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4. PEMBAHASAN  

 

4.1. Karakteristik Fisik Mi Non Terigu 

4.1.1. Warna  

Pada bahan pangan, warna yang dimiliki menyatakan penerimaan suatu konsumen terhadap 

produk pangan. Warna memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai daya tarik 

konsumen, menentukan mutu suatu jenis produk pangan yang dilihat dari segi bentuk, rasa 

dan aroma.  Analisa warna terhadap produk dilakukan dengan menggunakan chromameter. 

Analisa dengan chromameter dapat membedakan warna dapat membedakan warna dalam 

tiga jenis nilai yaitu L* (lightness atau tingkat kecerahan) memiliki nilai 0 untuk warna 

hitam dan nilai 100 untuk warna putih, nilai a*(redness atau greenness) memiliki nilai a* 

positif menunjukan warna merah, nilai a* negatif menunjukan warna hijau, dan nilai 

b*(yellowness atau blueness) memiliki nilai b* positif menunjukan warna kuning dan nilai 

b* negatif menunjukan warna biru (Mohammadi et al., 2008) 

 

Berdasarkan hasil penelitian sampel adonan mentah pada Tabel 3, nilai warna L* dengan 

penambahan konsentrasi tinta cumi menghasilkan nilai yang berbeda nyata. Pada adonan 

mentah nilai warna L* tertinggi terdapat pada adonan kontrol atau tanpa penambahan 

konsentrasi tinta cumi sebesar 76,49 ± 1,31 sedangkan nilai warna L* terendah terdapat 

pada penambahan konsentrasi tinta cumi 12% yaitu sebesar 56,07 ± 1,21. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa adonan mentah kontrol memiliki warna yang paling terang atau lebih 

cerah. Menurut MacDougall (2002) nilai warna L* menunjukan gelap atau terangnya suatu 

warna. Nilai L* atau lightness semakin besar maka warna yang dihasilkan semakin terang 

sedangkan nilai lightness semakin kecil maka warna yang dihasilkan semakin gelap. 

Menurut (Vargas, 2002) tinta cumi terdapat pigmen melanin yang memberikan warna 

hitam. Oleh sebab itu tingkat kecerahan pada sampel adonan mentah dengan penambahan 

konsentrasi tinta cumi semakin gelap jika dibandingkan dengan adonan mentah kontrol. 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa adonan mentah yang mengalami proses 

pengukusan akan mengalami penurunan nilai warna L*. Lama waktu pengukusan akan 
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berpengaruh pada tingkat kecerahan adonan kukus. Proses pengukusan dengan 

menggunakan panas yang berasal dari uap air akan menghasilkan warna menjadi lebih 

gelap. Hal tersebut disebabkan pada waktu pengukusan yang semakin tinggi, adonan 

terkena panas yang lebih lama. Semakin banyak panas yang diterima adonan pada saat 

pengukusan serta adanya kandungan protein pada tinta cumi menyebabkan reaksi maillard 

yang semakin cepat. Warna yang terbentuk pada saat pengukusan menghasilkan adonan 

kukus sedikit lebih kecolatan (Martins, 2001). Semakin lama waktu pengukusan yang 

digunakan maka akan semakin banyak senyawa volatil yang terbentuk (Agustini, 2014) 

 

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 10, menunjukan nilai warna L* yang dihasilkan pada mi 

kering dengan mi kering setelah perebusan terjadi perubahan warna. Nilai warna L* yang 

dihasilkan dari mi kering menjadi mi rebus mengalami penurunan tingkat kecerahan yang 

dimana sampel mi kering setelah perebusan menghasilkan warna semakin gelap. Perubahan 

nilai warna L* pada mi rebus akan menghasilkan warna hitam yang lebih gelap 

dibandingkan dengan sampel mi kering. Hal ini disebabkan penggunaan pemanasan 

menyebabkan nilai warna L* mengalami degradasi, menurut Satriyanto (2012) menyatakan 

bahwa semakin banyak perlakuan pemanasan yang digunakan maka semakin besar 

degradasi warna yang terjadi.  

 

Berdasarkan Gambar 5, selama proses pengolahan yang terjadi mulai dari adonan mentah, 

adonan kukus, mi kering, dan mi kering setelah perebusan, nilai L* yang dihasilkan akan 

mengalami penurunan. Perubahan warna yang terjadi mulai dari cerah menjadi lebih gelap 

disebabkan pigmen melanin akan mengikat protein melalui asam amino. Jika terjadi proses 

pemanasan akan terjadi reaksi pencoklatan enzimatis atau reaksi maillard antara gula 

pereduksi dengan protein asam amino  (Hamaker, 2008). Hal ini berhubungan dengan 

bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mi yaitu tepung beras hitam memiliki 

kandungan karbohidrat 67,72% dan kadar protein 8,51% (Wijayanti, 2018)  Selain itu, tinta 

cumi yang ditambahkan mengandung kadar  protein sebesar 10,88%. Kadar karbohidrat 

dan protein yang terdapat dalam bahan pembuatan mi sebagai penyebab terjadinya reaksi 
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mailard selama proses pengolahan.  Menurut Hidalgo (2000) selama proses pemanasan juga 

dapat terjadi reaksi oksidasi lipida antara lipid dengan asam amino.  

