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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini banyak produk pangan yang mengembangkan olahannya dengan memanfaatkan 

tepung-tepung lokal yang berasal dari biji-bijian, pati, dan kacang-kacangan. Misalnya pada 

produk mi yang merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat. Mi sering dijadikan sebagai pengganti nasi, karena kemudahan dalam proses 

pembuatannya dan lebih praktis. Penggunaan tepung-tepung tersebut pada pembuatan mi 

ini karena tidak adanya kandungan gluten. Pada penelitian ini menggunakan tepung beras 

putih, tepung modified cassava flour (mocaf), dan tepung maizena (pati jagung). Hal ini 

bertujuan untuk memanfaatkan potensi tepung-tepung lokal yang ketersediaannya 

melimpah di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan jenis mi yang menggunakan tepung 

terigu, terdapat perbedaan misalnya pada tekstur. Tepung terigu memiliki kandungan gluten 

yang akan membentuk tekstur mi yang lebih kenyal, tidak mudah putus, dan nilai cooking 

loss yang rendah (Witono et al., 2012). 

  

Tepung beras memiliki kandungan pati sebesar 76-82% dan kadar amilosanya melebihi 

22%. Tepung mocaf memiliki karakteristik yang hampir menyerupai dengan tepung terigu 

yaitu berwarna putih dan lembut (Hersoelistyorini et al., 2015). Pemanfaatan tepung pati 

jagung juga memiliki kontribusi yang baik sebagai bahan pengikat untuk meningkatakan 

tekstur mi non gluten. Selain itu, adanya penambahan bahan pangan yaitu baking powder 

dan carboxy methil cellulose (CMC) bertujuan sebagai bahan pengembang dan sifat 

reologi, serta kestabilan adonan.  

 

Ekstrak bit merah ditambahkan dalam adonan mi yang berfungsi untuk meningkatkan nilai 

fungsional dan kenampakan yang lebih menarik. Bit merah mengandung pigmen betasianin 

(merah keunguan), sehingga dapat digunakan sebagai pewarna alami. Pigmen betalain di 

dalam bit merah mengandung senyawa antioksidan. Bit merah memiliki kadar antioksidan 

sekitar 1,98 mmol / 100 gram (Kujala et al., 2002).  
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Diantara kelebihan tersebut terdapat pula kelemahan pada bit merah selama proses 

pengolahan mi yaitu pada proses pengukusan adonan mi non gluten. Hal ini berkaitan 

dengan faktor yang mempengaruhi kestabilan pigmen betalain diantaranya suhu, cahaya, 

dan pH. Selain itu pigmen betalain merupakan pigmen yang bersifat larut dalam air. 

Semakin lama waktu pengukusan, adonan akan mengalami proses gelatinisasi yang lebih 

baik dan akan membentuk tekstur lebih kompak. Namun, semakin lama waktu pengukusan 

akan terjadi perubahan warna dan penurunan aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, 

diperlukan waktu pengukusan yang sesuai agar nilai fungsionalnya tidak mengalami 

penurunan yang cukup tinggi. Perbedaan konsentrasi penambahan ekstrak cair bit merah 

juga dapat mempengaruhi hasil dari sifat fisikokimia mi kering non gluten. Pada penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh perbedaan waktu pengukusan dan konsentrasi 

ekstrak cair bit merah terhadap karakteristik sifat fisikokimia mi kering non gluten yang 

dihasilkan.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Mi Kering 

Pengertian dari mi kering adalah produk makanan kering yang diolah dari tepung terigu 

dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan makanan tambahan yang 

diizinkan (BSN, 2015). Beberapa produk mi yang ada di pasaran terbagi berdasarkan tahap 

penyajian dan kadar airnya, yaitu mi mentah atau segar, mi basah, mi kering, mi goreng, 

dan mi instan (Aisya et al., 2014). Mi basah merupakan mi mentah yang sebelumnya 

mengalami proses perebusan dengan kadar air sekitar 35% dan setelah mengalami 

perebusan, kadar airnya meningkat menjadi 52% (Aisya et al., 2014). Pada mi kering 

terdapat beberapa tahapan dalam pembuatanya yaitu pencampuran bahan, pengukusan 

adonan, pencetakan mi, dan pengeringan mi. Dikarenakan mengalami proses pengeringan 

maka mi kering hanya memiliki kadar air sebesar 8 – 10%, sehingga umur simpannya yang 

relatif lebih lama dibandingkan dengan umur simpan mi basah (Biyumna et al., 2017). 

