
17 

3. HASIL PENELITIAN  

 

3.1. Karakteristik Fisikokimia Adonan Mentah 

3.1.1. Karakteristik Fisik Adonan Mentah  

Hasil karakteristik fisik pengujian warna pada sampel adonan mi dapat dilihat pada Tabel 3 

 

Tabel  3. Warna Adonan Mentah Mi Tepung Beras Hitam dengan berbagai Konsentrasi 

Tinta Cumi  

Konsentrasi tinta cumi (%) 
Warna 

L a b 

0 76.491±1.318d 1.566±0.073a 2.410±0.063a 

4 70.608±2.139c 2.565±0.100b 2.606±0.058b 

8 63.718±3.035b 3.348±0.064c 2.855±0.068c 

12 56.075±1.216a 4.108±0.057d 3.048±0.033d 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji Oneway 

Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 

Pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa perbedaan konsentrasi tinta cumi yang diberikan 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap nilai warna L, a, b pada adonan. Nilai L* 

tertinggi terdapat pada adonan dengan konsentrasi tinta cumi 0% dan terendah ditunjukan 

oleh adonan dengan konsentrasi 12%. Penurunan nilai L* pada masing-masing konsentrasi 

akan meningkatkan nilai a*. nilai a* tertinggi terdapat pada adonan dengan konsentrasi 

tinta cumi 12%, sedangkan nilai a* terendah diperoleh oleh konsentrasi tinta cumi 0%. nilai 

b* yang diperoleh terdapat beda nyata pada masing-masing konsentrasi, nilai b* tertinggi 

yaitu adonan konsentrasi 12% sedangkan yang terendah yaitu adonan konsentrasi 0%. 

 

3.1.2. Karakteristik Kimia Adonan Mentah  

Hasil karakteristik kimia sampel adonan mentah meliputi kadar air dan aktivitas antioksidan 

dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel  4. Kadar Air dan Aktivitas Antioksidan pada Adonan Mentah Mi Tepung Beras 

Hitam dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi 

Konsentrasi tinta cumi (%) Kadar air (%bb) Antioksidan (%) 

0 27,950±0,866a 60,089±0,676a 

4 28,290±0,420a 64,670±2,175b 

8 29,432±0,435b 67,121±1,878c 

12 30,441±0,505c 72,584±2,203d 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji Oneway 

Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda.  

 

Pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa perbedaan konsentrasi tinta cumi dapat memberikan 

pengaruh pada kadar air adonan mentah. Berdasarkan hasil penelitian pengujian kadar air, 

adonan mentah dengan konsentrasi tinta cumi 0% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 

tinta cumi 4% namun pada konsentrasi tinta cumi 4% berbeda nyata dengan konsentrasi 

tinta cumi 8% dan 12%. Kadar air terendah diperoleh pada adonan dengan konsentrasi tinta 

cumi 0% yaitu sebesar 27,950% dan kadar air tertinggi terdapat pada adonan mentah 

dengan konsentrasi tinta cumi 12% yaitu sebesar 30,441%. Berdasarkan hasil penelitian 

aktivitas antioksidan pada adonan mentah menunjukan terdapat beda nyata pada perbedaan 

penambahan konsentrasi tinta cumi yang diberikan. Semakin tinggi konsentrasi tinta cumi 

yang ditambahkan maka aktivitas antioksidan akan semakin meningkat. Aktivitas 

antioksidan terendah diperoleh pada adonan dengan konsentrasi tinta cumi 0% yaitu 

sebesar 60,089% sedangkan aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada adonan mentah 

dengan konsentrasi tinta cumi 12% yaitu sebesar 72,584%.   

 

3.2. Karakteristik Fisikokimia Adonan Kukus 

3.2.1. Karakteristik Fisik Adonan Kukus 

Hasil karakteristik fisik adonan kukus meliputi warna dapat dilihat pada Tabel 5 
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Tabel  5. Warna pada Adonan Kukus Mi Tepung Beras Hitam dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan 

Warna 

Konsentrasi Tinta 

Cumi (%) 

L L a a b b 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 71.640±1.016a,1 60.835±0.480a,2 3.465±0.045a,1 2.835±0.026a,2 3.098±2.803a,1 2.460±2.071ab,2 

4 68.120±0.663b,1 57.983±0.729b,2 3.530±0.028b,1 3.038±0.025b,2 3.343±0.250a,1 1.405±1.495a,2 

8 64.885±0.424c,1 54.058±0.431c,2 3.645±0.034c,1 3.138±0.027c,2 3.750±0.428a,1 2.621±0.531ab,2 