 

Pada perlakuan penambahan tinta cumi-cumi akan menghasilkan nilai a* yang semakin 

tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol atau tanpa penambahan tinta cumi-cumi. 

Semakin banyak konsentrasi tinta cumi-cumi yang ditambahkan pada sampel maka akan 

meningkatkan nilai a* sehingga warna yang dihasilkan pada perlakuan kontrol hitam 

keungu-unguan.Penambahan konsentrasi tinta cumi-cumi semakin banyak maka akan 

menghasilkan warna yang semakin hitam. Pada penelitian Agusandi (2013) tentang 

pengaruh penambahan tinta cumi-cumi terhadap kualitas nutrisi dan penerimaan sensori mi 

basah. Nilai hue atau nilai a* yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh nilai lightness dan 

nilai b* sehingga jika dihubungkan dengan nilai lightness yang semakin rendah dan terjadi 

peningkatan nilai a* maka warna akhit yang dihasilkan akan berwarna kehitaman. Menurut 

MacDougall (2002) nilai hue atau nilai a* menunjukan panjang gelombang yang 

menentukan warna bahan yaitu merah, biru, hijau ataupun kuning.  

 

Nilai b* yang dihasilkan antara sampel kontrol dengan perlakuan penambahan tinta cumi-

cumi akan menghasilkan nilai b* yang mengalami peningkatan dan penurunan. Pada 

penelitian Agusandi (2013) tentang pengaruh penambahan tinta cumi-cumi terhadap 

kualitas nutrisi dan penerimaan sensori mi basah. Nilai chroma atau nilai b* pada perlakuan 

kontrol berbeda signifikan dengan perlakuan penambahan tinta cumi hal ini disebabkan 

pada nilai b* perlakuan kontrol menghasilkan nilai yang rendah namun seiring peningkatan 

konsentrasi tinta cumi-cumi nilai b* akan mengalami peningkatan. Menurut MacDougall 

(2002) nilai b* yang rendah yaitu warna yang dihasilkan dari bahan pangan lemah atau 

pudar, sedangkan nilai b* yang tinggi maka warna yang diperoleh terlihat sangat kuat.   

 

Berdasarkan hasil uji korelasi Tabel 14, adonan mentah memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan bersifat terbalik antara nilai L* dengan nilai warna a* dan warna b* pada sampel. 

Hasil korelasi menunjukan semakin meningkatnya konsentrasi tinta cumi yang 

ditambahkan maka akan menurunkan nilai L* atau tingkat kecerahan dalam suatu bahan 
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namun penambahan tinta cumi yang semakin banyak akan meningkatkan nilai a* dan nilai 

b* hal ini terjadi karena pada adonan mentah tidak mengalami adanya pemanasan yang 

menyebabkan degradasi warna yang dapat menyebabkan menurunkan nilai a* dan nilai b* 

(Mussak, 2009). Berdasarkan hasil uji korelasi Tabel 15, Tabel 16 dan Tabel 17, adonan 

kukus, mi kering, dan mi kering setelah perebusan memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan bersifat searah antara nilai L* dengan warna a* dan warna b*. Hasil korelasi 

menunjukan semakin lama waktu pengukusan dan semakin bertambahnya konsentrasi tinta 

cumi yang digunakan akan menurunkan nilai L* atau tingkat kecerahan, penurunan nilai L* 

juga diikuti dengan penurunan warna a*. Menurut Satriyanto et al (2012) menyatakan 

bahwa proses pemanasan menyebabkan degradasi pigmen warna yang terdapat pada tepung 

beras hitam dengan adanya pigmen hitam keunguan dan pigmen melanin yang terdapat 

pada tinta cumi. Penurunan intensitas warna disebabkan proses perubahan pigmen warna 

akibat adanya proses pengolahan yaitu adananya proses pemanasan mulai dari pengukusan, 

pengeringan dan perebusan.  

 

4.1.2. Tensile Strength  

Tensile Strength merupakan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk memutus mi pada saat 

diberi perlakuan mekanis berupa tarikan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu 

bahan saat diregangkan atau ditarik (Murdiati, 2015). Berdasarkan hasil penelitian Tabel 9, 

terdapat peningkatan nilai tensile strength namun tidak terdapat pengaruh yang berbeda 

nyata pada perlakuan perbedaan waktu pengukusan pada mi yang dihasilkan. Menurut 

Gulia (2014) mi yang terbuat dari bahan selain tepung terigu membutuhkan tahapan 

pregelatinasi dari proses pengukusan. Pada tahapan proses pengukusan terjadi proses 

pengikatan air oleh adonan yang disebabkan masuknya air ke dalam granula pati dan 

terperangkap pada susunan molekul amilosa dan amilopektin (Devahastin, 2011) Pati yang 

tergelatinasi akan dapat membentuk lembaran mi. Peningkatan nilai tensile strength 

terdapat pada waktu pengukusan 15 menit. Hal ini sesuai dengan teori menurut Rianto 

