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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mi kering merupakan salah satu produk pangan yang banyak disukai oleh masyarakat 

karena sifatnya yang praktis dan mudah untuk dikonsumsi. Berdasarkan data dari 

Creative Data Makes Investigation and Research, diketahui bahwa pada tahun 2013 

produksi mi, termasuk mi kering, di negara Indonesia telah mencapai 2 juta ton. 

Tingginya angka produksi mi ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk 

yang menjadikan produk mi sebagai bahan pangan pengganti beras. Pada umumnya mi 

kering diolah menggunakan bahan baku tepung terigu yang persediaanya semakin 

menipis seiring dengan meningkatnya permintaan. Sedangkan, Indonesia memiliki 

banyak persediaan produk lokal yang mengandung nilai gizi tinggi dan berpotensi untuk 

dijadikan sebagai bahan baku pembuatan mi kering, yaitu jagung dan singkong. Jagung 

dapat diolah menjadi tepung jagung dengan kandungan serat pangan larut yang tinggi 

dengan indeks glikemik (IG) yang rendah (Suarni & Yasin, 2011). Di sisi lain, singkong 

dapat diolah menjadi tepung mocaf (modified cassava flour) yang memiliki kandungan 

pati dan serat pangan yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan (Helmi et al., 2015).  

 

Terdapat beberapa penelitian yang telah menggunakan tepung dari jagung dan singkong 

sebagai bahan baku mi, seperti mi kering jagung dengan penambahan monogliserida 

(Subarna et al., 2012), mi instan dari tepung jagung dan tepung tapioka (Pato et al., 

2016), dan mi instan berbahan baku tepung terigu dengan substitusi mocaf (Lala et al., 

2013). Dalam upaya meningkatkan kandungan gizi sekaligus memperbaiki penampilan 

mi kering, dapat digunakan sari wortel sebagai pewarna alami. Wortel mengandung 

senyawa betakaroten yang dapat memberi warna jingga pada makanan serta berperan 

sebagai zat antioksidan dalam tubuh. Namun karotenoid ini dapat mengalami kerusakan 

selama proses pemanasan dengan adanya oksigen (Andarwulan & Sutrisno, 1992). 

Sedangkan dalam pengolahan mi kering ini terdapat proses pemanasan, yaitu proses 

pengeringan. Diduga dengan penggunaan suhu pengeringan yang berbeda dapat 

mempengaruhi sifat fisik dan kimia, terutama kadar betakaroten dalam mi kering. Selain 

itu, diduga pula dengan perbedaan konsentrasi sari wortel yang ditambahkan dapat 

mempengaruhi sifat fisik dan kimia mi kering yang dihasilkan. 
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Pada penelitian ini akan dilakukan pengolahan mi kering menggunakan bahan tepung 

jagung, tepung mocaf (modified cassava flour), dan tepung maizena dengan perbedaan 

suhu pengeringan dan konsentrasi sari wortel sebagai pewarna alami. Diharapkan dari 

penelitian ini dapat diketahui pengaruh perbedaan suhu pengeringan dan konsentrasi 

sari wortel terhadap karakteristik fisik dan kimia mi kering non terigu yang dihasilkan.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Mi Kering 

Mi kering merupakan produk pangan berbentuk kering yang terbuat dari tepung terigu, 

baik dengan maupun tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan, dan memiliki bentuk 

khas mi (Rustandi, 2011). Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 8217-2015, 

mi kering tidak hanya dapat dibuat dari tepung terigu saja, melainkan dapat juga diolah 

menggunakan bahan baku tepung lain. Dalam pembuatan mi kering, dapat dilakukan 

proses pragelatinisasi (pengukusan) sebelum mi dikeringkan. Terdapat dua jenis proses 

pengeringan dalam pengolahan mi kering, yaitu penggorengan dan pengeringan. Pada 

metode penggorengan, mi dikeringkan melalui proses penggorengan hingga mampu 

menyerap air mencapai 20%. Sedangkan pada metode pengeringan, mi dikeringan 

dengan menggunakan udara panas. Mi ini memiliki kadar air yang sangat rendah, 

sehingga memiliki umur simpan yang panjang (Rustandi, 2011). 

 

Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan mi kering, yaitu pencampuran, 

pengukusan, pencetakan, dan pengeringan. Bahan baku yang digunakan adalah tepung 

terigu atau tepung lain dengan penambahan sejumlah air. Selain itu digunakan juga 

bahan tambahan untuk membuat mi kering, yaitu garam, bahan  pengembang, air abu, 

bahan pewarna, dan bumbu lain. Pada umumnya dalam pengolahan mi kering dilakukan 

proses pemasakan kemudian dilengkapi dengan penambahan bahan, seperti bumbu, 

minyak, kecap, sayuran kering, dan cabe, sehingga mudah dan cepat untuk dihidangkan 

(Rustandi, 2011). Syarat mutu mi kering berdasarkan SNI nomor 8217-2015 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Mi Kering berdasarkan SNI Nomor 8217-2015 (BSN, 2015) 

No. Kriteria Uji 
Satuan 

Persyaratan  

Penggorengan Pengeringan 

1 Keadaan    

 1.1. Bau - Normal Normal 

 1.2. Rasa - Normal Normal 

 1.3. Warna - Normal Normal 

 1.4. Tekstur - Normal Normal 

2 Kadar air  fraksi massa,% Maks. 8 Maks. 13 

3 Kadar protein fraksi massa,% Maks. 8 Maks. 10 

4 Bilangan asam mg KOH / g 

minyak 

Maks. 2 - 

5 Kadar abu tidak larut 

dalam asam 
fraksi massa,% 

Maks. 0,1 Maks. 0,1 

6 Cemaran logam     

 6.1. Timbal (Pb) mg / kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

 6.2. Kadmium (Cd) mg / kg Maks. 0,2 Maks. 0,2 

 6.3. Timah (Sn) mg / kg Maks. 40,0 Maks. 40,0 

 6.4. Merkuri (Hg) mg / kg Maks. 0,05 Maks. 0,05 

7 Cermaran Arsen (As) mg / kg Maks. 0,5 Maks. 0,5 

8 Cemaran mikroba    

 8.1. Angka lempeng total koloni /g Maks. 1 x 106 Maks. 1 x 106 

 8.2. E. coli APM / g Maks. 10 Maks. 10 

 8.3. S. aureus koloni /g Maks. 1 x 103 Maks. 1 x 103 

 8.4. Bacillus cereus koloni /g Maks. 1 x 103 Maks. 1 x 103 

 8.5. Kapang koloni / g Maks. 1 x 104 Maks. 1 x 104 

9 Dioksinivalenol µg / kg Maks. 750 Maks. 750 

 

