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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.  Nilai Warna Mi Non Terigu 

Sistem warna Hunter L a b merupakan pengukuran warna kolorimetri pada makanan. 

Dalam teori ini, terdapat tahap pengalihan sinyal-antara antara reseptor cahaya dalam 

retina dan saraf optik yang menghantar sinyal warna ke otak. Dalam mekanisme 

pengalihan ini, tanggapan merah dibandingkan dengan hijau menghasilkan dimensi 

warna merah ke hijau. Dimensi warna ini dinyatakan dengan lambang a, yaitu semakin 

positif nilai a maka menunjukkan warna semakin merah, namun semakin negatif nilai a 

maka warna yang dihasilkan semakin hijau. Selain itu, tanggapan warna kuning 

dibandingkan dengan biru menghasilkan dimensi warna kuning ke biru. Dimensi warna 

ini dinyatakan dengan lambang b, yaitu semakin positif nilai b maka menunjukkan 

warna semakin kuning, sedangkan semakin negatif nilai b maka menunjukkan warna 

semakin biru. Dimensi warna ketiga adalah kecerahan warna yang dinyatakan dengan 

lambang L. Nilai L ini memiliki rentang dari nilai 0 yang menunjukkan warna semakin 

hitam hingga nilai 100 yang menunjukkan warna semakin putih (deMan, 1997).    

 

Pada hasil penelitian parameter nilai L (Tabel 5, Tabel 7, Tabel 10), diketahui bahwa 

semakin tinggi tingkat konsentrasi sari wortel, maka semakin rendah nilai L pada 

sampel. Hal ini menunjukkan bahwa sampel dengan penggunaan sari wortel konsentrasi 

100% memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan sampel tanpa penambahan sari 

wortel. Kecerahan warna yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh munculnya warna 

jingga pada sampel. Semakin banyak konsentrasi sari wortel yang ditambahkan, maka 

warna sampel akan semakin jingga yang dihasilkan dari pigmen wortel (Win Johanes, 

2009 dalam Trianto, 2014). Semakin tinggi intensitas warna jingga dalam sampel, maka 

tingkat kecerahannya akan semakin menurun. Hasil analisis ini sesuai dengan uji 

korelasi (Tabel 17, Tabel 18, Tabel 19) yang menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat kuat dan bersifat terbalik antara betakaroten dan nilai warna L. 

 

Pada hasil penelitian parameter nilai a (Tabel 5, Tabel 7, Tabel 10), diketahui bahwa 

sampel dengan penambahan sari wortel konsentrasi 100% memiliki nilai warna a 

tertinggi, sedangkan sampel dengan sari wortel konsentrasi 0% memiliki nilai warna a 
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terendah. Semakin tinggi nilai warna a menunjukkan bahwa sampel memiliki warna 

semakin merah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Trianto (2014) 

bahwa wortel merupakan umbi yang berwarna jingga karena adanya kandungan 

betakaroten. Semakin jingga warna wortel, maka semakin tinggi kadar karotenoid yang 

terkandung (Maliyati et al., 2012). Dengan adanya pigmen tersebut, maka wortel dapat 

dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada berbagai produk pangan. Semakin banyak 

sari wortel yang ditambahkan dalam bahan, maka produk pangan yang dihasilkan akan 

semakin berwarna jingga (Pitojo & Zumiati, 2009). Hasil analisis ini sesuai dengan uji 

korelasi (Tabel 18, Tabel 19) yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat 

dan bersifat searah antara kandungan betakaroten dan nilai warna a.  

 

Pada perlakuan suhu pengeringan, hasil penelitian (Tabel 7, Tabel 10) menunjukkan 

bahwa mi yang dikeringkan pada suhu 50oC memiliki nilai warna a yang cenderung 

tinggi. Hal ini disebabkan karena pada suhu pengeringan 50oC memerlukan waktu 

pengeringan yang cukup lama (Lampiran 2), sehingga terjadi reaksi pencoklatan dengan 

tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan suhu pengeringan lain. 

Perubahan warna yang semakin coklat ini membuat nilai warna a semakin bernilai 

positif yang menunjukkan warna semakin merah (deMan, 1997). 