(2006) menyatakan bahwa waktu pengukusan terbaik untuk mi dengan kandungan gluten 

yang rendah yaitu antara 15-25 menit. Selain itu, Putra (2008) menyatakan bahwa waktu 

pengukusan mi dapat ditentukan dari tingkat elongasi yang paling tinggi.  
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Nilai tensile strength pada mi yang semakin tinggi menunjukan mi dengan tingkat daya 

putus yang rendah. Tensile strength dapat dipengaruhi oleh komponen penyusun atau bahan 

yang digunakan dalam proses pembuatan mi (Agusandi, 2013) Komponen penyusun pada 

proses pembuatan mi adanya penambahan tepung maizena dan tepung mocaf. Menurut 

Putra (2008) penambahan tepung maizena atau tepung pati jagung dalam pembuatan mi 

non terigu dapat meningkatkan elastisitas mi dan memperbaiki tekstur sedangkan 

penambahan tepung mocaf dapat meningkatkan viskositas produk dan membantu dalam 

proses gelatinase (Mulyadi, 2013). Selain komponen penyusun, pada mi non terigu 

ditambahkan dengan tinta cumi. Berdasarkan Tabel 9, penambahan tinta cumi 

menghasilkan adanya pengaruh yang berbeda nyata dan terjadi peningkatan nilai tensile 

strength. Peningkatan nilai tensile strength terjadi karena adanya pengaruh dari kandungan 

protein yang terdapat pada tinta cumi. Menurut Coultate (2002) menyatakan bahwa protein 

pada bahan pangan dapat meningkatkan mutu fisik khususnya pada mi non terigu dengan 

karakteristik mi menjadi tidak mudah putus dan bertekstur lembut. Hal ini didukung dengan 

adanya peningkatan nilai tensile strength seiring dengan peningkatan penambahan tinta 

cumi. Menurut Hidayati (2016) protein yang terdapat pada tinta cumi yaitu sebesar 10,88%.  

 

Berdasarkan hasil korelasi Tabel 17, menunjukan nilai tensile strength memiliki hubungan 

yang sangat kuat dan bersifat searah dengan nilai kadar air dan antioksidan. Peningkatan 

kadar air diikuti dengan peningkatan nilai tensile strength. Faktor yang mempengaruhi nilai 

tensile strength salah satunya yaitu kandungan pati khususnya amilosa dan amilopektin 

dalam bahan dan proses gelatinasi. Jumlah fraksi amilosa dan amilopektin akan 

berpengaruh pada proses gelatinasi pati. Saat pati dipanaskan ikatan double helix pada 

amilopektin merenggang dan terlepas saat ada ikatan hidrogen yang terputus sehingga 

menyebabkan air masuk ke dalam granula pati (Imanningsih, 2012) Peningkatan 

konsentrasi tinta cumi dapat meningkatkan aktivitas antioksidan yang diikuti dengan 

peningkatan nilai tensile strength. Hal ini disebabkan tinta cumi mengandung melanin 

dapat bertindak sebagai antioksidan alami (Liu, 2011) Melanin pada tinta cumi dapat 

mengikat protein melalui asam amino. Menurut Coultate, (2002) protein pada bahan 
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pangan selain dapat meningkatkan nilai gizi juga dapat meningkatkan mutu fisik bahan 

menjadi tidak mudah putus dan bertekstur lembut. Hal ini dapat didukung dari adanya 

peningkatan penambahan tinta cumi pada pembuatan mi non terigu. Protein akan berikatan 

dengan komponen pati yang terdapat pada bahan sehingga struktur mi menjadi kuat 

sehingga nilai tensile strength akan meningkat.  

 

4.1.3. Cooking Loss 

Kehilangan padatan akibat pemasakan (cooking loss) menunjukan padatan yang terdapat 

dalam mi akan keluar atau terlarut selama proses perebusan. Nilai cooking loss dinyatakan 

perbandingan berat padatan yang terlepas per berat kering sampel dan dinyatakan dalam 

satuan persen (%) (Rianto, 2006). Berdasarkan hasil penelitian Tabel 9, menunjukan 

penambahan tinta cumi tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Pada konsentrasi 

tinta cumi 0% akan menghasilkan nilai cooking loss yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsentrasi tinta cumi 12%. Tinta cumi mengandung pigmen melanin alami yaitu 

melanoprotein yang mengandung 10-15% protein. Melanin pada tinta cumi mengikat 

protein melalui asam amino (Matsue et al., 1997). Kandungan protein yang terdapat pada 

tinta cumi dapat sebagai pengikat sehingga tidak kehilangan padatan selama pemasakan.  

 

Berdasarkan Gambar 4, menunjukan penggunaan waktu pengukusan akan mempengaruhi 

nilai cooking loss. Pada waktu pengukusan 15 menit menghasilkan nilai cooking loss yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan waktu pengukusan 10 menit. Penggunaan 

pemanasan pada pati yang mengandung amilosa dan amilopektin terjadi gelatinasi pati. 

