
 

 

 

 

3. PEMBAHASAN 

 

3.1.Karakteristik Fisik Mi Jagung Bayam 

Pada pengujian fisik mi bayam yang dilakukan meliputi tensile strength dan warna. 

Salah satu kriteria yang utama pada mi adalah tekstur. Tekstur mi yang dianalisa 

adalah tensile strength atau disebut kelentingan. Tensile strength merupakan sifat 

reologi untuk menggambarkan daya tahan untuk putus akibat adanya gaya tarik. Gaya 

tarik merupakan gaya yang bekerja pada arah putusnya produk. Mula-mula akan 

menyebabkan mi memanjang, kemudian akan menyebabkan putusnya mi. Besarnya 

gaya tarik yang memutuskan mi itu disebut nilai tensile strenth (Andarwulan, 2011).  

 

Pada Tabel 12. dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai tensile strength namun 

tidak ada pengaruh yang berbeda nyata pada perlakuan penambahan konsentrasi 

bayam pada mi. Kelentingan pada mi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

nya adalah gelatinisasi pati. Menurut Pomeranz dan Shellenberger (1971), bahwa 

gelatinisasi adalah proses pembengkakan granula pati ketika dipanaskan dalam air. 

Gelatinisasi diawali dengan pembengkakan granula, yang bersifat irreversible, 

dipengaruhi oleh suhu dan kadar air, terjadi peningkatan viskositas, dan dipengaruhi 

oleh kondisi pemanasan dan tipe granula pati (Huang dan Rooney, 2001). Pada 

pengolahan mi jagung diperlukan adanya gelatinisasi pati agar menghasilkan mi yang 

elastis. Mi jagung yang ditambahkan dengan bayam, nilai kelentingan tidak berbeda 

nyata pada tiap penambahan konsentrasi bayam. Hal ini disebabkan karena adanya 

degradasi klorofil pada mi bayam yang direbus, sehingga tingkat kelentingan pada mi 

jagung tidak berbeda nyata. Menurut Harjanti (2008), sifat klorofil yang mudah 

terdegradasi karena pemanasan.  

 

Selain proses gelatinisasi, faktor lain yang mempengaruhi adalah kadar 

protein.Menurut Ricky et al (2013), kadar protein pada mi berkaitan dengan nilai 

tensile strength pada mi. Hal ini disebabkan adanya ikatan peptida yang pendek pada 

bahan pembuat mi hingga tidak dibutuhkan energi yang besar untuk memutuskan mi 



 

 

 

 

tersebut (Hoseney, 1994). Terdapat kandungan protein pada bayam. Menurut 

Rukmana (1995), kandungan protein pada bayam cabut 2,3 g tiap 100 g bayam.  

 

Semakin meningkatnya penambahan konsentrasi bayam maka nilai tensile strength 

akan semakin meningkat, karena jumlah penambahan air semakin sedikit. Menurut 

Girindra (1993), penambahan air terus menerus akan membuat kandungan protein 

pada bahan berkurang. Hal tersebut terjadi karena hampir semua asam amino akan 

larut pada air namun tidak larut dengan larutan non polar, sehingga dapat 

menurunkan tingkat elastisitas pada mi. Winarno (2002), juga menambahkan 

pemanasan air yang dilakukan dapat mengurangi daya tarik menarik antar molekul air 

sehingga dapat mengatasi daya tarik-menarik antar molekul lain. Sehingga daya 

kelarutan pada bahan yang melibatkan ikatan hidrogen akan meningkat.. Tabel12.  

juga dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh nyata terhadap perlakuan mi basah 

dan mi kering.  Hal ini disebabkan karena antara mi jagung basah dan mi jagung 

kering direbus semua, sehingga air menyerap pada mi dan tidak terdapat perbedaan.  

 

Parameter fisik yang diamati berikutnya adalah warna. Warna memiliki peran 

terhadap penerimaan produk dan sebagai indikator kesegaran ekspektasi rasa, serta 

kualitas pada makanan. Saat ini, produk dengan beragam warna lebih banyak diminati 

dibanding yang tidak berwarna. Banyak produk mi berwarna yang menggunakan 

sayuran sebagai pewarna, salah satunya adalah bayam. Warna mi dengan 

penambahan bayam yaitu hijau. Warna hijau ini dihasilkan karena adanya kandungan 

klorofil pada bayam.  

 

Sistem pengukuran yang digunakan adalah sistem CIE L, a*, b*. L (Lightness) 

menunjukkan adanya tingkat kecerahan, a* (redness) menunjukkan adanya warna 

merah/hijau, dan b* (yellowness) menunjukkan warna kuning/biru. Parameter L 

memiliki range nilai 0 untuk warna hitam dan 100 untuk warna putih. Semakin nilai 

a* positif maka warna merah semakin dominan, tetapi bila nilai negatif maka warna 

hijau lebih dominan. Pada nilai b*, bila positif maka warna kuning semakin dominan, 



 

 

 

 

namun semakin negatif sehingga nilai b* adalah warna biru maka semakin dominan 

(Akili et al., 2012).  

