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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik 

4.1.1. Intensitas Warna 

Warna menjadi parameter yang penting bagi produk pangan untuk memikat konsumen 

dalam membeli produk pangan tersebut. Selain itu warna berfungsi untuk menentukan 

persepsi konsumen mengenai cita rasa, tekstur, dan nilai fungsional pada produk pangan. 

Bit merah memiliki kandungan pigmen betalain yang terbagi menjadi 2 yaitu betasianin 

(merah keunguan) dan betasantin (kuning jingga) (Pitalua et al., 2010). Oleh karena itu 

dalam penelitian mi kering ini ditambahkan ekstrak bit merah cair agar penampakannya 

lebih baik. Selain itu pigmen betalain termasuk ke dalam golongan antioksidan, sehingga 

penambahan ekstrak bit merah cair tidak hanya sebagai pewarna alami, melainkan terdapat 

tambahan nilai fungsional yaitu adanya antioksidan.  

 

Analisa warna adonan mentah mi, adonan kukus mi, mi kering, dan mi kering bit merah 

yang direbus dilihat berdasarkan lightness (L*), merah-hijau (a*) dan kuning-biru (b*). 

Berdasarkan Tabel 4., nilai L* dan b* yang tertinggi sebesar 95,80±0,05 dan 4,64±0,07. 

Nilai L* dan b* pada konsentrasi 0% lebih tinggi, karena tidak adanya penambahan ekstrak 

cair bit merah. Sebaliknya dengan penambahan ekstrak bit merah cair akan meningkatkan 

nilai a* dan menurunkan nilai L* dan b*. Nilai a* tertinggi pada adonan mentah 

konsentrasi ekstrak cair 100% sebesar 20,61±0,06. Hal tersebut dikarenakan adanya 

pigmen betasianin yang berkontribusi untuk memberikan warna merah keunguan. 

Betasianin merupakan pigmen yang terkandung paling banyak di bit merah yaitu 75-90% 

dari total warna (Hendry & Houghton, 1996). Berdasarkan Tabel 7, Tabel 10, dan Tabel 

13., nilai L* tertinggi pada konsentrasi ekstrak bit merah cair 0% dan waktu kukus 15 

menit, yaitu sebesar 95,23±0,09 (adonan kukus), 83,32±0,08 (mi kering), dan 74,65±0,07 

(mi kering yang direbus). Semakin lama waktu pengukusan akan meningkatkan nilai L*, 

namun nilai L* akan menurun pada setiap proses pembuatan mi. Hal tersebut dikarenakan, 

terjadi reaksi browning non-enzimatis selama proses pembuatan mi. Reaksi browning non-

enzimatis terjadi pada pengolahan bahan pangan yang menggunakan panas dan selama 
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penyimpanan bahan pangan (Setyaningsih, 2010). Selain itu, pada pembuatan mi non 

gluten menggunakan pati yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan lain-

lain yang akan memberi kontrisbusi pada reaksi browning non enzimatis.  

 

Berdasarkan Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6., merupakan perubahan warna a* dan b* 

pada masing-masing proses pembuatan mi. Pada proses pembuatan produk mi warna a* 

mengalami perubahan warna menjadi merah (adonan kukus), sedangakan pada tahap 

perebusan warna a* menjadi lebih terang (ungu muda). Hal ini dipengaruhi oleh 

penggabungan warna a* (merah) dan b* (kuning) selama proses perebusan. Selain itu 

perubahan warna yang lebih terang dikarenakan proses pemanasan yang akan 

mempengaruhi pigmen betasianin mengalami degradasi. Pada proses pengeringan, akan 

dihasilkan warna yang lebih gelap (merah keunguan). Hal ini dikarenakan terdapat 

beberapa kandungan pada bit merah seperti gula, vitamin C, karbohidrat, protein, dan 

lemak pada bit merah akan mempengaruhi terjadinya reaksi browning non enzimatis. Lama 

waktu pengukusan dan proses pembuatan mi menyebabkan degradasi pigmen, sehingga 

terjadi penurunan pigmen betasianin (Azeredo, 2009). Nilai a* dipengaruhi karena adanya 

pigmen betasianin (merah keunguan), sedangkan nilai b* dipengaruhi oleh pigmen 

betasantin (kuning jingga).  