 

Pada hasil penelitian parameter nilai b (Tabel 5, Tabel 7, Tabel 10), diketahui bahwa 

sampel dengan penambahan sari wortel konsentrasi 100% memiliki nilai warna b 

tertinggi, sedangkan sampel dengan sari wortel konsentrasi 0% memiliki nilai warna b 

terendah. Nilai warna b yang semakin positif menunjukkan sampel memiliki warna 

yang semakin ke arah kuning. Hasil analisis ini sesuai dengan uji korelasi (Tabel 18, 

Tabel 19) yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan bersifat searah 

antara kandungan betakaroten dan nilai warna b. Menurut Maliyati et al. (2012), wortel 

merupakan salah satu sayuran yang berwarna jingga karena 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. 

Betakaroten berwarna kuning-jingga dan terabsorpsi dalam spektra visible (Lestario et 

al., 2010). Semakin tinggi konsentrasi sari wortel yang ditambahkan dalam bahan 
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sebagai pewarna alami, maka produk pangan yang dihasilkan akan memiliki warna yang 

semakin jingga (Pitojo & Zumiati, 2009).  

 

Selama pengolahan mi non terigu ini dapat diketahui telah terjadi perubahan warna, 

baik pada nilai L, a, maupun b (Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16). Proses pengeringan 

menyebabkan nilai L mengalami degradasi, sehingga kecerahan warna sampel semakin 

menurun (gelap). Selain itu, nilai warna a dan b semakin meningkat yang menunjukkan 

bahwa sampel memiliki warna yang semakin ke arah merah dan kuning. Perubahan 

warna yang terjadi pada sampel ini disebabkan karena adanya reaksi pencoklatan 

(browning) non enzimatis selama proses pengeringan. Pada umumnya bahan pangan 

yang dikeringkan akan mengalami perubahan warna menjadi semakin coklat. Reaksi 

pencoklatan non enzimatis disebabkan karena adanya reaksi antara gula pereduksi 

dengan asam organik dan antara gula reduksi dengan dengan asam amino dalam bahan 

pangan. Reaksi ini diawali dengan adanya reaksi antara gugus amino pada asam amino, 

peptida, atau protein dengan gugus hidroksil glikosidik pada gula yang kemudian akan 

menghasilkan hasil akhir berupa polimer nitrogen atau melanoidin yang menyebabkan 

bahan pangan berwarna coklat  (deMan, 1997). 

 

Menurut Balitbang (2010), jagung sebagai bahan dasar pembuatan tepung jagung 

memiliki kandungan protein sebesar 11,1-26,6% dan singkong sebagai bahan baku 

pengolahan tepung mocaf memiliki kandungan karbohidrat sebesar 34% dan kadar 

protein sebesar 1,2% (Salim, 2011). Pada pengolahan mi kering non terigu dalam 

penelitian ini, digunakan tepung jagung dengan kadar karbohidrat sebesar 80,451% dan 

kadar protein sebesar 8,506%. Selain itu, tepung mocaf yang digunakan mengandung 

kadar karbohidrat sebesar 82,561% dan kadar protein sebesar 1,575%. Tingginya kadar 

karbohidrat dan protein dalam bahan yang digunakan ini merupakan penyebab 

terjadinya proses pencoklatan pada adonan selama proses pengeringan (deMan, 1997). 

 

Pada proses perebusan mi kering menjadi mi rebus diketahui masih terjadi perubahan 

warna pada sampel, yaitu nilai L, a, dan b mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan 

bahwa warna merah dan kuning pada sampel mi rebus terlihat semakin pudar. 

Pemudaran warna sampel disebabkan karena terjadinya degradasi pada betakaroten 
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selama perebusan yang membuat warna jingga pada sampel juga semakin berkurang 

hingga terjadi pemucatan warna (Ginting, 2013). Proses perebusan ini mengakibatkan 

degradasi betakaroten yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses pengukusan. 

Perebusan wortel diketahui menyebabkan terjadinya degradasi betakaroten hingga 

mencapai 16%, sedangkan pengukusan wortel menyebabkan degradasi betakaroten 

sebesar 7-9% (deMan, 1997).  

