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4. PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Kimia Mi 

4.1.1. Kadar Air  

Kadar air dalam bahan baku yang digunakan dapat berpengaruh terhadap kadar air mi yang 

dihasilkan. Jumlah kadar air dalam setiap bahan berbeda-beda seperti, bahan tepung beras merah 

sebesar 14,38% (Fibriyanti, 2012). Kadar air dalam tepung maizena sebesar 5,46%             

(Putra, 2008). Kadar air dalam tepung mocaf 13% (Amanu, 2014). Kadar air dalam angkak 

relatif rendah yaitu 9,90% (Wahyuni, 2012). 

 

Pada sampel adonan mentah, hasil penelitian (Tabel 3) menunjukkan bahwa kadar air dalam 

adonan kontrol bahan berbeda nyata antara konsentrasi angkak 0% dengan 2% dan 5%. Nilai 

kadar air pada adonan mentah tertinggi yaitu 29,047%. Hal tersebut disebabakan oleh sampel 

adonan konsentrasi kontrol dengan penambahan air sebanyak 30% dari berat bahan sedangkan 

pada sampel adonan dengan penambahan konsentrasi angkak, penambahan air sebanyak 

konsentrasi angkak dari volume air yang digunakan. Penambahan air tersebut sesuai dengan 

jurnal Nugrahawati, (2011) bahwa air yang ditambahkan kedalam adonan umumnya berjumlah 

28-38% dari berat berat bahan, jika penambahan air lebih dari 38% maka adonan dapat menjadi 

lengket dan basah, kemudian bila penambahan air kurang dari 28% maka adonan menjadi rapuh, 

keras serta sulit untuk dibentuk menjadi lembaran mi. Adonan yang baik dapat dibuat dengan 

memperhatikan penambahan jumlah air, lama pengulenan (pengadukan) serta suhu adonan.  

 

Pada adonan mentah berbahan tepung beras merah, maizena, tepung mocaf  dan air terjadi ikatan 

polimer dan membentuk gel yang ditunjang oleh ikatan hydrogen. Karakteristik dari            

bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mi kering angkak non terigu yang digunakan 

dapat membantu pembentukan jaringan, sehingga mampu meningkatkan karakteristik adonan 

(Suganda, 2016). 

 

Menurut Atma (2015) menyatakan bahwa angkak mempunyai beberapa keunggulan sebagai 

pewarna makanan diantaranya pigmen warna dapat larut di dalam air serta memiliki sifat 

menyerap air, warnanya konsisten dan stabil, warna yang dihasilkan dapat bercampur dengan 

pigmen lain dan aman untuk dikonsumsi. Sifat angkak yang mampu menyerap air inilah 
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menyebabkan semakin tingginya konsentrasi angkak yang digunakan mampu menambah 

presntase kadar air dalam adonan mi meskipun angkak yang ditambahkan dalam bentuk ekstrak 

yang telah disaring namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih adanya padatan di dalam 

ekstrak angkak yang digunakan. 

 

Kusumaningastuti (2017) menambahkan bahwa komponen yang terdapat dalam angkak yaitu 

protein sebesar 58g/kg, lemak kurang dari 20 g/kg dan pati sebanyak 734 g/kg. Dimana molekul 

pati mempunyai gugus hidroksil dengan jumlah yang besar. Kandungan tersebut  mendukung 

kemampuan pati dalam menyerap air, hal tersebut mempengaruhi semakin tinggi konentrasi pati 

maka semakin tinggi pula kemampuan menyerap air, karena semakin besar gugus hidroksilnya 

serta mempunyai kemampuan dalam menyerap air. Seiring dengan bertambahnya konsentrasi 

angkak yang digunakan, maka dapat meningkatkan kadar air. Selain itu tepung beras merah 

mengandung sumber protein yang cukup baik, sumber mineral seperti selenium, mengandung 

serat yang cukup tinggi, mengandung unsur gizi yang baik. Tepung beras merah juga  

mengandung senyawa fitokimia seperti fenolat, lignin dan senyawa flavonoid antosianin. Zat 

tersebut memiliki sifat kelarutan di dalam air sehingga mampu menghasilkan larutan yang 

kental. Pengentalan tersebut disebabkan oleh tepung beras merah yang mempuyai kemampuan 

dalam menyerap air yang menyebabakan kadar air semakin meningkat (Hariati et al., 2018). 

 

Pada proses pengukusan dapat terjadi proses gelatinasi yaitu proses penyerapan air yang dapat 

menyebabkan terjadinya pembengkakak granula pati akibat proses panas, sehingga 

pengembangan adonan kukus juga akan semakin meningkat seiring dengan lama kukus yang 

digunakan (Suganda, 2016). Proses pengukusan adonan dilakukan dengan sumber uap panas 

dalam panci. Dimana bahan  adonan dibungkus dengan kain saring dan diletakkan di dalam 

panci ketika air sudah mendidih serta terdapat sekat antar air dan peletakan adonan kukus agar 

adonan tidak sepenuhnya terendam dengan air. Pengukusan dilakukan selama 20 menit dan 30 

menit. Suhu pengukusan harus dipertahankan agar tetap stabil (besar kecil api yang digunakan 

sama).  

