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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Mi merupakan produk makanan yang sangat populer di Indonesia dengan aneka jenis 

seperti mi basah, mi kering, dan mi instant, bahkan mi telah menjadi pangan pokok 

alternatif setelah nasi. Sebagian besar mi berbahan dasar tepung terigu, yang memiliki 

keunggulan karena kandungan gluten yang tinggi, sehingga produk olahan mi yang 

dihasilkan cukup kenyal. Namun tepung terigu pada umumnya diimpor dari negara lain 

seperti Amerika, Kanada, dan Eropa. Produk lokal yang ada di Indonesia pada umumnya 

mengandung nilai gizi tinggi dan dapat berpotensi untuk digunakan sebagai salah satu 

bahan baku pembuat mi non terigu. Oleh sebab itu perlu dikembangkan produk mi dengan 

menggunakan bahan baku lokal yaitu salah satunya beras. Beras merupakan makanan 

pokok Indonesia yang memiliki varietas yang beragam antara lain beras putih (Oryza sativa 

L), beras merah (Oryza nivara) dan beras hitam (Oryza sativa L.indica). Bahan pangan 

yang sedang banyak dikembangkan yaitu beras hitam (Oryza sativa L.indica) yang diolah 

menjadi tepung.  

 

Penggunaan tepung komposit non terigu seperti tepung beras hitam yang dapat 

meningkatkan nilai nutrisi pada produk olahan mi dengan adanya kandungan antioksidan 

alami seperti tokoferol, polifenol dan gamma-oryzanol. Penambahan tepung mocaf yang 

memiliki sifat kemampuan gelasi maupun daya rehidrasi yang baik dan tepung maizena 

sebagai bahan pengikat untuk meningkatkan elastisitas produk sehingga dapat memperbaiki 

tekstur mi yang dihasilkan (Sukoco, 2013). Penggunaan bahan dengan kandungan gluten 

yang rendah, perlu adanya proses pregelatinasi pati pada saat pengukusan. Pati yang 

terdapat dalam tepung mengalami gelatinasi sebagian yang berperan sebagai bahan 

pengikat akan mempengaruhi produk akhir dari mi non terigu (Merdiyanti, 2008) 

 

Dalam upaya untuk meningkatkan nilai fungsional dan kandungan gizi pada mi dapat 

dilakukan penambahan tinta cumi sebagai pewarna alami. Tinta cumi-cumi (Loligo sp.) 

yang berwarna hitam dipakai untuk meningkatkan flavour dan cita rasa. Warna yang 
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dihasilkan dari pigmen dapat menunjukan adanya senyawa fitokimia. Tepung beras hitam 

memiliki senyawa antosianin dan tinta cumi memiliki pigmen melanin. Senyawa tersebut 

dapat dikatakan sebagai senyawa antioksidan. Faktor yang dapat mempengaruhi sifat 

kestabilan antioksidan yaitu adanya proses pemanasan. Selama proses pengolahan mi 

adanya proses pemanasan yang kemudian dapat mempengaruhi kestabilan antioksidan yang 

dimiliki oleh bahan pangan.  

 

Pada proses pengolahan mi terdapat proses pemanasan yang dilakukan yaitu pengukusan, 

pengeringan dan perebusan. Pada proses ini, salah satu tahapan terpenting dalam proses 

pembuatan mi yaitu proses pengukusan. Hal ini disebabkan proses pengukusan bertujuan 

agar tepung mengalami gelatinasi sebagian (pregelatinasi) yang akan berperan sebagai zat 

pengikat adonan. Penggunaan bahan baku non terigu atau bahan yang tidak mengandung 

gluten tinggi akan menghasilkan mi yang mudah putus. Penggunaan waktu pengukusan 

dapat mengetahui sifat fisikokimia mi yang dihasilkan. Diharapkan dari penelitian ini dapat 

diketahui pengaruh perbedaan waktu pengukusan dan konsentrasi tinta cumi terhadap 

karakteristik fisik dan kimia mi yang dihasilkan.  