 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya proses pengolahan menyebabkan 

terjadinya perubahan warna sampel, baik nilai L, a, dan b. Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa setiap perubahan nilai L (kecerahan) selalu diikuti dengan perubahan 

nilai warna a dan nilai warna b. Hal ini sesuai dengan hasil uji korelasi (Tabel 17, Tabel 

18, Tabel 19) yang menyatakan adanya hubungan yang sangat kuat antara nilai L 

dengan nilai warna a dan b pada sampel. 

 

4.2. Nilai Tensile Strength Mi Non Terigu 

Tensile strength atau daya putus adalah besarnya gaya (Newton) yang dibutuhkan untuk 

dapat memutus untaian mi. Tensile strength ini merupakan salah satu parameter yang 

digunakan untuk menentukan kualitas mi berdasarkan kekuatannya. Nilai tensile 

strength yang rendah mengindikasikan mi sangat mudah putus, sehingga kualitasnya 

juga semakin rendah (Rahma & Simon, 2014).  

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 11), mi dengan suhu pengeringan 50oC dan 60oC 

berbeda nyata dengan suhu pengeringan 70oC. Semakin tinggi suhu pengeringan, maka 

semakin tinggi pula nilai tensile strength mi. Menurut Muchtadi & Sugiyono (2014), 

proses pengeringan dapat dipengaruhi oleh suhu pemanasan. Semakin tinggi suhu 

pemanasan, maka semakin banyak air yang menguap dari bahan pangan ke udara, 

sehingga semakin cepat proses pengeringan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suhu 

pemanasan yang digunakan maka semakin lama pula proses penguapan air dari bahan 

pangan, sehingga proses pengeringan akan semakin lama. Dalam hal pengolahan mi 

kering ini, adonan telah mengalami gelatinisasi dari proses pengukusan hingga 

pencetakan menggunakan mesin ekstruder. Pada proses pengeringan, granula pati telah 

mencapai viskositas maksimum setelah mengalami gelatinisasi pada tahap sebelumnya. 
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Viskositas maksimum merupakan titik maksimal viskositas pasta yang dihasilkan 

selama proses pemanasan. Peningkatan viskositas pasta disebabkan air yang awalnya 

berada di bagian luar granula dan bebas bergerak menjadi berada di dalam butir granula 

pati dan tidak dapat bergerak bebas lagi selama pemanasan. Pada titik ini, granula pati 

akan mengalami pengembangan maksimal. Semakin tinggi pembengkakan granula, 

maka semakin tinggi pula tingkat viskositas maksimumnya. Viskositas maksimum ini 

juga menunjukkan kerapuhan dari granula pati yang mengembang, yaitu mulai dari 

pertama kali granula pati mengembang hingga granula tersebut pecah pada proses 

pemanasan lebih lanjut.  

 

Apabila setelah mencapai viskositas maksimum dan proses pemanasan masih 

dilanjutkan, maka granula pati akan menjadi rapuh dan terpotong-potong membentuk 

polimer dan agregat, serta memicu terjadinya pelepasan amilosa sehingga viskositasnya 

menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama proses pengeringan yang 

dilakukan pada untaian mi, maka viskositas mi menjadi semakin menurun sehingga mi 

yang dihasilkan menjadi mudah putus. Apabila mi mudah putus, maka gaya yang 

dibutuhkan untuk memutus untaian mi menjadi rendah, sehingga nilai tensile strength 

yang dihasilkan juga rendah (Aini, 2013).  

 

Pada pengaruh konsentrasi sari wortel, hasil penelitian (Tabel 11) menunjukkan bahwa 

masing-masing konsentrasi sari wortel menghasilkan nilai tensile strength mi yang 

berbeda nyata. Semakin tinggi konsentrasi sari wortel yang ditambahkan, maka semakin 

rendah nilai tensile strength mi. Menurut deMan (1997), gelatinisasi merupakan suatu 

proses pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat 

penyerapan air selama pemanasan. Ketika mencapai suhu awal gelatinisasi, air akan 

berpenetrasi masuk ke dalam granula pati secara perlahan sehingga menyebabkan 

rusaknya ikatan double helix pada amilopektin dan putusnya ikatan hidrogen antar 

molekul dalam granula. 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 
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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).  