12 62.560±0.480d,1 52.480±0.233d,2 3.725±0.025d,1 3.338±0.047d,2 3.238±0.810a,1 3.365±0.640b,2 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan waktu pengukusan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 
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Pada Tabel 5, hasil penelitian menunjukan bahwa nilai L* dan nilai a* pada adonan kukus  

terdapat beda nyata pada masing-masing perlakuan konsentrasi tinta cumi dan penggunaan 

waktu pengukusan. Nilai warna L* dengan perbedaan masing-masing konsentrasi tinta 

cumi menghasilkan beda nyata. Konsentrasi tinta cumi 0% berbeda nyata dengan 

konsentrasi tinta cumi 4%, 8% dan 12%. Nilai L* tertinggi diperoleh pada konsentrasi tinta 

cumi 0% sedangkan terendah dihasilkan pada konsentrasi 12%. Nilai warna a* 

menghasilkan saling berbeda nyata pada penggunaan konsentrasi tinta cumi. Konsentrasi 

tinta cumi 0% menghasilkan nilai warna a* yang terendah sedangkan konsentrasi tinta cumi 

12% menghasilkan warna a* yang tertinggi. Nilai b* pada sampel waktu pengukusan 10 

menit dengan masing-masing konsentrasi tidak memiliki beda nyata namun nilai b* pada 

sampel waktu pengukusan 15 menit dengan konsentrasi 4% berbeda nyata dengan 

konsentrasi 8% sedangkan tidak berbeda nyata pada konsentrasi 0% dan 12%. *. Nilai b* 

tertinggi dengan waktu pengukusan 10 menit diperoleh pada konsentrasi 8% dan nilai 

terendah diperoleh pada konsentrasi 0%. Sedangkan nilai b* tertinggi dengan waktu 

pengukusan 15 menit diperoleh pada konsentrasi 12% dan nilai terendah diperoleh pada 

konsentrasi 4%. Pada perbedaan waktu pengukusan adonan 10 menit dan 15 menit terdapat 

beda nyata.  

 

3.2.2. Karakteristik Kimia Adonan Kukus  

Hasil karakteristik kimia adonan kukus meliputi pH, kadar air, dan aktivitas antioksidan 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel  6. pH, Kadar air, dan Aktivitas Antioksidan pada Adonan Kukus Mi Tepung Beras Hitam dengan berbagai Konsentrasi 

Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan  

Konsentrasi Tinta 

Cumi (%) 

pH Kadar Air (%bb) Antioksidan (%) 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 6.91±0.010a,1 6.63±0.016a,2 27.969±0.419a,1 29.800±0.656a,2 43.951±2.026a,1 34.243±2.288a,2 

4 7.03±0.016b,1 6.83±0.016b,2 31.137±0.613b,1 33.193±0.835b,2 47.028±2.412b,1 37.854±1.814b,2 

8 7.12±0.011c,1 6.91±0.010c,2 33.401±0.716c,1 35.021±1.072c,2 51.367±1.318c,1 44.782±1.586c,2 

12 7.20±0.007d,1 7.08±0.013d,2 35.345±0.959d,1 37.019±1.046d,2 55.720±1.715d,1 50.546±2.572d,2 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda.  

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan waktu pengukusan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 



22 
 

 
 

Pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa pengujian pH pada sampel adonan kukus terdapat 

beda nyata pada setiap perlakuan perbedaan konsentrasi tinta cumi yang diberikan. Hasil 

penelitian menunjukan pengukusan adonan dengan konsentrasi tinta cumi 0% berbeda 

nyata dengan konsentrasi 4%, 8% dan 12%. Pada perlakuan perbedaan waktu pengukusan 

terdapat beda nyata, pengukusan adonan dengan waktu 10 menit berbeda nyata dengan 

waktu pengukusan 15 menit. Pengujian kadar air pada sampel adonan kukus memiliki beda 

nyata pada setiap perlakuan peningkatan konsentrasi tinta cumi yang diberikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, kadar air adonan kukus konsentrasi tinta cumi 0% berbeda 

nyata dengan konsentrasi tinta cumi 4%, 8%, dan 12%. Kadar air terendah terdapat pada 

konsentrasi tinta cumi-cumi 0% dan kadar air tertinggi terdapat pada konsentrasi tinta 

cumi-cumi 12%. Kadar air pada sampel memiliki beda nyata pada setiap perlakuan waktu 

pengukusan yang diberikan. Adonan kukus dengan waktu pengukusan 10 menit berbeda 

nyata dengan waktu pengukusan 15 menit. Kadar air terendah terdapat pada waktu 

pengukusan 10 menit sedangkan kadar air tertinggi terdapat pada waktu pengukusan 15 

menit. Pada pengujian aktivitas antioksidan sampel adonan kukus dengan berbagai 

konsentrasi tinta cumi terdapat beda nyata pada setiap perbedaan konsentrasi. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukan adonan yang mengalami pengukusan dengan konsentrasi 0% 

menghasilkan aktivitas antioksidan yang berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi 4%, 

8% dan 12%. Pada perlakuan perbedaan waktu pengukusan, adonan yang mengalami waktu 

pengukusan 10 menit berbeda nyata dengan waktu pengukusan 15 menit. 