1.2.2. Bahan Pembuatan Mi Kering Non Terigu 

1.2.2.1. Tepung Jagung 

Tepung jagung merupakan produk pangan berbentuk butiran halus yang berasal dari 

jagung kering yang telah digiling dan mengalami proses penepungan. Penepungan 

adalah suatu proses penghancuran bahan pangan kering menjadi bentuk butiran yang 

sangat halus dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Tepung jagung ini 

merupakan salah satu bentuk diversifikasi olahan jagung yang dinilai memiliki banyak 

keunggulan. Produk olahan jagung berupa tepung ini menjadi lebih fleksibel untuk 

diolah menjadi berbagai macam makanan. Selain itu, penyimpanan tepung jagung 

sebagai produk kering menjadi lebih mudah dan tahan lama dibandingkan menyimpan 

jagung dalam bentuk segar. Penggunaan tepung jagung juga dapat mempermudah 

proses fortifikasi pada produk pangan atau sebagai suplementasi pada beberapa kasus 

defisiensi zat gizi tertentu (Aini, 2013).  
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Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3727-1995 diketahui bahwa syarat 

mutu tepung jagung yang baik yaitu memiliki bau, warna, dan aroma yang normal. 

Menurut Aini (2013), proses pembuatan tepung jagung dapat dilakukan dengan dua 

metode, yaitu penggilingan kering dan penggilingan basah. Pada proses penggilingan 

basah, biji jagung direndam dalam waktu yang lama sebelum diolah, sedangkan pada 

proses penggilingan kering tidak dilakukan perendaman biji jagung. Selanjutnya produk 

yang dihasilkan pada proses penggilingan kering adalah tepung dan grits jagung. 

Sedangkan produk yang dihasilkan dari penggilingan basah adalah pati jagung.  

 

Pada pengolahan tepung jagung dilakukan proses penggilingan kering. Berdasarkan 

Hansen danVan der Sluis dalam Aini (2013), terdapat tiga metode proses penggilingan 

kering, yaitu proses degermining tempering, stone-ground process (nondegerming), dan 

pemasakan secara basa (nixtamalization). Metode yang berbeda akan menghasilkan sifat 

dan nilai gizi yang berbeda pada tepung. Dari ketiga metode tersebut, proses 

degermining tempering paling banyak dilakukan karena dapat menghasilkan tepung 

jagung dengan kualitas paling baik dan paling halus. Metode ini dilakukan dengan cara 

pemisahan endosperma jagung kemudian dilanjutkan proses penggilingan, pengeringan, 

dan pengayakan. 

 

Dalam proses penggilingan kering, tahap pertama adalah melakukan sortasi jagung yang 

memiliki kualitas baik dari biji jagung berkualitas rendah dan kotoran atau bahan lain 

yang dapat mengganggu selama proses pengolahan. Selanjutnya dilakukan pengeringan 

biji jagung di bawah sinar matahari hingga biji berwarna kuning tua. Setelah biji jagung 

kering, dilakukan proses pemisahan kulit, lembaga, dan tip cap dari endosperma jagung 

dengan cara penyosohan atau penggilingan. Lembaga perlu dihilangkan karena 

mengandung banyak lemak yang dapat menyebabkan tepung menjadi mudah 

teroksidasi. Sedangkan tip cap perlu dihilangkan karena dapat menyebabkan timbulnya 

butiran hitam pada tepung dan membuat tekstur tepung menjadi kasar. Selain itu, kulit 

juga perlu dipisahkan dari endosperma karena mengandung serat yang cenderung tinggi, 

sehingga menyebabkan tepung yang dihasilkan memiliki tekstur yang kasar. Tahap 

selanjutnya adalah proses penggilingan menggunakan alat penghancur dan penggilas 

(grinder and ultra fine grinder) hingga diperoleh tepung jagung yang halus. Tepung 
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yang dihasilkan kemudian diayak menggunakan mesin pengayak bertingkat, sehingga 

diperoleh tepung jagung dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Semua tepung 

hasil pengayakan dengan ukuran yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk berbagai 

aplikasi pengolahan pangan. Berdasarkan penelitian, pati merupakan komponen 

tertinggi yang terkandung dalam tepung jagung (Aini, 2013). 

 

1.2.2.2. Tepung Maizena 

Tepung maizena merupakan pati yang dihasilkan dari proses penggilingan basah biji 

jagung melalui pemisahan komponen non pati, seperti protein, lemak, dan serat kasar. 

Pada proses penggilingan basah, dilakukan tahap pembersihan biji jagung dari 

kontaminan, perendaman biji dalam air dengan penambahan SO2 untuk melepaskan 

granula pati, penggilingan kasar biji jagung untuk memisahkan lembaga, penggilingan 

halus dan penyaringan untuk memisahkan komponen serat dari gluten dan pati, 

pemisahan pati dari gluten berdasarkan berat jenis, pemurnian pati, dan perlakuan akhir 

pada pati. Dari penggilingan basah ini diperoleh hasil pati, serat, protein, dan lembaga 

(Aini, 2013). 

