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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mi merupakan salah satu produk pangan yang disukai oleh berbagai kalangan masyarakat 

di Indonesia. Pada umumnya mi terbuat dari tepung terigu yang berasal dari gandum. 

Dalam tepung terigu mengandung senyawa gluten, dimana senyawa tersebut mampu 

menghasilkan produk mi yang tidak mudah putus serta memberikan tekstur kenyal 

(Rosalina et al., 2018). Tepung terigu adalah hasil ekstraksi dari proses penggilingan 

gandum (T. Sativum) yang tersusun oleh protein 10-14%, karbohidat 67-70%, dan lemak  

1-3% (Engelen et al., 2017).  

 

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dalam menggunakan tepung terigu, maka 

dilakukan upaya diversifikasi pangan dengan mengganti tepung terigu dan menggunakan 

bahan pangan lokal yaitu tepung beras merah. Dalam 100 gram tepung beras terdiri dari 

lemak 0,9 gram, protein 7,5 gram, karbohidrat 77,6 gram, kalsium 16 mg, fosfor 163 mg, 

vitamin B1 0,21 mg , zat besi 0,3 gram dan antosianin (Indriyani et al., 2013). Tepung 

beras merah memiliki beberapa keungggulan lain dibandingkan dengan tepung terigu, yaitu 

mengandung banyak senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antiksidan serta tidak 

mengandung zat gluten (Aziz et al., 2015). Dalam tepung beras merah mengandung pigmen 

antosianin yang terdapat pada pericarp dan tegmen beras merah, yang mampu membuat 

warna produk semakin merah tua (Dewi et al, 2016). Warna merah mi yang dihasilkan 

mampu menjadi daya tarik konsumen dalam konsumsi mi (Nasution et al., 2017).  

 

Selain itu penggunaan angkak berkontribusi dalam  memberikan warna merah pada olahan 

mi yang dihasilkan. Warna merah angkak berasal dari pigmen merah yaitu 

(rubropunctamin dan monascorubramin) (Atma, 2015). Diduga dengan penambahan 

angkak dapat meningkatkan intensitas warna, kandungan antioksidan dan kadar air pada mi 

kering non terigu. Salah satu upaya peningkatan fungsional mi non terigu dapat dilakukan 

dengan penambahan angkak. Angkak (beras ragi merah) merupakan produk fermentasi 

terutama dihasilkan dari Monascus purpureus, mereka menghasilkan pigmen stabil 

terhadap panas dan dapat digunakan dalam rentang pH yang luas. Keunggulan penggunaan 
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angkak sebagai pewarna dalam produk makanan ialah warna yang diperoleh lebih konsisten 

(Lukman, 2015). Stabilitas dari warna angkak dipengaruhi oleh suhu, pH, oksigen, aktivitas 

air dan cahaya (Atma, 2015) 

 

Sifat antioksidan pada angkak dapat mengalami kerusakan dengan adanya pemanasan. 

Semakin banyak pigmen angkak yang ditambahkan maka intensitas warna merah dalam 

makanan akan terlihat semakin tinggi (Atma, 2015). Pigmen angkak dapat mengalami 

degradasi sebanyak 55% pada pemanaan 100
o 

C selama 8 jam, sehingga pengolahan 

menggunakan pigmen angkak tidak boleh melebihi suhu 150
o
C. Pada suhu air yang 

mendidih, pigmen angkak masih cukup stabil dan hanya mengalami kerusakan sekitar 1,2% 

(Atma, 2015). 

 

Jumlah asam fenolat pada angkak adalah 1,89 mg GAE/g ekstrak, fenol merupakan 

senyawa yang penting yang berperan sebagai antioksidan. Angkak yang terbuat dari 

substrat beras memiliki persentase antioksidan  sebesar 43-46% (Wiyoto et al., 2011). 

Dalam pengolahan mi memerlukan proses pemanasan seperti pengukusan dan pengeringan  

(Kusumaningastuti, 2017). Pengukusan merupakan metode pengolahan pangan yang 

menggunakan uap panas. Proses pengukusan pada adonan mi kering non terigu dapat 

meningkatkan nilai kadar air bahan. Karena dalam proses pengukusan terjadi proses 

penyerapan air dan uap air oleh bahan, sehingga menyebabkan kadar air dalam bahan 

meningkat.  