Matriks pati yang tergelatinasi akan berperan sebagai matriks pengikat sehingga akan 

menurunkan jumlah padatan yang hilang selama proses pemasakan atau perebusan 

(Indrianti, 2013) Menurut Kurniawati (2006) cooking loss atau kehilangan padatan akkibat 

pemasakan terjadi karena lepasnya sebagian kecil pati dari untaian mi saat pemasakan yang 

menyebabkan air dalam rebusan menyebabkan kekeruhan. Fraksi pati yang keluar selain 

menyebabkan kuah mi menjadi keruh, juga menyebabkan air rebusan mi menjadi kental hal 

ini menyebabkan nilai cooking loss pada mi dengan waktu pengukusan 10 menit lebih 

tinggi.  
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Berdasarkan Tabel 17, cooking loss memiliki korelasi sangat kuat dengan nilai tensile 

strength yaitu semakin banyak konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan maka akan 

meningkatkan nilai tensile strength dan cooking loss namun semakin bertambahnya waktu 

pengukusan yang digunakan memiliki hubungan yang bersifat terbalik yaitu meningkatkan 

nilai tensile strength namun cooking loss menurun. Nilai cooking loss yang lebih rendah, 

dan nilai tensile strength yang lebih tinggi. Mi non terigu perlu adanya proses gelatinasi 

pati untuk membentuk struktur mi yang kokoh sehingga dapat menurunkan jumlah padatan 

yang hilang selama proses pemasakan.  

 

4.2. Karakteristik Kimia Mi Non Terigu  

4.2.1. Kadar Air  

Kadar air adalah banyaknya air didalam bahan pangan dinyatakan dalam persen (%). Kadar 

air sebagai salah satu parameter terpenting dalam menentukan kualitas bahan pangan 

karena dapat menentukan penampakan, tekstur, dan daya awet produk pangan 

(Kusumaningrum, 2013) Kadar air dalam bahan pangan menunjukan banyaknya kandungan 

air persatuan bobot bahan.  

 

Berdasarkan Tabel 4, menunjukan bahwa kadar air adonan mentah konsentrasi kontrol 

dengan konsentrasi 4% tidak berbeda nyata namun pada masing-masing perbedaan 

konsentrasi tinta cumi saling berbeda nyata. Nilai kadar air yang terdapat dalam sampel 

adonan mentah berasal dari penambahan air dan konsentrasi tinta cumi. Pada sampel 

adonan mentah konsentrasi kontrol, penambahan air sebanyak 30% dari berat bahan. Pada 

sampel adonan dengan penambahan konsentrasi tinta cumi, penambahan air sebanyak 

konsentrasi tinta cumi dari volume air. Tinggi atau rendah nya kadar air dalam adonan 

dipengaruhi oleh keberadaan amilosa yang terdapat pada tepung beras, pada tepung beras 

hitam memiliki kadar amilosa paling tinggi jika dibandingkan dengan tepung beras putih 

yaitu sebesar 9,05%. Menurut Monika et al (2013) struktur amilosa yang linier 

menyebabkan granula lebih mudah menyerap air selain itu menurut (Agustini (2014) 

semakin rendah kadar amilosa beras, maka kadar airnya juga semakin rendah. Ukuran 
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partikel dalam tepung beras dapat berpengaruh terhadap sifat fungsional. Tepung beras 

dengan ukuran partikel lebih halus mempunyai penyerapan air yang lebih tinggi (Supriyadi, 

2012) 

 

Pada Tabel 6, hasil penelitian menunjukan kadar air pada adonan kukus mengalami 

peningkatan yang diikuti dengan semakin lama waktu pengukusan yang digunakan. Hal ini 

disebabkan oleh penyerapan air selama proses pengukusan akan mengakibatkan partikel 

pati membengkak dan kehilangan kekompakan ikatan (Janssen, 1993). Namun proses 

pengukusan adonan hanya bertujuan untuk pregelatinasi pati yang akan berperan sebagai 

bahan pengikat. Selain itu, peningkatan konsentrasi tinta cumi-cumi akan meningkatkan 

kadar air pada sampel. Menurut Agusandi (2013) kadar air yang terdapat pada tinta cumi-

cumi sekitar 78,96% yang dapat berperan dalam meningkatkan kadar air pada sampel 

sehingga semakin tinggi konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan maka terjadi peningkatan 

nilai kadar air.  

 

Pada Tabel 8, hasil penelitian menunjukan kadar air pada mi kering yang dihasilkan telah 

sesuai dengan SNI 8217 : 2015 mengenai syarat mutu mi kering, berdasarkan Badan 

Standarisasi Nasional (2015) batas maksimal kadar air pada sampel mi kering yaitu 13%. 

Hal ini telah sesuai juga dengan teori (Anjarsari, 2009) mi kering merupakan mi mentah 

yang mengalami proses pengringan dengan menggunakan oven suhu 60oC hingga kadar air 

mencapai 8-10% atau dibawah 13%. Selama proses pengeringan mi terjadi penghilangan 

air dari bahan pangan sehingga menghasilkan kadar air yang rendah.  