 

Pada proses pengolahan mi kering, terutama mi yang menggunakan tepung non terigu, 

proses gelatinisasi pati ini sangat diperlukan agar mi yang dihasilkan menjadi elastis.  

Namun keberadaan senyawa betakaroten yang bersifat hidrofobik dalam adonan dapat 

menghambat terjadinya gelatinisasi pati dalam adonan. Senyawa betakaroten cenderung 

akan mengadakan ikatan dengan amilosa dan membentuk senyawa tidak larut dengan 

rantai linier, sehingga pengikatan air dengan molekul dalam granula pati selama proses 

pemanasan akan menurun. Hal ini menyebabkan viskositas adonan mengalami 

penurunan, sehingga mi yang dihasilkan menjadi tidak elastis dan mudah putus. Di sisi 

lain, pada mi non terigu tanpa penambahan sari wortel mengandung senyawa 

betakaroten yang relatif rendah, sehingga pengikatan air selama pemanasan terjadi 

secara maksimal dan viskositas mi semakin meningkat. Hal ini membuat mi yang 

dihasilkan menjadi elastis dan tidak mudah putus (Aini, 2013).  

 

Hasil analisis yang diperoleh telah sesuai dengan uji korelasi (Tabel 19) yang 

menunjukkan bahwa tensile strength memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat 

terbalik dengan betakaroten, nilai warna a, dan nilai warna b pada sampel. Semakin 

tinggi konsentrasi sari wortel yang ditambahkan, maka semakin tinggi kandungan 

betakaroten dalam sampel (Maliyati et al., 2012). Semakin tinggi konsentrasi sari wortel 

yang ditambahkan dalam bahan, maka produk pangan yang dihasilkan akan memiliki 

warna yang semakin jingga (Pitojo & Zumiati, 2009). Perubahan warna ini diperkuat 

dengan penjelasan deMan (1997) yang menyatakan semakin positif nilai warna a maka 

warna sampel semakin merah, sedangkan semakin positif nilai warna b maka warna 

sampel akan semakin kuning. Dari teori tersebut diketahui bahwa peningkatan 
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konsentasi sari wortel menyebabkan peningkatan betakaroten sekaligus perubahan 

warna a dan b ke arah positif. Dengan demikian, penurunan nilai tensile strength diikuti 

dengan peningkatan betakaroten, nilai warna a, dan nilai warna b pada sampel. 

 

4.3. Kadar Betakaroten Mi Non Terigu 

Betakaroten merupakan kelompok karotenoid yang terkandung dalam buah dan sayuran 

serta memiliki aktivitas provitamin A yang paling aktif dibandingkan dengan jenis 

karotenoid lainnya. Betakaroten tersusun atas dua cincin beta-ionon (△5-1,1,5-trimetil-

sikloheksan) pada kedua ujungnya dengan empat gugus metil dan 18 atom karbon yang 

berikatan rangkap secara kontinyu (Andarwulan & Sutrisno, 1992). Sebagai provitamin 

A, betakaroten akan diubah menjadi retinol sebagai zat aktif vitamin A di dalam 

intestinal selama proses penyerapan lalu disimpan dalam hati. Senyawa 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 (Lesmana, 2013).   

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 6, Tabel 8, Tabel 12), diketahui bahwa konsentrasi 

sari wortel memberikan pengaruh nyata pada nilai betakaroten mi non terigu. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi sari wortel yang 

digunakan, maka semakin tinggi pula kadar betakaroten yang terkandung dalam sampel. 

Menurut Trianto (2014), betakaroten (C20H30O) atau provitamin A merupakan pigmen 

alami yang memberi warna jingga pada wortel. Keberadaan betakaroten ini membuat 

wortel dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami pada proses pengolahan pangan. 