 

Pati jagung memiliki kandungan yang berbeda dengan tepung jagung. Tepung jagung 

mengandung komponen kimia yang lebih lengkap daripada pati jagung, terutama pada 

kandungan lemak, protein, dan kadar abu. Pati jagung telah mengalami proses 

pencucian sehingga sebagian kandungan kimia di dalamnya menjadi hilang. Komponen 

utama yang terkandung dalam pati jagung, yaitu amilosa (12-30%), amilopektin (75-

80%), dan bahan antara (5-10%), seperti lemak dan protein. Jenis dan struktur bahan 

antara tersebut berbeda-beda dalam setiap sumber pati. Hal ini tergantung pada sifat 

botani sumber pati, dimana pati yang terkandung dalam biji-bijian memiliki bahan 

antara yang lebih tinggi daripada pati dalam umbi dan batang (Aini, 2013). 

 

1.2.2.3. Tepung Mocaf (modified cassava flour) 

Tepung mocaf merupakan produk tepung yang berasal dari singkong atau ubi kayu yang 

telah dimodifikasi melalui proses fermentasi. Proses modifikasi sel singkong hingga 

menjadi tepung mocaf ini dilakukan oleh mikroorganisme bakteri asam laktat (BAL). 

Selama fermentasi berlangsung, bakteri asam laktat akan tumbuh dan menghasilkan 
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enzim selulolitik dan enzim pektinolitik yang dapat merusak dinding sel singkong. Hal 

ini menyebabkan terjadinya pelepasan granula pati dalam singkong. Selanjutnya granula 

pati akan terhidrolisis oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat membentuk 

gula sederhana yang kemudian akan diubah menjadi senyawa asam organik, seperti 

asam laktat (Kurniati et al., 2012). 

 

Pengolahan tepung mocaf  hampir sama dengan pembuatan tepung tapioka atau tepung 

ubi kayu secara konvensional dengan penambahan tahap fermentasi. Proses pengolahan 

tepung mocaf  ini diawali dengan sortasi ubi kayu meliputi jenis, waktu penyimpanan 

dari panen hingga kedatangan, dan ukurannya. Ubi kayu yang digunakan harus 

berkualitas baik, sedangkan ubi kayu yang busuk atau tampak kebiruan harus dibuang. 

Tahap selanjutnya adalah mengupas kulit ubi kayu, mencuci ubi kayu hingga bersih 

untuk menghilangan senyawa asam sianida, dan memotong ubi kayu menggunakan 

mesin slicing hingga diperoleh ukuran yang lebih tipis (0,2-0,3 cm). Potongan ubi yang 

terlalu tebal akan memperlama proses pengeringan, sehingga meningkatkan potensi 

kerusakan akibat pertumbuhan jamur di permukaan. Selanjutnya dilakukan proses 

fermentasi dengan merendam potong ubi kayu dengan bakteri asam laktat selama kurun 

waktu 30 jam. Bibit bakteri asam laktat ini harus sebanyak 10-20% dari volume air dan 

potongan ubi kayu. Setelah itu ubi kayu dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sifat 

asam yang dihasilkan selama fermentasi dan agar aroma ubi kayu menjadi netral 

kembali. Selanjutnya ubi kayu dikeringkan, ditepungkan (digiling), dan diayak hingga 

diperoleh produk akhir tepung mocaf  (Salim, 2011). 

  

Dengan adanya proses fermentasi yang terjadi selama pengolahan tepung mocaf, terjadi 

perubahan karakteristik tepung, seperti peningkatan viskositas, kemampuan melakukan 

gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan larut yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

tepung tapioka atau tepung ubi kayu biasa. Selain itu, bila dibandingkan dengan tepung 

terigu terdapat beberapa perbedaan nilai gizi yang terkandung dalam tepung mocaf. 

Tepung mocaf memiliki kandungan karbohidrat dan serat yang lebih tinggi, memiliki 

kandungan protein yang lebih rendah, dan tidak memiliki kandungan gluten. Di sisi lain, 

tepung mocaf  memiliki karakteristik yang hampir sama seperti tepung terigu, yaitu 

berwarna putih, bertekstur lembut, dan tidak ada bau singkong (Salim, 2011).  
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1.2.2.4. Gliseril Monostearat  

Gliseril monostearat (C21H42O4) merupakan kelompok ester gliseril dari asam stearat 

yang berbentuk bubuk kering, kristal, maupun bentuk padat lain dengan berat molekul 

sebesar 358.563 g/mol (PubChem Database, 2005). Senyawa kimia ini berfungsi 

sebagai agen emulsifikasi, zat pengental, anti-caking, dan zat pengawet dalam 

pengolahan pangan. Penggunaan senyawa ini juga dapat berfungsi untuk meningkatkan 

kestabilan tekstur bahan pangan, mendorong terjadinya fermentasi pada produk bakery, 

dan meningkatkatkan flavor pada produk yang mengandung susu. Pada produk yang 

berlemak, penambahan gliseril monostearat dapat mencegah terjadinya stratifikasi dan 

berperan sebagai agen emulsifikasi. Pada proses pengolahan mi, diketahui bahwa 

penggunaan gliseril monostearat dapat menurunkan tingkat retrogradasi pati, sehingga 

mampu menurunkan tingkat kekerasan mi (Charutigon, 2008 dalam Subarna et al., 

2012). Selain ditambahkan dalam pengolahan pangan, gliseril monostearat juga dapat 

digunakan sebagai campuran bahan kemasan pangan, berperan penting dalam bidang 

farmasi dan kosmetik, serta berfungsi sebagai bahan campuran minyak pelumas dalam 

industri (Zhai, 2014).  

  

1.2.2.5. Soda Abu 

Soda abu merupakan senyawa kimia yang terbuat dari campuran sodium karbonat 

(Na2CO3) dan kalium karbonat (K2CO3) dengan perbandingan yang seimbang. Soda abu 

berupa bubuk kristal, berwarna putih, dan bertekstur lembut. Senyawa ini larut dalam 

air, bersifat higroskopis, dan memiliki pH basa, yaitu sekitar 8,4 (Khusniyah, 2014). 

Penggunaan soda abu dalam produksi mi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

struktur gluten, menghaluskan tekstur mi, meningkatkan daya rehidrasi mi, 

meningkatkan kecerahan warna mi, dan meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mi. 