 

Pada Tabel 13, hasil penelitian menunjukan mi kering setelah perebusan pada waktu 

pengukusan 15 menit akan menghasilkan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan waktu 

pengukusan 10 menit yang disebabkan oleh peningkatan kadar air dari sampel mi kering 

yang mengalami proses perebusan. Menurut Saloko (1997) pada saat perebusan terjadi 

penyerapan air akibat proses gelatinasi pati sehingga kemampuan molekul pati yang 

bersifat hidrofilik dapat menyerap air lebih tinggi. Selain itu pemanasan pati dapat 
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meningkatkan daya serap air mencapai 60% disebabkan pecahnya ikatan hidrogen pada 

bagian yang amorf (Hamaker, 2008) 

 

Pada Gambar 7, selama proses pengolahan pada sampel adonan kukus, mi kering, dan mi 

kering setelah perebusan. Mengalami perubahan nilai kadar air, pada adonan kukus 

mengalami peningkatan nilai kadar air namun pada mi kering saat proses pengeringan 

mengalami penurunan nilai kadar air. Hal ini disebabkan pada proses pengukusan terjadi 

penyerapan air atau mengalami proses pregelatinasi yang akan terjadi pengikatan adonan. 

Pengikatan pati dengan air yang kemudian selama proses pengeringan, mi kering terjadi 

pengeluaran air dari bahan akibat proses perpindahan panas (Putra, 2008) Selain itu, pada 

mi kering setelah perebusan terjadi peningkatan nilai kadar air. Hal ini terjadi karena pada 

proses pengeringan mi kering bersifat higroskopis yang mudah menyerap air sehingga pati 

akan mengikat air dan membentuk tekstur mi yang padat dan elastis (Pato, 2016) 

 

Berdasarkan Tabel 14, hasil korelasi adonan mentah menunjukan bahwa kadar air adonan 

memiliki korelasi sangat kuat dan bersifat searah dengan nilai warna a*, warna b*, aktivitas 

antioksidan dan korelasi sangat kuat bersifat terbalik dengan nilai warna L*. Pada sampel 

adonan mentah, peningkatan kadar air disebabkan oleh peningkatan konsentrasi sehingga 

nilai warna a*, warna b* dan aktivitas antioksidan memiliki nilai yang lebih tinggi namun 

nilai warna L* akan mengalami penurunan akibat penambahan konsentrasi tinta cumi yang 

menghasilkan tingkat kecerahan yang rendah. Pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17 hasil 

korelasi adonan kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan menunjukan bahwa 

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

antioksidan, dan tensile strength sedangkan korelasi sangat kuat bersifat terbalik dengan 

nilai warna L* dan cooking loss. Peningkatan kadar air dengan meningkatnya konsentrasi 

dan waktu pengukusan akan menghasilkan nilai pH, aktivitas antioksidan dan tensile 

strength yang lebih tinggi. Peningkatan kadar air yang disebabkan oleh penyerapan air 

lebih banyak akibat proses gelatinasi pati sehingga akan menghasilkan tekstur mi yang 

tidak mudah putus (Koswara, 2009) 
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4.2.2. Aktivitas Antioksidan  

Antioksidan merupakan senyawa alami yang terdapat pada bahan pangan yang berfungsi 

untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan akibat reaksi oksidasi lemak atau minyak 

(Susanti, 2016) Efek yang dapat diberikan oleh antioksidan dalam tubuh yaitu dengan 

mereduksi radikal bebas dan dapat mencegah terjadinya pembentukan radikal (Wildman, 

2007). Pada penelitian ini, pengukuran aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH (2,2-dyphenyl-1-picrylhydrazyl). Metode DPPH sering digunakan untuk menguji 

senyawa yang berperan sebagai free radical scavengers dan mengetahui aktivitas 

antioksidan. Pengujian metode ini menggunakan absorbansi dengan panjang gelombang 

515nm sehingga akan membuat warna ungu berubah menjadi warna kuning yang 

disebabkan oleh elektron tunggal pada DPPH berpasangan dengan hidrogen dari 

antioksidan (Sadeli, 2016) Hasil aktivitas antioksidan pada sampel adanya pengaruh dari 

antioksdian tepung beras hitam sebesar 84,59% dan antioksidan tinta cumi sebesar 64,94%.  

 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 4,  menunjukan bahwa terdapat beda nyata pada 

perlakuan perbedaan konsentrasi tinta cumi yang diberikan pada adonan mentah. semakin 

tinggi konsentrasi tinta cumi, maka aktivitas antioksidan akan meningkat. Pada adonan 

kontrol atau tanpa penambahan konsentrasi tinta cumi, tepung beras hitam mengandung 

adanya zat antioksidan seperti polifenol dan antosianin. Beras hitam yang memiliki warna 

ungu pekat mendekati hitam menunjukan adanya kadungan antosianin yang tinggi.  Pigmen 

tersebut mengandung senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi 

menurut Monika et al (2013) senyawa flavonoid atau termasuk komponen fenolik yang 

terdapat pada tepung beras hitam mempunyai kemampuan mendonorkan atom hidrogen 

kepada radikal bebas difenil pikrilhidrasin. Sifat Antosianin sebagai antioksidan 

disebabkan terdapatnya 2 cincin benzene yang dihubungkan dengan 3 atom C dan 

dirapatkan oleh 1 atom O sehinga terbentuk cincin diantara 2 cincin benzene pada 

antosianin (Putri, 2015) Selain itu peningkatan konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan 

juga akan meningkatkan aktivitas antioksidan, hal ini disebabkan oleh tinta cumi 

mengandung adanya pigmen melanin yang berwarna hitam. Menurut Derby (2014) 

kandungan melanin yang terdapat pada tinta cumi-cumi berperan sebagai antioksidan, anti 
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radiasi dan anti bakteri. Menurut Fitrial (2017) pigmen melanin yang terdapat pada tinta 

cumi terdapat gugus fenolik hidroksil (OH), karboksil (COOH) dan amina (NH). Beberapa 

kandungan melanin yang terdapat pada tinta cumi yaitu adanya eumelanin yang terdiri dari 