 

3.3. Karakteristik Fisikokimia Mi Kering  

3.3.1. Karakteristik Fisik Mi Kering  

Hasil karakteristik fisik pada sampel mi kering meliputi warna dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel  7. Warna pada Mi Kering Tepung Beras Hitam dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan  

Warna 

Konsentrasi 

Tinta Cumi (%) 

L L a a b b 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 51.160±0.453a,1 39.786±0.123a,2 2.558±0.027a,1 2.143±0.021a,2 0.601±1.383a,1 0.461±1.523b,1 

4 47.091±0.598b,1 38.217±0.517b,2 2.628±0.026b,1 2.246±0.018b,2 -0.056±1.683a,1 -1.786±1.040a,1 

8 43.565±0.411c,1 35.693±0.174c,2 2.750±0.027c,1 2.340±0.015c,2 -0.043±0.506a,1 0.430±0.252b,1 

12 41.473±0.188d,1 34.130±0.562d,2 2.836±0.018d,1 2.456±0.012d,2 1.228±1.153a,1 0.391±0.274b,1 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan waktu pengukusan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 



24 
 

 
 

Pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa warna L* terlihat ada beda nyata pada masing-masing 

perlakuan konsentrasi tinta cumi. Nilai warna L* terendah dihasilkan pada sampel mi 

kering konsentrasi 12% sedangkan tertinggi terdapat pada konsentrasi 0%. Nilai a* mi 

kering waktu pengukusan 10 menit dengan 15 menit berbeda nyata pada masing-masing 

konsentrasi tinta cumi yang digunakan. Sedangkan nilai b* mi kering waktu pengukusan 10 

menit tidak ada beda nyata pada masing-masing konsentrasi tinta cumi, namun pada mi 

kering waktu pengukusan 15 menit konsentrasi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi 4% 

tetapi mi kering konsentrasi 0% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 8% dan 12%. 

Pengunaan waktu pengukusan akan menghasilkan berbeda nyata pada sampel mi kering 

 

3.3.2. Karakteristik Kimia Mi Kering 

Hasil karakteristik kimia meliputi pH, kadar air, dan antioksidan pada sampel mi kering 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 



 

25 

Tabel  8. Karakteristik Kimia pada Mi Kering Tepung Beras Hitam dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu 

Pengukusan 

Konsentrasi 

Tinta Cumi (%) 

pH Kadar Air (%bb) Antioksidan (%) 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 6.831±0.016a,1 6.530±0.020a,2 8.891±0.493a,1 9.489±0.152a,2 6.732±0.974a,1 3.534±0.952a,2 

4 6.896±0.008b,1 6.633±0.010b,2 9.913±0.410b,1 10.892±0.680b,2 11.464±1.810b,1 7.174±0.1.620b,2 

8 7.040±0.014c,1 6.875±0.018c,2 10.726±0.812c,1 11.858±1.011c,2 19.317±1.869c,1 12.356±1.899c,2 

12 7.166±0.021d,1 7.025±0.013d,2 11.6782±0.779d,1 12.487±0.890c,2 24.440±1.471d,1 18.617±1.976d,2 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan waktu pengukusan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda 
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Pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa pada pengujian pH terdapat perbedaan nyata setiap 

masing-masing perlakuan konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan. Pada konsentrasi tinta 

cumi-cumi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi-cumi 4%, 8%, dan 12%. 

Begitu pula dengan perlakuan waktu pengukusan yang berbeda memiliki beda nyata pada 

waktu pengukusan 10 menit dengan 15 menit. Pada kadar air pada sampel mi kering 

memiliki beda nyata pada masing-masing konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan. Mi 

kering dengan waktu pengukusan 10 menit yang diberi perlakuan konsentrasi 0% berbeda 

nyata dengan konsentrasi 4%, 8%, dan 12% sedangkan mi kering konsentrasi 4% tidak 

berbeda nyata dengan konsentrasi 8%. Mi kering dengan waktu pengukusan 15 menit yang 

diberi perlakuan konsentrasi 0% berbeda nyata dengan mi kering konsentrasi 4%, 8%, dan 

12% namun pada mi kering pada konsentrasi 8% tidak berbeda nyata dengan mi kering 

konsentrasi 12%. Pada setiap perlakuan waktu pengukusan, mi dengan waktu pengukusan 

10 menit memiliki kadar air yang berbeda nyata dengan waktu pengukusan 15 menit. Pada 

pengujian aktivitas antioksidan pada mi kering dengan waktu pengukusan 10 menit yang 

ditambahkan konsentrasi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi 4%, 8% dan 12% begitu 

pula dengan mi kering waktu pengukusan 15 menit yang ditambahkan dengan konsentrasi  

0% juga memiliki beda nyata dengan konsentrasi 4%, 8% dan 12%. Pada perlakuan 

perbedaan waktu pengukusan memiliki beda nyata pada setiap waktu pengukusan 10 menit 

dengan 15 menit. 
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3.4. Karakteristik Fisikokimia Mi Kering Setelah Perebusan  