Semakin banyak soda abu yang digunakan, maka mi yang dihasilkan akan semakin 

kenyal. Selain berperan sebagai alkali, soda abu juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan cita rasa (flavour) dan mengontrol pH bahan pangan. Namun apabila 

penggunaan soda abu ini berlebihan, maka akan diperoleh mi dengan aroma yang tidak 

sedap. Soda abu yang digunakan dalam pengolahan produk pangan ini harus bersih dan 

terbebas dari bahan kontaminan, serta tidak mengandung zat organik maupun mineral 

yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Rustandi, 2011). 
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1.2.3. Pati 

Kandungan karbohidrat pada jagung sebagian besar adalah pati. Pati merupakan 

cadangan karbohidrat paling dominan dalam tanaman yang memiliki peranan penting 

pada pengolahan pangan, terutama karena mensuplai kebutuhan energi manusia dengan 

takaran yang tinggi. Secara alami, pati berbentuk butiran kecil atau disebut sebagai 

granula. Karakteristik pati dapat ditentukan berdasarkan ukuran, bentuk, kekristalan 

granula, komposisi, dan distribusi ukurannya. Setiap jenis pati memiliki ukuran dan 

bentuk granula yang berbeda, sehingga ukuran dan bentuk granula digunakan untuk 

proses identifikasi karakteristik jenis pati. Pati jagung berbentuk bundar dan bersudut, 

serta memiliki dua jenis ukuran, yaitu granula besar berukuran 15-20 µm dan granula 

kecil berukuran 1-7 µm. Granula pati ini mengandung campuran molekul yang 

berstruktur linier dan bercabang, serta saling bersusun membentuk lapisan tipis yang 

kemudian membentuk lamela atau cincin, dimana lamela tersusun mengelilingi hilum 

yang berada di tengah granula. Granula pati memiliki struktur berbentuk kristalin yang 

tersusun atas unit amorf dan unit kristal. Komponen amilosa terdapat pada unit amorf, 

sedangkan komponen amilopektin terdapat pada unit kristal (Aini, 2013).     

 

Amilosa merupakan bentuk polimer linear dari D-glukosa dengan ikatan α-1,4- 

glikosidik dari struktur cincin piranosa. Amilosa termasuk polisakarida yang terdiri dari 

50-300 unit glukosa. Sebenarnya amilosa memiliki cabang pada ikatan α-1,6, namun 

jumlah cabangnya sangat sedikit dan berada pada titik yang sangat jauh dengan derajat 

percabangan yang sangat rendah, sehingga diasumsikan sebagai bentuk linear. Amilosa 

memiliki berat molekul yang bergantung pada sumber bahan pangan dan metode 

ekstraksi bahan yang dilakukan. Pada umumnya, berat molekul amilosa yang 

terkandung dalam pati umbi-umbian dan pati batang relatif lebih tinggi daripada 

amilosa dalam pati biji-bijian. Amilosa dapat terpisah dari granula yang mengembang di 

atas suhu gelatinisasi. Fraksi amilosa ini dapat diisolasi dengan cara leaching, dispersi 

dan presipitasi, dan metode ultrasentrifuge. Jagung mengandung amilosa sebanyak 25-

30% (Aini, 2013). Pada beberapa varietas jagung, kandungan amilosanya sangat tinggi 

hingga mencapai 70% (deMan, 1997). 
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Amilopektin merupakan polisakarida yang terdiri dari 300-500 unit glukosa dengan 

adanya cabang pada setiap 25-30 unit glukosa. Amilopektin ini tersusun secara linear 

pada ikatan α-1,4-glikosidik dan terdapat titik cabang pada ikatan α-1,6-glikosidik. 

Jumlah ikatan cabang pada amilopektin ini mencapai 4-5% dari total ikatan dalam 

amilopektin. Dengan adanya banyak cabang dalam ikatannya, amilopektin memiliki 

berat molekul yang lebih tinggi dibandingkan dengan amilosa. Untuk mengetahui 

distribusi panjang rantai amilopektin dapat dilakukan pengujian menggunakan HPLC 

(high performance light chromatography), SEC (size exclusion chromatography), dan 

HPAEC (high performance anion exchange chromatography). Pada umumnya panjang 

rantai amilopektin sekitar 18-24. Jagung memiliki kandungan amilopektin sebanyak 70-

75% (Aini, 2013). 

 

1.2.3.1. Gelatinisasi Pati 

Gelatinisasi merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan 

pembengkakan granula pati akibat penyerapan air selama pemanasan. Granula pati 

memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air dingin, namun dapat mengembang 

dengan adanya air panas. Pengembangan yang terjadi pada granula pati tersebut bersifat 

bolak-balik (reversible) apabila berada di bawah suhu gelatinisasi dan akan berubah 

menjadi tidak bolak-balik (irreversible) apabila telah mencapai bahkan melewati suhu 

gelatinisasi. Suhu gelatinisasi pada pati jagung adalah sekitar 64-72oC. Suhu gelatinisasi 

ini tidak dapat ditentukan secara spesifik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti pH, laju pemanasan, metode preparasi bahan, serta terdapatnya garam dan gula 

(deMan, 1997). Pemanasan lebih lanjut di atas suhu gelatinisasi menyebabkan granula 

pati menjadi rapuh, pecah, dan terpotong menjadi polimer dan agregat sehingga 

viskositasnya menurun akibat leaching amilosa. Nilai penurunan viskositas pati dari 

maksimum hingga minimum disebut dengan breakdown viscosity (Aini, 2013). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses gelatinisasi adalah sumber pati, 

konsentrasi pati, ukuran granula pati, kandungan amilosa, dan pH larutan (Rustandi, 

2011). Komponen penyusun struktur pati tergelatinisasi adalah molekul amilopektin 