 

Pada parameter nilai L* adonan mentah, adonan kukus, mi kering, dan mi kering bit merah 

yang direbus memiliki korelasi positif dengan kadar air, warna b*, pH, dan cooking loss. 

Selain itu, parameter L* memiliki korelasi negatif dengan warna a*, antioksidan, dan 

tensile strength. Lama waktu pengukusan akan meningkatkan nilai kadar air, sehingga 

terjadi penurunan pada aktivitas antioksidan dan nilai a*, sehingga dengan penurunan 

tersebut akan berpengaruh pada kestabilan pH bit merah yang meningkat seiring dengan 

lama waktu pengukusan (Azeredo, 2009). Pada parameter nilai b* adonan mentah, adonan 

kukus, mi kering, dan mi kering bit merah yang direbus memiliki korelasi positif dengan 

kadar air, nilai L*, dan pH. Namun, berkorelasi negatif dengan warna a* dan antioksidan. 

Pada korelasi b* saling berkaitan dengan nilai L*. 
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Pada parameter nilai a* adonan mentah, adonan kukus, mi kering, dan mi kering bit merah 

yang direbus memiliki korelasi positif dengan antioksidan, cooking loss, dan tensile 

strength. Selain itu, parameter nilai a* berkolerasi negatif dengan kadar air, warna L*, 

warna b*, dan pH. Hubungan korelasi positif penambahan konsentrasi ekstrak bit merah 

cair akan meningkatkan nilai a* dan aktivitas antioksidan. Hal ini dikarenakan bit merah 

mengandung pigmen betalain yang bersifat sebagai antioksidan (Ravichandran et al., 

2013). Oleh karena itu, penambahan ekstrak bit merah cair akan diikuti dengan peningkatan 

aktivitas antioksidan dan nilai a*. 

 

4.1.2. Cooking Loss 

Anlisa cooking loss dilakukan untuk mengetahui banyaknya padatan mi yang telah terlarut 

selama proses perebusan (Kruger, 1996). Pada parameter cooking loss hasil yang ingin di 

dapatkan dalam penelitian mi kering ini adalah rendah. Hal tersebut dikarenakan semakin 

rendah nilai cooking loss, maka tekstur mi tersebut lebih baik dan homogen. Namun, nikai 

cooking loss yang tinggi, akan membuat adonan rapuh karena semakin banyak padatan 

yang larut bersama air rebusan.  

 

Penggunaan bahan yang mengandung amilosa tinggi berfungsi untuk mempertahankan 

struktur pati sehingga daya ikat lebih kuat sehingga nilai cooking loss akan rendah. Beras 

memiliki komponen amilosa sekitar 20-33% (Odenigbo et al., 2013). Namun, semakin 

lama waktu pengukusan, uap air akan semakin banyak dan amilosa akan banyak yang 

terlarut dalam uap air (Rani & Susanto, 2015). Terjadinya cooking loss disebabkan karena 

melemahnya ikatan hidrogen pada saat pemasakan mi. Ikatan hidrogen berfungsi untuk 

menggabungkan amilosa dan amilopektin di dalam granula pati.  

 

Berdasarkan Tabel 15., nilai % cooking loss terendah sebesar 3,12±0,06 pada konsentrasi 

ekstrak bit merah cair 100% dan waktu pengukusan 15 menit. Penambahan ekstrak bit 

merah cair berfungsi untuk menghambat adanya proses retrogradasi yang menyebabkan 

terbentuknya struktur kristalin yang baru. Senyawa yang bersifat antioksidan umumnya 

mengandung gugus OH yang mampu menghambat terjadinya proses retrogradasi pati. Hal 
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tersebut dapat terjadi karena senyawa antioksidan memiliki gugus OH yang reaktif, 

sehingga akan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan rantai pati (Wu et al., 2009). 

