuk pembuatan mi kering 

diantaranya ubi jalar kuning varietas Ase Kuning yang diperoleh dari 

Pandansari Dukuh Begawan RT 26 RW 3 Kecamatan Jabung, tepung 

bekatul yang diperoleh dari Toko LaiLai dan tepung terigu merk “Cakra 

Kembar” yang diperoleh dari Prima Food and Bakery. Bahan-bahan 

pembantu yang digunakan adalah garam dapur merk “Refina” yang 

diperoleh dari Indomaret, dan Na-CMC yang diperoleh dari PT. Brataco 

Surabaya. 

     Bahan-bahan untuk analisis kimia diperoleh dari Toko Bahan Kimia 

Makmur Sejati dan Krida Tama Persada, Malang. Bahan yang digunakan 

untuk analisis kadar air dengan pengeringan metode oven udara adalah 

bahan pengering seperti butiran halus silika gel. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk analisis kadar protein dengan metode Kjeldahl adalah 

H2SO4, Kjeldahl digestion tablet, larutan HCL 0,1 N, larutan H3BO3 3%, 

larutan asam klorida, larutan indikator metil merah dan larutan indikator 

penolftalein. Bahan yang digunakan untuk analisis kadar lemak dengan 

metode ekstraksi Soxhlet adalah pelarut organik petroleum eter.  

      
 

3.2.2 Alat 
 
     Alat-alat yang digunakan pada pembuatan pasta ubi jalar kuning 

adalah sarung tangan plastik, slicer, pengukus, dan penggiling daging 

merk “Multiuse Mincer JCW-5”. Alat-alat yang digunakan pada 
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pembuatan mi kering adalah sarung tangan plastik, timbangan “Tanita” 

kapasitas 2 kg, timbangan analitik Denver Instrument M-310, sendok 

ukur, plastik, pencetak mi merk “Iwatani”, baskom plastik, piring, oven gas 

merk “Hock”, dan kompor gas merk “Covina”.  

     Alat-alat yang digunakan untuk analisis kadar air dengan pengeringan 

metode oven udara adalah cawan dan tutup cawan, oven listrik Binder, 

desikator Schott Duran, penjepit cawan, dan timbangan analitik Denver 

Instrument M-310. Alat-alat yang digunakan untuk analisis kadar protein 

dengan metode Kjeldahl adalah timbangan analitik Denver Instrument M-

310, digestion unit BUCHI K242, labu Kjeldahl, distillation unit BUCHI 

K350, buret 10 atau 50 ml, pipet ukur Pyrex 10 ml, bola hisap, beaker 

glass Pyrex 250 ml atau Schott Duran 600 ml, erlenmeyer Schott Duran 

250 ml, GG 17 250 ml atau Boro 3.3 250 ml, spatula kaca, dan labu ukur 

Schott Duran.  

     Alat-alat yang digunakan untuk analisis kadar lemak dengan metode 

ekstraksi Soxhlet adalah Soxhlet Gerhardt lengkap dengan kondensor 

dan labu lemak, hot plate, oven listrik Binder, timbangan analitik Denver 

Instrument M-310, desikator Schott Duran, kertas saring, kapas, tali 

rayon, batu didih, gelas ukur Pyrex 100 ml, dan cawan. Alat-alat yang 

digunakan untuk analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering 

adalah tanur pengabuan Thermolyne 47900, krus porselen 18 ml, 20 ml, 

30 ml atau 40 ml, desikator Schott Duran, penjepit cawan, oven listrik 

Binder, kompor listrik Maspion dan timbangan analitik Denver Instrument 

M-310. 

     Alat-alat yang digunakan untuk analisis waktu masak optimum adalah 

kompor gas Covina, perebus, cawan, gelas ukur Schoot U Gen Meinz 250 

ml dan timbangan analitik Ohaus. Alat-alat yang digunakan untuk analisis 

kapasitas penyerapan air adalah kompor gas Covina, perebus, cawan, 

gelas ukur Schoot U Gen Meinz 250 ml dan timbangan analitik Ohaus. 

Alat yang digunakan untuk analisis warna adalah color reader Minolta. 

Alat yang digunakan untuk analisis tensile strength adalah tensile strength 

IMADA.  
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3.3 Metodologi Penelitian 
 
     Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Faktorial. Penelitian ini memiliki 2 faktor, yaitu proporsi pasta ubi jalar :  

tepung terigu dan konsentrasi tepung bekatul. Masing-masing faktor terdiri 

dari 3 level, yaitu : 

Faktor I (P) = pasta ubi jalar : 

tepung terigu  

P1 = 60% : 40% 

P2 = 70% : 30% 

P3 = 80% : 20% 

Faktor II (B) = tepung bekatul  

B1 = 5% 

B2 = 7,5% 

B3 = 10% 

     Berdasarkan kombinasi kedua faktor tersebut, maka penelitian ini 

memiliki 9 kombinasi perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Setiap 

perlakuan memiliki 3 kali ulangan. Jumlah satuan percobaan pada 

penelitian ini adalah 27. 

 
 
Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Konsentrasi Tepung 
Bekatul 

Proporsi Pasta Ubi Jalar : Tepung Terigu 

P1 P2 P3 

B1 
B2 
B3 

P1B1 
P1B2 
P1B3 

P2B1 
P2B2 
P2B3 

P3B1 
P3B2 
P3B3 

Keterangan : 

P1B1 = 60% Pasta Ubi Jalar : 40% Tepung Terigu dan 5% Tepung Bekatul 

P1B2 = 60% Pasta Ubi Jalar : 40% Tepung Terigu dan 7.5% Tepung Bekatul 

P1B3 = 60% Pasta Ubi Jalar : 40% Tepung Terigu dan 10% Tepung Bekatul 

P2B1 = 70% Pasta Ubi Jalar : 30% Tepung Terigu dan 5% Tepung Bekatul 

P2B2 = 70% Pasta Ubi Jalar : 30% Tepung Terigu dan 7.5% Tepung Bekatul 

P2B3 = 70% Pasta Ubi Jalar : 30% Tepung Terigu dan 10% Tepung Bekatul 

P3B1 = 80% Pasta Ubi Jalar : 20% Tepung Terigu dan 5% Tepung Bekatul 

P3B2 = 80% Pasta Ubi Jalar : 20% Tepung Terigu dan 7.5% Tepung Bekatul 

P3B3 = 80% Pasta Ubi Jalar : 20% Tepung Terigu dan 10% Tepung Bekatul 
 
 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 
 
     Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu penelitian 

pendahuluan dan penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan bertujuan 



22 
 

untuk menentukan perlakuan penelitian yaitu proporsi antara tepung 

terigu:pasta ubi jalar kuning serta konsentrasi tepung bekatul sebagai 

pedoman penelitian lanjutan.  

Tahapan Pembuatan Pasta Ubi Jalar Kuning : 

- Ubi jalar disortasi sehingga diperoleh ubi jalar yang tidak cacat dan 

seragam. Setelah itu dicuci dengan air untuk menghilangkan kotoran atau 

pasir. 

- Kulit ubi jalar dikupas, kemudian dilakukan pengecilan ukuran 

menggunakan slicer untuk memperbesar luas permukaan sehingga 

proses pengukusan ubi jalar berlangsung dengan cepat dan merata. 

- Ubi jalar dikukus selama ± 20-26 menit, kemudian didinginkan pada suhu 

ruang ± 10 menit. Selanjutnya dihaluskan menggunakan penggiling 

daging sehingga diperoleh pasta ubi jalar. 

 

 

 

Disortasi 

 

 

 

Dicuci 

 

Dikupas 

 

Dilakukan pengecilan ukuran menggunakan slicer 

 

Dikukus ± 20-26 menit 

 

Didinginkan pada suhu ruang ± 10 menit 

 

Dihaluskan dengan penggiling daging  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Pasta Ubi Jalar (Modifikasi Affy, 2007; 
Richana dan Widaningrum, 2009) 

 

 

Analisis Kimia : 

- Kadar Air 
- Kadar Karbohidrat  
- Kadar Lemak 
- Kadar Protein  
- Kadar Abu  
 

Pasta Ubi Jalar Kuning 

Ubi Jalar Kuning 

Analisis Kimia : 

- Kadar Air 
- Kadar Karbohidrat  
- Kadar Lemak 
- Kadar Protein  
- Kadar Abu  
 

Ubi Jalar Kuning Hasil Sortasi  

Air 
 

Kotoran 
 

Kulit Ubi Jalar Kuning 
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Tahapan Pembuatan Mi Kering Substitusi Pasta Ubi Jalar Kuning dan 

Tepung Bekatul : 

- Pasta ubi jalar kuning, tepung terigu, dan tepung bekatul dicampur sesuai 

dengan proporsi yang telah ditentukan hingga diperoleh adonan. 

- Ditambahkan garam dapur 1% (b/b adonan), dan CMC 0,5% (b/b 

adonan). 

- Campuran bahan-bahan tersebut diuleni dengan suhu 25-40ºC selama ± 

15-25 menit hingga terbentuk adonan kalis. 

- Adonan kalis dimasukkan pada roll press ± 20 menit (10 kali) hingga 

membentuk lembaran dengan ketebalan 2 mm. 

- Lempengan adonan dicetak menggunakan noodle maker hingga 

terbentuk pilinan mi. 

- Pilinan mi dikukus dengan suhu 100ºC selama ± 10 menit. 

- Pilinan mi yang telah dikukus dikeringkan dengan suhu 60-70ºC selama ± 

4 jam. 

- Mi kering didinginkan pada suhu ruang selama ± 15 menit.  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Mi Kering (Modifikasi dari Affy, 2007; 

Astawan, 2008; Richana dan Widaningrum, 2009) 
 

 

 

 

Pasta Ubi Jalar Kuning : Tepung Terigu  
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3.5 Pengamatan dan Analisa Data 
 

3.5.1 Pengamatan 
 

Pengamatan terhadap sifat kimia mi kering meliputi :  

- Kadar air dengan pengeringan metode oven udara (Andarwulan, 

Kusnandar, dan Herawati., 2011). 

- Kadar lemak dengan metode ekstraksi Soxhlet (Andarwulan dkk., 

2011). 

- Kadar protein dengan metode Kjeldahl (Andarwulan dkk., 2011; 

Apriyantono, Fardiaz, Puspitasari, Sedarnawati, dan Budiyanto, 

1989).  

- Kadar abu dengan metode pengabuan kering (Andarwulan dkk., 

2011; Sudarmadji, Bambang, dan Suhardi, 1997).  

Pengamatan terhadap sifat fisik mi kering terdiri dari : 

- Warna (Yuwono dan Susanto, 1998). 

- Tensile strength (Guan, 1998; Yuwono dan Susanto, 1998).  

- Waktu masak optimum (Oh, Seib, Deyoe, dan Ward, 1983).  

- Kapasitas Penyerapan Air (Seib, Liang, Guan, Liang, dan Yang, 

2000). 

Pengamatan terhadap daya terima konsumen : 

- Warna, aroma, tekstur, dan rasa mi kering menggunakan metode uji 

hedonik (Wahono, 2006). 