 

1.2. Tinjuan Pustaka 

1.2.1. Mi Kering Non Terigu 

Mi non terigu merupakan jenis mi yang dibuat dengan bahan bebasis pangan lokal tanpa 

tergantung pada pangan berbasis terigu. Komoditas pangan lokal yang dapat dikembangkan 

yaitu penggunaan tepung beras, tepung mocaf dan tepung maizena. Pemanfaatkan bahan 

baku tersebut dapat menggantikan peran terigu dalam bahan baku utama dalam pembuatan 

mi. Penggunaan bahan yang berasal dari tepung beras hitam sebagai sumber serat pangan 

yang tinggi dan memiliki pigmen warna hitam-keunguan yang mengandung antosianin. 

Pengolahan mi dengan menggunakan bahan tepung beras hitam sangat bergantung pada 

sifat fisikokimia pati beras hal ini disebabkan beras tidak mengandung gluten. Menurut 

Octavia (2012). Tepung beras dengan kandungan amilosa tinggi, suhu gelatinasi rendah dan 

konsistensi gel yang kuat merupakan beras yang dapat digunakan dalam pembuatan mi 

beras.  
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Tepung beras hitam mengandung antosianin yang berperan dalam penentuan warna. 

Kandungan antosianin pada beras hitam berkisar antara 159,31-359,51 mg/100g dan 

aktivitas antioksidan dengan pemerangkapan DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrasil) sebesar 

68,968-85,287% (Ratnaningsih, 2010). Faktor utama kerusakan atau kehilangan senyawa 

antosianin antara lain pH, suhu, serta konsentrasi oksigen yang tinggi. Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kestabilan antosianin yaitu cahaya, enzim degradasi, asam askorbat, 

sulphur dioksida, ion logam, dan gula (Putri, 2015). Penggunaan pati jagung atau yang 

dikenal dengan tepung maizena juga merupakan salah satu bahan pengikat yang berfungsi 

untuk meningkatkan elastisitas produk, membentuk tekstur, dan menurunkan penyusutan 

akibat pemasakan (Putra, 2008) 

 

Penambahan tepung maizena pada pembuatan mi non terigu dapat membentuk struktur mi 

dengan kandungan bebas gluten menjadi lebih baik (Kusumaningrum, 2013) Sedangkan 

penggunaan tepung mocaf diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara 

fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat (Ramadhan, 2015) Mikroba yang tumbuh 

dapat menyebabkan perubahan karakteristik pada mi yang dihasilkan dengan naiknya 

viskositas, daya rehidrasi, kemampuan gelasi, dan kemudahan melarut (Mulyadi, 2013) 

Perlakuan fermentasi akan menyebabkan tepung mocaf memiliki karakteristik dan kualitas 

yang hampir sama seperti tepung terigu, hal ini disebabkan karena terjadinya penghilangan 

komponen pigmen pada singkong.  

 

Pembuatan mi non terigu perlu adanya bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai 

pengembang dan pengikat seperti baking powder dan carboxymethil cellulose (CMC). Hal 

ini disebabkan penambahan baking powder dapat berperan sebagai bahan pengembang dan 

proses rehidrasi mi karena menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan mi menjadi berpori 

yang dapat memperbaiki tekstur mi yang dihasilkan dan tahan selama proses pengolahan 

(Rianto, 2006) sedangkan carboxymethil cellulose (CMC) berperan sebagai bahan 

penstabil, pengikat dan membantu pengikatan air selain itu sebagai pengenyal yang dapat 

mempengaruhi sifat adonan. Menurut Anjarsari (2009) penggunaan carboxymethil cellulose 

pada mi kering dapat memberikan tekstur mi yang halus setelah direbus.   
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Pembuatan mi non terigu dapat diproses menjadi mi kering, menurut Anjarsari (2009) Mi 

kering merupakan mi mentah yang mengalami proses pengeringan dengan menggunakan 

oven suhu 60oC hingga kadar air mencapai 8-10% atau di bawah 13%. Syarat mutu mi 

kering dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel  1. Syarat Mutu Mi Kering  