 

Selain itu penambahan carboxymethyl cellulose (CMC) berfungsi sebagai penstabil yang  

dapat mengendalikan berpindahnya air dalam adonan mi pada saat dikukus, sehingga 

adonan mi menjadi lebih kompak dan tidak mudah hancur. Penambahan baking powder 

berfungsi untuk membentuk rongga pada adonan selama proses pengeringan, sehingga 

semakin banyak baking powder yang ditambahkan maka rongga yang terbentuk pada 

adonan selama proses pengeringan akan semakin banyak dan pada proses perebusan mi 

kering akan lebih mudah menyerap air (Setyowati & Nisa, 2014). Penggunaan tepung 

mocaf juga akan memberikan nilai % cooking loss yang rendah, karena memiliki 

kemampuan untuk gelatinisasi yang tinggi, sehingga dapat mengikat matriks pati dan 

menghasilkan mi dengan tekstur kompak serta mampu menurunkan jumlah padatan yang 

hilang selama pemasakan dan dapat meningkatkan viskositas (daya rekat). Penambahan 

maizena juga akan memberikan dampak penurunan nilai % cooking loss, karena memiliki 

sifat sebagai bahan pengikat yang dapat membentuk struktur mi yang lebih kuat (Kristanti, 

2017). 

 

Pada parameter % cooking loss memiliki korelasi positif dengan kadar air, warna a*, 

antioksidan, dan tensile strength. Namun, memiliki korelasi negatif dengan nilai L*. Nilai 

% cooking loss yang rendah dipengaruhi karena adanya penambahan ekstrak bit merah cair 

karena adanya antioksidan pada bit merah yang mampu mengambat proses retrogradasi 

(Wu et al., 2009). Penambahan ekstrak bit merah cair akan memberikan warna a* yang 

tinggi juga. Sedangkan lama waktu pengukusan yang tinggi akan memberikan dampak pada 

gelatinisasi yang baik, sehingga berkorelasi dengan kadar air, karena semakin lama waktu 

pengukusan kadar air akan meningkat dan membentuk adonan lebih kompak. 

 

4.1.3. Tensile Strength 

Tensile strength (daya putus) merupakan nilai gaya yang diperlukan untuk memutus 

untaian mi (Chansri et al. 2005). Sehingga pada parameter ini akan mengetahui kekuatan 
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pada mi tersebut. Tensile strength yang kuat dipengaruhi karena adanya gluten. Hal tersebut 

terjadi karena gluten akan berikatan dengan pati, sehingga akan membentuk struktur yang 

kuat. Namun, dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah tepung lokal yaitu tepung 

beras, tepung mocaf, dan tepung maizena. Ketiga tepung tersebut dapat dikatakan sebagai 

tepung komposit artinya campuran dari berbagai jenis tepung (dua jenis atau lebih). Selain 

itu, ketiga tepung tersebut dapat dikatakan sebagai tepung non gluten (gluten free), karena 

tidak adanya kandungan gluten pada ketiga bahan tersebut.  

 

Berdasarkan Tabel 15., nilai tensile strength tertinggi pada konsentrasi ekstrak bit merah 

cair 100% dan waktu kukus 15 menit. Hal ini dikarenakan, mi dengan kandungan gluten 

yang rendah memiliki waktu pengukusan terbaik sekitar 15 menit-25 menit (Indrianti et al., 

2015). Selain itu, semakin lama waktu pengukusan, proses gelatinisasi akan terjadi lebih 

lama dan adonan akan terbentuk lebih kompak. Sehingga, ketika mi tersebut di bentuk 

menjadi untaian mi yang panjang maka tidak mudah putus. Penambahan ekstrak bit merah 

cair juga berfungsi untuk membentuk ikatan hidrogen kembali yang telah putus karena 

senyawa antioksidan memiliki gugus OH yang reaktif, sehingga akan dapat membentuk 

ikatan hidrogen dengan rantai pati (Wu et al., 2009).  