(deMan, 1997). 
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Terjadinya gelatinisasi pati ini bermula ketika pati direndam dalam air panas. Air akan 

berpenetrasi masuk ke dalam granula pati secara perlahan dan bolak-balik, sehingga 

menyebabkan rusaknya ikatan double helix pada amilopektin dan putusnya ikatan 

hidrogen antar molekul dalam granula. Semakin tinggi suhu, maka ikatan hidrogen akan 

semakin banyak yang terputus sehingga semakin banyak pula air yang terserap dalam 

granula pati. Hal ini menyebabkan pengembangan granula yang sangat cepat akibat 

hilangnya sifat  birefriengence, yaitu sifat granula yang dapat merefleksikan cahaya 

terpolarisasi sehingga menyebabkan tampaknya susunan berbentuk kristal warna biru-

kuning apabila dilihat pada mikroskop. Selanjutnya, granula akan pecah dan amilosa 

yang memiliki struktur pendek dan bersifat larut air akan keluar dari granula sehingga 

struktur granula akan semakin terbuka dan semakin banyak air lagi yang masuk dalam 

granula. Molekul air dalam granula ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus 

hidroksil gula dari molekul amilopektin dan sebagian amilosa dalam granula pati. 

Sedangkan di bagian permukaan granula, jumlah molekul air yang sebelumnya bebas 

bergerak akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya molekul amilosa yang 

terlepas dari granula dan membentuk lapisan transparan. Hal ini menyebabkan 

peningkatan viskositas dan kejernihan pasta pada granula pati (Imanningsih, 2012). 

 

1.2.3.2. Retrogradasi 

Retrogradasi merupakan suatu peristiwa pembentukan kembali struktur kristal pada pati 

yang telah mengalami gelatinisasi. Selama penyimpanan, suhu di sekitar gel akan 

semakin menurun, sehingga molekul amilosa yang berada di luar granula akan 

cenderung berikatan satu sama lain melalui ikatan intermolekuler serta berikatan dengan 

cabang molekul amilopektin yang berada di tepi luar granula pati. Hal ini menyebabkan 

butir-butir pati yang mengembang akan tergabung kembali dan membentuk mikrokristal 

yang kemudian mengendap. Peristiwa ini disertai dengan keluarnya air dari dalam gel 

yang disebut dengan sineresis dan menyebabkan pengkerutan struktur gel sehingga gel 

menjadi semakin keras dan rapuh (Aini, 2013).  

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya retrogradasi, yaitu jenis dan konsentrasi 

pati, suhu dan waktu penyimpanan, pH, prosedur pemasakan dan pendinginan, serta 

adanya komponen lain di sekitar gel. Pada umumnya, retrogradasi dapat dipicu dengan 
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dengan konsentrasi pati yang tinggi, pH antara 5-7, adanya garam anion dan kation 

monovalen, dan suhu penyimpanan yang rendah. Retrogradasi ini dapat dipercepat 

dengan adanya pembekuan. Setelah mengalami pembekuan, pasta pati akan membentuk 

massa yang menyerupai spons dan mudah melepaskan sebagian besar airnya dengan 

sedikit tekanan saja. Namun pati dengan kandungan amilopektin tinggi tidak akan 

mengalami retrogradasi meskipun bahan dibekukan  (deMan, 1997). 

 

Komponen utama yang menyusun struktur kristal pati teretrogradasi adalah molekul 

amilosa. Kecepatan dan jumlah retrogradasi meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah amilosa. Retrogradasi cepat disebabkan karena adanya banyak molekul amilosa 

yang tersusun atas rantai paralel, sedangkan retrogradasi lambat ditunjukkan dengan 

proses rekristalisasi secara lambat oleh molekul amilopektin di bagian luar granula 

(Aini, 2013). Molekul pati jagung memiliki ukuran molekul rantai lurus yang cenderung 

rendah (400 satuan glukosa), sehingga memiliki kecenderungan mengalami retrogradasi 

yang cukup besar (deMan, 1997). 

 

1.2.4. Proses Pengolahan Mi Kering Non Terigu 

1.2.4.1. Pencampuran Bahan 

Pada tahap pencampuran bahan, tepung terigu atau bahan tepung lain dicampurkan 

dengan larutan bersifat alkali dalam alat mixer atau diaduk secara langsung tanpa 

menggunakan alat. Tahapan ini bertujuan untuk menghidrasi tepung, sehingga tepung 

akan menyerap air secara merata dan kandungan serat gluten di dalamnya menjadi 

semakin mengembang. Selain itu, pencampuran ini juga bertujuan untuk meratakan 

semua bahan yang digunakan agar tercampur secara homogen, menghidrasi protein dan 

karbohidrat dengan baik, dan melunakkan kandungan glutein hingga terbentuk adonan 

yang bersifat kalis. Suatu adonan telah mencapai kalis apabila terdapat suatu lapisan di 

permukaan adonan yang membuat adonan menjadi tidak menempel pada tempat 

maupun tangan konsumen (Rustandi, 2011). 

 

Dalam proses pencampuran, air yang ditambahkan berjumlah 28-38% dari total berat 

bahan. Apabila penambahan air kurang dari 28%, maka adonan menjadi mudah patah 

dan sulit dicetak. Sedangkan bila air yang ditambahkan lebih dari 38%, adonan yang 
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dihasilkan akan menjadi sangat lengket. Selain itu, proses pengadukan bahan hingga 

menjadi adonan yang homogen dilakukan selama 15-25 menit pada suhu 24-40oC. 

Apabila suhu adonan kurang dari 24oC, adonan akan menjadi kering, kasar, dan mudah 

patah. Sedangkan bila suhu adonan lebih dari 40oC, maka aktivitas enzim akan 

meningkat dan menyebabkan terjadinya perombakan gluten sehingga adonan menjadi 

semakin lengket (Astawan, 1999).  