 

Panas pada pengukusan uap air dapat menyebabkan proses gelatinasi pati bahan. Selain itu 

semakin lama waktu kukus maka semakin banyak granula akan berkurang karena adanya 

penggelembungan granula pati. Pengukusan juga dapat mendegradasi intesitas warna, 

sehingga warna akan semakin pudar (Mayangsari, 2015). Kerusakan pigmen angkak dapat 

dipengaruhi oleh sinar matahari, pH, suhu, aktivitas air dan oksidator serta pengaruh suhu 

akan mengakibatkan zat warna mengalami dekomposisi dan berubah strukturnya sehingga 

dapat terjadi pemucatan warna. Oleh karena itu waktu pengukusan yang sesuai sangat 

dibutuhkan untuk  mengetahui nilai fungsional, agar tidak mengalami penurunan yang 
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tinggi. Konsentrasi ekstrak angkak yang digunakan mampu mempengaruhi hasil 

fisikokimia mi kering non terigu. Pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui ekstrak 

angkak dan waktu kukus yang optimal dalam memperoleh karakteristik fisikokimia mi 

kering  angkak non terigu terbaik. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Mie Kering 

Pembuatan  mi kering, dapat dilakukan proses pragelatinasi (pengukusan) sebelum  mi 

dikeringkan (Andhika, 2017). Mi kering ialah suatu jenis makanan hasil olahan tepung 

yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan sudah dijadikan bahan pangan pokok 

selain beras. Mi kering diperoleh dengan cara mengeringkan mi mentah dengan metode 

penjemuran atau pengeringan di dalam oven pada suhu  50
0
C serta memiliki daya simpan 

yang lebih lama tergantung dari cara menyimpan dan kadair air yang ada pada produk mi 

(Mulyadi et al., 2014) 

 

Mi kering tidak hanya dapat dibuat dari tepung terigu saja, melainkan dapat diolah juga 

menggunakan bahan tepung lain seperti tepung beras merah. Mi dalam bentuk kering harus 

mempunyai padatan minimal 87%, artinya kandungan air yang terdapat pada produk mi 

harus dibawah 13%. Selain itu karakteristik yang disukai dari mi kering ialah memiliki 

penampakan putih, permukaan yang lembut, tidak ditumbuhi mikroba serta hanya sedikit 

yang terpecah-pecah selama pemasakan (Indrawuri, 2010). 

 

Dalam pembuatan mi terdapat beberapa teknik serta formulasi bahan yang menentukan 

karakteristik dari mi. Mi tepung beras merah dibuat dengan cara pengukusan dan 

pengeringan. Proses pembuatan mie meliputi pencampuran, pencetakan, pengukusan, 

pengeringan, serta penggorengan bila diperlukan (Lala et al., 2013). Salah satu cara 

pembuatan mi dilakukan dengan proses ekstrusi menggunakan alat ekstruder. Ekstruder 

merupakan alat pencetak mi yang sangat sesuai untuk pengolahan mi baik dengan proses 

gelatinasi yang menyatu maupun terpisah. Penggunaan alat ekstruder mi berfungsi dalam 

memberi tekanan serta pengadukan terhadap mi. Dengan adanya tekanan dari ulir ekstuder 
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mampu membentuk mi melewati die dari esktruder sehingga dapat tercetak dengan baik, 

menjadikan adonan mi menjadi lebih homogen (Kusumaningastuti, 2017).  Syarat mutu mi 

kering dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Mi Kering 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Pengeringan 

1 Keadaan   

 1.1. Bau - Normal 

 1.2. Rasa - Normal 

 1.3. Wana - Normal 

 1.4. Tekstur - Normal 

2 Kadar air fraksi massa,% Maks. 13 

3 Kadar protein fraksi massa,% Maks. 10 

4 Bilangan asam mg KOH/g minyak - 

5 Kadar abu tidak larut dalam asam fraksi massa,%  Maks. 0,1 

6 Cemaran logam   

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

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

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

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

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

8 Cemaran mikroba   

 8.1. Angka lempeng total koloni/g Maks. 1x10
6
 

 8.2. E.coli apm/g Maks. 10 

 8.3. S.aureus koloni/g Maks. 1x10
3
 

 8.4. Bacillus cereus koloni/g Maks. 1x10
3
 

 8.5. Kapang koloni/g Maks. 1x10
4
 

9 Dioksinivenol µg/kg Maks. 750 

 

1.2.2. Mi Kering Non Terigu 

Dalam pembuatan mi kering non terigu memakai, tepung beras merah, tepung mocaf, dan 

tepung maizena. Penggunaan tepung beras merah sebagai bahan baku dalam pembuatan mi, 

dapat menyebabkan mi berwarna menjadi lebih gelap. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

kandungan pigmen antosinin yang menyebabkan warnanya lebih gelap. Antosianin dalam 

tepung beras merah dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah berbagai macam 

penyakit, misalnya kanker, diabetes mellitus, kolestrol dan jantung koroner. Semakin 

banyak variasi pencampuran tepung beras merah maka kadar antosianin makin tinggi   
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(Dewi et al., 2016). Di dalam tepung beras merah mengandung sejumlah komponen 

bioaktif seperti senyawa flavonoid dan pigmen yang dapat berperan sebagai antioksidan. 