5,5-dihydroxyindole (DHI) dan 5,6-dihydroxy-indole-2-carboxylic acid (DHICA) serta 

kandungan 2-carboxyl indole pada melanin dapat mengikat Fe2+ untuk memperlambat 

proses oksidasi. Kandungan DHI dan DHICA mempunyai sifat yang kuat untuk menyerap 

struktur –OH dan –NH sehingga dapat membuktikan bahwa kandungan ini memiliki 

kemampuan antioksidan dengan inhibitory concentration (IC50) dalam katalisis O2 

(superoksida) (Nasution, 2017) 

 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 6, menunjukan waktu pengukusan akan memberikan 

beda nyata pada nilai aktivitas antioksidan. Pada waktu pengukusan 15 menit akan 

menghasilkan penurunan aktivitas antioksidan jika dibandingkan dengan waktu pengukusan 

10 menit. Selain itu selama proses pengolahan yang dimulai dari adonan, pengukusan, 

pengeringan dan perebusan. Nilai aktivitas antioksidan pada adonan mentah akan lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai aktivitas antioksidan yang mengalami proses pemanasan. 

Menurut Pokorny (2001) aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

konsentrasi, suhu, tekanan oksigen, proses pemanasan. Pada hal ini proses pemanasan yang 

terjadi selama proses pengolahan seperti pengukusan, pengeringan dan perebusan mi dapat 

menurunkan stabilitas aktivitas antioksidan yang terkandung didalam bahan pangan dan 

penurunan aktivitas antioksidan salah satu nya diakibatkan oleh faktor suhu selama 

pemanasan.  

 

Berdasarkan Tabel 14, parameter aktivitas antioksidan memiliki korelasi sangat kuat dan 

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

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

Peningkatan aktivitas antioksidan pada adonan mentah akan mengakibatkan nilai warna a* 

dan warna b* memiliki nilai lebih tinggi pada penambahan konsentrasi tinta cumi yang 

semakin meningkat, selain itu peningkatan aktivitas antioksidan juga akan meningkatkan 

nilai kadar air. Hal ini disebabkan oleh adanya pigmen melanin pada tinta cumi yang 
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memiliki kadar air sebesar 78%. Peningkatan aktivitas antioksidan dapat menurunkan nilai 

L* menurut Agusandi (2013) konsentrasi tinta cumi-cumi yang memiliki warna gelap yang 

disebabkan adanya pigmen melanin maka nilai lightness akan semakin menurun.   

 

Berdasarkan Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17,  hasil korelasi adonan kukus, mi kering dan 

mi kering setelah perebusan menunjukan bahwa parameter aktivitas antioksidan memiliki 

korelasi sangat kuat dan hubungan bersifat searah dengan nilai pH, kadar air, warna a*, 

warna b* dan tensile strength namun pada parameter aktivitas antioksidan pengeringan mi 

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

Peningkatan aktivitas antioksidan dengan meningkatnya konsentrasi tinta cumi dan waktu 

pengukusan sehingga terjadi peningkatan nilai kadar air dan nilai tensile strength. 

Penurunan aktivitas antioksidan akan terjadi penurunan nilai pH, warna a* dan warna b* 

akibat peningkatan waktu pengukusan. Senyawa antioksidan yang terkandung pada tinta 

cumi cumi dan tepung beras hitam yang mengandung pigmen warna hitam seperti melanin 

dan pigmen warna hitam keungu-unguan seperti antosianin akan mengalami penurunan 

stabilitas akibat proses pemanasan (Suryaningrum, 2006) 

 

Berdasarkan Gambar 9, aktivitas antioksidan memiliki hubungan terhadap intensitas warna 

yang terbentuk. Semakin tinggi konsentrasi tinta cumi maka akan menurunkan tingkat 

kecerahan dalam sampel namun semakin tinggi konsentrasi tinta cumi maka aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Terdapat pigmen warna yang terdapat 

pada bahan yang digunakan yaitu tanpa penambahan konsentrasi tinta cumi atau kontrol 

adanya pigmen antosianin yang terdapat pada tepung beras hitam selain itu tinta cumi 

memiliki pigmen melanin Pada penelitian ini analisis aktivitas antioksidan metode DPPH 

dengan menggunakan 1,1, difenil-2-pikrihidrazil sebagai sumber radikal bebas dengan 

prinsip penangkapan hidrogen dari zat antioksidan oleh larutan DPPH. Senyawa 

antioksidan yang terkandung dalam tepung beras hitam dan tinta cumi akan bereaksi 

dengan radikal DPPH. Menurut Miksusanti (2012) senyawa yang memungkinkan 

mendonasikan protonnya memiliki aktivitas penangkapan radikal cukup kuat adalah 

golongan fenol, flavonoid, tannin dan senyawa yang memiliki gugus sulfide dan alkaloid. 
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Berdasarkan teori tersebut tepung beras hitam memiliki senyawa antosianin yang termasuk 

dalam golongan flavonoid dan menurut Agusandi (2013) tinta cumi memiliki sifat alkaloid.  