 

Tepung terigu dengan kandungan gluten dan protein yang tinggi (lebih dari 12%) 

digunakan untuk menghasilkan mi yang bertekstur kenyal. Selain itu juga diperlukan 

penambahan air, garam, dan soda abu agar diperoleh produk mi yang tidak mudah putus 

dan elastis. Selanjutnya adonan diuleni hingga kalis dan ditutup dengan kain basah agar 

mi tidak rusak dan putus saat melalui tahap penggilingan. Kemudian mi ditaburi dengan 

tepung terigu atau tepung maizena sebelum memasuki tahap pencetakan dalam alat 

penggiling mi, sehingga diperoleh mi yang tidak lengket dan tidak saling menggumpal. 

Apabila bahan yang digunakan dan proses yang dilakukan sudah tepat, maka mi yang 

dihasilkan juga menjadi lebih optimal (Astawan, 1999). 

 

1.2.4.2. Pengukusan Adonan 

Tahap pengukusan adonan pada pengolahan mi bertujuan agar terjadi proses koagulasi 

gluten dan gelatinisasi pati hingga mencapai 70%. Setelah mengalami pengukusan, 

adonan bahan menjadi massa yang kohesif dan elastis, sehingga mudah untuk dicetak 

menjadi bentuk mi. Hal ini disebabkan karena rantai ikatan antara gluten dan kompleks 

pati merapat akibat terputusnya ikatan hidrogen selama pemanasan. Ketika belum 

dikukus, ikatan gluten dan kompleks pati tersebut bersifat lunak. Namun setelah 

dikukus, ikatan menjadi lebih kuat dan keras, sehingga membentuk kekenyalan mi yang 

dihasilkan. Protein gluten ini akan bereaksi dengan air yang ditambahakan pada bahan, 

sehingga terbentuk adonan yang elastis dan fleksibel. Dengan terjadinya gelatinisasi 

selama pengukusan, maka adonan akan saling terikat dan membentuk massa yang 

kohesif  (Rustandi, 2011).  

 

Tingkat gelatinisasi yang terjadi pada adonan di setiap pemasakan dapat diperoleh 

dengan suhu dan lama pengukusan yang berbeda, tergantung pada jumlah adonan yang 
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dikukus (Rustandi, 2011). Pada pengolahan mi jagung, penentuan suhu awal gelatinisasi 

diperlukan untuk proses pengukusan (steam blanching) sebelum adonan dicetak dengan 

esktruder. Pada suhu awal gelatinisasi, tepung akan mulai tergelatinisasi sehingga 

terbentuk adonan yang elastis dan kohesif yang dapat dicetak dan dapat keluar dari 

mesin ekstruder. Jika suhu pengukusan yang digunakan di bawah suhu awal gelatinisasi, 

maka adonan mi yang terbentuk akan kurang elastis dan untaian mi yang dihasilkan dari 

ekstruder memiliki bintik-bintik putih atau kuning, bertekstur kasar, dan mudah patah 

karena belum mengalami gelatinisasi atau belum tergelatinisasi secara maksimal. 

Sedangkan jika suhu pengukusan yang digunakan di atas suhu awal gelatinisasi pati, 

maka akan terjadi proses peleburan granula pati sehingga akan sulit dicetak saat masuk 

ekstruder (Aini, 2013). 

 

1.2.4.3. Pembentukan Mi 

Pembentukan mi dilakukan setelah adonan dikukus untuk proses gelatinisasi pati. 

Adonan yang telah melalui tahap pengukusan dibentuk menjadi mi menggunakan mesin 

ekstruder pencetak. Di dalam mesin ekstruder, adonan dicampur kembali dan akan  

keluar dalam bentuk mi yang panjang melalui lubang pencetak dengan diameter 

berukuran 1,5 mm (Aini, 2013). Proses ekstrusi bahan pangan dilakukan menggunakan 

mesin ekstruder. Ekstruder terdiri dari beberapa bagian, seperti hopper sebagai tempat 

masuknya bahan, motor sebagai penggerak mesin, ulir sebagai pemberi tekanan pada 

bahan, dye sebagai lubang pencetak keluarnya produk pangan, dan barrel sebagai 

tempat bahan mengalami proses ekstrusi. Berdasarkan jumlah ulir, terdapat dia jenis 

ekstruder, yaitu ekstruder ulir tunggal dan ekstruder ulir ganda. Produk mi dan pasta 

diolah menggunakan mesin ekstruder ulir tunggal. Esktruder jenis ini memiliki bentuk 

ulir yang konstan dan geometris dengan silinder yang licin (Estiasih & Ahmadi, 2009).  

 

Ekstrusi merupakan proses pembentukan bahan pangan menggunakan lubang pencetak 

(dye) dengan pemberikan tekanan dan pemanasan. Pada proses ekstrusi, bahan pangan 

dialirkan dalam beberapa kondisi operasi, meliputi pencampuran bahan, pemasakan 

dengan suhu tinggi, dan pemotongan melalui pencetak (dye) sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan hingga terjadi pengembangan pada produk yang dihasilkan. Peningkatan 

volume atau pengembangan pada produk pangan disebabkan karena adanya tekanan dan 
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suhu tinggi selama esktrusi yang mengubah kandungan protein, pati, dan struktur dalam 

bahan pangan. Pengembangan ini terjadi ketika uap air dalam celah granula mengalami 

perluasan secara tiba-tiba, sehingga dihasilkan partikel yang terikat di dalamnya pada 

kondisi dehidrasi. Selain mengalami pengembangan, produk yang keluar dari lubang 

pencetak juga memiliki sifat plastis karena pengaruh dari gesekan mekanis, suhu tinggi, 

dan tekanan selama ekstrusi (Estiasih & Ahmadi, 2009).  

 

1.2.4.4. Pengeringan 

Pada proses pengolahan mi kering, tahap pemanasan dapat dilakukan dengan cara 

pengeringan maupun penggorengan. Pengeringan dapat digunakan untuk menggantikan 

proses penggorengan. Pengeringan biasanya dilakukan pada suhu 60oC dengan 

menggunakan oven untuk menguapkan air dalam bahan. Sedangkan pada proses 

penggorengan, dapat digunakan suhu pemanasan bertingkat pada suhu 140oC 

dilanjutkan dengan suhu 160oC selama kurang lebih 2 menit (Rustandi, 2011). 