Senyawa antioksidan tersebut dapat berfungsi dalam menangkal radikal bebas, sehingga 

dapat berguna untuk mencegah penuaan dini, kanker, serta penyakit degeneratif  lainnya 

(Fibriyanti, 2012). 

 

Tepung beras merah yang digunakan terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang 

dibudidayakan secara organik dan bebas gluten. Gluten merupakan suatu protein yang 

terdapat pada beberapa makanan golongan serealia. Gluten dapat membentuk tekstur 

kenyal dan  mampu  membuat mie mengembang. Tepung yang  mengandung  kadar gluten 

tinggi mampu menghasilkan tekstur mie semakin baik, namun tidak semua orang dapat 

mengkonsumsi serta mencerna gluten dengan baik, karena setiap individu mempunyai 

alergi terhadap gluten. Seperti penyandang autism spectrum disorder (ASD), celiac disease 

(Risti, 2013). Tepung beras merah sangat potensial sebagai sumber utama karbohidrat dan 

mengandung zat besi, protein, antioksidan serta beta karoten (Nuryani, 2013). Tepung beras 

merah mengandung antioksidan sebesar 034-93,5   , kadar air 14,38%, pati 85-90% dari 

berat kering tepung beras merah (Indriyani, 2013). 

 

Tepung mocaf  terbuat dari ubi kayu (singkong) dengan proses fermentasi menggunakan 

BAL. Proses fermentasi dengan BAL mampu menghasilkan enzim yang dapat 

menghancurkan dinding sel singkong sehingga terjadi perubahan granula pati. Tepung 

Mocaf yang difermentasi menggunakan BAL mempengaruhi daya rehidrasi, naikknya 

viskositas. Tepung mocaf  tidak mengandung zat gluten (Nusa et al.,  2012). Tepung mocaf  

mengandung karbohidrat sebesar 88,2 g/100 g bahan, serat, kalsium 84,0 mg/100 g bahan, 

kalori 363,0 kkal/100 g bahan, kadar air 13%, pati 87,3% (Aliya et al., 2016). Keberadaan 

zat gizi pada tepung mocaf berpeluang dalam pengganti tepung terigu. Tepung mocaf  

mempunyai karakteristik yang lebih baik dari tepung terigu yaitu  mempiunyai cita rasa 

yang khas, warna tepung mocaf  lebih putih,mempunyai derajat viskositas, kemampuan 

gelasi, daya rehidrasi, mempunyai kandungan serat terlarut lebih tinggi, serta mempunyai 

daya kembang setara dengan tepung terigu protein sedang (Lala, 2013). Tepung mocaf 
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dapat dijadikan produk bahan baku baru untuk industri-industri makanan yang bergantung 

pada bahan dasar tepung terigu (Nusa et al., 2012). 

 

Tepung maizena atau pati jagung digunakan sebagai bahan subtitusi pada tepung terigu 

dalam pembuatan kue, makanan kering, sebagai bahan pengental dan berbagai macam 

makanan. Tepung maizena tersusun dari dua fraksi molekul yaitu amilosa dan amilopektin. 

Amilosa dalam larutan mampu membentuk ikatan hydrogen sehingga mampu memperkuat 

gel yang terbentuk. Amilopektin mempunyai keterbatasan dalam membentuk ikatan 

hydrogen. Dalam  tepung maizena terdapat kandungan amilopketin yang tinggi, sehingga 

saat terjadi proses gelatinasi maka terjadi proses pengikatan air yang tinggi, disebabkan 

oleh kurangnya kemampuan dalam membentuk ikatan hydrogen sehingga gel yang 

terbentuk sangat lunak. (Duma & Rosniati, 2010). Tepung maizena atau pati jagung 

mempunyai kemampuan dalam mengikat air sehingga dapat meningkatkan kekentalan pada 

mi (Irmayana, 2016). Dalam tepung maizena terdapat komponen karbohidrat sebesar 72% 

dari berat biji, pati 86%, gula 1%, kadar air 5,46 %, beta karoten 6,4-11,3       

(Indrawuri, 2010). 