 
 

3.5.2 Analisa Data 
 

     Data yang diperoleh dari hasil pengamatan analisis fisik dan kimia 

selanjutnya dianalisa secara statistik menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) metode Rancangan Acak Kelompok dengan dua faktor. Setelah 

itu dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) apabila tidak ada 

interaksi. Apabila terdapat interaksi antara kedua faktor dilakukan uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT). Selang kepercayaan yang 

digunakan adalah 5% atau 1% tergantung hasil analisis ragam. Data hasil 

organoleptik dari panelis dianalisa dengan metode statistik Uji Friedman. 

Setelah itu dilanjutkan dengan Uji Lanjut Friedman apabila terdapat 

perbedaan pengaruh perlakuan. Penentuan perlakuan terbaik 

menggunakan metode Indeks Efektivitas.   
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 
 
     Bahan-bahan baku yang digunakan pada pembuatan mi kering ubi jalar 

adalah pasta ubi jalar kuning, tepung terigu, dan tepung bekatul. Analisis 

bahan baku dilakukan supaya dapat mengetahui karakteristik kimia dan 

menjadi tolak ukur karakteristik mi kering ubi jalar kuning yang dihasilkan. 

Komponen yang dinalisis yaitu kadar air, karbohidrat, lemak, protein, dan 

abu. Perbandingan karakteristik kimia ubi jalar kuning dan pasta ubi jalar 

kuning hasil analisis dengan literatur dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Sedangkan perbandingan karakteristik kimia tepung terigu dan tepung 

bekatul hasil analisis dengan literatur dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
 
Tabel 4.1  Perbandingan Karakteristik Kimia Ubi Jalar Kuning dan Pasta 

Ubi Jalar Kuning dengan Literatur 

Komponen 
Ubi Jalar Kuning Pasta Ubi Jalar Kuning 

Analisis Literatur* Analisis Literatur** 

Kadar Air (% bb) 66,51 66,41 65,75 65,46 

Kadar Karbohidrat (% bk) 24,52 27,03 25,20 31,23 

Kadar Lemak (% bk) 0,34 0,81 0,26 0,92 

Kadar Protein (% bk) 1,56 4,24 1,44 0,56 

Kadar Abu (% bk) 0,87 1,51 0,89 1,83 

Sumber : *Astawan dan Widowati (2006); **Richana dan Widaningrum 
(2009) 

  
 
     Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui hasil analisis kadar air ubi jalar 

kuning dan pasta ubi jalar kuning lebih tinggi dibandingkan literatur. Ubi 

jalar kuning memiliki kadar air sebesar 66,51%, sedangkan hasil penelitian 

Astawan dan Widowati (2006) adalah 66,41%. Kadar air pasta ubi jalar 

kuning adalah 65,75%, sedangkan hasil penelitian Richana dan 

Widaningrum (2009) adalah 65,46%. Perbedaan kadar air ubi jalar kuning 

dapat disebabkan oleh perbedaan jenis varietas ubi jalar yang digunakan. 

Ubi jalar yang digunakan pada penelitian ini adalah varietas Ase Kuning, 

sedangkan ubi jalar yang digunakan pada penelitian Astawan dan Widowati 

(2006) serta Richana dan Widaningrum (2009) adalah varietas unggul yaitu 

varietas Jago dan Kidal. Perbedaan kadar air pasta ubi jalar kuning diduga 

disebabkan oleh adanya uap air hasil proses pengukusan menempel ke 
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bagian permukaan irisan ubi jalar kemudian terpenetrasi ke dalam irisan 

ubi jalar. Air yang masuk tersebut dapat berupa air bebas dan air terikat. 

Hal ini didukung oleh pendapat Purnomo (1995) bahwa air dalam bahan 

pangan dapat berupa air bebas dan air terikat.   

     Kadar karbohidrat ubi jalar kuning dan pasta ubi jalar kuning 

berdasarkan hasil analisis lebih rendah dibandingkan literatur. Ubi jalar 

kuning memiliki kadar karbohidrat sebesar 24,52%, sedangkan hasil 

penelitian Astawan dan Widowati (2006) adalah 27,03%. Kadar karbohidrat 

pasta ubi jalar kuning adalah 25,20%, sedangkan hasil penelitian Richana 

dan Widaningrum (2009) adalah 31,23%. Perbedaan kadar karbohidrat ubi 

jalar kuning dan pasta ubi jalar kuning dapat disebabkan oleh perbedaan 

jenis varietas ubi jalar yang digunakan, faktor lingkungan seperti suhu dan 

letak geografi tanah, serta proses pengukusan. Hal ini didukung oleh 

penelitian Astawan dan Widowati (2006) serta Richana dan Widaningrum 

(2009) yang menggunakan varietas unggul yaitu varietas Jago dan Kidal, 

sedangkan ubi jalar yang digunakan pada penelitian ini adalah varietas Ase 

Kuning. Menurut Juanda dan Cahyono (2000), tanaman ubi jalar 

membutuhkan suhu dan kelembapan udara tertentu untuk membentuk 

umbi. Suhu optimum yang sesuai ± 21ºC-27ºC. Suhu yang rendah akan 

menghambat pertumbuhan umbi sehingga kandungan karbohidrat umbi 

tanaman ubi jalar akan rendah. Selain itu, tanaman ubi jalar yang ditanam 

di dataran tinggi memiliki aktivitas fotosintesis yang rendah sehingga 

akumulasi karbohidrat oleh tanaman pun rendah akibat rendahnya 

intensitas cahaya matahari di dataran tinggi. Menurut Bradbury dan 

Holloway (1988b), ubi jalar yang telah dimasak akan mengalami 

peningkatan maltosa secara signifikan akibat hidrolisis pati. 

     Hasil analisis kadar lemak ubi jalar kuning dan pasta ubi jalar kuning 

lebih rendah dibandingkan literatur. Ubi jalar kuning memiliki kadar lemak 

sebesar  0,34%, sedangkan hasil penelitian Astawan dan Widowati (2006) 

adalah 0,81%. Kadar lemak pasta ubi jalar kuning adalah 0,26%, 

sedangkan hasil penelitian Richana dan Widaningrum (2009) adalah 

0,92%. Perbedaan kadar lemak ubi jalar dan pasta ubi jalar dapat 

disebabkan oleh proses pengupasan. Hal ini didukung oleh penelitian 

Faboya (1981) bahwa kandungan lipid pada kulit lebih banyak 
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dibandingkan daging ubi jalar, oleh karena itu proses pengupasan dapat 

menyebabkan kehilangan lipid.  

     Hasil analisis kadar protein ubi jalar kuning lebih rendah dibandingkan 

literatur, sedangkan pasta ubi jalar kuning lebih tinggi dibandingkan 

literatur. Ubi jalar kuning memiliki kadar protein sebesar 1,56%, sedangkan 

hasil penelitian Astawan dan Widowati (2006) adalah 4,24%. Kadar protein 

pasta ubi jalar kuning adalah 1,44%, sedangkan hasil penelitian Richana 

dan Widaningrum (2009) adalah 0,56%. Perbedaan kadar protein ubi jalar 

kuning dan pasta ubi jalar kuning dapat disebabkan oleh jumlah pupuk 

nitrogen, pengupasan, pencucian yang menyebabkan protein larut air 

dalam ubi jalar terbuang bersama kotoran ubi jalar segar. Hal ini didukung 

oleh penelitian Walter, Collins, dan Purcell (1984) bahwa peningkatan 

pupuk nitrogen dari 0 hingga 112 kg/ha dapat meningkatkan kandungan 

protein. Selain itu kulit ubi jalar yang terbuang melalui pengupasan 

mengandung 47% protein kasar. Menurut Andarwulan, Kusnandar, dan 

Herawati (2011), protein merupakan sumber asam amino. Asam amino 

yang bersifat polar akan larut dalam air.  

     Kadar abu ubi jalar kuning dan pasta ubi jalar kuning berdasarkan hasil 

analisis lebih rendah dibandingkan literatur. Ubi jalar kuning memiliki kadar 

abu sebesar 0,87%, sedangkan hasil penelitian Astawan dan Widowati 

(2006) adalah 1,51%. Kadar abu pasta ubi jalar kuning adalah 0,89%, 

sedangkan hasil penelitian Richana dan Widaningrum (2009) adalah 

1,83%. Perbedaan abu pasta ubi jalar dapat disebabkan oleh perbedaan 

jenis dan kandungan mineral yang dipengaruhi oleh varietas ubi jalar, 

proses pengupasan, dan pengukusan ubi jalar. Abu merupakan komponen 

anorganik dalam bahan pangan yang tersusun oleh berbagai jenis mineral 

(Andarwulan, dkk., 2011). Hal ini didukung oleh pendapat Woolfe (1992) 

bahwa total abu, Ca, Mg, Fe, Zn, dan Mn ditemukan dalam persentase 

yang lebih besar pada kulit ubi jalar dibandingkan pulp ubi jalar, sehingga 

pengupasan kulit cenderung mengurangi jumlah mineral. Pengukusan ubi 

jalar yang telah dikupas dapat mengurangi kandungan abu secara 

signifikan (Bradbury, Bradshaw, Jealous, Holloway, dan Phimpisane, 

1988a).  
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Tabel 4.2  Perbandingan Karakteristik Kimia Tepung Terigu dan Tepung 
Bekatul dengan Literatur 

Komponen 
Tepung Terigu Tepung Bekatul 

Analisis Literatur* Analisis Literatur** 

Kadar Air (% bk) 11,49 13,20 3,54 7,98 

Kadar Karbohidrat (% bk) 75,8 72,02 57,64 56,03 

Kadar Lemak (% bk) 1,13 2,35 15,91 15,06 

Kadar Protein (% bk) 11,06 11,93 12,39 13,75 

Kadar Abu (% bk) 0,52 0,50 8,50 7,18 

Sumber : *Ali dan Halim (2013); **Amani (2013) 
 
 
     Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui hasil analisis kadar air tepung 

terigu dan tepung bekatul lebih rendah dibandingkan literatur. Tepung 

terigu memiliki kadar air sebesar 11,49%, sedangkan hasil penelitian Ali 

dan Halim (2013) adalah 13,20%. Kadar air tepung bekatul adalah 3,54%, 

sedangkan hasil penelitian Amani (2013) adalah 7,98%. Perbedaan 

kandungan air tepung terigu dan tepung bekatul disebabkan oleh proses 

pengolahan yang menggunakan panas seperti proses pengeringan. Hal ini 

didukung oleh pendapat Afrianti (2008) bahwa proses pengeringan 

menggunakan energi panas dapat mengeluarkan sebagian air dalam 

bahan pangan. 

     Kadar karbohidrat tepung terigu dan tepung bekatul berdasarkan hasil 

analisis lebih tinggi dibandingkan literatur. Tepung terigu memiliki kadar 

karbohidrat sebesar 75,8%, sedangkan hasil penelitian Ali dan Halim 

(2013) adalah 72,02%. Kadar karbohidrat tepung bekatul adalah 57,64%, 

sedangkan hasil penelitian Amani (2013) adalah 56,03%. Perbedaan kadar 

karbohidrat tepung terigu dapat disebabkan oleh perbedaan spesies 

gandum yang berkaitan dengan bagian endosperm biji gandum dan 

extraction rate pada proses penggilingan biji gandum. Hal ini didukung oleh 

pendapat Andersson (2011) bahwa endosperm adalah bagian terbesar dari 

biji gandum ± 80-85%. Karbohidrat yang ada dalam endosperm gandum 

sebagian besar adalah pati. Proses penggilingan bertujuan memisahkan 

endosperm dan germ pada biji gandum serta memperkecil ukuran 

endosperm. Tahap penggilingan terbagi menjadi tiga proses yaitu 

pemecahan, pengecilan ukuran, dan pengayakan (Ikhsanudin, 2010). 