 

Berdasarkan pengukuran warna pada Tabel 9, 10, dan 11 terdapat penurunan nilai L* 

bila dibandingkan dengan kontrol. Nilai L* terendah pada mi bayam terdapat pada mi 

kering bayam konsentrasi 100%. Nilai L* atau kecerahan pada setiap perlakuan 

konsentrasi terdapat beda nyata, namun untuk perlakuan basah dan kering tidak 

terdapat beda nyata. Pada nilai a* dengan perlakuan semakin bernilai negatif bila 

dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

bayam pada mi, warna mi akan semakin hijau. Nilai a* tertinggi terdapat pada mi 

kering bayam konsentrasi 100%. Nilai b* pada mi bayam memiliki nilai positif (+) 

yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kontrol. Bila nilai b* semakin turun, 

maka warna yang dihasilkan akan cenderung berwarna biru. Warna yang terdapat 

pada bahan makanan tergantung dari kandungan pigmen pada bahan tersebut. Pigmen 

klorofil yang terkandung pada bayam akan menghasilkan warna hijau, bila semakin 

tinggi konsentrasi bayam makan akan semakin tua hijaunya. Warna hijau yang 

terdapat pada bayam disebabkan karena adanya kandungan klorofil pada bayam. 

Semakin tua warna hijau maka semakin banyak kadar klorofil begitu juga sebaliknya 

(Xue dan Young, 2003). Hal itu menyebabkan semakin tinggi konsentrasi bayam 

yang ditambahkan pada mi bayam akan semakin berwarna hijau.  

 

3.2.Karakteristik Kimia Mi Jagung Bayam  

Pada pengujian kimia pada mi bayam yang dilakukan meliputi klorofil dan kadar air. 

Pigmen klorofil pada bayam sangat tinggi.  

 

Pada Tabel7. diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi bayam yang diberikan, 

maka akan semakin tinggi kadar klorofil yang terkandung pada mi bayam. Terdapat 

perbedaan nyata pada perubahan konsentrasi mi bayam. Menurut Clydedale (1976), 

pada suhu pemanasan range 65ºC-75ºC, klorofil yang berikatan erat dengan lipid, 



 

 

 

 

protein, dan lipoprotein  akan lepas sehingga mengakibatkan warna hijau akan 

semakin tampak bila dipanaskan dan enzim klorofilase akan bereaksi.  

 

Klorofil a dan b adalah pigmen yang dominan pada sayuran hijau, salah satunya 

adalah bayam. Pigmen klorofil rentan terhadap perubahan fisik dan kimia selama 

pengolahan karena adanya enzim klorofilase. Enzim klorofilase menjadi aktif 

kembali dalam keadaan tertentu (An et al., 2008). Riyono (2007) menjelaskan bahwa 

klorofil-a, -b, dan –c tidak dapat larut pada air namun larut pada berbagai jenis 

pelarut organik. Klorofil-a mudah mudah larut pada ethyl ether, ethyl-alkohol, aceton, 

chloroform, dan carbon-bisulfide. Sedangkan klorofil-b dan –c dapat larut pada 

pelarut yang sama meskipun tidak semudah klorofil-a. Sehingga dalam penelitian 

digunakan aceton dalam mengekstrak klorofil dari mi instan. Berdasarkan teori dari 

Von Elbec et.al. (1986), yang menjelaskan bahwa turunan klorofil, seperti epimers 

klorofil, chlorophyllides, pheophytin, dan pyropheophytins akan timbul selama proses 

pemasakan pada sayuran sehingga menyebabkan mi kering berwarna hijau tua karena 

klorofil yang terdegradasi.  

 

Pada Tabel7. diketahui bahwa perlakuan mi basah dan mi kering terdapat pengaruh 

beda nyata. Pemanasan akan mengakibatkan kerusakan klorofil. Apabila klorofil 

dipanaskan maka klorofil akan berubah bentuk menjadi senyawa turunan seperti 

pheophytin yang berwarna lebih pucat. Hal ini didukung oleh Henry, 1987 dalam 

Putri, dkk, (2012), bahwa dengan adanya pemanasan akan merusak klorofil dengan 

membentuk pheophytin. Fennema, 1996 dalam Putri, dkk 2012 menyatakan bahwa 

adanya penerapan panas akan meningkatkan penbentukan pheophytin yang memiliki 

warna hijau pucat.  

 

Jeremiah (1996) menambahkan bahwa klorofilase menjadi aktif kembali karena 

adanya oksigen, namun metabolisme nya menjadi lebih lambat, karena adanya proses 

blanching dalam pembuatan ekstrak bayam sebelum ditambahkan pada mi. Selain itu 

Jeremiah (1996), menambahkan bahwa proses blanching yang baik adalah 



 

 

 

 

menggunakan waktu yang pendek dan temperatur tinggi yakni 100ºC dalam waktu 3 

menit. Sehingga dapat meminimalkan degradasi klorofil. Sehingga dalam penelitian 

ini digunakan waktu blnching selama 3 menit pada suhu 100ºC. Kehilangan total 

klorofil dapat terjadi selama blanching , apabila proses blanching tidak dilakukan 

dengan metode waktu yang singkat dan suhu tinggi.  