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan    

 Bau  - Normal 

 Rasa - Normal 

 Wana - Normal 

 Tekstur  - Normal 

2 Kadar air  % b/b Maks. 13 

3 Kadar protein  % b/b Maks. 10 

4 Bilangan asam mg KOH/g minyak - 

5 Kadar abu  % b/b Maks. 0,1 

6 Cemaran logam    

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

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

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

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

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

8 Cemaran mikroba   

 Angka lempeng total koloni/g Maks. 1x106 

 Escherichia coli apm/g Maks. 10 

 Staphylococcus aureus koloni/g Maks. 1x103 

 Bacillus cereus  koloni/g Maks. 1x103 

 Kapang  koloni/g Maks. 1x104 

9 Dioksinivenol µg/kg Maks. 750 

Berdasarkan SNI Nomor 8217-2015 (Badan Standarisasi Nasional, 2015) 

 

Proses pengolahan mi kering non terigu terdiri dari pencampuran bahan, pengukusan, 

pencetakan, pengeringan dan perebusan. Pada pengolahan ini berbeda dengan pengolahan 

mi tepung terigu karena dilakukan proses pengukusan. Proses pengukusan bertujuan untuk 

pregelatinasi pati pada bahan sehingga dapat sebagai pengikat adonan yang dapat 

memudahkan mi dalam pencetakan hal ini disebabkan bahan baku yang digunakan dalam 
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proses pengolahan mi tidak mengandung gluten yang dimiliki oleh tepung terigu 

(Merdiyanti, 2008) 

 

1.2.2.  Tinta Cumi 

Kelas Cephalopoda seperti cumi-cumi (Loligo sp.) merupakan komoditi hasil tangkapan 

perikanan laut yang pemanfaatannya masih sangat terbatas. Di Indonesia pemanfaatan tinta 

cumi masih belum banyak, namun di Jepang telah dimanfaatkan sebagai pengawet dan 

meningkatkan flavor (Zaharah, 2018) Karakteristik yang dimiliki oleh cumi cumi adalah 

terdapat kantung tinta yang mengandung cairan berwarna hitam sebagai perlawanan ketika 

diserang musuh sehingga memungkinkan cumi untuk terhindar dari predator (Agusandi, 

2013) Tinta cumi-cumi bersifat alkaloid. Alkaloid merupakan kelompok metabolit sekunder 

yang beratom nitrogen dan bersifat basa.  

 

Tinta cumi mengandung melanin atau pigmen hitam. Melanin alami yang terdapat dalam 

tinta cumi yaitu melanoprotein yang mengandung 10-15% protein (Pringgenies, 2014) 

Tinta cumi mengandung melanin, protein, lemak. Selama ini tinta cumi belum banyak 

dikenal oleh masyarakat pada umumnya, tinta cumi mengandung protein sekirar 10,88% 

protein ini sama baik nya dengan protein yang ada pada daging cumi-cumi, kadar abu 

sekitar 2,74% sedangkan kadar air yang dimiliki oleh tinta cumi-cumi rata-rata 78,44% 

(Agusandi, 2013)Tinta cumi dapat berperan sebagai obat pelindung sel pada kanker, 

melanin dari tinta cumi mempunyai peranan sebagai aktivitas anti tumor dengan 

menghambat aktivitas plasmin dan meningkatkan system imun untuk membunuh sel kanker 

(Fitrial, 2017) Melanin juga berperan sebagai antioksidan, anti radiasi, dan anti bakteri 

(Nair, 2011) 

 

Tinta cumi yang berwarna hitam dipakai untuk meningkatkan flavour dan cita rasa. Warna 

yang dihasilkan dari pigmen dapat meningkatkan manfaat bahan pangan dengan 

menunjukan adanya senyawa fitokimia tertentu. Tinta cumi mempunyai kandungan protein 

dan asam amino yang cukup baik terdiri atas asam amino essensial dan non essensial. Asam 
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amino esensial yang dominan berupa lisin, leusin, arginine, dan fenilalanin (Agusandi, 