 

Pada parameter tensile strength memiliki korelasi positif dengan kadar air, warna a*, 

antioksidan dan memiliki korelasi negatif dengan cooking loss. Nilai tensile strength yang 

tinggi akan berdampak pada penambahan konsentrasi ekstrak bit merah cair yang lebih 

tinggi, sehingga akan mempengaruhi warna a* yang tinggi juga. Sedangkan pada kadar air, 

lama waktu pengukusan akan berpengaruh pada adonan yang lebih kompak dan tidak 

mudah putus. Hubungan negatif antara nilai % cooking loss dan tensile strength. Nilai % 

cooking loss akan menurun sedangkan nilai tensile strength akan meningkat. Hal ini 

dikarenakan padatan mi kering saat proses perebusan tidak banyak yang hilang. Hasil % 

cooking loss yang rendah akan berdampak pada nilai tensile strength yang tinggi, karena mi 

kering yang direbus tersebut tidak mudah putus. 
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4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. pH 

Nilai pH akan mempengaruhi proses gelatinisasi pati, terutama pembentukan gel yang 

optimum. Faktor utama dalam pembentukan mi kering bit merah adalah gelatinisasi pati. 

Hal ini dikarenakan ketiga tepung yang digunakan dalam pembuatan mi kering bit merah 

tidak memiliki kandungan gluten, sehingga sangat mengutamakan kandungan amilosa pada 

masing-masing tepung. Berdasarkan Tabel 3., nilai pH tertinggi pada konsentrasi ekstrak 

bit merah cair 0% sebesar 6,41±0,06 dan yang terendah pada ekstrak cair bit 100% sebesar 

6,17±0,05. Pada adonan konsentrasi ekstrak bit merah cair 100% sudah sesuai karena 

pigmene betasianin stabil pada ruangan yang bersuhu rendah. Pigmen betasianin memiliki 

kestabilan pH 5 sampai 7. Namun, kestabilan pigmen betasianin akan lebih optimal pada 

pH 4 sampai 6 (Fennema, 1997). Pada konsentrasi ekstrak bit merah cair 0% dipengaruhi 

karena penambahan baking powder dan CMC yang akan memberikan sifat yang asam. 

Selain itu, penggunaan tepung mocaf yang berasal dari hasil fermentasi dengan bakteri 

asam laktat akan mempengaruhi pH yang terbentuk dan menghasilkan pH yang asam 

(Ramadhan & Sari, 2015).  

 

Berdasarkan Tabel 7., nilai pH pada adonan kukus yang terendah adalah 6,35±0,04 pada 

konsentrasi ekstrak bit merah cair 100% dan waktu kukus 5 menit dan nilai pH tertinggi 

sebesar 6,73±0,05 pada konsentrasi ekstrak bit merah cair 0% dan waktu kukus 15 menit. 

Hasil ini sesuai karena pH yang optimal dalam pembentukan gelatinisasi pati berkisar pada 

pH 4-7 (Winarno, 2004). Nilai pH terlalu tinggi akan mempercepat pembentukan gel, 

namun penurunan viskositasnya lebih cepat bila dipanaskan kembali. Sedangkan pada pH 

4-7 pembentukan gelatinisasi akan lebih lambat, namun viskositas yang terbentuk tidak 

berubah apabila dipanaskan kembali (Winarno, 2004). 

 

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 12., nilai pH tertinggi sebesar 6,82±0,06 (mi kering) dan 

7,10±0,04 (mi kering yang direbus). Kenaikan nilai pH dipengaruhi karena proses 

pembuatan mi yang menggunakan panas, sehingga pigmen betasianin akan terdegradasi. 