3.4.1. Karakteristik Fisik Mi Kering Setelah Perebusan   

Hasil karakteristik fisik pada mi kering setelah perebusan meliputi tensile strength, cooking 

loss, warna dan penampakan fisik mi kering sebelum perebusan dengan mi kering setelah 

perebusan dapat dilihat pada Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Gambar 3, Gambar 4 

 

Tabel  9. Tensile Strength dan Cooking Loss pada Mi Kering Tepung Beras Hitam Setelah 

Perebusan dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan 

Konsentrasi 

Tinta Cumi (%) 

Tensile Strength (N/mm2) Cooking Loss (%) 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 0.004±0.012a,1 0.007±0.012a,1 4.685±0.759a,1 4.008±0.707a,2 

4 0.028±0.076b,1 0.040±0.051b,1 4.391±0.954a,1 3.843±0.389a,2 

8 0.050±0.082c,1 0.061±0.091c,1 4.196±1.348a,1 3.443±0.979a,2 

12 0.074±0.010d,1 0.086±0.010d,1 3.840±0.601a,1 3.175±0.516a,2 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan 

menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan waktu pengukusan pada tingkat kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova 

dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 

Pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa pengujian tensile strength terdapat beda nyata pada 

masing-masing perlakuan perbedaan konsentrasi tinta cumi yang digunakan. Namun pada 

perlakuan perbedaan waktu pengukusan, mi rebus dengan waktu pengukusan 10 menit 

tidak berbeda nyata dengan mi rebus waktu pengukusan 15 menit. Pengujian cooking loss 

pada mi rebus dengan perlakuan perbedaan konsentrasi tidak berbeda nyata pada masing-

masing peningkatan konsentrasi tinta cumi yang digunakan. Pada waktu pengukusan 10 

menit dengan konsentrasi tinta cumi-cumi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi-

cumi 4%, 8% dan 12% namun pada konsentrasi tinta cumi-cumi 4% tidak berbeda nyata 

dengan konsentrasi 8% dan 12%. Pada waktu pengukusan 15 menit dengan konsentrasi 

tinta cumi 0% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi-cumi 4% dan 8% namun 

pada konsentrasi tinta cumi-cumi 12% berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi-cumi 

0%, 4% dan 8% Sedangkan perlakuan perbedaan waktu pengukusan terdapat beda nyata 

pada waktu pengukusan 10 menit dengan waktu pengukusan 15 menit. 
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Gambar 3. Tensile strength mi kering setelah perebusan 

yang ditambah berbagai konsentrasi tinta cumi dan waktu 

pengukusan 
 

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi tinta cumi dan waktu 

pengukusan yang semakin lama maka nilai tensile strength akan semakin meningkat hal ini 

menunjukan mi memiliki daya putus yang rendah. 

 

 

Gambar 4. Cooking loss mi kering setelah perebusan yang 

ditambah berbagai konsentrasi tinta cumi dan waktu 

pengukusan 
 

Pada Gambar 4, menunjukan semakin tinggi tinta cumi yang digunakan maka nilai cooking 

loss yang dihasilkan akan semakin menurun dan peningkatan waktu pengukusan akan 

menurunkan nilai cooking loss yang menunjukan tidak banyak bahan yang hilang selama 

perebusan
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Tabel  10. Warna pada Mi Kering Tepung Beras Hitam Setelah Perebusan dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu 

Pengukusan 

Warna 

Konsentrasi 

Tinta Cumi (%) 

L L a a b b 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 32.056±0.618a,1 20.206±1.100a,2 1.735±0.027a,1 1.240±0.017a,2 -0.241±2.346a,1 -1.118±1.567ab1 

4 29.741±1.103b,1 18.353±1.284b,2 1.846±0.028b,1 1.431±0.023b,2 -0.403±0.853a,1 -1.851±1.033a,1 

8 26.813±1.004c,1 16.775±1.395c,2 1.935±0.030c,1 1.536±0.018c,2 -0.083±0.482a,1 -0.300±0.656b,1 

12 23.435±0.851d,1 14.775±1.248d,2 2.053±0.032d,1 1.633±0.019d,2 1.320±0.741a,1 -0.045±0.636b,1 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan waktu pengukusan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 
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Pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa terdapat beda nyata pada tiap perlakuan peningkatan 

konsentrasi tinta cumi. Nilai L* pada setiap perlakuan perbedaan waktu pengukusan 

memiliki beda nyata antara waktu pengukusan 10 menit dengan waktu pengukusan 15 

menit. Nilai a* pada mi kering setelah perebusan waktu pengukusan 10 menit dan 15 menit 

memiliki beda nyata pada masing-masing peningkatan konsentrasi tinta cumi. Nilai b* pada 

mi kering setelah perebusan waktu pengukusan 10 menit dengan perlakuan konsentrasi 

tinta cumi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi 12%. Nilai b* pada mi kering 

setelah perebusan waktu pengukusan 15 menit perlakuan konsentrasi 0% dan 4% berbeda 

nyata dengan konsentrasi 8% dan 12%.  
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3.4.2. Penampakan Fisik Mi Kering Non Terigu  

Penampakan fisik pada sampel mi kering sebelum perebusan dan mi kering setelah 

perebusan dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12.  