 

Pada sampel adonan kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan memiliki perubahan 

nilai aktivitas antioksidan dengan intensitas warna yang terbentuk. semakin lama waktu 

pengukusan yang digunakan maka akan menurunkan aktivitas antioksidan selain itu adanya 

proses pemanasan yang terjadi selama proses pengeringan dan perebusan aktivitas 

antioksidan akan semakin menurun. Penurunan aktivitas antioksidan akibat proses 

pemanasan dapat dipengaruhi oleh intensitas warna yang dihasilkan. Selama proses 

pengolahan penurunan intensitas warna menjadi lebih gelap dari pengukusan menit ke 10 

hingga menit ke 15. Masing-masing pigmen yang dimiliki oleh tepung beras hitam dan 

tinta cumi dengan adanya kandungan antioksidan lebih sensitif terhadap kondisi panas 

sehingga jika proses pengolahan yang melibatkan panas akan menurunkan intensitas warna 

(Socaciu, 2008) 

 

Berdasarkan Gambar 8, perubahan antioksidan pada sampel adonan kukus, mi kering dan 

mi kering setelah perebusan menunjukan peningkatan konsentrasi tinta cumi-cumi akan 

memberikan peningkatan aktivitas antioksidan. Selain itu, semakin meningkatnya waktu 

pengukusan akan menurunkan aktivitas antioksidan. Pada proses pengeringan akan 

menghasilkan aktivitas antioksidan paling rendah dibandingkan dengan pengukusan dan 

perebusan. Penurunan sifat antioksidan disebabkan oleh penggunan suhu tinggi saat proses 

pengeringan dimana senyawa antioksidan merupakan senyawa yang resisten terhadap suhu 

panas (Pokorny, 2001) semakin tinggu suhu maka dapat menurunkan aktivitas antioksidan. 

Penurunan aktivitas antioksidan selama proses pengolahan yang ditinjau dari peningkatan 

konsentrasi tinta cumi disebabkan oleh adanya pigmen melanin pada tinta cumi dan adanya 

senyawa antosianin pada tepung beras hitam akan dapat menurunkan aktivitas antioksidan 

jika ada nya faktor suhu atau pemanasan selain itu menurut Suryaningrum (2006)  aktivitas 

antioksidan akan mudah rusak oleh cahaya, suhu tinggi dan proses pengeringan. Stabilitas 

dari antioksidan  yang terdapat pada sampel dapat dipengaruihi oleh beberapa faktor seperti 
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pH dan proses pemanasan. Menurut Fukumoto (2000) proses pemanasan selama 

pengolahan akan mempengaruhi degradasi senyawa antioksidan. 

 

4.2.3. pH 

 Derajat keasaman atau pH pada umumnya digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman 

atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH normal memiliki nilai 7, nilai pH < 7 

memiliki sifat asam sedangkan nilai pH > 7 memiliki sifat basa. Jika suatu bahan memiliki 

pH 0 menunjukan bahwa derajat keasaman suatu zat sangat tinggi sedangkan pH 14 

menunjukan derajat kebasaan suatu zat tinggi. Indikator pengujian derajat keasaman atau 

pH menggunakan alat pH meter yang bekerja dengan prinsip elektrolit atau konduktivitas 

suatu larutan (House, 2008) 

 

Berdasarkan Tabel 6, Tabel 8, dan Tabel 13 pada sampel adonan kukus, mi kering dan mi 

kering setelah perebusan. Nilai pH yang dihasilkan berdasarkan penambahan konsentrasi 

tinta cumi menghasilkan nilai pH yang semakin meningkat. Semakin tinggi konsentrasi 

tinta cumi yang ditambahkan maka nilai pH yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pada 

sampel tanpa penambahan tinta cumi dengan sampel penggunaan tepung beras hitam yang 

mengandung senyawa antosianin. Menurut Marco (2011) menyatakan bahwa pada pH 1-2 

antosianin dominan dalam bentuk kation flavium yang berwarna merah, pada pH < 6 

berubah menjadi karbinol dan sebagian menjadi kuinoidal yang berwarna biru hingga 

berwarna ungu, pada pH 6.5-9 dominan kuinoidal yang berwarna ungu, pada pH > 9 kalkon 

yang berwarna kuning. Nilai pH yang dihasilkan pada adonan kukus, mi kering dan mi 

kering setelah perebusan tanpa penambahan tinta cumi atau kontrol menghasilkan nilai pH 

dengan kisaran 6.4 hingga 6.9. Sedangkan pada penambahan konsentrasi tinta cumi nilai 

pH yang dihasilkan akan semakin tinggi hal ini disebabkan tinta cumi termasuk dalam 

golongan alkali kerena memiliki pH 7.8 atau tergolong basa (Agusandi, 2013) 