Pigmen betasianin pada bit merah memiliki kestabilan yang rendah apabila terpapar cahaya, 
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panas, dan logam. Pigmen betasianin stabil pada ruangan yang bersuhu rendah. Pigmen 

betasianin memiliki kestabilan pH 5 sampai 7. Namun, kestabilan pigmen betasianin akan 

lebih optimal pada pH 4 sampai 6. Perubahan warna pada bit merah akan mempengaruhi 

nilai pHnya (pH < 3,0 menjadi sangat ungu pH > 7,0 menjadi kuning kecoklatan) (Roy et 

al., 2004). Pigmen betalain akan mempengaruhi tingkat aktivitas antioksidan atau % 

inhibition pada bit merah.  

 

Nilai pH memiliki korelasi positif dengan kadar air, nilai L*, dan nilai b*. Sedangkan nilai  

pH berkolerasi negatif dengan warna a* dan antioksidan. Hal ini berkaitan dengan semakin 

lamanya waktu pengukusan maka pigmen betasianin pada bit merah akan terdegradasi yang 

mengakibatkan nilai antioksidan dan warna a* akan menurun sehingga nilai L* dan b* akan 

meningkat seiring dengan kadar air yang meningkat akan lebih banyak mengandung air dan 

nilai pH akan meningkat. 

 

4.2.2. Kadar Air 

Kandungan air yang terdapat di dalam bahan pangan merupakan faktor yang penting, 

karena berhubungan dengan umur simpan bahan pangan. Kandungan air yang tinggi akan 

berpengaruh pada umur simpan yang relatif singkat. Penentuan kadar air pada mi kering 

menjadi parameter yang penting untuk menentukan umur simpan. Pada pengujian kadar air 

dilakukan pada adonan mentah mi, adonan kukus mi, mi kering, dan mi kering bit merah 

yang direbus. Berdasarkan Tabel 3., nilai kadar air yang tinggi terdapat pada adonan 

mentah konsentrasi 0% sebesar 29,80±0,05. Nilai kadar air yang terendah pada adonan 

mentah mi konsentrasi 100% sebesar 28,55±0,07. Hal ini dikarenakan pada ekstrak bit 

merah cair merah 0% hanya menggunakan aquades sebagai pelarut, sehingga lebih mudah 

menyerap ke dalam adonan. Sedangkan pada ekstrak bit merah cair 100% memiliki 

karaktertistik yang sangat kental, sehingga sulit untuk langsung menyerap ke dalam 

adonan. Kandungan air di dalam bit merah sebesar 87,58 gram dalam 100 gram bit merah. 

Pada ekstrak bit merah cair 60% lebih mudah menyerap dibandingkan dengan estrak cair 

bit 100%, dikarenakan adanya penambahan aquades. Menurut SNI 01-2987, (1992), 

Penambahan air pada adonan mentah mi sebesar 20% sampai 35% dari bobot tepung. Pada 
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penelitian ini sudah sesuai dengan air yang ditambahkan yaitu sebesar 150 ml atau 30% 

dari bobot tepung. 

 

Pada tahap pengukusan adonan mentah mi bit merah terdapat perlakuan terhadap lama 

waktu pengukusan, yaitu waktu pengukusan selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. 

Proses pengukusan bertujuan untuk pregelatinasi tepung beras, mocaf, dan maizena. 

Tepung yang telah mengalami gelatinisasi berfungsi sebagai bahan pengikat dalam proses 

selanjutnya yaitu pencetakan mi. Nilai kadar air pada adonan kukus mi bit merah 

mengalami kenaikan, karena adanya penyerapan uap air ke dalam adonan mentah mi.  

 

Berdasarkan Tabel 6, Tabel 9, dan Tabel 12., nilai kadar air terendah sebesar 30,06±0,05 

(adonan kukus) 10,67±0,06 (mi kering) dan 62,45±0,04 (mi kering yang direbus) pada 

konsentrasi ekstrak bit merah cair 100% dan waktu kukus 5 menit. Hal ini dikarenakan 

waktu pengukusan yang sangat singkat, sehingga penyerapan uap air ke dalam adonan 

mentah pada proses pengukusan belum sempurna. Selain itu waktu yang singkat akan 

berpengaruh pada gelatinisasi pati yang belum sempurna. Pada mi kering terjadi penurunan 

kadar air, apabila dibandingkan dengan nilai kadar air adonan kukus mi dan mi kering bit 

merah yang direbus. Hal ini, karena adanya proses pengeringan untuk mendapatkan batas 

maksimal kadar air pada mi kering yaitu dibawah 13% (Badan Standarisasi Nasional, 

2015). Proses pengeringan mi menggunakan dehumidifier dengan suhu 60
o
 selama 2 jam. 