Perbedaan kadar karbohidrat tepung bekatul dapat disebabkan oleh proses 

penggilingan gabah padi. Hal ini didukung oleh pendapat Orthoefer (2004) 
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bahwa proses penggilingan gabah padi menghasilkan lembaga 2%, bekatul 

8%, sekam 20%, dan beras sosoh 70%. Bekatul mengandung lipid dan 

protein yang lebih sedikit namun memiliki kadar pati lebih banyak 

dibandingkan dedak (Marshall dan Wadsworth, 1994).   

     Hasil analisis kadar lemak tepung terigu lebih rendah dibandingkan 

literatur, sedangkan tepung bekatul lebih tinggi dibandingkan literatur. 

Tepung terigu memiliki kadar lemak sebesar 1,13%, sedangkan hasil 

penelitian Ali dan Halim (2013) adalah 2,35%. Kadar lemak tepung bekatul 

adalah 15,91%, sedangkan hasil penelitian Amani (2013) yaitu 15,06%. 

Perbedaan kadar lemak tepung terigu dapat disebabkan oleh jenis dan 

morfologi biji gandum serta kecepatan ekstraksi tepung terigu. Hal ini 

didukung oleh pendapat Hoseney (1994) bahwa trigliserida banyak 

terdapat pada germ dan aleuron, sedangkan fosfolipid dan glikolipid berada 

di endosperm. Tepung terigu mengandung 0,5-3% lipid tergantung dari 

kecepatan ekstraksi tepung terigu.  Perbedaan kadar lemak tepung bekatul 

dapat disebabkan oleh proses penggilingan gabah padi. Hal ini didukung 

oleh pendapat Marshall dan Wadsworth (1994) bahwa penggilingan kedua 

gabah padi menghasilkan milled rice serta memisahkan dedak dan bekatul. 

Dedak merupakan bagian dari caryopsis gabah padi serta mengandung 

banyak protein dan lipid. 

     Kadar protein tepung terigu dan tepung bekatul berdasarkan hasil 

analisis lebih rendah dibandingkan literatur. Tepung terigu memiliki kadar 

protein sebesar 11,06%, sedangkan hasil penelitian Ali dan Halim (2013) 

adalah11,93%. Kadar protein tepung bekatul adalah 12,39%, sedangkan 

hasil penelitian Amani (2013) adalah 13,75%. Perbedaan kadar protein 

tepung terigu dapat disebabkan oleh jenis dan morfologi biji gandum, 

kondisi lingkungan, serta proses penggilingan. Hal ini didukung oleh Belitz, 

Grosch, dan Schieberle (2009) kandungan protein biji gandum dipengaruhi 

oleh faktor iklim, banyaknya nitrogen pada proses pemupukan, dan tanah. 

Bagian biji gandum yang mengandung protein adalah germ, aleuron, dan 

starchy endosperm. Namun kandungan protein terbanyak berada pada 

starchy endosperm. Starchy endosperm adalah bagian terbesar dari biji 

gandum dengan persentase 80-85% (Andersson, 2011). Banyak sedikitnya 

endosperm yang terekstrak dan tereduksi menjadi tepung dipengaruhi oleh 

proses penggilingan (Ikhsanudin, 2010). Perbedaan kadar protein tepung 
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bekatul dapat disebabkan oleh perbedaan derajat sosoh. Hal ini didukung 

oleh penelitian Rosniyana, Hashifah, dan Norin (2007) yang menunjukkan 

bahwa kadar protein bekatul pada derajat sosoh 2% adalah 13,12%, 

derajat sosoh 4% adalah 13,07%, dearajat sosoh 6% adalah 12,69%, dan 

derajat sosoh 8% adalah 12,37%. 

     Hasil analisis kadar abu tepung terigu dan tepung bekatul lebih tinggi 

dibandingkan literatur. Tepung terigu memiliki kadar abu sebesar 0,52%, 

sedangkan hasil penelitian Ali dan Halim (2013) adalah 0,50%. Kadar abu 

tepung bekatul adalah 10,52%, sedangkan hasil penelitian Amani (2013) 

adalah 9,2%. Perbedaan kadar abu tepung terigu dapat disebabkan oleh 

jenis dan morfologi biji gandum, proses first tampering serta tahap 

pemecahan pada proses penggilingan. Hal ini didukung oleh pendapat 

Delcour dan Hoseney (2010) bahwa bagian aleuron (±6-9%) dan germ 

(±3%) biji gandum mengandung abu yang tinggi. Proses first tampering 

adalah proses penyimpanan biji gandum yang telah ditambahkan air yang 

bertujuan membuat bran lebih elastis sehingga bran tidak mudah hancur 

dan tidak meningkatkan kadar abu tepung terigu pada tahap pemecahan 

saat penggilingan (Ikhsanudin, 2010). Perbedaan kadar abu tepung bekatul 

dapat disebabkan oleh kandungan mineral rice bran. Hal ini didukung oleh 

pendapat Marshall dan Wadsworth (1994) bahwa varietas, kondisi tanah, 

lingkungan, dan proses penggilingan yang digunakan mempengaruhi 

kandungan mineral rice bran.  

 
  

4.2 Karakteristik Kimia Mi Kering Ubi Jalar 

 
     Bahan-bahan baku utama yang digunakan pada pembuatan mi kering 

ubi jalar kuning adalah pasta ubi jalar, tepung terigu, dan tepung bekatul. 

Proporsi pasta ubi jalar:terigu yang digunakan adalah 60%:40%, 70%:30%, 

dan 80%:20%. Konsentrasi tepung bekatul yang digunakan adalah 5%, 

7,5%, dan 10%. Proses pengeringan pada pembuatan mi kering dilakukan 

selama 4 jam. Karakteristik kimia mi kering ubi jalar kuning yang dianalisis 

adalah kadar air, kadar karbohidrat, kadar lemak, kadar protein, dan kadar 

abu.       

  

 



32 
 

4.2.1 Kadar Air 
 
     Kadar air bahan pangan kering seperti mi kering ubi jalar pada 

penelitian ini merupakan parameter yang sangat penting untuk dianalisis. 

Keberadaan air sering dikaitkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai 

pengukur bagian bahan kering atau padatan. Kadar air mi kering ubi jalar 

kuning dianalisis menggunakan metode pengeringan dengan oven. Grafik 

pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

dan tepung bekatul terhadap kadar air mi kering ubi jalar kuning dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

Gambar 4.1  Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 
Terhadap Kadar Air Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui rerata kadar air mi kering ubi 

jalar kuning berkisar antara 6,15%-7,13%. Kadar air tertinggi adalah 7,13% 

dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Kadar air terendah adalah 

6,15% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil analisa sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan proporsi pasta ubi jalar dan tepung terigu 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01), sedangkan perlakuan 

konsentrasi tepung bekatul serta kombinasi kedua perlakuan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 3a). Rerata nilai kadar air mi 

kering ubi jalar kuning akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat 

dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3 Rerata Nilai Kadar Air Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata (%) BNT 1% 

60:40 6,293
a 0,097 

70:30 6,673
b 

 
80:20 6,990

c 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%; 70%:30%; dan 80%:20%) memberikan hasil 

yang berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi jalar dari 60% 

menjadi 70% dan tepung terigu dari 40% menjadi 30% dapat meningkatkan 

kadar air yang sangat signifikan dari 6,293%-6,673%. Proporsi pasta ubi 

jalar dari 70% menjadi 80% dan tepung terigu dari 30% menjadi 20% dapat 

meningkatkan kadar air yang sangat signifikan dari 6,673-6,990%. Hal ini 

disebabkan oleh kadar air pasta ubi jalar lebih tinggi dibandingkan tepung 

terigu. Kadar air pasta ubi jalar adalah 65,75%, sedangkan tepung terigu 

memiliki kadar air  11,49%. Oleh karena itu kadar air mi kering ubi jalar 

kuning mengalami peningkatan dengan semakin tingginya proporsi pasta 

ubi jalar dan semakin rendahnya proporsi tepung terigu. 

     Syarat mutu kadar air mi kering berdasarkan SNI No.01-2974-1996 

adalah maksimal 8% (Mutu I) dan 10% (Mutu II). Dengan demikian kadar 

air mi kering ubi jalar kuning pada penelitian ini yang berkisar antara 

6,15%-7,33% telah sesuai dengan mutu mi kering.   

 

4.2.2 Kadar Lemak 
 
     Lemak merupakan komponen gizi dalam bahan pangan yang dapat 

menyumbang energi dalam tubuh sebesar 9 kkal/g. Kadar lemak mi kering 

ubi jalar kuning dianalisis menggunakan metode ekstraksi Soxhlet. Grafik 

pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

dan tepung bekatul terhadap kadar lemak mi kering ubi jalar kuning dapat 

dilihat pada Gambar 4.2.   
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Gambar 4.2  Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 
Terhadap Kadar Lemak Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
 
     Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui rerata kadar lemak mi kering 

ubi jalar kuning berkisar antara 0,74%-1,98%. Kadar lemak tertinggi adalah 

1,98% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Kadar lemak terendah 

adalah 0,74% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

(80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil analisa 

sidik ragam menunjukkan bahwa  perlakuan proporsi pasta ubi jalar dan 

tepung terigu serta konsentrasi tepung bekatul memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (α=0,01), sedangkan kombinasi kedua perlakuan tersebut 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 3b). Rerata nilai kadar 

lemak akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 

4.4. Rerata nilai kadar lemak akibat konsentrasi tepung bekatul dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 
 
Tabel 4.4 Rerata Nilai Kadar Lemak Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata (%) BNT 1% 

60:40 1,45
c 

0,123 

70:30 1,22
b 

 
80:20 1,07

a 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 
     Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%; 70%:30%; dan 80%:20%) memberikan hasil 

yang berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi jalar dari 60% 
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menjadi 70% dan tepung terigu dari 40% menjadi 30% dapat menurunkan 

kadar lemak yang sangat signifikan dari 1,45% menjadi 1,22%. Proporsi 

pasta ubi jalar dari 70% menjadi 80% dan tepung terigu dari 30% menjadi 

20% dapat menurunkan kadar lemak yang sangat signifikan dari 1,22% 

menjadi 1,77%. Hal ini disebabkan oleh kadar lemak pasta ubi jalar lebih 

rendah dibandingkan tepung terigu. Pasta ubi jalar memiliki kadar lemak 

sebesar 0,26%, sedangkan kadar lemak tepung terigu adalah 1,13%. Oleh 

karena itu kadar lemak mi kering ubi jalar kuning mengalami penurunan 

dengan semakin tingginya proporsi pasta ubi jalar dan semakin rendahnya 

proporsi tepung terigu. 