 

GMS (Glycerol Monostearat) ialah emulsifier yang mempunyai gugus hidroksil dar 

gliserol dan gugus non polar dari asam stearate, dimana kedua gugus tersebut mampu 

berinteraksi dengan amilosa sehingga dapat meningkatkan elastisitas, tekstur yang kompak 

serta kekenyalan pada produk mi yang dihasilkan. Penambahan GMS dapat meningkatkan 

cooking loss, karena akan berikatan dengan amilosa yang membentuk kompleks sehingga 

dapat mencegah pelepasan amilosa selama proses gelatinasi (Alawiya, 2018). 

 

Soda abu (garam alkali) merupakan zat padat ringan yang sedikit larut dalam air dan 

mengandung 9,3% NaCO3. Soda abu berbentuk kristal putih yang lembut dengan pH 8,4. 

Soda abu bersifat hablur dan melepuh diudara, basa, baik untuk pewarna serat alami, 

menjadikan tekstur mi kenyal dan halus dan mampu meningkatkan elastisitas mi 

(Khusniyah dan Yulistianan, 2014).  
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1.2.3. Angkak 

Angkak merupakan produk fermentasi yang dikembangkan sebagai pewarna alami sebagai 

pengganti warna sintetis (Atma, 2015). Angkak sangat aman digunakan karena tidak 

menggangu kesehatan, mudah diproduksi dan harga angkak relatif murah sehingga pewarna 

angkak sangat cocok diaplikasikan pada bahan pangan (Naja et al., 2016). Warna merah 

yang dihasilkan oleh angkak merupakan hasil fermentasi beras menggunakan kapang 

Monascus purpureusi.  Pigmen angkak mempunyai kromofor dan auspkrom, yaitu =C=O 

sebagai kromofor dan –NH2- sebagai ausokrom yang terdapat pada monascorubramin dan 

rubropunctami. Sehingga semakin banyak konsentrasi angkak yang digunakan maka dapat 

mempengaruhi intensitas warna merah yang semakin besar (Atma, 2015). Selain itu angkak 

bermanfaat sebagai pengawet dalam pangan, karena angkak bersifat antimikrobial serta 

pembangkit rasa (flavoring enhancher) karena mengandung oligopeptida dan senyawa 

monascidin (Lukman, 2015).   

 

Selain itu, penggunaan angkak sebagai pewarna makanan dilakukan karena mempunyai 

beberapa keunggulan diantaranya; pigmen yang dihasilkan dapat larut dalam air, warna 

yang diperoleh lebih stabil dan konsisten, warna yang dihasilkan dapat bercampur dengan 

pigmen lain serta aman dikonsumsi (Atma, 2015). Pigmen angkak dapat mengalami 

degradasi sebanyak 55% pada pemanasan 100
o 

C selama 8 jam, sehingga pengolahan 

menggunakan pigmen angkak tidak boleh melebihi suhu 150
o
C. Pada suhu air yang 

mendidih, pigmen angkak masih cukup stabil dan hanya mengalami kerusakan sekitar 1,2% 

(Atma, 2015). 

 

Jumlah asam fenolat pada angkak adalah 1,89 mg GAE/g ekstrak, fenol merupakan 

senyawa yang penting yang berperan sebagai antioksidan. Asam fenolat akan berikatan 

dengan hidroksil, fenoksil dan superoksida. Selain itu asam fenolat juga dapat 

meningkatkan efektifitas enzim antioksidan. Angkak yang terbuat dari substrat beras 

memiliki persentase antioksidan yaitu  43-46%, kadar air 9,90%, pati 734 g/kg           

(Wiyoto et al., 2011).  
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1.2.4. Proses Pengolahan Mi Kering Non Terigu 

Mi kering non terigu dibuat dengan menyampurkan bahan baku tepung beras merah, tepung 

mocaf, tepung maizena, air, ekstrak angkak, soda abu dan gms. Tujuan dari proses 

pencampuran bahan untuk menghidrasi air dengan tepung sehingga dapat menghasilkan 

adonan yang bersifat homogen. Penggunaan air dalam adonan sebesar 30% dan waktu 

pencampuran adonan sekitar 15 menit menggunakan tangan, suhu pengukusan adonan 

sekitar 100
o
C  (Nugrahawati, 2011). 