Hal ini sudah sesuai dengan peryataan Muhandri & Subarna (2009). yaitu suhu pengeringan 

untuk produk mi adalah 60
o
 sampai 70

o
C. 

 

Nilai kadar air tertinggi pada konsentrasi ekstrak bit merah cair 0% dan waktu kukus 15 

menit yaitu sebesar 32,46±0,02 (adonan kukus); 10,67±0,06 (mi kering) dan 63,75±0,05 

(mi kering yang direbus). Hasil ini dipengaruhi oleh waktu pengukusan yang lebih lama 

yaitu 15 menit. Semakin lama waktu pengukusan, maka semakin banyak air yang terserap, 

sehingga proses gelatinisasi lebih sempurna. Semakin lama waktu pengukusan akan 

membentuk adonan yang lebih kompak, sehingga saat proses perebusan mi kering, tidak 

banyak padatan yang luruh. Pada tahap mi kering yang direbus nilai kadar air mengalami 
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kenaikan kembali karena adanya proses perebusan. Kenaikan nilai kadar air pada mi 

cenderung lebih tinggi karena sifatnya yang higroskopis sehingga mudah untuk menyerap 

air. Selain itu, pada proses perebusan akan terjadi adanya proses gelatinisasi kembali 

sehingga granula pati akan mengikat air (Pato et al., 2016).  

 

Pada parameter kadar air adonan mentah dan adonan kukus serta mi kering yang direbus 

memiliki korelasi positif dengan pH, warna L* dan warna b* serta tensile strenght. 

Semakin lama waktu pengukusan akan meningkatkan nilai L* dan b*, namun dengan 

penambahan ekstrak bit merah cair dapat juga menurukan nilai warna L* dan b* serta 

semakin lama waktu pengukusan akan meningkatkan nilai kadar air, sehingga 

mengakibatkan adonan lebih kompak dan akan meningkatkan nilai tensile strength. Selain 

itu, parameter kadar air memiliki korelasi negatif dengan warna a*, antioksidan, dan % 

cooking loos. Lama waktu pengukusan akan berpengaruh pada penurunan nilai warna a* 

yang menjadi pudar yang akan diikuti dengan penurunan aktivitas antioksidan, karena 

pigmen betalain yang menurun dan nilai % cooking loss akan menurun karena padatan mi 

kering yang direbus tidak banyak yang luruh. 

 

4.2.3. Aktivitas Antioksidan 

Bit merah memiliki pigmen betalain yang dapat digolongkan menjadi betasianin (merah 

keunguan) dan betasantin (kuning jingga). Pigmen 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. Pada pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode 

uji DPPH yaitu metode untuk memperkirakan efektivitas kinerja dari substansi yang 

berperan sebagai antioksidan (Molyneux, 2004). Kemampuan aktivitas antioksidan bit 

merah untuk menghambat terjadinya oksidasi oleh radikal bebas disebut dengan nilai % 

inhibition. Berdasarkan Tabel 3., nilai % inhibition pada adonan mentah yang terbesar 

adalah 8,82±0,01 pada konsentrasi ekstrak bit merah cair 100%. Nilai % inhibition pada 

adonan ini cukup kecil karena bit merah tidak stabil pada cahaya dan udara, karena dalam 

proses pembuatan adonan mentah mi bit merah berada di ruangan terbuka.  
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Berdasarkan Gambar 9., dapat dilihat perubahan % inhibition pada adonan kukus mi, mi 

kering, dan mi kering bit merah yang direbus. Lama waktu pengukusan akan menurukan % 

inhibition pada masing-masing konsentrasi ekstrak bit merah cair. Berdasarkan Tabel 6,  