 

Pengujian kimia berikutnya adalah kadar air. Kadar air pada bahan baku akan 

berpengaruh pada kadar air mi bayam yang dihasilkan. Sudarmadji (1997) 

menjelaskan, bahwa air adalah komponen yang penting dalam bahan makanan karena 

air dapat berpengaruh terhadap penampakan, tekstur, serta rasa pada makanan. Pada 

Tabel8. dijelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi bayam yang ditambahkan, dan 

terdapat pengaruh beda nyata pada tiap konsentrasi maka kadar air akan semakin 

tinggi. Menurut Atmarita (2005), kadar air pada bayam cukup tinggi yaitu 86,9%. 

Terdapat beda nyata juga terdapat pada perlakuan mi basah dan mi kering. Pada mi 

jagung basah yang direbus memiliki kandungan air yang lebih tinggi dibanding mi 

jagung kering. Kemudian kedua jenis mi tersebut dilakukan proses pemasakan dan 

menyerap air lebih tinggi , sehingga pada mi jagung basah memiliki kadar air berbeda 

dengan mi jagung kering. Menurut Winarno (2002), mi basah memiliki kadar air 

lebih tinggi dibanding kadar air pada mi kering.  

 

3.3.Karakteristik Sensori Mi Jagung Bayam  

Uji sensori yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji rnaking hedonik. 

Uji hedonik biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan para panelis 

terhadap mi bayam. Tingkat kesukaan para panelis dituliskan dalam skala numerik 

dengan uji ranking. Metode ranking ini berfungsi dalam menentukan mutu produk 

yang terbaik dan diminati oleh konsumen (Rahayu & Nurosiyah, 2008). Dalam 

pengujian ini skala 1 untuk sampel yang paling tidak disukai dan skala 6 untuk 

sampel yang paling disukai. Pengujian ini dilakukan terhadap 40 panelis tidak terlatih 

yang berasal dari mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Sebelumnya sampel mi 

direbus dahulu. Hal ini disebabkan karena mi instan  perlu proses pengolahan 



 

 

 

 

lanjutan sebelum dikonsumsi (Astawan, 2000). Pada pengujian sensori pada mi 

bayam yang dilakukan adalah uji daya putus, warna, dan overall.   

 

Pada Tabel 15. diketahui bahwa hasil sensori daya putus pada mi bayam tidak ada 

beda nyata pada tiap perlakuan. Berdasarkan hasil evaluasi sensori tersebut, 

didapatkan perlakuan yang paling tertinggi adalah mi kering dengan penambahan 

bayam 75% sedangkan yang terendah adalah mi basah dengan penambahan bayam 

100%.  Hal ini disebabkan karena kandungan protein pada bayam rendah. Sedangkan 

hal yang mempengaruhi daya putus adalah kadar protein. Para panelis merasa tidak 

adanya perbedaan pada tiap sampel mi yang diberikan.  

 

Pada pengujian sensori berikutnya pada mi bayam adalah uji warna. Warna sangat 

menentukan dalam penerimaan sampel terhadap panelis. Adanya perbedaan warna 

sering menyebabkan kesan adanya rasa dan aroma yang berbeda terhadap makanan. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan para panelis salah dalam memberikan responnya 

(Rahayu & Nurosiyah, 2008). Pada Tabel 16. diketahui bahwa hasil sensori warna 

pada mi bayam terdapat beda nyata. Berdasarkan hasil sensori tersebut, penambahan 

kadar bayam akan berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan. Semakin tinggi 

kadar bayam yang ditambahkan, maka warna mi akan semakin berwarna hijau gelap. 

Namun untuk perlakuan basah dan kering tidak ada beda nyata. Perlakuan mi basah 

dengan penambahan bayam 75% paling tinggi dan mi basah dengan penambahan 

bayam 100% paling rendah. Warna yang dihasilkan mi basah dengan konsentrasi 

bayam 75% adalah hijau, sedangkan mi basah dengan penambahan konsentrasi 

bayam 100% berwarna hijau tua. Warna hijau pada mi basah konsentrasi bayam 75% 

disukai panelis karena lebih menarik dibandingkan warna hijau tua yang dihasilkan 

mi basah konsentrasi baya m 100%.  

 

Pada pengujian sensori berikutnya pada mi bayam adalah secara overall. Pada 

pengujian ini, para panelis menguji secara keseluruhan pada mi bayam tersebut. Dari 

Pada Tabel 17., diketahui bahwa penilaian tertinggi pada mi kering dengan 



 

 

 

 

penambahan bayam 75% sedangkan penilaian terendah adalah pada mi basah dengan 

penambahan bayam 50%. Pada Tabel diketahui bahwa hasil sensori secara overall 

pada mi bayam terdapat beda nyata. Penambahan kadar bayam akan berpengaruh 

terhadap penampakan dari mi bayam tersebut.  