 

Pada pembuatan mi tidak hanya digunakan tepung beras hitam dan konsentrasi tinta cumi, 

tetapi adanya penambahan tepung mocaf, tepung maizena dan bahan tambahan pangan 

seperti baking powder dan carboxyl methylcellulose dapat mempengaruhi nilai pH yang 



61 
 

 
 

dihasilkan. Penggunaan tepung mocaf yang merupakan hasil fermentasi dari bakteri asam 

laktat akan menghasilkan asam organic terutama asam laktat (Ramadhan, 2015) Hasil dari 

proses fermentasi tepung mocaf yang menghasilkan asam laktat dapat menurunkan nilai pH 

sehingga pH yang dihasilkan asam.  Selain itu menurut Husniati (2013) nilai pH tepung 

berpengaruh terhadap proses pembentukan mi karena pembentukan gel optimum terjadi 

pada pH 4-7. Bahan tambahan pangan yang terdapat pada pembuatan mi yaitu adanya 

carboxyl methyl cellulose (CMC) yang mengandung gugus karboksil dan mudah 

terhidrolisis. Gugus karboksil yang terdapat pada CMC memberikan sifat asam.  

 

Berdasarkan Tabel 6, Tabel 8, dan Tabel 13 nilai pH yang dihasilkan pada sampel adonan 

kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan bersifat searah dengan nilai kadar air, warna a*, aktivitas antioksidan dan tensile 

strength. Semakin tinggi konsentrasi tinta cumi yang ditambahkan maka semakin tinggi 

pula nilai pH yang berhubungan dengan nilai kadar air, warna a*, aktivitas antioksidan dan 

tensile strength yang dihasilkan. Nilai pH memiliki korelasi sangat kuat dengan nilai tensile 

strength mi kering setelah perebusan hal ini terjadi karena tinta cumi mengandung pigmen 

melanin yang tergolong alkali dengan pH sekitar 7,8 atau basa sehingga dengan 

karakteristik tinta cumi yang termasuk dalam golongan alkaloid akan membentuk tekstur 

mi yang dihasilkan yang dapat memperkokoh struktur sehingga menghasilkan mi dengan 

tekstur yang kenyal, elastis dan tidak mudah putus (Agusandi, 2013) 

 

Berdasarkan Gambar 10, hubungan pH dengan aktivitas antioksidan pada sampel adonan 

kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan menunjukan pada perlakuan kontrol atau 

tanpa penambahan tinta cumi, tepung beras hitam memiliki aleuron yang mengandung 

pigmen antosianin yang termasuk dalam senyawa flavonoid sehingga memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi. Kemampuan tepung beras hitam untuk menangkap radikal bebas 

DPPH melalui mekanisme mendonorkan atom hidrogen. Faktor yang mempengaruhi 

kestabilan sifat antioksidan pada senyawa antosianin yaitu suhu, lama penyimpanan, dan 

pH. Menurut Fardiaz (2014) aktivitas penangkapan radikal bebas dan kekuatan mereduksi 

terdapat pada pH <7 hal ini disebabkan struktur antosianin dominan dalam bentuk kation 
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flavium sehingga dapat mendonorkan kation hidrogen dengan mudah utnuk menstabilkan 

elektron DPPH dan mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Pada penambahan konsentrasi tinta cumi 

adanya gugus fenolik hidroksil (OH), karboksil (COOH) dan amina (NH) yang terdapat 

pada molekul melanin. Pada pH rendah atau asam terdapat proton H+ yang tertarik ke NH2 

sehingga membentuk amina yang terprotonasi menjadi (NH3
+) sedangkan pada pH basa 

terjadi penurunan adsorbsi karena ion Fe(III) lebih tertarik pada ion hidroksida (H+) 

(Prambaningrum, 2009) Menurut Neifar (2013) pH optimum yang terdapat pada melanin 

tinta cumi yaitu terdapat pada pH 4.5-5 dimana dapat menurunkan kadar Fe dalam melanin.  

 

Berdasarkan Gambar 6, perubahan hubungan nilai pH dengan aktivitas antioksidan pada 

sampel adonan kukus, mi kering dan mi kering setelah perebusan. Semakin lama waktu 

pengukusan dan semakin banyak proses pemanasan yang digunakan akan menurunkan nilai 

pH dan aktivitas antioksidan pada sampel. Penggunaan waktu pengukusan yang semakin 

lama akan menurunkan nilai pH. Hal ini disebabkan selama proses pengukusan 

menggunakan air sebagai media penghidrolisis (Trilaksani, 2006) Proses pengukusan, air 

yang dipanaskan dalam waktu yang cukup lama dan tekanan uap air melebihi tekanan 

atmosfer akan mengakibatkan beberapa molekul air hilang menjadi gas dan pH air akan 

semakin naik (Syahfitri, 2018) Selain itu, pengaruh panas yang diberikan selama 

pengolahan dapat menghilangkan beberapa zat gizi terutama zat yang tidak stabil terhadap 

panas seperti asam organik dan beberapa kandungan vitamin yang terdapat pada bahan 

sehingga dapat menurunakan pH pada bahan (Marco, 2011) 

   

 

 

 

 