Semakin banyak wortel yang ditambahkan dalam bahan pangan, maka semakin jingga 

warna produk pangan yang dihasilkan menandakan bahwa semakin tinggi kadar 

karotenoid yang terkandung (Marliyati  et al., 2012). Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Lestario et al. (2010) bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung wortel yang 

digunakan maka semakin tinggi kadar betakaroten di dalamnya. Mi dengan penggunaan 

tepung wortel 20% memiliki kadar betakaroten tertinggi, yaitu 13,15 µg/g bahan kering, 

sedangkan mi dengan penambahan tepung wortel 0% mengandung betakaroten terendah 

sebesar 0,70 µg/g bahan kering. 
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Pada hasil penelitian perlakuan suhu pengeringan (Tabel 8, Tabel 12), diketahui bahwa 

suhu pengeringan memberikan pengaruh nyata pada nilai betakaroten mi non terigu. 

Kadar betakaroten tertinggi ada dalam mi dengan suhu pengeringan 60oC. Bahkan 

penggunaan suhu pengeringan 60oC mampu menghasilkan penurunan betakaroten 

terendah dibandingkan suhu pengeringan lain (Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16). Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marliyati et al. (2012) untuk membuat 

produk mi instan dengan aplikasi serbuk wortel sebagai sumber betakaroten 

menggunakan suhu pengeringan optimal 60oC. Pada suhu pengeringan tersebut, 

penurunan betakaroten dalam mi instan hasil penelitian Marliyati et al. (2012) sebesar 

17,3% dan masih berada dalam kisaran penurunan betakaroten dalam mi kering wortel 

dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 7,5-21,77%. Pada penggunaan suhu 

pengeringan lain, kadar betakaroten yang terkandung dalam mi cenderung rendah. Hal 

ini sesuai dengan teori Andarwulan & Sutrisno (1992) yang menyatakan bahwa 

betakaroten akan mengalami kerusakan pada suhu tinggi dengan adanya oksigen. Proses 

pengeringan dengan suhu 50oC memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan 

penggunaan suhu 60oC. Sedangkan pada suhu pengeringan 70oC, meskipun waktu 

pengeringan yang dibutuhkan lebih cepat namun suhu yang digunakan lebih tinggi 

daripada suhu 60oC (Lampiran 2). Kedua hal ini tetap akan mempengaruhi degradasi 

betakaroten dalam bahan pangan yang dikeringkan.  

 

Berdasarkan Andarwulan & Sutrisno (1992), kebutuhan vitamin A di dalam tubuh 

dinyatakan dalam Satuan Internasional (SI). Satu SI vitamin A setara dengan 0,3 µg 

retinol atau 0,6 µg betakaroten. Standar tersebut didasarkan pada percobaan 

menggunakan tikus yang hanya dapat mengkonversi 50% betakaroten vitamin A dalam 

bahan pangan. Sedangkan pada manusia terjadi ketersediaan biologis betakaroten yang 

berbeda dengan tikus karena sulitnya proses penyerapan dalam usus halus dan pengaruh 

faktor lainnya. Oleh karena itu untuk menentukan nilai vitamin A pada manusia 

digunakan standar Retinol Ekuivalen (RE). Satu RE vitamin A setara dengan 1 µg 

retinol dan 6 µg betakaroten. Dari hasil penelitian, diketahui mi non terigu dengan 

penambahan konsentrasi sari wortel 100% pada suhu pengeringan 60oC memiliki kadar 

betakaroten tertinggi sebesar 7,441x10-4 µg/g sampel setelah perebusan. Nilai 

betakaroten tersebut setara dengan 1,240x10-4 RE vitamin A yang diserap dalam tubuh. 
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Selama proses pengolahan mi kering non terigu ini dapat dilihat telah terjadi penurunan 

kadar betakaroten mulai dari sampel adonan, mi kering, hingga mi rebus (Tabel 14, 

Tabel 15, Tabel 16). Penurunan kadar betakaroten ini terjadi pada semua perlakuan, 

baik suhu pengeringan dan konsentrasi sari wortel yang berbeda. Penurunan kadar 

betakaroten dari adonan ke mi kering (selama pengeringan) terlihat lebih tinggi 

dibandingkan dengan penurunan kadar betakaroten dari mi kering ke mi rebus 

(perebusan). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Andarwulan & 

Sutrisno (1992) bahwa bahan pangan yang dikeringkan akan mengalami penurunan 

kadar betakaroten. Selama pemanasan dengan adanya oksigen, betakaroten akan 

mengalami oksidasi membentuk senyawa ionen dan produk fragmentasi lain, seperti M-