Tabel 9, dan Tabel 12., nilai % inhibition terendah sebesar 0,61±0,03 (adonan kukus) 

0,53±0,03 (mi kering) dan 0,53±0,03 (mi kering yang direbus) pada konsentrasi ekstrak bit 

merah cair 0% dan waktu pengukusan 15 menit. Hal tersebut karena tidak adanya 

penambahan ekstrak bit merah cair, tetapi nilai % inhibition tersebut diperoleh karena 

adanya pati jagung yang memiliki kandungan betakaroten yang termasuk ke dalam 

senyawa antioksidan (Sembiring et al., 2016).  

 

Nilai % inhibition tertinggi pada konsentrasi ekstrak bit merah cair 100% waktu 

pengukusan 5 menit sebesar 8,55±0,07 (adonan kukus), 7,93±0,02 (mi kering), dan 

8,25±0,06 (mi kering yang direbus). Tingginya nilai % inhibition dipengaruhi karena 

adanya penambahan ekstrak bit merah cair yang memiliki kandungan pigmen betalain yang 

merupakan golongan antioksidan. Selain itu kandungan antioksidan di dalam bit merah 

diperoleh dari betasianin (sekitar 840-900 mg/kg), senyawa polifenol (350-2.760 mg/kg), 

asam askorbat (50-868 mg/kg), betanin (300-600 mg/kg), dan karotenoid (0,44 mg/kg) 

(Lachman et al., 2005). Pigmen betasianin memiliki ketidakstabilan dengan suhu, panas, 

dan cahaya. Oleh karena itu, semakin lama waktu pengukusan akan mempengaruhi 

penurunan pada nilai % inhibition. Selain itu, kecilnya nilai % inhibition, dipengaruhi oleh 

ekstrak bit merah cair yang memiliki kandungan pigmen betasianin yang bersifat larut air 

(Mastuti, 2001).  

 

Berdasarkan Tabel 12., nilai % inhibition pada mi kering bit merah yang direbus 

mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan mi kering. Hal tersebut dipengaruhi 

karena adanya bahan tambahan CMC yang memiliki sifat sebagai penyalut, sehingga 

senyawa antioksidan pada mi kering akan terenkapsulasi (Aschida et al., 2014). 

Enkapsulasi merupakan teknik untuk melindungi suatu komponen biokatif dengan 

membentuk lapisan kompleks yang menyelimuti inti agar tidak terhindar dari pengaruh 

lingkungan (Aschida et al., 2014). Oleh karena itu, saat proses perebusan penyalut tersebut 
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terbuka, sehingga % inhibition pada mi kering yang direbus mengalami peningkatan karena 

senyawa antioksidan yang terlepas. 

 

Pada parameter antioksidan adonan mentah, adonan kukus, mi kering, dan mi kering bit 

merah yang direbus memiliki korelasi positif terhadap nilai a* dan cooking loss. Hubungan 

positif antioksidan dan nilai a*, semakin banyak konsentrasi ekstrak bit merah cair akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan sehingga akan dihasilkan warna merah keunguan yang 

akan lebih pekat dan diikuti dengan peningkatan pada nilai a*. Lama waktu pengukusan 

yang semakin tinggi akan berpengaruh pada nilai % cooking loss, karena semakin lama 

pengukusan adonan kukus akan menjadi lebih kompak dan saat proses perebusan padatan 

yang luruh akan lebih sedikit. Selain itu antioksidan memiliki korelasi negatif dengan kadar 

air, warna L*, warna b*, pH, dan tensile strength. Lama waktu pengukusan akan 

menurunkan aktivitas antioksidan, namun dengan penurunan tersebut nilai kadar air, warna 

L*, warna b*, pH, dan tensile strength akan mengalami kenaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