Syarat mutu mi kering dapat dilihat pada Tabel 1. 
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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. 1x10
6
 

 Escherichia coli apm/g Maks. 10 

 Staphylococcus aureus koloni/g Maks. 1x10
3
 

 Bacillus cereus  koloni/g Maks. 1x10
3
 

 Kapang  koloni/g Maks. 1x10
4
 

9 Dioksinivenol µg/kg Maks. 750 

Berdasarkan SNI Nomor 8217-2015 (BSN, 2015) 

 

Tahapan pertama dalam pembuatan mi kering adalah pencampuran bahan, yang bertujuan 

untuk menghidrasi adonan tepung dengan air agar lebih homogen dan proses ini dilakukan 

selama 15 menit. Tahap kedua adalah pengukusan, pada tahap ini akan terjadi proses 

gelatinisasi yang akan mempengaruhi tekstur mi. Pada proses gelatinisasi akan terjadi 

pemecahan ikatan intermolekuler dari pati karena adanya panas dan air yang diberikan. 

Panas dan air tersebut akan menyebabkan pembengkakan granula yang tinggi dan amilosa 

akan berdifusi keluar dari granula. Penyerapan air tersebut akan mengakibatkan granula 

pati kehilagan struktur kristalinya dan sifat birefringence. Tahap ketiga adalah pencetakan 

mi, pada tahap ini menggunakan ekstruder mi untuk mempermudah proses pencetakan. 

Tahap terakhir adalah pengeringan menggunakan oven selama 2 jam dengan suhu 60ºC. 

Pada tahap ini bertujuan untuk menurunkan kadar air mi menjadi 8 – 10%.  
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1.2.2. Mi Non Gluten 

Pengembangan bahan baku mi saat ini tidak hanya dari tepung terigu, namun dapat juga 

memanfaatkan sumber tepung lokal untuk menggantikan sebagian atau keseluruhannya 

(Husniati et al., 2015). Mi tersebut sering disebut dengan mi non gluten, karena jenis 

tepung yang digunakan tidak memiliki kandungan gluten. Bahan utama mi non gluten dapat 

berbentuk tepung dan atau pati. Perbedaan dari mi terigu dan mi non gluten adalah 

pembentukan struktur mi non gluten dipengaruhi oleh proses gelatinisasi pati untuk 

menghasilkan tekstur mi yang kokoh (Muhandri & Subarna, 2009).  

 

Mi non gluten mempunyai variasi bentuk dan formula, dan dapat diproduksi dari beragam 

bahan, antara lain tepung beras, soba (buckwheat) dan pati dari kentang, ubi jalar dan 

kacang-kacangan. Pada penelitian mi non gluten ini, jenis tepung yang digunakan yang 

adalah tepung beras putih, mocaf, dan maizena. Tepung beras merupakan produk setengah 

jadi dan digunakan sebagai bahan baku industri, bahan subtitusi, maupun produk komposit. 

Tepung beras memiliki kandungan 360 kkal energi, 79,34 g karbohidrat, 6,6 g protein, 0,58 

g lemak dalam 100 g. Tepung beras putih memiliki kandungan protein namun hanya dalam 

jumlah yang sedikit dan tidak memiliki kandungan gluten. Oleh karena itu tepung beras 

sering digunakan untuk produk gluten-free. Kultivar padi dengan amilosa tinggi, suhu 

gelatinisasi rendah dan konsistensi gel yang tinggi cocok untuk pembuatan mi beras. 