 

Tabel  11. Penampakan Fisik Mi Kering Non Terigu pada Sampel Mi kering dan Mi Kering 

Setelah Perebusan dengan berbagai Konsentrasi Tinta cumi pada Waktu 

Pengukusan 10 menit. 

Konsentrasi 

tinta cumi (%) 

Sampel 

Mi kering Mi kering setelah perebusan 

0% 

  
 

4% 

 

  
 

8% 

  
 

12% 
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Tabel  12. Penampakan Fisik Mi Kering Non Terigu pada Sampel Mi kering dan Mi Kering 

Setelah Perebusan dengan berbagai Konsentrasi Tinta cumi pada Waktu 

Pengukusan 15 menit. 

Konsentrasi 

tinta cumi (%) 

Sampel 

Mi Kering Mi Kering Setelah Perebusan 

0% 

  
 

4% 

 
 

 
 

8% 

 
 

 
 

12% 

  
 

 

3.4.3. Karakteristik Kimia Mi Kering Setelah Perebusan  

Hasil karakteristik kimia pada sampel mi kering setelah perebusan meliputi pH, kadar air 

dan aktivitas antioksidan dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel  13. pH, Kadar Air, dan Aktivitas Antioksidan pada Mi Kering Tepung Beras Hitam Setelah Perebusan dengan berbagai 

Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan 

Konsentrasi 

Tinta Cumi (%) 

pH Kadar Air (%bb) Antioksidan (%) 

Waktu Pengukusan 

10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 

0 6.733±0.016a,1 6.443±0.025a,2 58.858±0.510a,1 60.060±0.716a,2 26.535±1.759a,1 24.707±0.988a,2 

4 6.815±0.014b,1 6.625±0.015b,2 61.837±0.303b,1 64.362±0.531b,2 32.915±1.943b,1 27.948±1.151b,2 

8 7.031±0.014c,1 6.821±0.014c,2 64.362±0.531c,1 66.925±0.284c,2 37.283±1.657c,1 31.120±1.634c,2 

12 7.120±0.016d,1 6.931±0.024d,2 66.904±1.134d,1 71.265±0.922d,2 43.334±1.626d,1 35.130±1.282d,2 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi tinta cumi pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji T dengan menggunakan uji Independent Sampel sebagai uji beda 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan waktu pengukusan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p,0.05) berdasarkan uji Oneway Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 
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Pada Tabel 13, dapat diketahui bahwa pengujian pH adanya beda nyata pada masing-

masing perlakuan konsentrasi tinta cumi yang digunakan. pH mi kering setelah perebusan 

waktu pengukusan 10 menit konsentrasi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi 4%, 8% dan 

12%. Hal ini juga berlaku pada mi kering setelah perebusan waktu pengukusan 15 menit 

masing-masing konsentrasi tinta cumi yang digunakan akan berbeda nyata. Pada perlakuan 

perbedaan waktu pengukusan, mi kering setelah perebusan dengan waktu pengukusan 10 

menit memiliki beda nyata dengan waktu pengukusan 15 menit. Pengujian kadar air pada 

sampel mi kering setelah perebusan dengan perlakuan konsentrasi tinta cumi yang 

ditambahkan saling berbeda nyata. Hal ini terjadi pada mi kering setelah perebusan dengan 

waktu pengukusan 10 menit dengan 15 menit, masing-masing konsentrasi tinta cumi 

menghasilkan beda nyata. Begitu juga pada perlakuan perbedaan waktu pengukusan 10 

menit berbeda nyata dengan waktu pengukusan 15 menit. Pada pengujian aktivitas 

antioksidan terdapat beda nyata pada perlakuan perbedaan konsentrasi tinta cumi yang 

digunakan. Pada konsentrasi tinta cumi-cumi 0% berbeda nyata dengan konsentrasi tinta 

cumi-cumi 4%, 8%, dan 12%. Pada konsentrasi tinta cumi-cumi 4% berbeda nyata dengan 

konsentrasi tinta cumi 8%, dan 12%. Sedangkan pada konsentrasi tinta cumi-cumi 8% 

berbeda nyata dengan konsentrasi tinta cumi-cumi 12%. Begitu pula dengan perlakuan 

perbedaan waktu pengukusan 10 menit berbeda nyata dengan waktu pengukusan 15 menit. 
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3.5. Grafik Perubahan Selama Proses Pengolahan Mi Kering Non Terigu  

Grafik perubahan selama proses pengolahan mulai dari adonan kukus, mi kering dan mi 

kering setelah perebusan dapat dilihat pada Gambar 5, Gambar 6, Gambar 7 dan Gambar 8. 