 

Proses pengukusan dilakukan untuk mengoptimalkan proses gelatinasi dalam pembuatan         

mi (Rachman et al, 2015). Proses pengukusan pada mi kering non terigu berguna untuk 

menurunkan kandungan air, sehingga akan terjadi proses gelatinasi dan menghasilkan mie 

dengan tekstur kenyal dan kuat serta tidak dapat menyerap minyak terlalu banyak saat 

proses pemasakan (penggorengan) (Nugrahawati, 2011). Proses pengukusan yang semakin 

lama dapat menyebabkan uap air semakin banyak sehingga amilosa kemungkinan besar 

larut dalam uap air tersebut. Panas pada pengukusan uap air dapat menyebabkan proses 

gelatinasi selama proses pengukusan. Selain itu semakin lama waktu kukus maka semakin 

banyak granula akan berkurang karena adanya penggelembungan granula pati dan tidak 

dapat kembali pada posisi semula. Pengukusan juga dapat mendegradasi intesitas warna, 

sehingga akan semakin pudar (Mayangsari, 2015).  

 

Menurut (Rani et al., 2015), lama pengukusan yang semakin meningkat mengakibatkan 

pelepasan amilosa dan granula pati yang sebagian larut saat proses pengukusan 

berlangsung. Semakin lamanya waktu pengukusan dapat menyebabkan semakin banyak 

jumlah uap air yang dihasilkan.  

 

Waktu pengukusan 20 menit dapat menghasilkan adonan yang lengket pada mesin, 

sehingga lembaran sangat elastis dan tidak dapat ditipiskan serta warna permukaan lebih 

pucat. Kemudian pada waktu kukus 30 menit tekstur adonan semakin lengket hal tersebut 

dikarenakan adanya jumlah pati yang tergelatinasi akibat lama pengukusan sehingga 

adonan menjadi lengket. Penyerapan air selama proses pengukusan dapat mengakibatkan 
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partikel pati membengkak dan kehilangan kekompakan ikatan dimana sebagian besar 

amilosa keluar karena pengaruh panas. Pada dasarnya pengukusan adonan mi hanya 

bertujuan agar tepung yang digunakan mengalami gelatinasi. Adanya proses gelatinasi yang 

kurang dapat menyebabkan pati tergelatinasi dan belum bisa mengikat adonan secara baik 

sehingga mi yang dihasilkan mudah patah dan rapuh (Putra, 2008). 

 

Selanjutnya dilakukan pencetakan mi. Adonan mi yang telah melalui tahap pengukusan, 

dibentuk menjadi mi menggunakan mesin ekstruder. Mesin ekstruder akan mencampur 

kembali adonan kukus dan akan keluar dalam bentuk mi yang panjang melalui lubang 

pencetak. Mesin ekstruder terdiri dari beberapa bagian seperti, hopper sebagai tempat 

masuknya bahan, ulir sebagai pemberi tekanan pada bahan, motor sebagai penggerak 

mesin, dye sebagai lubang pencetak keluarnya produk pangan dan barrel sebagai tempat 

bahan mengalami proses ekstruksi. Produk mi diolah dengan mesin ekstruder ulir tunggal. 

Dimana ekstruder jenis tersebut memiliki bentuk ulir yang konstan dan geometris dengan 

silinder yang licin (Andhika, 2017). 

 

Proses berikutnya ialah proses pengeringan mi. Tujuan dari pengeringan ialah untuk 

mendapatkan produk pangan yang stabil sesuai dengan karakteristik sensori tertentu, serta 

mengurangi volume dan berat produk. Pengeringan adalah metode pengawetan dengan cara 

mengurangi kadar air dari suatu bahan sehingga mempunyai daya simpan yang lebih 

panjang. Prinsip pengeringan itu sendiri ialah adanya proses perpindahan panas dari alat 

pengeringan dan difusi air (pindah massa) dari bahan yang telah dikeringkan. Pada proses 

pengeringan menggunakan cabinet drying yaitu dengan sistem batch yang dilakukan pada 

suhu konstan. Kelembaban udara yang terjadi pada alat ini dapat mengalami penurunan. 

Cabinet drying terdiri atas ruang tertutup dengan alat pemanas, kipas untuk sirkulasi udara, 

inlet dan outlet udara serta alat pengatur kecepatan udara. Proses pengeringan mi dapat 

menggunakan suhu 60-70
O
C hingga kadar air dalam mi mencapai 8-13%. Selama proses 

pengeringan terjadi perubahan fisik serta kimiawi selain itu menyebabkan penyusutan 

volume, perubahan warna seperti kecoklatan, penurunan nilai gizi, rasa, aroma dan 

kemampuan daya serap air (Nugrahawati, 2011). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan waktu pengukusan dan 

pemberian konsentrasi angkak terhadap perubahan sifat fisikokimia proses pembuatan mi 

kering non terigu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