2013) 

 

1.2.3.  Proses Pengolahan Mi Kering Non Terigu 

1.2.3.1. Pencampuran Bahan 

Pencampuran bahan diawali dengan proses pencampuran bahan baku utama dan bahan 

baku tambahan. Proses pencampuran bertujuan untuk menghidrasi tepung dengan air 

sehingga menghasilkan adonan yang homogen dan adonan menjadi elastis dan halus saat 

pencetakan mi. jumlah air yang digunakan sebesar 28%-38%. Waktu yang digunakan 

selama pencampuran adonan yaitu 15-25 menit dengan suhu adonan sekitar 25-40oC 

(Kurniawati, 2006) Adonan yang terbentuk akan homogen, mampu menyerap air dan tidak 

lengket.  

 

1.2.3.2. Pengukusan Adonan  

Pada pembuatan produk mi dari bahan non terigu diperlukan proses pengukusan adonan 

yang bertujuan untuk pregelatinasi pati yang akan berperan sebagai bahan pengikat dalam 

proses pembentukan untaian mi. Pada proses gelatinasi, ikatan hidrogen pada struktur 

granula pati akan melemah sehingga gugus hidroksil yang bebas akan menyerap molekul 

air dan terjadi pembengkakan granula pati. Proses gelatinasi yang kurang akan 

menyebabkan tidak dapat mengikat adonan secara baik. Hal ini menyebabkan mi mudah 

rapuh dan patah. Namun bila proses gelatinasi berlebih akan menyebabkan adonan menjadi 

lengket (Rianto, 2006) Faktor penting yang harus diperhatikan selama pengukusan adalah 

suhu dan waktu. Pada kedua parameter ini akan mempengaruhi proses pregelatinasi dalam 

adonan. Jenis dan ukuran alat pengukusan yang digunakan akan mempengaruhi pemerataan 

panas dalam adonan (Merdiyanti, 2008)Suhu optimal yang digunakan pada proses 

pengukusan yaitu 90oC-100oC yang berasal dari pemanasan air menggunakan kompor. 

Menurut Rianto (2006) menyatakan bahwa waktu pengukusan adonan mi non terigu terbaik 

adalah 15-25 menit. Jika waktu pengukusan kurang dari 15 menit maka adonan akan 

menjadi lunak dan lengket, namun jika lebih dari 25 menit adonan akan menjadi keras dan 

kering. Pada penelitian ini lama waktu yang digunakan untuk proses pengukusan bervariasi 



7 
 

 
 

yaitu 10 menit dan 15 menit. Waktu pengukusan mi dapat ditentukan dari waktu yang dapat 

menghasilkan mi dengan tingkat elongasi paling tinggi dengan tingkat kematangan yang 

cukup (Putra, 2008) 

 

1.2.3.3. Pencetakan dan Pengeringan Mi  

Pembentukan mi dilakukan setelah adonan mengalami pengukusan. Adonan ini kemudian 

dibentuk menjadi mi menggunakan mesin ekstruder pencetak. Didalam mesin ekstruder, 

adonan akan keluar dalam bentuk mi panjang melalui lubang pencetak mi. Pencetakan mi 

dengan teknik ekstruksi menggunakan mesin ekstruder. Teknik ekstruksi dapat 

mempersingkat waktu produksi dan dapat menghasilkan mi dengan mutu tinggi. Proses 

pencetakan mi didalam ekstruder mi terjadi pemanasan atau gelatinasi yang terjadi didalam 

ekstruder agar adonan dapat dibentuk dan dicetak menjadi mi. Proses pengeringan mi 

dilakuan dengan menggunakan oven pada suhu 60oC. Prinsip yang digunakan dalam proses 

pengeringan mi adalah pengeluaran air dari bahan akibat proses perpindahan panas yang 