xylen, toluen, dan 2,6-dimetilnaptolen. Kerusakan betakaroten selama proses 

pengeringan ini lebih tinggi dibandingkan dengan proses perebusan karena selama 

pengeringan terjadi reaksi degradasi termal disertai dengan oksidasi radikal bebas. Pada 

degradasi termal, senyawa kompleks betakaroten akan terurai menjadi komponen yang 

lebih sederhana. Sedangkan pada reaksi oksidasi radikal bebas, senyawa trans 

betakaroten akan kehilangan elektron dan membentuk senyawa yang tidak stabil. Hal ini 

menyebabkan hilangnya aktivitas provitamin A pada betakaroten (Khaira, 2010). 

Selama proses perebusan, senyawa trans betakaroten akan terdegradasi membentuk 

senyawa neo betakaroten dalam bentuk cis yang memiliki aktivitas 38% karoten. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian bahwa proses pengeringan wortel menggunakan mesin 

pengering kabinet menyebabkan hilangnya senyawa betakaroten yang lebih tinggi 

sebesar 40%, sedangkan proses perebusan wortel hanya menyebabkan hilangnya 

betakaroten mencapai 16% (Andarwulan & Sutrisno, 1992). 

 

Pada semua suhu pengeringan, diketahui bahwa mi dengan konsentrasi sari wortel 0% 

memiliki penurunan kadar betakaroten paling rendah, sedangkan mi dengan konsentrasi 

sari wortel 100% memiliki penurunan betakaroten tertinggi dibandingkan dengan 

konsentrasi lain, baik selama pengeringan maupun perebusan. Penggunaan sari wortel 

dengan konsentrasi 100% menunjukkan semakin banyak kadar betakaroten yang 

terkandung dalam bahan pangan dibandingkan dengan penambahan sari wortel 0%. 

Semakin banyak kandungan betakaroten dalam bahan, maka semakin tinggi tingkat 

degradasi yang terjadi akibat proses pemanasan bahan pangan. Senyawa betakaroten 
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cenderung stabil selama pengolahan bahan pangan dalam bentuk dispersi koloid dalam 

media lemak atau dalam bentuk kompleks dengan protein. Namun apabila bahan pangan 

dipanaskan dengan keberadaan oksigen, betakaroten yang terkandung akan mengalami 

degradasi membentuk senyawa ionen dengan aktivitas provitamin A yang semakin 

berkurang (Andarwulan & Sutrisno, 1992). 

 

4.4. Kadar Air Mi Non Terigu 

Kadar air merupakan besar persentase kandungan air yang terkandung dalam suatu 

bahan. Penetapan kadar air ini dapat dinyatakan berdasarkan berat bahan basah (wet 

basis) dan berat bahan kering (dry basis). Kadar air berat bahan basah memiliki batas 

maksimal secara teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berat bahan kering dapat 

bernilai lebih dari 100%. Pada umumnya, kadar air bahan pangan ditentukan 

berdasarkan berat bahan basah, yaitu menyatakan banyaknya kandungan air (gram) 

dalam 100 gram bahan. Pada kadar air berat bahan kering, banyaknya air yang diuapkan 

dibandingkan dengan berat bahan setelah dikeringkan (deMan, 1997). 

 

Pada penelitian ini dilakukan penentuan kadar air dalam sampel berdasarkan berat 

bahan basah (%bb). Pada sampel adonan, hasil penelitian (Tabel 6) menunjukkan bahwa 

kadar air dalam sampel tidak ada beda nyata. Hal ini disebabkan karena adonan belum 

mengalami proses pengolahan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi perubahan kadar 

air dalam sampel. Kadar air dalam sampel berasal dari penambahan air atau sari wortel 

dengan perlakuan yang sama selama proses pencampuran bahan (Rustandi, 2011). 