 
 
Tabel 4.5 Rerata Nilai Kadar Lemak Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Penambahan Tepung Bekatul  

Konsentrasi Tepung Bekatul (%) Rerata (%) BNT 1% 

5 0,86
a
 0,123 

7,5 1,20
b
 

 
10 1,67

c
 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 
     Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui perlakuan konsentrasi tepung 

bekatul 5%, 7,5%, dan 10% memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(α=0,01). Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 7,5% dapat 

meningkatkan kadar lemak yang sangat signifikan dari 0,86%-1,20%. 

Konsentrasi tepung bekatul dari 7,5% menjadi 10% dapat meningkatkan 

kadar lemak yang sangat signifikan dari 1,20%-1,67%. Hal ini diduga 

disebabkan oleh kadar lemak tepung bekatul yang cukup tinggi yaitu 

15,91%. Oleh karena itu kadar lemak mi kering ubi jalar kuning mengalami 

peningkatan dengan semakin tingginya konsentrasi tepung bekatul. Lemak 

bekatul tersusun dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam 

lemak jenuh penyusun lemak bekatul adalah asam palmitat, sedangkan 

asam lemak tak jenuhnya adalah oleat dan linoleat (Champagne, 1994). 
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4.2.3 Kadar Protein 
 

     Protein adalah molekul polipeptida yang disusun oleh asam-asam 

amino yang berikatan satu sama lain secara kovalen. Kadar protein mi 

kering ubi jalar kuning dianalisis menggunakan metode Kjeldahl. Grafik 

pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

dan tepung bekatul terhadap kadar protein mi kering ubi jalar kuning dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 
Terhadap Kadar Protein Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui rerata kadar protein mi kering 

ubi jalar kuning berkisar antara 5,17%-7,75%. Kadar protein tertinggi 

adalah 7,75% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

(60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Kadar 

protein terendah adalah 5,17% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 5%. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa  perlakuan 

proporsi pasta ubi jalar dan tepung terigu serta konsentrasi tepung bekatul 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01), sedangkan kombinasi 

kedua perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(Lampiran 3c). Rerata nilai kadar protein akibat proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 4.6. Rerata nilai kadar protein 

akibat konsentrasi tepung bekatul dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.6 Rerata Nilai Kadar Protein Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 
Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar : Tepung Terigu (%) Rerata (%) BNT 1% 

60:40 7,6154
c 0,195 

70:30 6,6352
b 

 
80:20 5,4000

a
 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%; 70%:30%; dan 80%:20%) memberikan hasil 

yang berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi jalar dari 60% 

menjadi 70% dan tepung terigu dari 40% menjadi 30% dapat menurunkan 

kadar protein yang sangat signifikan dari 7,6154% menjadi 6,6352%. 

Proporsi pasta ubi jalar dari 70% menjadi 80% dan tepung terigu dari 30% 

menjadi 20% dapat menurunkan kadar protein yang sangat signifikan dari 

6,6352% menjadi 5,4000%. Hal ini disebabkan oleh kadar protein pasta ubi 

jalar kuning lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Kadar protein pasta 

ubi jalar sebesar 1,44%, sedangkan tepung terigu adalah 11,06%. Oleh 

karena itu kadar protein mi kering ubi jalar kuning mengalami penurunan 

dengan semakin tingginya proporsi pasta ubi jalar dan semakin rendahnya 

proporsi tepung terigu. Menurut Fennema (1996), protein tepung terigu 

terdiri dari dua fraksi yaitu larut air dan tidak larut air. Albumin dan globulin 

merupakan fraksi larut air, sedangkan glutenin dan gliadin tidak larut air. 

Kadar protein tertinggi yang dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung 

terigu (60%:40%) sebesar 7,75% relatif mendekati kadar protein mi kering 

menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan (1992) dalam 

Purnawijayanti (2009) yaitu 7,9%.  

 
 
Tabel 4.7 Rerata Nilai Kadar Protein Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Penambahan Tepung Bekatul  

Konsentrasi Tepung Bekatul (%) Rerata (%) BNT 1% 

5% 6,3855
a 0,195 

7,5% 6,5889
b
 

 
10% 6,6763

b
 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 
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     Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui perlakuan konsentrasi tepung 

bekatul 7,5% dibandingkan 10% tidak memberikan hasil yang berbeda 

sangat nyata. Sedangkan perlakuan konsentrasi tepung bekatul 5% 

dibandingkan 7,5% dan 10% memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(α=0,01). Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 7,5% dapat 

meningkatkan kadar protein yang sangat signifikan dari 6,3855%-6,5889%. 

Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 10% dapat meningkatkan 

kadar protein yang sangat signifikan dari 6,3855%-6,6763%. Hal ini 

disebabkan oleh kadar protein tepung bekatul yang tinggi yaitu 12,39%. 

Oleh karena itu kadar protein mi kering ubi jalar kuning mengalami 

peningkatan dengan semakin tingginya konsentrasi tepung bekatul. Fraksi 

protein di dalam bekatul adalah glutenin (Luh, 1980). Hal ini didukung oleh 

penelitian Dinson dan Zubaidah (2014) bahwa penambahan proporsi 

tepung bekatul pada pembuatan kulit pizza cenderung meningkat karena 

adanya ikatan antara protein yang terdenaturasi dengan lemak dengan 

adanya panas dan terjadi pembengkakan.  

 
 

4.2.4 Kadar Abu 
      
     Abu adalah komponen anorganik dalam bahan pangan yang tersusun 

oleh berbagai jenis mineral. Kadar abu mi kering ubi jalar kuning dianalisis 

menggunakan metode pengabuan kering. Grafik pengaruh kombinasi 

perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul 

terhadap kadar protein mi kering ubi jalar kuning dapat dilihat pada Gambar 

4.4. 

Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 
Terhadap Kadar Abu Mi Kering Ubi Jalar Kuning 
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     Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui rerata kadar abu mi kering ubi 

jalar kuning berkisar antara 4,27%-5,29%. Kadar abu tertinggi adalah 

5,29% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Kadar abu terendah adalah 

4,27% dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil analisa sidik ragam 

menunjukkan bahwa  perlakuan konsentrasi tepung bekatul memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (α=0,01), sedangkan perlakuan proporsi pasta 

ubi jalar dan tepung terigu serta kombinasi kedua perlakuan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 3d). Rerata nilai kadar abu 

akibat konsentrasi tepung bekatul dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 
 
Tabel 4.8 Rerata Nilai Kadar Abu Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Penambahan Tepung Bekatul  

Konsentrasi Tepung Bekatul (%) Rerata (%) BNT 1% 

5% 4,38
a 0,504 

7,5% 4,50
a
 

 
10% 5,23

b
 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui perlakuan konsentrasi tepung 

bekatul 5% dibandingkan 7,5% tidak memberikan hasil yang berbeda 

sangat nyata. Sedangkan perlakuan konsentrasi tepung bekatul 10% 

dibandingkan 5% dan 7,5% memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(α=0,01). Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 10% dapat 

meningkatkan kadar abu yang sangat signifikan dari 4,38%-5,23%. 

Konsentrasi tepung bekatul dari 7,5% menjadi 10% dapat meningkatkan 

kadar abu yang sangat signifikan dari 4,50%-5,23%. Hal ini disebabkan 

oleh kadar abu tepung bekatul yang tinggi yaitu 8,50%. Oleh karena itu 

kadar abu mi kering ubi jalar kuning mengalami peningkatan dengan 

semakin tingginya konsentrasi tepung bekatul. Hal ini didukung oleh 

pendapat Damayanthi dan Listyorini (2006) bahwa tingginya kadar abu 

menunjukkan banyaknya kandungan mineral dalam tepung bekatul. 

Komponen mineral pada bekatul per 100 gram diantaranya fosfor 668-
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1,390 mg, kalium 1,030-1,160 mg, besi 5.30-5.90 mg, kalsium 47-54 mg, 

dan magnesium 683-884 mg (Rosniyana, dkk., 2007).  

 

 
4.3 Karakteristik Fisik Mi Kering Ubi Jalar 
 

     Karakteristik fisik mi kering yang dianalisis adalah warna, tensile 

strength, dan waktu masak optimum. Karakteristik fisik mi masak yang 

dianalisis adalah kapasitas penyerapan air.   

 

4.3.1 Mi Kering 
 

4.3.1.1 Warna 
 

     Warna adalah salah satu parameter yang dapat diamati secara visual. 

Grafik pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dan tepung bekatul terhadap kecerahan mi kering ubi 

jalar kuning dapat dilihat pada Gambar 4.5. Grafik pengaruh kombinasi 

perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul 

terhadap warna kemerahan mi kering ubi jalar kuning dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. Grafik pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta 

ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul terhadap warna kekuningan mi 

kering ubi jalar kuning dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 
Terhadap Kecerahan Mi Kering Ubi Jalar Kuning 
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     Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui rerata kecerahan mi kering ubi 

jalar kuning berkisar antara 55,23-57,43. Kecerahan tertinggi adalah 57,43 

dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Kecerahan terendah adalah 

55,23 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Hasil analisa sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan proporsi pasta ubi jalar dan tepung terigu 

dan konsentrasi tepung bekatul memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(α=0,01), sedangkan kombinasi kedua perlakuan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 4a). Rerata nilai kecerahan 

akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Rerata nilai kecerahan akibat konsentrasi tepung bekatul dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 
 
Tabel 4.9 Rerata Nilai Kecerahan Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata BNT 1% 

60:40 57,38
c
 0,204 

70:30 56,39
b
 

 
80:20 55,43

a
 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%; 70%:30%; dan 80%:20%) memberikan hasil 

yang berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi jalar dari 60% 

menjadi 70% dan tepung terigu dari 40% menjadi 30% dapat menurunkan 

kecerahan yang sangat signifikan dari 57,38 menjadi 56,39. Proporsi pasta 

ubi jalar dari 70% menjadi 80% dan tepung terigu dari 30% menjadi 20% 

dapat menurunkan kecerahan yang sangat signifikan dari 56,39 menjadi 

55,43. Hal ini disebabkan oleh nilai kecerahan pasta ubi jalar lebih rendah 

dibandingkan tepung terigu dan diduga terjadi proses browning akibat 

reaksi Maillard. Pasta ubi jalar memiliki nilai kecerahan sebesar 62,67, 

sedangkan nilai kecerahan tepung terigu adalah 90,97. Oleh karena itu 

kecerahan mi kering ubi jalar kuning mengalami penurunan dengan 

semakin rendahnya proporsi tepung terigu. Menurut pendapat Brown 
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(2011), faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard adalah gula reduksi 

(glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa), protein, suhu tinggi, bahan dengan 

pH tinggi, dan hilangnya air melalui penguapan atau suhu tinggi. Menurut 

pendapat Makfoeld, Marseno, Hastuti, Anggrahini, Raharjo, 

Sastrosuwignyo, Suhardi, Martoharsono, Hadiwiyoto, dan Tranggono 

(2002), reaksi Maillard menghasilkan senyawa melanoidin yang merupakan 

pigmen coklat.   