 

Pengeringan merupakan suatu proses penggunaan energi panas untuk menguapkan air 

dari bahan pangan ke media pengering dan memindahkan panas dari media pengering 

ke bahan pangan. Selama pengeringan, tekanan dalam bahan pangan cenderung lebih 

tinggi dibandingkan dengan tekanan udara sekitar. Hal ini menyebabkan kandungan air 

dalam bahan pangan akan terserap keluar menuju udara sekitar, sehingga kelembaban 

udara pada bahan pangan berkurang dan RH (relative humidity) semakin menurun  

(Estiasih & Ahmadi, 2009). 

 

Dalam proses pengeringan, rendahnya kadar air dalam bahan pangan akan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim yang dapat menyebabkan kerusakan 

bahan pangan. Dengan demikian bahan pangan memiliki umur simpan yang panjang, 

sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama (Estiasih & Ahmadi, 2009). 

Selain itu, dalam pengolahan mi kering, proses pengeringan juga bertujuan untuk 

membentuk mi yang berstruktur porous, yaitu akan dihasilkan pori-pori yang halus pada 

sekitar permukaan mi. Penguapan air yang cepat diiringi dengan adanya pori-pori halus 

ini akan mempersingkat waktu rehidrasi saat pemasakan mi kering (Rustandi, 2011). 
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Terdapat dua jenis proses pengeringan, yaitu pengeringan secara langsung 

menggunakan cahaya matahari dan pengeringan menggunakan media pengering buatan. 

Pada pengeringan secara langsung, prosedur yang dilakukan tergolong mudah dan tidak 

memerlukan banyak biaya, namun proses ini cenderung lambat karena sangat 

tergantung pada cuaca selama pengeringan. Hal ini dapat menurunkan kandungan gula 

dalam bahan pangan karena terjadinya fermentasi dan respirasi, sehingga kualitas dan 

kuantitas produksi akan semakin menurun. Kelemahan lainnya, yaitu membutuhkan 

area pengeringan yang cukup luas agar seluruh bagian bahan pangan dapat terkena 

cahaya matahari, serta sangat beresiko akan terjadinya  kontaminasi pada bahan pangan 

dari debu, kotoran, atau bahan kontaminan lain. Di sisi lain, proses pengeringan 

menggunakan media pengering buatan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan pengeringan secara langsung. Pengeringan pada metode ini cenderung lebih 

cepat karena kondisi dapat dikontrol antara suhu dan waktu pengeringan dan tidak 

tergantung pada cuaca. Selain itu, proses pengeringan ini tidak memerlukan area bahan 

pangan yang luas dan kapasitas produksinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Kelemahan metode pengeringan ini, yaitu memerlukan biaya yang cukup tinggi lama 

(Estiasih & Ahmadi, 2009). 

 

1.2.5. Pewarna Alami 

1.2.5.1. Wortel 

Wortel (Daucus carrota L.) merupakan salah satu jenis sayuran umbi berwarna jingga 

karena mengandung senyawa karoten. Wortel termasuk dalam golongan tanaman 

semusim yang hanya menghasilkan umbi dalam sekali waktu kemudian mati (Win 

Johanes, 2009 dalam Trianto, 2014). Tanaman wortel berbentuk perdu dengan 

ketinggian mencapai 30-100 cm dan memiliki umur yang cenderung pendek, yaitu 

sekitar 70-120 hari. Tanaman ini memiliki batang yang sangat pendek bahkan 

cenderung tidak terlihat, serta akar tunggang yang kemudian berubah bentuk dan fungsi 

menjadi umbi bulat, memanjang, dan berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. 

Umbi ini berkulit tipis, berwarna kuning kemerahan, dan rasanya agak manis serta 

terasa renyah saat dimakan (Sunarjono, 2007).  
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Terdapat tiga kelompok varietas wortel, yaitu imperator, chantenay, dan nantes. Wortel 

jenis imperator memiliki bentuk bulat dengan ujung runcing. Panjangnya sekitar 20-30 

cm dan memiliki rasa yang kurang manis, sehingga kurang disukai oleh konsumen. 

Wortel jenis chantenay memiliki bentuk bulat memanjang dengan ujung tumpul. 

Panjangnya sekitar 15-20 cm dengan rasa manis. Wortel jenis nantes memiliki bentuk 

bulat pendek dengan panjang 5-6 cm atau bulat panjang dengan ukuran panjang 10-15 

cm. Dari ketiga varietas tersebut, wortel jenis chanentay dapat menghasilkan umbi 

dengan kualitas terbaik sehingga paling banyak dikembangkan dan disukai oleh 

konsumen (Resti, 2014).   

 

Tumbuhan wortel dapat ditanam sepanjang tahun di daerah dataran tinggi (1200-1500 

mdpl) yang memiliki iklim lembab, cukup sinar matahari, dan cenderung bersuhu 

dingin (22-24oC). Tanah yang digunakan untuk menanam wortel harus subur 

(berhumus), gembur, dan memiliki pH sekitar 5,5-6,5. Tanah yang terlalu asam akan 

sulit membentuk umbi, sehingga perlu dilakukan pengapuran agar pH tanah meningkat 

(Herawati, 2014). Sebelum biji wortel ditanam, tanah dicangkul sedalam 40 cm dengan 

penambahan pupuk kandang atau kompos sebanyak 15 ton/ha. Kemudian setelah 

tanaman tumbuh dan berumur satu bulan, tanaman diberi pupuk buatan berupa 

campuran urea dan KCl dengan perbandingan 2:1 sebanyak 300 kg/ha. Umbi wortel 

dapat dicabut setelah berumur tiga bulan. Apabila terlalu lama memanen, umbi wortel 

akan semakin keras sehingga akan menurunkan kualitasnya (Sunarjono, 2003).   

 

Wortel merupakan salah satu sayuran yang kaya akan kandungan provitamin A. 