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 9, Tabel 13) diketahui bahwa suhu pengeringan 

memberikan beda nyata pada kadar air sampel. Pada sampel mi kering, mi dengan suhu 

pengeringan 70oC memiliki kadar air paling rendah dibandingkan yang lain. Menurut 

Muchtadi & Sugiyono (2014), suhu pengeringan berpengaruh terhadap lama waktu 

pengeringan. Semakin besar selisih suhu antara bahan pangan dengan media pemanas, 

maka semakin cepat proses pemindahan panas ke dalam bahan pangan, sehingga 

semakin cepat pula penghilangan air dari bahan pangan. Hal ini menjelaskan bahwa 

semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka semakin besar selisih 

pengurangan kandungan air dalam bahan. Di sisi lain, pada sampel mi rebus diketahui 
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bahwa mi dengan suhu pengeringan 70oC memiliki kadar air tertinggi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Pato et al. (2016) bahwa bahan pangan yang telah mengalami proses 

pengeringan dan memiliki kadar air rendah akan cenderung bersifat higroskopis, 

sehingga sangat mudah mengikat air. Selama proses perebusan, mi kering akan 

memiliki daya serap mencapai 60%, akibatnya ikatan intermolekuler akan pecah dan 

ikatan hidrogen akan berikatan dengan air hingga terbentuk tekstur mi yang padat dan 

elastis seperti sebelum mi dikeringkan. Mi kering dengan suhu pengeringan 70oC 

memiliki kadar air paling rendah, sehingga selama perebusan mi akan menyerap air 

lebih banyak dibandingkan mi lain.  

 

Pada hasil penelitian pengaruh konsentrasi sari wortel (Tabel 9, Tabel 13), diketahui 

bahwa konsentrasi sari wortel memberikan beda nyata pada kadar air sampel. Mi tanpa 

penambahan sari wortel memiliki kadar air yang paling rendah dibangingkan dengan mi 

yang ditambahkan sari wortel konsentrasi 100%. Menurut Aini (2013), keberadaan 

senyawa yang bersifat lemak atau hidrofobik dapat menghambat terjadinya proses 

gelatinisasi selama pemanasan. Pada mi tanpa penambahan sari wortel, gelatinisasi pati 

dapat terjadi secara maksimal sehingga terjadi pengikatan banyak air bebas di dalam 

granula pati. Selama proses pengeringan, amilopektin akan mengalami pengembangan 

karena sifat amilopektin yang tidak dapat mempertahankan massanya. Hal ini 

menyebabkan semakin banyak air bebas yang keluar dan menguap, sehingga kadar air 

dalam bahan menjadi semakin rendah (Pato et al., 2016). Pada sampel yang 

ditambahkan sari wortel, adanya kandungan betakaroten yang bersifat hidrofobik akan 

membentuk jaringan tiga dimensi selama pemanasan. Hal ini menyebabkan air 

terperangkap dalam struktur tersebut sehingga sulit teruapkan dan membuat sampel 

memiliki kadar air yang tinggi (Widiatmoko & Teti, 2015). 

 

Selama proses pengolahan mi kering non terigu ini terjadi perubahan kadar air dalam 

sampel, baik selama pengeringan maupun perebusan. Pada proses pengeringan (dari 

sampel adonan menjadi mi kering) terjadi penurunan kadar air mi, kemudian terjadi 

peningkatan kadar air dari sampel mi kering hingga mi rebus (selama perebusan). 

Penurunan kadar air selama pengeringan lebih rendah dibandingkan dengan 

peningkatan kadar air selama perebusan. Hal ini sesuai dengan teori Estiasih & Ahmadi 
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(2011) yang mengatakan bahwa selama proses pengeringan terjadi perpindahan panas 

dari media pengering dan perpindahan massa air (difusi air) dari bahan pangan yang 

dikeringkan. Dengan adanya panas laten selama pengeringan, maka fase air dari cair 

akan berubah bentuk menjadi fase uap. Hal ini menyebabkan kadar air dalam bahan 

pangan akan semakin berkurang selama proses pengeringan. Sedangkan, selama proses 

perebusan mi akan menyerap air kembali hingga terbentuk tekstur mi yang padat dan 

elastis. Hal ini akan meningkatkan kadar air dalam mi kembali. Tingkat kenaikan kadar 

air dalam mi ini cenderung lebih tinggi karena selain sifat mi kering yang higroskopis 

sehingga mudah menyerap air, namun  juga bersamaan dengan proses pemanasan yang 

mendorong terjadinya proses gelatinisasi pati, sehingga membuat granula pati akan 

mengikat air dan membentuk mass yang kohesif dan elastis  (Pato et al., 2016).  