 

 

Gambar 5. Perubahan warna L* selama proses pengolahan dengan berbagai konsentrasi 

tinta cumi dan waktu pengukusan yang berbeda. 
 

Pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa penambahan konsentrasi tinta cumi dan semakin 

meningkatnya waktu pengukusan akan menurunkan nilai warna L*. Selama proses 

pengolahan pada adonan kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan terjadi 

perubahan nilai warna L*. Pada adonan kukus nilai warna L* mengalami peningkatan 

intensitas kecerahan warna, namun pada mi kering dan mi kering setelah perebusan 

mengalami penurunan intensitas kecerahan warna. Sehingga selama proses pengolahan 

mengalami penurunan intensitas tingkat kecerahan pada sampel.  
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Gambar 6. Perubahan nilai pH selama proses pengolahan dengan berbagai konsentrasi 

tinta cumi dan waktu pengukusan yang berbeda. 
 

Pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa semakin banyak penambahan konsentrasi tinta cumi, 

maka nilai pH yang dihasilkan akan meningkat sedangkan semakin lama waktu pengukusan 

yang digunakan akan menurunkan nilai pH. Pada adonan kukus menghasilkan nilai pH 

lebih tinggi yang menunjukan pH yang dihasilkan semakin basa namun nilai pH pada mi 

kering mengalami penurunan yang menunjukan asam sedangkan mi kering setelah 

perebusan menghasilkan nilai pH yang semakin menurun menunjukan semakin asam. 

Selama proses pengolahan mulai dari adonan kukus, mi kering, dan mi kering setelah 

perebusan akan menurunkan nilai pH yang semakin asam.  
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Gambar 7. Perubahan nilai kadar air selama proses pengolahan dengan berbagai 

konsentrasi tinta cumi dan waktu pengukusan yang berbeda. 

 

Pada Gambar 7, dapat dilihat bahwa semakin banyak penambahan konsentrasi tinta cumi 

dan semakin lama waktu pengukusan yang digunakan maka akan meningkatkan nilai kadar 

air. Pada adonan kukus menghasilkan nilai kadar air yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kadar air mi kering setelah mengalami pengeringan akan menurunkan nilai kadar 

air. Sedangkan nilai kadar air mi kering setelah perebusan akan mengalami peningkatan 

jika dibandingkan dengan kadar air pada adonan kukus dan mi kering. Selama proses 

pengolahan akan terjadi penurunan nilai kadar air pada mi kering dan peningkatan kadar air 

terdapat pada mi kering setelah perebusan.  
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Gambar 8. Perubahan nilai aktivitas antioksidan selama proses pengolahan dengan 

berbagai konsentrasi tinta cumi dan waktu pengukusan yang berbeda. 

 

Pada Gambar 8, dapat dilihat bahwa semakin banyak penambahan konsentrasi tinta cumi, 

maka meningkatkan nilai aktivitas antioksidan sedangkan semakin lama waktu pengukusan 

maka menurunkan nilai aktivitas antioksidan. Selama proses pengolahan pada adonan 

kukus dengan mi kering mengalami penurunan aktivitas antioksidan namun pada mi kering 

setelah perebusan terjadi peningkatan aktivitas antioksidan jika dibandingkan dengan mi 

kering. Aktivitas antioksidan mengalami penurunan terjadi pada sampel mi kering.  
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3.6. Grafik Hubungan Antara Aktivitas Antioksidan Dengan Warna L*  

Grafik hubungan antara aktivitas antioksidan dengan warna L* pada sampel adonan kukus, 

mi kering dan mi kering setelah perebusan dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Hubungan Aktivitas Antioksidan dengan Warna L* Pada 

Sampel Adonan Kukus, Mi Kering, dan Mi Kering Setelah Perebusan 

Penambahan Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan yang 

berbeda 
 



40 
 

 
 

Pada Gambar 9, penambahan konsentrasi tinta cumi yang semakin banyak dan peningkatan 

waktu pengukusan akan menghasilkan nilai aktivitas antioksidan yang berbeda. Semakin 

banyak konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan maka aktivitas antioksidan akan semakin 

meningkat sedangkan semakin bertambahnya waktu pengukusan yang digunakan maka 

aktivitas antioksidan akan mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan warna 

L* semakin banyak konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan dan semakin lama waktu 

pengukusan yang digunakan maka akan terjadi penurunan warna L*. Pada sampel adonan 

kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan menghasilkan aktivitas antioksidan dan 

warna L* yang berbeda. Pada sampel adonan kukus aktivitas antioksidan menghasilkan 

nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sampel mi kering dan mi kering setelah 

perebusan. Namun pada sampel mi kering mengalami penurunan aktivitas antioksidan yang 

kemudian diikuti oleh mi kering setelah perebusan. Nilai warna L* yang dihasilkan pada 

adonan kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan mengalami penurunan intensitas 

kecerahan. 
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3.7. Grafik Hubungan Antara pH Dengan Aktivitas Antioksidan  