Kandungan provitamin A (karotenoid) dalam wortel ini jauh lebih tinggi daripada 

kandungan karotenoid dalam sayuran lain, seperti tomat, bayam, dan sawi. Semakin 

jingga warna wortel, maka semakin tinggi kadar karotenoid yang terkandung (Ball, 

1988 dalam Marliyati  et al., 2012). Selain karotenoid, wortel juga memiliki kandungan 

vitamin C dan vitamin K, serta kandungan serat dan mineral, seperti kalium, kalsium, 

dan fosfor. Terdapat energi sebanyak 42 kalori dalam 100 gram wortel (Resti, 2014).  

 

Senyawa provitamin A yang terkandung dalam wortel akan dikonversi menjadi vitamin 

A di dalam tubuh manusia. Vitamin A ini dapat bermanfaat untuk kesehatan mata, serta 
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dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit rabun senja. Selain itu, tingginya nilai 

gizi yang terkandung membuat wortel memiliki peran yang penting dalam peningkatan 

kesehatan dan ketahanan tubuh terhadap berbagai penyakit, seperti mencegah penyakit 

jantung, stroke, diabetes, dan mengobati batuk. Kandungan betakaroten dalam wortel 

juga dapat berfungsi sebagai senyawa antioksidan, dapat mencegah kanker dan penyakit 

darah tinggi, serta dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Namun konsumsi 

wortel yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan karena akan membuat kulit 

menjadi berwarna kuning (Resti, 2014). 

 

1.2.5.2. Betakaroten 

Betakaroten (C20H30O) atau provitamin A merupakan pigmen alami yang memberi 

warna jingga pada buah dan sayuran, seperti wortel, tomat, dan pepaya. Keberadaan 

betakaroten ini membuat wortel dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami pada 

proses pengolahan pangan (Trianto, 2014). Terdapat lebih dari 400 jenis karotenoid di 

alam, namun hanya beberapa jenis karotenoid yang berperan sebagai provitamin A, 

yaitu karotenoid jenis alfa-karoten, beta-karoten, gamma-karoten, kriptosantin, 

mixoxantin, ekhinenon, leproten, aphanin, a phanisin, dan beta-a po-8’-karotenal. 

Semua provitamin A tersebut memiliki persamaan pada bagian tengah struktur 

kimianya, yaitu berupa rantai alifatik simetris yang mengandung empat gugus metil dan 

terdiri dari 18 atom karbon dengan ikatan rangkap secara kontinyu. Betakaroten 

tersusun atas dua cincin beta-ionon (△ 5-1,1,5-trimetil-sikloheksan) pada kedua 

ujungnya. Betakaroten merupakan bentuk provitamin A yang paling aktif dibandingkan 

jenis karotenoid lainnya (Andarwulan & Sutrisno, 1992). Rumus struktur betakaroten 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Rumus Struktur Betakaroten 

(Andarwulan & Sutrisno, 1992) 
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Karotenoid dapat larut dalam lemak, kloroform, karbon disulfida (CS2), dan benzena. 

Namun agak sulit larut dalam petroleum eter dan tidak dapat larut dalam air dan alkohol 

(Andarwulan & Sutrisno, 1992). Senyawa ini memiliki 11 struktur ikatan rangkap, 

sehingga sangat mudah mengalami oksidasi. Oksidasi pada betakaroten dapat 

disebabkan karena reaksi enzimatis dan non enzimatis. Oksidasi enzimatis terjadi 

karena adanya enzim lipoksigenase yang menghasilkan senyawa aldehid, beta karotenon, 

semi karoten, hidroksi beta neokaroten, dan hidroksi beta karoten yang dapat 

mengakibatkan timbulnya penyimpangan rasa pada bahan pangan. Sedangkan oksidasi 

non enzimatis terjadi karena adanya sinar dan logam, terutama besi, mangaan, dan 

tembaga. Selain itu, adanya suhu tinggi dengan paparan udara juga dapat menyebabkan 

kerusakan karotenoid, sehingga intensitas warna karoten akan semakin menurun hingga 

terjadi pemucatan warna pada bahan pangan (Ginting, 2013). 

 

Betakaroten memiliki fungsi yang baik bagi kesehatan. Karotenoid ini hanya 

terkandung dalam tanaman dan tidak dapat dihasilkan dalam tubuh manusia. Di dalam 

tubuh manusia, karotenoid akan dilepaskan oleh enzim pepsin di lambung dan enzim 

proteolitik lain di usus halus bagian atas. Karotenoid akan saling berkumpul dalam 

globula lemak yang selanjutnya terdispersi dalam usus bagian atas oleh asam empedu 

terkonjugasi. Ester santofil dan vitamin A dalam emulsi lemak akan dihidrolisis oleh 

berbagai enzim esterase di dalam cairan pankreas menghasilkan karotenoid bebas. 

Partikel teremulsi ini akan berdifusi ke dalam lapisan glikoprotein di sekitar mikrofili 

dari sel epitel usus untuk proses penyerapan. Kemudian betakaroten akan membelah 

pada ikatan 15,15’ oleh enzim 15,15’ karotenoid dioksigenase menghasilkan 

retinaldehida. Sebagian besar retinaldehida akan direduksi oleh enzim retinaldehida 

reduktase menjadi retinol yang selanjutnya diesterifikasi bersama dengan trigliserida, 

ester kolesteril, dan fosfolipida untuk bersatu menjadi kilomikron (Nasoetion et al., 

1987). Betakaroten yang telah diubah menjadi retinol sebagai zat aktif vitamin A ini 

dapat membantu proses pertumbuhan, pemeliharaan sel epitel mata, reproduksi, 

perawatan kulit, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, betakaroten juga 

berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan mencegah 

timbulnya berbagai penyakit, seperti penyakit jantung dan kanker  (Resti, 2014).   

 



19 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu 

pengeringan dan konsentrasi sari wortel terhadap karakteristik fisikokimia mi kering 

non terigu selama proses pengolahan.  

 

 

 

 