 

Sebelum dikeringkan, kadar air dalam sampel mi hasil pencetakan perlu diukur untuk 

mengetahui kadar air awal. Selanjutnya selama proses pengeringan dilakukan 

pengukuran kadar air dalam sampel secara gravimetri setiap jangka waktu 15 menit. 

Pengukuran kadar air secara gravimetri ini dilakukan dengan cara menimbang berat 

bahan, sehingga diketahui besarnya kehilangan berat yang menyatakan hilangnya 

kandungan air dalam bahan. Hal ini dilakukan untuk menentukan titik akhir 

pengeringan yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga kadar air 

bahan mencapai nilai tertentu (Buchori et al., 2013). Dalam pengolahan mi kering non 

terigu ini, sampel mi basah perlu dikeringkan hingga kadar airnya berada di bawah 13% 

agar sesuai dengan standar mutu mi kering (BSN, 2015). 

 

Berdasarkan kurva pengeringan (Lampiran 2), diketahui bahwa semakin rendah suhu 

pengeringan, maka semakin lama proses pengeringan yang dibutuhkan. Mi dengan suhu 

pengeringan 50oC membutuhkan waktu pengeringan terlama, yaitu 150-180 menit, 

sedangkan mi yang dikeringkan dengan suhu 70oC membutuhkan waktu pengeringan 

tercepat selama 90-105 menit. Hal ini sesuai dengan penjelasan Buchori et al. (2013) 

bahwa suhu pengeringan akan mempengaruhi kecepatan waktu pengeringan. Semakin 

tinggi suhu pengeringan, maka semakin banyak panas yang diterima oleh permukaan 

bahan pangan yang dikeringkan, sehingga laju penguapan air akan semakin meningkat. 

Peningkatan suhu ini akan menyebabkan laju perpindahan panas antara bahan pangan 
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dengan udara pengering akan semakin tinggi dan semakin banyak uap air yang dapat 

ditampung oleh udara sebelum terjadi kejenuhan. Selain itu, adanya pergerakan udara 

dalam dehumidifier menyebabkan proses pengeringan akan semakin cepat. Udara yang 

bergerak akan lebih cepat menyerap uap air dari bahan pangan dibandingkan dengan 

udara yang cenderung diam. Selama proses pergerakan udara, uap air dari bahan pangan 

akan diserap dan terjadi mobilitas yang membuat udara tidak pernah mencapai titik 

jenuh (Estiasih & Ahmadi, 2011). 

 

Dari kurva pengeringan (Lampiran 2) menunjukkan bahwa terjadi laju penurunan kadar 

air yang diikuti dengan pembelokan kurva seiring dengan akan berakhirnya proses 

pengeringan. Muchtadi & Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa selama bahan pangan 

dikeringkan, kecepatan hilangnya air dari bahan pangan tidak terjadi secara konstan 

hingga bahan pangan tersebut kering. Semakin lama proses pengeringan, maka 

kecepatan penghilangan air dalam bahan pangan akan semakin menurun. Penguapan 

yang terjadi pun tidak dapat menghilangkan kandungan air seluruhnya dari bahan 

pangan. Selama proses pengeringan, bagian permukaan bahan pangan akan kehilangan 

air dan secara perlahan mulai terbentuk suatu lapisan kering yang dapat menghalangi 

perpindahan panas dari permukan ke bagian dalam bahan pangan. Hal ini menyebabkan 

air di bagian dalam bahan semakin sulit keluar untuk menguap. Selain itu, semakin 

kering bahan pangan maka akan semakin mendekati keseimbangan kelembaban nisbi. 

Jika keseimbangan tersebut telah tercapai, maka bahan pangan akan mengambil 

molekul uap air dari udara pengering secepat uap tersebut keluar dari bahan pangan. 

Apabila kecepatan keduanya seimbang, maka proses pengeringan bahan pangan akan 

terhenti dan tidak ada perubahan lagi pada kadar air bahan. 

 

 