Kandungan amilosa yang rendah di dalam beras putih tidak terlalu cocok dalam pembuatan 

mi beras (Cham & Suwannaporn, 2010). Beberapa contoh produk yang memanfaatkan 

tepung beras sebagai bahan bakunya adalah soun, kue basah, bubur sum-sum, es cendol, 

dan lain-lain  

 

Tepung mocaf merupakan produk tepung yang berasal dari singkong lalu diproses 

menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong tersebut secara fermentasi dengan 

memanfaatkan mikroba BAL (Bakteri Asam Laktat) (Amanu & Susanto, 2014). Mikroba 

yang tumbuh tersebut dapat memberikan perubahan pada tepung yang dihasilkan, 

diantaranya meningkatnya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan 

melarut. Pemanfaatan tepung mocaf sebagai subsitusi tepung-tepungan, dapat dimanfaatkan 
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untuk menggantikan tepung terigu, diantaranya produk mi, roti, kue basah, dan kue kering. 

Selain itu tepung mocaf merupakan tepung non gluten dan memiliki kandungan protein 

yang rendah yaitu 1,2% serta kandungan patinya 87,3%. 

 

Tepung maizena merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari biji jagung yang 

diesktrak dan ditepungkan. Jumlah pati yang terkandung di dalam jagung kurang lebih 70% 

(Suarni et al., 2013). Tepung maizena memiliki karakteristik pati seperti pada umumnya, 

yaitu homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Tepung maizena terdiri dari 2 

fraksi yang dapat dipisahkan di dalam air panas, yaitu fraksi terlarut (amilosa) dan fraksi 

tidak terlarut (amilopketin). Semakin kecil kandungan amilosa, maka kekentalan yang 

dihasilkan akan semakin tinggi (Sari, 2011). Tepung maizena sangat baik digunakan untuk 

produk-produk emulsi. Tepung maizena dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk 

produksi High Fructose Corn Syrup (sirup jagung), makanan ringan, sohun dan bahan 

pengental, serta pada produksi saus (Alam & Nurhaeni, 2008). 

 

Selain itu terdapat juga bahan tambahan yang digunakan agar hasil mi non gluten lebih 

baik. Carboxy methyl cellulose (CMC) berfungsi untuk memperbaiki sifat reologi dan 

kestabilan adonan, menghasilkan sifat viskoelastis, serta dapat meningkatkan 

pengembangan adonan dengan adanya pengikatan air. Apabila CMC yang ditambahkan 

terlalu banyak, maka tekstur mi akan keras dan padat yang menyebabkan daya rehidrasi mi 

menjadi berkurang. Jumlah CMC yang dianjurkan untuk pembuatan mi antara 0,5%-1% 

dari berat tepung. Bahan tambahan pangan lainnya adalah baking powder. Baking powder 

merupakan Na2CO3:K2CO3 (2:1) mix. Fungsi dari baking powder yaitu sebagai bahan 

pengembang untuk mengaerasi adonan, memperhalus tekstur mi yang dihasilkan. Hal 

tersebut dapat terjadi karena saat proses pemanasan, baking powder yang ditambahkan akan 

membentuk rongga pada adonan akibat dari gas CO2 yang terbentuk (Setyowati & Nisa, 

2014).  
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1.2.3. Bit Merah 

Bit merah (Beta vulgaris L.) merupakan tanaman berbentuk akar yang mirip dengan umbi-

umbian dan salah satu bahan pangan yang memiliki warna merah keunguan. Oleh karena 

itu, bit merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami dalam bentuk cair maupun 

bubuk. Warna merah keunguan berasal dari pigmen betalain yang terkandung di dalam bit 

merah. Betalain termasuk pigmen larut air yang bernitrogen. Betalain dibagi menjadi yaitu 

betasianin (merah-keunguan) dan betasantin (kuning-oranye) (Mastuti, 2001). Bit merah 

memiliki kandungan air energi 43,00 kkal, 87,58 g, total gula 6,76 g, karbohidrat 9,56 g,  

dan protein 1,61 g dalam 100 g bahan. Pigmen betalain stabil pada suhu di bawah 40
o
C dan 

pada pH yang asam yaitu pH 4-6 (Fennema, 1997). Kandungan tebesar yang terdapat di bit 

merah adalah betasianin sekitar 75-90% dari total warna (Hendry & Houghton, 1996).  