 
Tabel 4.10 Rerata Nilai Kecerahan Mi Kering Ubi Jalar Kuning Akibat 

Penambahan Tepung Bekatul  

Konsentrasi Tepung Bekatul (%) Rerata BNT 1% 

5% 56,20
a
 0,204 

7,5% 56,43
b
 

 
10% 56,57

b
 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui perlakuan konsentrasi tepung 

bekatul 7,5% dibandingkan 10% tidak memberikan hasil yang berbeda 

sangat nyata. Sedangkan perlakuan konsentrasi tepung bekatul 5% 

dibandingkan 7,5% dan 10% memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(α=0,01). Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 7,5% dapat 

meningkatkan kecerahan yang sangat signifikan dari 56,20 menjadi 56,43. 

Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 10% dapat meningkatkan 

kecerahan yang sangat signifikan dari 56,20 menjadi 56,57. Hal ini 

disebabkan oleh kecerahan tepung bekatul yang cukup tinggi yaitu 64,90. 

Oleh karena itu kecerahan mi kering ubi jalar kuning mengalami 

peningkatan dengan semakin tingginya konsentrasi tepung bekatul. 
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Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta 
Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul Terhadap 
Warna Kemerahan Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui rerata kemerahan mi kering 

ubi jalar kuning berkisar antara 14,33-15,10. Kemerahan tertinggi adalah 

15,10 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Kemerahan terendah 

adalah 14,33 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

(80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil analisa 

sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan proporsi pasta ubi jalar dan 

tepung terigu memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01), 

sedangkan konsentrasi tepung bekatul kombinasi kedua perlakuan tersebut 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 4a). Rerata nilai 

kemerahan akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat dilihat pada 

Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11 Rerata Nilai Warna Kemerahan Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

Akibat Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata BNT 1% 

60:40 15,01
b 0,289 

70:30 14,50
a 

 
80:20 14,38

a 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 
     Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (70%:30% dibandingkan 80%:20%) tidak memberikan 

hasil yang berbeda sangat nyata. Sedangkan perlakuan proporsi pasta ubi 
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jalar:tepung terigu (60%:40% dibandingkan 70%:30% dan 80%:20%)  

memberikan hasil yang berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi 

jalar dari 60% menjadi 70% dan tepung terigu dari 40% menjadi 30% dapat 

menurunkan kemerahan yang sangat signifikan dari 15,01 menjadi 14,50. 

Proporsi pasta ubi jalar dari 60% menjadi 80% dan tepung terigu dari 40% 

menjadi 20% dapat menurunkan kemerahan yang sangat signifikan dari 

15,01 menjadi 14,38. Hal ini disebabkan oleh warna kemerahan pasta ubi 

jalar lebih tinggi dibandingkan tepung terigu dan diduga terjadi proses 

browning akibat reaksi Maillard serta penurunan kandungan β-karoten 

akibat proses pengeringan pada pembuatan mi. Pasta ubi jalar memiliki 

warna kemerahan sebesar 17,60, sedangkan warna kemerahan tepung 

terigu adalah 2,13. Hal ini didukung oleh penelitian Jing, Jin-Feng, Yu-Ying, 

dan Lin-Chun (2010) yang menunjukkan bahwa pengeringan dengan oven 

konvensional dapat menurunkan kandungan β-karoten ubi jalar menjadi 

28,5 mg/100 g (bk). Reaksi Maillard menghasilkan senyawa melanoidin 

yang merupakan pigmen coklat (Makfoeld, dkk., 2002). Faktor yang 

mempengaruhi reaksi Maillard adalah gula reduksi (glukosa, fruktosa, 

laktosa, maltosa), protein, suhu tinggi, bahan dengan pH tinggi, dan 

hilangnya air melalui penguapan atau suhu tinggi (Brown, 2011).  Oleh 

karena itu warna kemerahan mi kering ubi jalar kuning mengalami 

penurunan dengan semakin tingginya proporsi pasta ubi jalar yang 

menyebabkan terjadinya reaksi Maillard. 

Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta 
Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul Terhadap 
Warna Kekuningan Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
 
     Berdasarkan Gambar 4.7 dapat diketahui rerata kekuningan mi kering 

ubi jalar kuning berkisar antara 21,40-21,87. Kekuningan tertinggi adalah 
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21,87 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Kekuningan terendah 

adalah 21,40 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

(80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil analisa 

sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan proporsi pasta ubi jalar dan 

tepung terigu memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05), sedangkan 

konsentrasi tepung bekatul dan kombinasi kedua perlakuan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 4a). Rerata nilai kekuningan 

akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 
Tabel 4.12 Rerata Nilai Warna Kekuningan Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

Akibat Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata BNT 5% 

60:40 21,81
b 0,223 

70:30 21,67
ab 

 
80:20 21,49

a 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 
     Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (70%:30% dibandingkan 60%:40% dan 80%:20%) tidak 

memberikan hasil yang berbeda nyata. Sedangkan perlakuan proporsi 

pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40% dibandingkan 80%:20%)  

memberikan hasil yang berbeda nyata (α=0,05). Proporsi pasta ubi jalar 

dari 60% menjadi 80% dan tepung terigu dari 40% menjadi 20% dapat 

menurunkan kekuningan yang signifikan dari 21,81 menjadi 21,49. Hal ini 

disebabkan oleh warna kekuningan pasta ubi jalar lebih tinggi dibandingkan 

tepung terigu dan diduga terjadi proses browning akibat reaksi Maillard 

serta penurunan kandungan β-karoten akibat proses pengeringan pada 

pembuatan mi. Hal ini didukung oleh penelitian Jing, et al. (2010) yang 

menunjukkan bahwa pengeringan dengan oven konvensional dapat 

menurunkan kandungan β-karoten ubi jalar menjadi 28,5 mg/100 g (bk). 

Pasta ubi jalar memiliki warna kekuningan sebesar 32,17, sedangkan 

warna kekuningan tepung terigu adalah 9,83. Menurut pendapat Makfoeld, 

dkk. (2002), reaksi Maillard menghasilkan senyawa melanoidin yang 

merupakan pigmen coklat. Faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard 
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adalah gula reduksi (glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa), protein, suhu 

tinggi, bahan dengan pH tinggi, dan hilangnya air melalui penguapan atau 

suhu tinggi (Brown, 2011). Oleh karena itu warna kekuningan mengalami 

penurunan dengan semakin tingginya proporsi pasta ubi jalar yang 

menyebabkan terjadinya reaksi Maillard. 

  

4.3.1.2 Tensile Strength 
 
     Tensile strength adalah gaya maksimal yang diperlukan untuk 

memutuskan mi. Grafik pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi 

pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul terhadap tensile strength 

mi kering ubi jalar kuning dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta 
Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul Terhadap 
Tensile Strength Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
     Berdasarkan Gambar 4.8 dapat diketahui rerata tensile strength mi 

kering ubi jalar kuning berkisar antara 1,37-2,43. Tensile strength tertinggi 

adalah 2,43 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

(60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Tensile 

strength terendah adalah 1,370 dihasilkan oleh proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 5%. Hal ini didukung oleh pendapat Hoseney (1994) bahwa 

semakin tinggi kadar protein maka semakin panjang ikatan peptida 

sehingga energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut juga 

lebih besar. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

proporsi pasta ubi jalar dan tepung terigu, konsentrasi tepung bekatul, 

serta kombinasi kedua perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh 
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yang nyata (α=0,05) (Lampiran 4b). Hal ini dapat disebabkan oleh 

persentase proporsi pasta ubi jalar: tepung terigu dan konsentrasi tepung 

bekatul pada setiap perlakuan terlalu sedikit sehingga tidak berpengaruh 

nyata pada tensile strength.  

 

4.3.1.3 Waktu Masak Optimum 
 
     Waktu masak optimum adalah waktu yang dibutuhkan mi untuk 

kembali mengabsorpsi air sehingga teksturnya menjadi kenyal dan elastis 

seperti sebelum dikeringkan. Grafik pengaruh kombinasi perlakuan antara 

proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul terhadap waktu 

masak optimum mi kering ubi jalar kuning dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 
Terhadap Waktu Masak optimum Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 

 
     Berdasarkan Gambar 4.9 dapat diketahui rerata waktu masak optimum 

mi kering ubi jalar kuning berkisar antara 2,78-4,06 menit. Waktu masak 

optimum tertinggi adalah 4,06 menit dihasilkan oleh proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 10%. Waktu masak optimum terendah adalah 2,78 menit dihasilkan 

oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan 

konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan proporsi pasta ubi jalar dan tepung terigu serta 

konsentrasi tepung bekatul memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(α=0,01), sedangkan kombinasi kedua perlakuan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 4c). Rerata waktu masak 
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optimum akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. Rerata waktu masak optimum akibat konsentrasi tepung 

bekatul dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 
Tabel 4.13 Rerata Nilai Waktu Masak Optimum Mi Kering Ubi Jalar 

Kuning Akibat Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata (menit) BNT 1% 

60:40 3,66
c 0,226 

70:30 3,26
b 

 
80:20 2,96

a 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%,70%:30%,80%:20%) memberikan hasil yang 

berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi jalar dari 60% menjadi 

70% dan tepung terigu dari 40% menjadi 30% dapat menurunkan waktu 

masak optimum yang sangat signifikan dari 3,66 menjadi 3,26 menit. 

Proporsi pasta ubi jalar dari 70% menjadi 80% dan tepung terigu dari 30% 

menjadi 20% dapat menurunkan waktu masak optimum yang sangat 

signifikan dari 3,26 menjadi 2,96 menit. Hal ini disebabkan oleh kadar 

protein pasta ubi jalar kuning lebih rendah dibandingkan tepung terigu. 

Kadar protein pasta ubi jalar sebesar 1,44%, sedangkan tepung terigu 

adalah 11,06%. Oleh karena itu waktu masak optimum mi kering ubi jalar 

kuning mengalami penurunan dengan semakin tingginya proporsi pasta ubi 

jalar dan semakin rendahnya proporsi tepung terigu. Hal ini didukung oleh 

pendapat Park dan Baik (2004) bahwa semakin tinggi protein maka waktu 

optimum pemasakan mi semakin lama.  

 
Tabel 4.14 Rerata Nilai Waktu Masak Optimum Mi Kering Ubi Jalar 

Kuning Akibat Penambahan Tepung Bekatul  

Konsentrasi Tepung Bekatul (%) Rerata (menit) BNT 1% 

5% 3,15
a 

0,226 

7,5% 3,17
a 

 
10% 3,56

b 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 
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     Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui perlakuan konsentrasi tepung 

bekatul 5% dibandingkan 7,5% tidak memberikan hasil yang berbeda 

sangat nyata. Sedangkan perlakuan konsentrasi tepung bekatul 10% 

dibandingkan 5% dan 7,5% memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(α=0,01). Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 10% dapat 

meningkatkan waktu masak optimum yang sangat signifikan dari 3,15 

menjadi 3,56 menit. Konsentrasi tepung bekatul dari 7,5% menjadi 10% 

dapat meningkatkan waktu masak optimum yang sangat signifikan dari 

3,17 menjadi 3,56 menit. Hal ini disebabkan oleh kadar protein tepung 

bekatul yang tinggi yaitu 12,39%. Oleh karena itu waktu masak optimum mi 

kering ubi jalar kuning mengalami peningkatan dengan semakin tingginya 

konsentrasi tepung bekatul. Hal ini didukung oleh pendapat Park dan Baik 

(2004) bahwa semakin tinggi protein maka waktu optimum pemasakan mi 

semakin lama.  