Grafik hubungan antara pH dengan aktivitas antioksidan pada sampel adonan kukus, mi 

kering dan mi kering setelah perebusan dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Hubungan pH dengan Aktivitas Antioksidan pada 

sampel Adonan Kukus, Mi Kering, dan Mi Kering Setelah 

Perebusan penambahan Konsentrasi Tinta cumi dan Waktu 

Pengukusan yang berbeda 
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Pada Gambar 10, peningkatan konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan akan meningkatkan 

nilai pH sedangkan semakin lama waktu pengukusan yang digunakan akan menurunkan 

nilai pH. Hal ini juga berhubungan dengan nilai aktivitas antioksidan, semakin banyak 

konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan meningkatkan aktivitas antioksidan, namun 

semakin lama waktu pengukusan akan menurunkan aktivitas antioksidan. Pada sampel 

adonan kukus, mi kering, dan mi kering setelah perebusan akan menghasilkan perubahan 

nilai pH dan aktivitas antioksidan. Semakin banyak waktu pemanasan yang digunakan 

seperti pada sampel mi kering setelah perebusan, dapat menurunkan nilai pH yang 

dihasilkan. Pada sampel adonan kukus, mi kering, dan mi kering setelah perebusan dengan 

waktu pengukusan yang semakin lama akan menurunkan nilai pH begitu juga dengan 

aktivitas antioksidan yang dihasilkan mengalami penurunan seiiring dengan semakin lama 

waktu pemanasan yang digunakan.  

 

3.8. Hasil Korelasi  

Hasil uji korelasi antar variable pada masing-masing sampel dapat dilihat pada Tabel 14, 

Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17. 

 

Tabel  14.Hasil Uji Korelasi antar Variabel pada Sampel Adonan Mentah dengan berbagai 

Konsentrasi Tinta Cumi  

 Kadar air Warna L Warna a Warna b Antioksidan 

Kadar air  1,000 -0,841**  0,832**  0,845**  0,775** 

Warna L -0,841**  1,000 -0,969** -0,959** -0,897** 

Warna a  0,832** -0,969**  1,000  0,970**  0,921** 

Warna b  0,845** -0,959**  0,970**  1,000  0,931** 

Antioksidan  0,775** -0,897**  0,921**  0,931**  1,000 
Keterangan : 

Tanpa * = korelasi lemah 

* = korelasi kuat pada signifikansi 0,05 (2-tailed) 

** = korelasi sangat kuat signifikansi 0,01 (2-tailed) 

(-) = hubungan bersifat terbalik 

(+) = hubungan bersifat searah 

 

Pada Tabel 14, dapat diketahui bahwa pengujian korelasi pada adonan mentah setiap 

parameter terdapat beberapa parameter yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat. Pada 

parameter kadar air memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat terbalik dengan 
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nilai warna L*, sedangkan pada parameter kadar air memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan bersifat searah dengan nilai warna a*, warna b* dan aktivitas antioksidan. Pada 

parameter warna L* memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan terbalik dengan nilai 

kadar air, warna a*, warna b* dan aktivitas antioksidan. Pada parameter aktivitas 

antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat terbalik dengan nilai 

warna L*, sedangkan parameter aktivitas antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan bersifat searah dengan nilai kadar air warna a* dan warna b*. 

 

Tabel  15. Hasil Uji Korelasi antar Variabel pada Sampel Adonan Kukus dengan berbagai 

Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan  

 pH Kadar air Warna L Warna a Warna b Antioksidan 

pH 1,000  0,540**  0,084 0,946** 0,313* 0,946** 

Kadar air 0,540**  1,000 -0,743** 0,173 0,046 0,528** 

Warna L 0,084 -0,743**  1,000 0,472** 0,147** 0,053** 

Warna a 0,906**  0,173  0,472** 1,000 0,367* 0,863** 

Warna b 0,313*  0,046  0,147** 0,367* 1,000 0,379** 

Antioksidan 0,946**  0,528**  0,053 0,863** 0,379** 1,000 
Keterangan : 

Tanpa * = korelasi lemah 

* = korelasi kuat pada signifikansi 0,05 (2-tailed) 

** = korelasi sangat kuat signifikansi 0,01 (2-tailed) 

(-) = hubungan bersifat terbalik 

(+) = hubungan bersifat searah 

 

Pada Tabel 15, dapat diketahui bahwa pengujian korelasi pada adonan kukus setiap 

parameter terdapat beberapa parameter yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat. Pada 

parameter pH memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan nilai 

kadar air, warna a* dan antioksidan. Pada parameter kadar air memiliki korelasi sangat kuat 

dan hubungan bersifat terbalik dengan nilai warna L* sedangkan parameter kadar air 

memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat dengan nilai warna a* dan aktivitas 

antioksidan. Parameter warna L* memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersigat 

terbalik dengan nilai kadar air sedangkan parameter warna L* memiliki korelasi sangat kuat 

dan hubungan bersifat searah dengan nilai warna a*, warna b* dan aktivitas antioksidan. 