 

Bit memiliki kandungan pati yang larut air. Pati yang terdapat di bit merah memiliki 

karakteristik yang hampir sama dengan pati lainnya, yaitu dapat mengalami gelatinisasi 

apabila kontak dengan temperatur yang tinggi. Betalain merupakan golongan dari 

antioksidan. Kandungan antioksidan tersebut berfungsi untuk menghambat terjadinya 

proses reaksi berantai yang ditimbulkan karena adanya radikal bebas yang dapat 

menimbulkan stres oksidatif. Kemampuan aktivitas antioksidan bit merah untuk 

menghambat terjadinya oksidasi oleh radikal bebas disebut dengan nilai % inhibition. 

Kadar antioksidan pada bit merah sekitar 1,98 mmol/100 g (Kujala et al., 2002).  

Kandungan antioksidan di dalam bit merah berfungsi untuk meningkatkan efek 

antiinflamatori, anti mikroba, dan anti radikal bebas (Ravichandran et al., 2013). Tingkat 

aktivitas antioksidan pada bit merah dipengaruhi oleh pigmen betalain (Nemzer et al., 

2011). Selama penyimpanan dan pengolahan bit merah dapat mengalami perubahan dan 

kestabilan pada antioksidan, hal ini karena kestabilan bit merah yang rendah apabila 

terpapar cahaya, panas, dan logam. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kestabilan 

aktivitas antioksidan bit merah adalah temperatur, pH, aktivitas air, dan udara. 
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1.2.4. Pengukusan Adonan Mi Non Gluten 

Pengukusan merupakan proses pengolahan bahan pangan dengan pemanasan menggunakan 

uap air di dalam wadah tertutup. Kelebihan dari proses pengukusan adalah nilai gizi yang 

terdapat di dalam bahan pangan hanya berkurang sedikit. Pada pembuatan mi non gluten 

diperlukan juga proses pengukusan. Tahap ini bertujuan untuk menggelatinisasi pati 

sehingga dapat berperan sebagai pengikat adonan (Indrianti et al., 2014). Gelatinisasi 

terbentuk karena adanya pembengkakan pada granula pati. Proses ini terjadi karena adanya 

kerusakan pada ikatan hidrogen yang berfungsi untuk mempertahankan struktur granula 

pati. Proses gelatinisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kandungan amilosa, waktu, 

suhu, pH larutan, konsentrasi pati, dan ukuran granula pati (Rustandi, 2011) 

 

Tingkat gelatinaisasi pada adonan dipengaruhi oleh perbedaan lama pengukusan, suhu, dan 

jumlah adonan yang dikukus (Rustandi, 2011) Gelatinisasi sempurna terjadi pada suhu 

hingga 95
o
C. Penentuan suhu awal gelatinisasi pada proses pengukusan diperlukan agar 

adonan yang dihasilkan elastis dan kohesif saat proses pencetakan mi. Apabila suhu 

pengukusan dibawah suhu awal gelatinisasi maka adonan mi akan mudah patah, memiliki 

tekstur kasar, dan kurang elastis. Namun, jika suhu pengukusan berada di atas suhu awal 

gelatinisasi pati, maka granula pati akan mengalami proses peleburan dan mengakibatkan 

adonan sulit untuk di cetak (Lauvina, 2017). 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan waktu pengukusan 

dan penambahan ekstrak cair bit merah (Beta vulgaris) terhadap sifat fisikokimia adonan 

mi mentah, adonan mi kukus, mi kering, dan mi kering bit merah yang direbus. 

 

 

 

 

 

 