 

 
4.3.2 Mi Kering Masak 

 
4.3.2.1 Kapasitas Penyerapan Air 
 

     Kapasitas penyerapan air adalah kemampuan untuk menyerap air 

secara maksimal selama proses pemasakan. Grafik pengaruh kombinasi 

perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul 

terhadap kapasitas penyerapan air mi kering ubi jalar kuning dapat dilihat 

pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Grafik Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta Ubi 
Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul Terhadap Kapasitas 
Penyerapan Air Mi Kering Ubi Jalar Kuning 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.10 dapat diketahui rerata kapasitas penyerapan 

air mi kering ubi jalar kuning berkisar antara 1,20-1,65 kali berat awal. 

Kapasitas penyerapan air tertinggi adalah 1,65 kali berat awal dihasilkan 

oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan 

konsentrasi tepung bekatul 5%. Kapasitas penyerapan air terendah 

adalah1,20 kali berat awal dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung 

terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 10%. Hasil 

analisa sidik ragam menunjukkan bahwa  perlakuan proporsi pasta ubi jalar 

dan tepung terigu serta konsentrasi tepung bekatul memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (α=0,01), sedangkan kombinasi kedua perlakuan 

tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata (Lampiran 4d). Rerata 

kapasitas penyerapan air akibat proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dapat 

dilihat pada Tabel 4.15. Rerata kapasitas penyerapan air akibat konsentrasi 

tepung bekatul dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

 
Tabel 4.15 Rerata Nilai Kapasitas Penyerapan Air Mi Kering Ubi Jalar 

Kuning Akibat Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu  

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu (%) Rerata (kali berat awal) BNT 1% 

60:40 1,30
a 0,123 

70:30 1,39
ab 

 
80:20 1,50

b 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 
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     Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (70%:30% dibandingkan 60%:40% dan 80%:20%) tidak 

memberikan hasil yang berbeda sangat nyata. Sedangkan perlakuan 

proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40% dibandingkan 80%:20%) 

memberikan hasil yang berbeda sangat nyata (α=0,01). Proporsi pasta ubi 

jalar dari 60% menjadi 80% dan tepung terigu dari 40% menjadi 20% dapat 

meningkatkan kapasitas penyerapan air yang sangat signifikan dari 1,30 

menjadi 1,50 kali berat awal. Hal ini disebabkan oleh fraksi amilosa pasta 

ubi jalar lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. Hal ini didukung oleh 

pendapat Madamba, Bustrillos, dan Pedro (1973) bahwa fraksi amilosa pati 

ubi jalar terdiri dari 30-40%, sedangkan fraksi amilosa tepung terigu adalah 

19-26% (Putra, 2006). Amilosa bersifat hidrofilik karena memiliki gugus 

hidroksil (Dumitriu, 2005). Oleh karena itu kapasitas penyerapan air mi 

kering ubi jalar kuning mengalami peningkatan dengan semakin tingginya 

proporsi pasta ubi jalar dan semakin rendahnya proporsi tepung terigu.  

 
 

Tabel 4.16 Rerata Nilai Kapasitas Penyerapan Air Mi Kering Ubi Jalar 
Kuning Akibat Penambahan Tepung Bekatul  

Konsentrasi Tepung Bekatul (%) Rerata (kali berat awal) BNT 1% 

5% 1,48
b 0,123 

7,5% 1,39
ab 

 
10% 1,32

a 

 
Keterangan: Rerata yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

berbeda sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 
     Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui perlakuan konsentrasi tepung 

bekatul 7,5% dibandingkan 5% dan 10% tidak memberikan hasil yang 

berbeda sangat nyata. Sedangkan perlakuan konsentrasi tepung bekatul 

5% dibandingkan 10% memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(α=0,01). Konsentrasi tepung bekatul dari 5% menjadi 10% dapat 

menurunkan kapasitas penyerapan air yang sangat signifikan dari 1,48 

menjadi 1,32 kali berat awal. Hal ini disebabkan oleh fraksi amilosa tepung 

bekatul yang sangat rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Wanyo, 

Chomnawang, dan Siriamornpun (2009) bahwa tepung bekatul memiliki 

fraksi amilosa sebesar 3,63%. Sedangkan amilosa bersifat hidrofilik karena 

memiliki gugus hidroksil (Dumitriu, 2005). Oleh karena itu kapasitas 
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penyerapan air mi kering ubi jalar kuning mengalami penurunan dengan 

semakin tingginya konsentrasi tepung bekatul. 

 
4.4 Karakteristik Sensori Mi Kering Ubi Jalar 

 
     Penerimaan konsumen terhadap mi kering ubi jalar diuji menggunakan 

uji hedonik dengan skala 1 (sangat tidak suka) – 5 (sangat suka). Jumlah 

panelis pada uji hedonik adalah 40 panelis tidak terlatih. Parameter yang 

diuji untuk mi kering adalah warna, aroma, kekeringan, dan tensile 

strength. Sedangkan parameter yang diuji untuk mi kering masak adalah 

warna, aroma, tekstur, dan rasa.   

 
4.4.1 Mi Kering 

 
4.4.1.1 Warna 
 

     Warna adalah salah satu sifat produk pangan yang memberikan kesan 

psikologi akibat sinar yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh retina 

mata. Diagram rerata kesukaan panelis terhadap warna mi kering ubi jalar 

akibat pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung 

terigu dan tepung bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

Gambar 4.11 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Warna Mi 
Kering Ubi Jalar Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan 
Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung 
Bekatul 

 
 
     Berdasarkan Gambar 4.11 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap warna mi kering ubi jalar kuning berkisar antara 2,28 (tidak suka) 

sampai dengan 4,00 (suka), sedangkan mi kontrol adalah 4,35 (suka). 
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Kesukaan tertinggi adalah 4,00 (suka) dihasilkan oleh proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 5%. Kesukaan terendah adalah 2,28 (tidak suka) dihasilkan oleh 

proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan 

konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil Uji Friedman menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) dari masing-masing 

perlakuan (Lampiran 6a). Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna mi 

kering ubi jalar akibat kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dan penambahan tepung bekatul dapat dilihat pada 

Tabel 4.17. 

 
 
Tabel 4.17 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Warna Mi Kering Ubi 

Jalar Akibat Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta Ubi 
Jalar:Tepung Terigu dan Penambahan Tepung Bekatul 

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan 
Konsentrasi Tepung Bekatul (%) 

Rerata  Total R 
z √bk 

(k+1)/6 
1% 

60:40 dan 5 4 
117

b
 85,49 

60:40 dan 7,5 3,3 
144

b
  

60:40 dan 10 3,28 147
b
  

70:30 dan 5 3,08 194
b
  

70:30 dan 7,5 2,9 
204

b
  

70:30 dan 10 2,8 
223

a
  

80:20 dan 5 2,28 
239

a
  

80:20 dan 7,5 2,45 
247

a
  

80:20 dan 10 2,43 
287

a
  

Keterangan: Total R yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan pada 

Uji Lanjut Friedman (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui penilaian kesukaan panelis 

terhadap warna mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 

2,28-2,43 (tidak suka) pada perlakuan proporsi pasta ubi jalar:terigu 

(70%:30%) dan konsentrasi tepung bekatul (10%) serta proporsi pasta ubi 

jalar:terigu (80%:20%) dan konsentrasi tepung bekatul (5%,7,5%,10%). Hal 

ini dapat disebabkan oleh warna mi menjadi coklat akibat semakin 

tingginya proporsi pasta ubi jalar dan semakin rendahnya proporsi tepung 

terigu serta semakin tingginya konsentrasi tepung bekatul, sehingga 

mempengaruhi terbentuknya reaksi Maillard saat proses pengeringan 
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dengan suhu 60º-70ºC selama 4 jam. Hal ini didukung oleh pendapat 

Bradbury dan Holloway (1988b) bahwa ubi jalar yang telah dimasak akan 

mengalami peningkatan maltosa secara signifikan akibat hidrolisis pati. 

Tepung bekatul memiliki kadar protein yang tinggi yaitu sebesar 12,39%. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard adalah gula reduksi 

(glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa), protein, suhu tinggi, bahan dengan 

pH tinggi, dan hilangnya air melalui penguapan atau suhu tinggi (Brown, 

2011). Reaksi Maillard menghasilkan senyawa melanoidin yang merupakan 

pigmen coklat (Makfoeld, dkk., 2002).  

 
 
4.4.1.2 Aroma 
 

     Aroma dapat diterima oleh indra pembau saat terdapat senyawa volatil 

yang diterima oleh epitel olfaktori melalui udara. Diagram rerata kesukaan 

panelis terhadap aroma mi kering ubi jalar akibat pengaruh kombinasi 

perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul 

dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Mi 
Kering Ubi Jalar Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan 
Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung 
Bekatul 

 
 
     Berdasarkan Gambar 4.12 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap aroma mi kering ubi jalar kuning berkisar antara 2,85 (tidak suka) 

sampai dengan 4,02 (suka), sedangkan mi kontrol adalah 3,30 (netral). 

Kesukaan tertinggi adalah 4,02 (suka) dihasilkan oleh proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung 
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bekatul 5%. Kesukaan terendah adalah 2,85 (tidak suka) dihasilkan oleh 

proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan 

konsentrasi tepung bekatul 10%. Hasil Uji Friedman menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) dari masing-masing 

perlakuan (Lampiran 6b). Rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma mi 

kering ubi jalar akibat kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dan penambahan tepung bekatul dapat dilihat pada 

Tabel 4.18. 

 
 
Tabel 4.18 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Mi Kering Ubi 

Jalar Akibat Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta Ubi 
Jalar:Tepung Terigu dan Penambahan Tepung Bekatul 

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan 
Konsentrasi Tepung Bekatul (%) 

Rerata  Total R 
z √bk 

(k+1)/6 
1%  

60:40 dan 5 4,03 
146

b
 85,49 

60:40 dan 7,5 3,45 
176,5

a
  

60:40 dan 10 3,35 182,5
a
  

70:30 dan 5 3,20 189
a
  

70:30 dan 7,5 3,30 
194

a
  

70:30 dan 10 3,20 
204

a
  

80:20 dan 5 3,08 
207,5

a
  

80:20 dan 7,5 3,10 
222,5

a
  

80:20 dan 10 2,85 
278

a
  

Keterangan: Total R yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan pada 

Uji Lanjut Friedman (α=0,01) 

 

 

     Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui penilaian kesukaan panelis 

terhadap aroma mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 

2,85-3,45 (tidak suka sampai netral) pada perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:terigu (60%:40%) dan konsentrasi tepung bekatul (7,5%;10%) serta 

proporsi pasta ubi jalar:terigu (70%:30%;80%:20%) dan konsentrasi tepung 

bekatul (5%;7,5%;0%). Hal ini dapat disebabkan oleh semakin tingginya 

proporsi tepung bekatul sehingga aroma mi kering menjadi tidak disukai. 