berhubungan dengan adanya perbedaan suhu. Ukuran bahan yang dikeringkan akan 

mempengaruhi waktu pengeringan. Semakin kecil ukuran bahan maka semakin cepat waktu 

pengeringan. Proses pengeringan mi dapat dilakukan dengan menggunakan udara panas 

atau oven, penggorengan atau deep frying dan pengeringan vacum (Hou, 2010) Mi kering 

yang diperoleh dengan proses pengeringan akan memiliki umur simpan yang lebih lama 

karena kandungan air dalam bahan pangan teruapkan dan volume bahan menjadi lebih 

kecil. 

 

1.2.4.  Aktivitas Antioksidan  

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal dampak negatif oksidan. Antioksidan 

bekerja dengan cara mendonorkan satu electron kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat (Denisov, 2005). Antioksidan 

dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi dari radikal bebas, dalam jumlah tertentu mampu 

menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Aktivitas antioksidan 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu kandungan lipid, konsentrasi antioksidan, suhu, 
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tekanan oksigen, dan komponen kimia dari makanan seperti protein dan air (Pokorny, 

2001) 

 

Fungsi utama dari antioksidan adalah untuk memperkecil terjadinya proses oksidasi baik 

dalam makanan maupun dalam tubuh. Didalam makanan, antioksidan dapat menghambat 

proses oksidasi lemak dan minyak dan dapat memperkecil terjadinya kerusakan dalam 

makanan. Dalam tubuh antioksidan mampu menghambat proses oksidasi. Proses oksidasi 

yang terjadi secara terus menerus  dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif dan 

penuaan dini (Susanti, 2016). Antioksidan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 

antioksidan pencegah dan antioksidan pemutus rantai. Antioksidan pencegah bekerja 

dengan menghambat pembentukan reactive oxygen species (ROS) seperti enzim katalase, 

peroksidase, superoksida dismutase, dan trasferin. Antioksidan pemutus rantai merupakan 

senyawa yang menangkap radikal oksigen kemudian memutus rangkaian rantai reaksi 

radikal.  

 

Radikal bebas merupakan senyawa oksigen reaktif yang memiliki elektron yang tidak 

berpasangan sehingga bersifat tidak stabil. Radikal bebas atau senyawa oksigen reaktif 

(ROS) dapat dibentuk melalui jalur enzimatik atau metabolik. Proses perubahan dari asam 

arakodonat menjadi prostaglandin dan prostasiklin dipicu oleh enzim lipoksigenase dan 

siklooksigenase yang menghasilkan senyawa oksigen reaktif berupa peroksida dan 

epoksida. Serta oksidase yang berbentuk aldehid oksidase dan selanjutnya akan membentuk 

radikal anion superoksida.  

 

Pengukuran aktivitas antioksidan ada beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Metode DPPH sebagai metode yang cepat, sederhana, 

dan metode ini banyak digunakan untuk menguji senyawa yang berperan sebagai free 

radical scavengers atau donor hidrogen. Metode DPPH dapat digunakan pada sampel 

berbentuk padatan maupun cairan (Williams, 1995) Uji aktivitas antioksidan dengan 

menggunakan metode DPPH dapat diamati dengan hilangnya warna ungu akibat 

tereduksinya DPPH oleh antioksidan. Kemudian larutan diukur dengan menggunakan 
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spektofotometri UV-Vis dengan maksimal panjang gelombang 520nm. Warna DPPH yang 

berwarna ungu akan berubah menjadi kuning seiring dengan penambahan antioksidan yaitu 

saat elektron tunggal pada DPPH berpasangan dengan hidrogen dari antioksidan. 

Berdasarkan pengujian aktivitas antioksidan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

antioksidan pada suatu bahan maka larutan yang dihasilkan akan berubah warna menjadi 

semakin kuning (Fukumoto, 2000) 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan waktu 

pengukusan dan konsentrasi tinta cumi terhadap perubahan karakteristik fisikokimia selama 

proses produksi mi. 