Parameter aktivitas antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah 

dengan nilai pH, kadar air, warna a* dan warna b*.  
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Tabel  16. Hasil Uji Korelasi antar Variabel pada Sampel Mi Kering dengan berbagai 

Konsentrasi Tinta Cumi dan Waktu Pengukusan  

 pH Kadar air  Warna L Warna a Warna b Antioksidan  

pH 1,000  0,472**  0,034  0,872** 0,307*  0,818** 

Kadar air 0,472**  1,000 -0,697**  0,113 0,103  0,608** 

Warna L 0,034 -0,697**  1,000  0,453** 0,084 -0,310** 

Warna a 0,872**  0,113  0,453**  1,000 0,270  0,758** 

Warna b 0,307*  0,103  0,084 -0,071 1,000  0,149 

Antioksidan  0,818**  0,608** -0,310**  0,758** 0,149  1,000 
Keterangan : 

Tanpa * = korelasi lemah 

* = korelasi kuat pada signifikansi 0,05 (2-tailed) 

** = korelasi sangat kuat signifikansi 0,01 (2-tailed) 

(-) = hubungan bersifat terbalik 

(+) = hubungan bersifat searah 

 

Pada Tabel 16, dapat diketahui bahwa pengujian korelasi pada mi kering setiap parameter 

terdapat beberapa parameter yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat. Pada parameter 

pH memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan nilai kadar air, 

aktivitas antioksidan dan warna a*. Pada parameter kadar air memiliki korelasi sangat kuat 

dan hubungan bersifat searah dengan nilai pH dan aktivitas antioksidan sedangkan 

parameter kadar air memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat terbalik dengan 

nilai warna L*. Pada parameter warna L* memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan 

bersifat terbalik dengan nilai kadar air dan aktivitas antioksidan sedangkan parameter 

warna L* memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan nilai warna 

a*. Pada parameter aktivitas antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan 

bersifat searah dengan nilai pH, kadar air dan warna a* sedangkan parameter aktivitas 

antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat terbalik dengan nilai 

warna L*. 
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Tabel  17. Hasil Uji Korelasi antar Variabel pada Sampel Mi Kering Setelah Perebusan dengan berbagai Konsentrasi Tinta Cumi 

dan Waktu Pengukusan  

 pH Kadar air Warna L Warna a Warna b Antioksidan Tensile strength Cooking loss 

pH  1,000  0,577**  0,116 0,884** 0,521**  0,914**  0,707** -0,080 

Kadar air  0,577**  1,000 -0,684** 0,187 0,230  0,593**  0,932** -0,465** 

Warna L  0,116 -0,684**  1,000 0,529** 0,179  0,005 -0,559**  0,506** 

Warna a  0,884**  0,187  0,529** 1,000 0,498**  0,803**  0,353*  0,143 

Warna b  0,521**  0,230  0,179 0,498** 1,000  0,496**  0,320*  0,008 

Antioksidan  0,914**  0,593**  0,005 0,803** 0,496**  1,000  0,717** -0,53 

Tensile strength  0,707**  0,932** -0,559** 0,353* 0,320*  0,717**  1,000 -0,378** 

Cooking loss -0,080 -0,465**  0,506** 0,143 0,008 -0,053 -0,378**  1,000 
Keterangan : 

Tanpa * = korelasi lemah  

* = korelasi kuat pada signifikansi 0,05 (2-tailed) 

** = korelasi sangat kuat signifikansi 0,01 (2-tailed) 

(-) = hubungan bersifat terbalik 

(+) = hubungan bersifat searah 
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Pada Tabel 17, dapat diketahui bahwa pengujian korelasi pada mi kering setelah perebusan 

setiap parameter terdapat beberapa parameter yang memiliki hubungan korelasi sangat 

kuat. Pada parameter pH memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah 

dengan nilai kadar air, warna a*, warna b*, aktivitas antioksidan dan tensile strength. Pada 

parameter kadar air memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan 

nilai pH, aktivitas antioksidan dan tensile strength sedangkan parameter kadar air memiliki 

korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat terbalik dengan nilai warna L* dan cooking loss. 

Pada parameter warna L* memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat terbalik 

dengan nilai kadar air dan tensile strength sedangkan parameter warna L* memiliki korelasi 

sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan nilai warna a* dan cooking loss. Pada 

parameter aktivitas antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah 

dengan nilai pH, kadar air, warna a*, warna b* dan tensile strength. Pada parameter tensile 

strength memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan nilai pH, kadar 

air, dan aktivitas antioksidan sedangkan parameter tensile strength memiliki korelasi sangat 

kuat dan hubungan bersifat terbalik dengan nilai warna L* dan cooking loss. Pada 

parameter cooking loss memiliki korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan 

nilai warna L* sedangkan parameter cooking loss memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan bersifat terbalik dengan nilai kadar air dan tensile strength. 