Hal ini didukung oleh pendapat Shahidi dan Naczk (2004) bahwa senyawa 

volatil bekatul diantaranya alkohol, senyawa karbonil, asam karboksilat dan 
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fenol. Jenis fenol yang telah diidentifikasi adalah 4-vinylphenol, 4-

vinylguaiacol, guaiacol, phenol, o-cresol, p-cresol, dan 3,5-xylenol.    

 

 

4.4.1.3 Kekeringan 
 

     Kekeringan menunjukkan rendahnya kadar air yang dimiliki oleh mi 

kering ubi jalar dan dirasakan oleh indra peraba (kulit). Diagram rerata 

kesukaan panelis terhadap kekeringan mi kering ubi jalar akibat pengaruh 

kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

tepung bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

Gambar 4.13 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Kekeringan 
Mi Kering Ubi Jalar Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan 
Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung 
Bekatul 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.13 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap kekeringan mi kering ubi jalar kuning berkisar antara 2,25 (tidak 

suka) sampai dengan 4,00 (suka), sedangkan mi kontrol adalah 3,85 

(suka). Kesukaan tertinggi adalah 4,00 (suka) dihasilkan oleh proporsi 

pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi 

tepung bekatul 7,5%. Kesukaan terendah adalah 2,25 (tidak suka) 

dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil Uji Friedman 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) dari 

masing-masing perlakuan (Lampiran 6c). Rerata nilai kesukaan panelis 

terhadap kekeringan mi kering ubi jalar akibat kombinasi perlakuan antara 
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proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan penambahan tepung bekatul 

dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

 
 
Tabel 4.19 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Kekeringan Mi 

Kering Ubi Jalar Akibat Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Penambahan Tepung 
Bekatul 

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan 
Konsentrasi Tepung Bekatul (%) 

Rerata  Total R 
z √bk 

(k+1)/6 
1%  

60:40 dan 5 3,85 
121

b
 85,49 

60:40 dan 7,5 4,00 
141,5

b
  

60:40 dan 10 3,23 142,5
b
  

70:30 dan 5 3,28 192
b
  

70:30 dan 7,5 3,05 
205,5

a
  

70:30 dan 10 2,98 
216

a
  

80:20 dan 5 2,25 
222

a
  

80:20 dan 7,5 2,53 
281

a
  

80:20 dan 10 2,55 
290

a
  

Keterangan: Total R yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan pada 

Uji Lanjut Friedman (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui penilaian kesukaan panelis 

terhadap kekeringan mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 

2,25-3,05 (tidak suka sampai netral) pada perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:terigu (70%:30%) dan konsentrasi tepung bekatul (7,5%;10%) serta 

proporsi pasta ubi jalar:terigu (80%:20%) dan konsentrasi tepung bekatul 

(5%;7,5%;0%). Hal ini dapat disebabkan oleh semakin tingginya proporsi 

pasta ubi jalar menyebabkan kadar air dalam bahan menjadi tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis, pasta ubi jalar memiliki kadar air sebesar 

65,75%.   

 
4.4.1.4 Tensile Strength 
 

     Tensile strength menunjukkan gaya maksimal yang diperlukan untuk 

memutuskan mi dan dipatahkan secara manual yaitu menggunakan jari. 

Diagram rerata kesukaan panelis terhadap tensile strength mi kering ubi 

jalar akibat pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dan tepung bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Tensile 
Strength Mi Kering Ubi Jalar Akibat Pengaruh Kombinasi 

Perlakuan Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu 
dan Tepung Bekatul 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.14 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap tensile strength mi kering ubi jalar kuning berkisar antara 2,00 

(tidak suka) sampai dengan 4,05 (suka), sedangkan mi kontrol adalah 4,30 

(suka). Kesukaan tertinggi adalah 4,05 (suka) dihasilkan oleh proporsi 

pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi 

tepung bekatul 5%. Kesukaan terendah adalah 2,00 (tidak suka) dihasilkan 

oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan 

konsentrasi tepung bekatul 5%. Hasil Uji Friedman menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) dari masing-masing 

perlakuan (Lampiran 6d). Rerata nilai kesukaan panelis terhadap tensile 

strength mi kering ubi jalar akibat kombinasi perlakuan antara proporsi 

pasta ubi jalar:tepung terigu dan penambahan tepung bekatul dapat dilihat 

pada Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Tensile Strength Mi 
Kering Ubi Jalar Akibat Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 
Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Penambahan Tepung 
Bekatul 

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan 
Konsentrasi Tepung Bekatul (%) 

Rerata  Total R 
z √bk 

(k+1)/6 
1%  

60:40 dan 5 4,05 101,5
b
 85,49 

60:40 dan 7,5 3,45 104
b
  

60:40 dan 10 3,20 143
b
  

70:30 dan 5 3,43 205
b
  

70:30 dan 7,5 3,15 222
b
  

70:30 dan 10 2,98 225
b
  

80:20 dan 5 2,00 249
a
  

80:20 dan 7,5 2,08 251,5
a
  

80:20 dan 10 2,48 299
a
  

Keterangan: Total R yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan pada 

Uji Lanjut Friedman (α=0,01) 

 
 

     Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui penilaian kesukaan panelis 

terhadap tensile strength mengalami penurunan yang sangat signifikan 

menjadi 2,00-2,48 (tidak suka) pada perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:terigu (80%:20%) dan konsentrasi tepung bekatul (5%;7,5%;10%). Hal 

ini dapat disebabkan oleh semakin rendahnya proporsi tepung terigu 

sehingga mi kering lebih mudah untuk dipatahkan. Hal ini didukung oleh 

pendapat Hoseney (1994) bahwa semakin tinggi kadar protein maka 

semakin panjang ikatan peptida sehingga energi yang dibutuhkan untuk 

memutuskan ikatan tersebut juga lebih besar.   

 
4.4.2 Mi Kering Masak 

 
4.4.2.1 Warna 

 

     Warna merupakan salah satu sifat produk pangan yang berasal dari 

sinar yang dipantulkan oleh produk sehingga ditangkap oleh retina mata 

dan memberikan kesan psikologi. Diagram rerata kesukaan panelis 

terhadap warna mi kering masak akibat pengaruh kombinasi perlakuan 

antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul dapat 

dilihat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Warna Mi Kering 

Masak Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi 

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung Bekatul 

 

 

     Berdasarkan Gambar 4.15 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap warna mi kering masak berkisar antara 1,93 (sangat tidak suka) 

sampai dengan 2,85 (tidak suka), sedangkan mi kontrol adalah 4,375 

(suka). Kesukaan tertinggi adalah 2,85 (tidak suka) dihasilkan oleh proporsi 

pasta ubi jalar:tepung terigu (70%:30%) dan penambahan konsentrasi 

tepung bekatul 5%. Kesukaan terendah adalah 1,93 (sangat tidak suka) 

dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (70%:30%) dan 

penambahan konsentrasi tepung bekatul 7,5%. Hasil Uji Friedman 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) dari 

masing-masing perlakuan (Lampiran 6e). Rerata nilai kesukaan panelis 

terhadap warna mi kering masak akibat kombinasi perlakuan antara 

proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan penambahan tepung bekatul 

dapat dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21 Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Warna Mi Kering 
Masak Akibat Kombinasi Perlakuan Antara Proporsi Pasta Ubi 
Jalar:Tepung Terigu dan Penambahan Tepung Bekatul 

Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan 
Konsentrasi Tepung Bekatul (%) 

Rerata  Total R 
z √bk 

(k+1)/6 
1%  

60:40 dan 5 2,8 135,5
b
 85,49 

60:40 dan 7,5 2,75 
159,5

b
  

60:40 dan 10 2,3 162
a
  

70:30 dan 5 2,85 180,5
b
  

70:30 dan 7,5 1,93 
188

a
  

70:30 dan 10 2,13 
234,5

a
  

80:20 dan 5 2,15 
245

a
  

80:20 dan 7,5 2,68 
246

b
  

80:20 dan 10 2,35 
254

a
  

Keterangan: Total R yang didampingi notasi yang berbeda menunjukkan 

terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan pada 

Uji Lanjut Friedman (α=0,01) 

 

 

     Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui penilaian kesukaan panelis 

terhadap warna mengalami penurunan yang sangat signifikan pada 

perlakuan proporsi pasta ubi jalar:terigu (60%:40%) dan konsentrasi tepung 

bekatul (10%), proporsi pasta ubi jalar:terigu (70%:30%) dan konsentrasi 

tepung bekatul (7,5%,10%), serta proporsi pasta ubi jalar:terigu (80%:20%) 

dan konsentrasi tepung bekatul (5%,10%). Hal ini dapat disebabkan oleh 

warna mi setelah dimasak menjadi coklat akibat terbentuknya reaksi 

Maillard serta semakin tinggi proporsi pasta ubi jalar dan konsentrasi 

tepung bekatul. Hal ini didukung oleh pendapat Bradbury dan Holloway 

(1988b) bahwa ubi jalar yang telah dimasak akan mengalami peningkatan 

maltosa secara signifikan akibat hidrolisis pati. Tepung bekatul memiliki 

kadar protein yang tinggi yaitu sebesar 12,39%. Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi reaksi Maillard adalah gula reduksi (glukosa, fruktosa, 

laktosa, maltosa), protein, suhu tinggi, bahan dengan pH tinggi, dan 

hilangnya air melalui penguapan atau suhu tinggi (Brown, 2011). Reaksi 

Maillard menghasilkan senyawa melanoidin yang merupakan pigmen coklat 

(Makfoeld, dkk., 2002).  
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4.4.2.2 Aroma 

 

          Aroma berasal dari senyawa volatil yang diterima oleh epitel olfaktori 

pada indra pembau melalui udara. Diagram rerata kesukaan panelis 

terhadap aroma mi kering masak akibat pengaruh kombinasi perlakuan 

antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul dapat 

dilihat pada Gambar 4.16. 

Gambar 4.16 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Mi 

Kering Masak Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan 

Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung 

Bekatul 

 

 

     Berdasarkan Gambar 4.16 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap aroma mi kering masak berkisar antara 2,78 (tidak suka) sampai 

dengan 3,08 (netral), sedangkan mi kontrol adalah 3,38 (netral). Kesukaan 

tertinggi adalah 3,08 (netral) dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung 

terigu (70%:30%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 5%. 

Kesukaan terendah adalah 2,78 (tidak suka) dihasilkan oleh proporsi pasta 

ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 5%. Hasil Uji Friedman menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang nyata dari masing-masing perlakuan (Lampiran 6f).  
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4.4.2.3 Tekstur 

 

     Tekstur dapat diketahui saat proses pengunyahan makanan di dalam 

indra perasa (mulut). Diagram rerata kesukaan panelis terhadap tekstur mi 

kering masak akibat pengaruh kombinasi perlakuan antara proporsi pasta 

ubi jalar:tepung terigu dan tepung bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

Gambar 4.17 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur Mi 

Kering Masak Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan 

Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung 

Bekatul 

 

 

     Berdasarkan Gambar 4.17 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap tekstur mi kering masak berkisar antara 2,48 (tidak suka) sampai 

dengan 2,88 (tidak suka), sedangkan mi kontrol adalah 3,38 (netral). 

Kesukaan tertinggi adalah 2,88 (tidak suka) dihasilkan oleh proporsi pasta 

ubi jalar:tepung terigu (80%:20%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 10%. Kesukaan terendah adalah 2,48 (tidak suka) dihasilkan oleh 

proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan 

konsentrasi tepung bekatul 7,5%. Hasil Uji Friedman menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang nyata dari masing-masing perlakuan 

(Lampiran 6g).  
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4.4.2.4 Rasa 

 

     Rasa adalah sensasi yang diberikan oleh otak akibat adanya kombinasi 

senyawa volatil dan nonvolatil dalam indra perasa (mulut). Diagram rerata 

kesukaan panelis terhadap rasa mi kering masak akibat pengaruh 

kombinasi perlakuan antara proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

tepung bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

Gambar 4.18 Diagram Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Mi 

Kering Masak Akibat Pengaruh Kombinasi Perlakuan 

Antara Proporsi Pasta Ubi Jalar:Tepung Terigu dan Tepung 

Bekatul 

 

     Berdasarkan Gambar 4.18 dapat diketahui rerata kesukaan panelis 

terhadap rasa mi kering masak berkisar antara 2,85 (tidak suka) sampai 

dengan 3,1 (netral), sedangkan mi kontrol adalah 3,48 (netral). Kesukaan 

tertinggi adalah 3,1 (netral) dihasilkan oleh proporsi pasta ubi jalar:tepung 

terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung bekatul 7,5%. 

Kesukaan terendah adalah 2,85 (tidak suka) dihasilkan oleh proporsi pasta 

ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan penambahan konsentrasi tepung 

bekatul 5%. Hasil Uji Friedman menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang nyata dari masing-masing perlakuan (Lampiran 6h).  

 
 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 
     Penentuan perlakuan terbaik dari perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu dan konsentrasi tepung bekatul terhadap mi kering 

berdasarkan pada metode Indeks Efektivitas. Metode tersebut terdiri dari 

beberapa tahap yaitu penentuan bobot pada setiap parameter, penentuan 
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nilai efektivitas dan nilai produk, dan penjumlahan nilai produk pada setiap 

parameter sehingga diperoleh perlakuan terbaik. Parameter yang 

digunakan adalah parameter kimia, fisik, dan organoleptik. Parameter kimia 

meliputi kadar air, kadar protein, kadar abu, dan kadar karbohidrat. 

Parameter fisik meliputi warna, tensile strength, waktu masak optimum, dan 

kapasitas penyerapan air. Sedangkan parameter organoleptik meliputi 

warna, aroma, rasa, dan tekstur. Perlakuan yang memiliki nilai produk 

tertinggi dianggap sebagai nilai perlakuan terbaik karena nilai tersebut 

diperoleh dengan mempertimbangkan semua variabel yang berperan 

dalalm penentuan produk. Hasil perhitungan pemilihan perlakuan terbaik 

dapat dilihat pada Lampiran 7,8,9, dan 10.  

 
4.5.1 Karakteristik Kimia dan Fisik Mi Kering Ubi Jalar Perlakuan Terbaik 

 
    Berdasarkan metode Indeks Efektivitas diperoleh mi kering terbaik yaitu 

perlakuan proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (60%:40%) dan konsentrasi 

tepung bekatul (5%). Hasil perbandingan mi kering ubi jalar terbaik 

berdasarkan parameter kimia dan fisik terhadap mi kering kontrol dapat 

dilihat pada Tabel 4,22. 

 
Tabel 4.22 Hasil Perbandingan Mi Kering Ubi Jalar Terbaik Parameter 

Kimia dan Fisik Terhadap Mi Kering Kontrol 

Parameter 
Perlakuan 

Terbaik 
Kontrol 

Uji t  

Notasi t 
hitung 

t tabel 
1% 

 

Kadar Air (%) 6,15 9,53 64,58 63,657   **  

Kadar Karbohidrat (%) 81,12 78,09 7,33    tn  

Kadar Lemak (%) 1,01 0,32 19,73    tn  

Kadar Protein (%) 7,45 9,72 121,95    **  

Kadar Abu (%) 4,27 2,34 5,12    tn  

Warna : 
  

      

L + 57,30 + 67,5 1,35    tn  

a* + 14,97 + 12,52 45,44    tn  

b* + 21,73 + 26,09 7,15    tn  

Tensile Strength (N) 2,43 1,57 3,59    tn  

Waktu Masak 
Optimum (Menit) 

3,47 3,58 
2,19    tn   

Kapasitas Penyerapan 
Air (x) 

1,35 x 1,37 x 
2,65    tn   

Keterangan :  
** = berpengaruh sangat nyata (α=0,01); tn = tidak berpengaruh nyata  
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     Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa kadar air mi perlakuan 

terbaik lebih rendah dibandingkan mi kontrol. Kadar karbohidrat mi 

perlakuan terbaik lebih tinggi dibandingkan mi kontrol. Hal ini disebabkan 

oleh adanya pasta ubi jalar yang mengandung karbohidrat cukup tinggi 

pada basis kering. Menurut pendapat Bradbury dan Holloway (1988b), 

karbohidrat merupakan nutrisi terbanyak dalam ubi jalar dengan jumlah ± 

80-90% dari total basis kering. Sedangkan tepung terigu pada penelitian ini 

memiliki kadar karbohidrat 75,8%. 

     Kadar lemak mi perlakuan terbaik lebih tinggi dibandingkan mi kontrol. 

Hal ini disebabkan oleh penambahan tepung bekatul yang memiliki kadar 

lemak cukup tinggi yaitu 15,91%. Kadar protein mi perlakuan terbaik lebih 

rendah dibandingkan mi kontrol. Hal ini disebabkan oleh adanya substitusi 

tepung terigu oleh pasta ubi jalar dan tepung bekatul serta semakin 

menurun proporsi tepung terigu. Sedangkan mi kontrol berbahan baku 

utama tepung terigu.  

     Kadar abu mi perlakuan terbaik lebih tinggi dibandingkan mi kontrol. Hal 

ini dapat disebabkan oleh adanya penambahan tepung bekatul dengan 

kadar abu cukup tinggi yaitu 8,50%. Menurut Damayanthi dan Listyorini 

(2006), tingginya kadar abu menunjukkan banyaknya kandungan mineral 

dalam tepung bekatul.  

     Tingkat kecerahan mi perlakuan terbaik lebih rendah dibandingkan mi 

kontrol. Hal ini disebabkan oleh reaksi Maillard yang terjadi antara gula 

reduksi pasta ubi jalar dan asam amino tepung terigu atau tepung bekatul 

sehingga menghasilkan pigmen coklat. Menurut pendapat Brown (2011), 

salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi Maillard adalah 

suhu tinggi. Warna kemerahan mi perlakuan terbaik lebih tinggi 

dibandingkan mi kontrol, sedangkan warna kekuningannya lebih rendah 

dibandingkan mi kontrol. 

     Tensile strength mi perlakuan terbaik lebih tinggi dibandingkan mi 

kontrol. Waktu masak optimum mi perlakuan terbaik lebih cepat 

dibandingkan mi kontrol. Hal ini dapat disebabkan oleh proporsi tepung 

terigu yang berkurang dengan adanya pasta ubi jalar. Hal ini didukung oleh 

pendapat Park dan Baik (2004) bahwa semakin tinggi protein maka waktu 

optimum pemasakan semakin lama. Kapasitas penyerapan air mi 

perlakuan terbaik lebih rendah dibandingkan mi kontrol. 
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4.5.2 Karakteristik Sensori Mi Kering Ubi Jalar Perlakuan Terbaik 
 
     Berdasarkan metode Indeks Efektivitas, karakteristik sensori terbaik 

yaitu mi kering dengan perlakuan proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu 

(70%:30%) dan konsentrasi tepung bekatul (5%). Hasil perbandingan mi 

kering ubi jalar terbaik berdasarkan parameter organoleptik terhadap mi 

kering kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

 
Tabel 4.23 Hasil Perbandingan Mi Kering Ubi Jalar Terbaik Parameter 

Organoleptik Terhadap Mi Kering Kontrol 

Parameter 
Perlakuan 

Terbaik 
Kontrol 

Uji t Notasi 

t hitung 
t tabel 

5% 
  

Warna 2,85 4,38   2,252  2,025 * 

Aroma 3,08 3,38   1,352   tn 

Rasa 3,05 3,48   1,459   tn 

Tekstur  2,73 3,38   1,524   tn 

Keterangan :  
* = berpengaruh sangat nyata (α=0,05); tn = tidak berpengaruh nyata  

 

 

     Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa nilai organoleptik 

terhadap warna mi perlakuan terbaik tidak disukai oleh para panelis, 

sedangkan mi kontrol cenderung disukai. Hal ini disebabkan oleh warna 

coklat pada mi perlakuan terbaik dan diduga karena adanya penambahan 

tepung bekatul. Nilai organoleptik aroma dan rasa mi perlakuan terbaik 

dengan mi kontrol cenderung netral, namun mi perlakuan terbaik lebih 

rendah dibandingkan kontrol. Tekstur mi perlakuan terbaik cenderung tidak 

disukai oleh panelis, sedangkan nilai organoleptik mi kontrol cenderung 

netral. 
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V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 

     Perlakuan proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu berpengaruh sangat 

nyata terhadap kadar air, karbohidrat, lemak, protein, nilai kecerahan, 

warna kemerahan, warna kekuningan, waktu masak optimum, dan 

kapasitas penyerapan air. Sedangkan konsentrasi tepung bekatul 

berpengaruh sangat nyata terhadap kadar karbohidrat, lemak, protein, abu, 

nilai kecerahan, waktu masak optimum, dan kapasitas penyerapan air. 

     Mi perlakuan terbaik diperoleh dari perlakuan proporsi pasta ubi 

jalar:tepung terigu (60%:40%) dan konsentrasi tepung bekatul 5%. 

Karakteristik kimia dan fisik mi perlakuan terbaik adalah kadar air 6,15%, 

kadar lemak 1,01%, kadar protein 7,45%, kadar abu 4,27%, tingkat 

kecerahan 57,30, warna kemerahan 14,97, warna kekuningan 21,73, 

tensile strength 2,43, waktu masak optimum 3,47 menit, dan kapasitas 

penyerapan air 1,35 kali berat awal. Sedangkan nilai sensori terbaik 

diperoleh dari perlakuan proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu (70%:30%) 

dan konsentrasi bekatul 5%. Karakteristik sensori mi perlakuan terbaik 

terhadap warna 2,85 (tidak disukai), aroma 3,08 (netral), rasa 3,05 (netral), 

dan tekstur 2,73 (tidak disukai).    

 

5.2  Saran 

 

     Mi kering ubi jalar menghasilkan kadar abu yang tinggi, kadar protein 

yang hampir memenuhi standar, warna yang lebih gelap dan after taste 

dibandingkan mi kontrol. Oleh karena itu perlu adanya optimasi proses 

pembuatan mi kering maupun proporsi pasta ubi jalar:tepung terigu dan 

konsentrasi tepung bekatul. Selain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai kadar vitamin dan antioksidan mi kering ubi jalar. 

 

 

 

 

 

 