 

Berdasarkan data penelitian (Tabel 5) diketahui bahwa kadar air adonan kukus, waktu 

pengukusan pada mi kering non terigu menghasilkan berbeda nyata yaitu semakin meningkat 
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waktu kukus maka kadar air pada mi juga makin meningkat.  Pengukusan waktu 30 menit 

mendapat hasil semakin tinggi dari pada waktu 20 menit. Kemudian pada perlakuan peningkatan 

konsentrasi angkak  mendapat hasil beda nyata pula, semakin banyak konsentrasi angkak yang 

ditambahkan maka akan meningkatkan kadar air pengukusan. Hasil tertinggi diperoleh dengan 

penambahan angkak 5% yaitu (30,891±0,178) waktu kukus 20 menit, (31,473±0,182) waktu 

kukus
 

30 menit dan hasil terendah diperoleh tanpa penggunaan ekstrak angkak 0% 

(28,920±0,147) waktu kukus 20 menit dan (30,115±0,132) waktu kukus 30 menit.  Secara umum 

olahan kukus dapat mengahasilkan kadar air yang cukup tinggi karena dalam proses pengukusan 

terjadi penyerapan air dan uap air oleh bahan sehingga dapat mengakibatkan adanya peningkatan 

kadar air bahan (Hariati, 2018).  

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian, bahwa semakin lama waktu kukus yang 

digunakan maka dapat menyebabkan kadar air dalam bahan meningkat. Selain itu adanya proses 

panas dari pengukusan menyebabkan terjadinya proses gelatinasi yaitu penyerapan air yang 

dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan granula pati pada bahan akibat dari panas yang 

digunakan. Sehingga terjadi pengembangan adonan yang semakin meningkat. Energi panas yang 

terjadi akan memutuskan ikatan hydrogen, sehingga struktur double helix amilopektin menjadi 

renggang, dan menyebabkan air masuk kedalam granula pati, sehingga air yang terserap juga 

lebih banyak (Suganda, 2016).  

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 7) mi kering, diketahui hasil kadar air mi kering  tertinggi 

diperoleh oleh sampel mi kering angkak 5% sedangkan nilai terendah diperoleh mi kering non 

terigu dengan penambahan angkak 2%. Kemudian  pada waktu lama pengukusan mendapat hasil 

lama kukus 30 menit memiliki kadar air tertinggi dibandingkakan waktu 20 menit. Hasil kadar 

air tertinggi mi kering pada waktu 20 menit ialah 8,973±0,183, dan hasil nilai terendah yang 

diperoleh ialah 8,580±0,164. Sedangkan pada waktu kukus 30 menit hasil nilai tertinggi dan 

terendah pada konsentrasi angkak 5% yaitu 10,701±0,173 dan 0% yaitu 8,951±0,117.
. 

Hasil 

tersebut sudah sesuai dengan SNI nomor  8217-2015, bahwa kadar air mi kering maksimal 13%. 

Mi dalam bentuk kering mempunyai padatan minimal 87%, artinya bahwa kandungan kadar air 

harus dibawah 13% (Putra, 2008). Proses pengeringan bertujuan untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari bahan dengan cara menguapkan sebagian besar air yang di 
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kandung melalui energi panas. Pengeringan tersebut dilakukan hingga kadar air dalam bahan 

dikurangi sampai batas,sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi dalam bahan 

(Nugrahawati, 2011) Selama proses pengeringan, terjadi kehilangan air pada permukaan bahan 

pangan secara perlahan akan terbentuk lapisan kering yang dapat menghalangi perpindahan 

panas dari permukaan ke bagaian dalam bahan mi. Hal tersebut menyebabkan air dalam bahan 

pangan sulit untuk teruapkan (Andhika, 2017). 

 

Pengeringan pada suatu bahan makanan sangat penting, karena mampu memperpanjang umur 

simpan. Pengeringan sendiri dapat berlangsung dengan baik, jika proses pemanasan terjadi pada 

setiap tempat dari bahan tersebut, serta uap air yang diambil berasal dari semua permukaan 

bahan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengeringan ialah suhu pengeringan, 

luas permukaan benda, aliran udara, tekanan uap diudara serta waktu pengeringan. Suhu udara 

pengeringan dapat mempengaruhi laju penguapan air bahan dan mutu akhir pengeringan       

(Indriyani et al, 2013).  

 

Selama proses pengolahan mi kering, terjadi perubahan kadar air di dalam sampel, baik selama 

proses pengeringan maupun perebusan. Pada proses sampel adonan menjadi mi kering terjadi 

penurunan kadar air pada mi yang dihasilkan. Kemudian terjadi peningkatan kadar air dari 

sampel mi kering hingga proses perebusan mi. Terjadinya proses penurunan kadar air selama 

pengeringan lebih rendah dibandingkan dengan prningkatan kadar air selama proses perebusan 

mi. Hal tersebut sesuai dengan teori Andhika (2017) yang menyatakan bahwa selama proses 

pengeringan dapat terjadi perpindahan panas dari media pengering dehumidifier, serta adanya 

perpindahan massa air dari bahan pangan yang dikeringkan. Sehingga dengan adanya panas laten 

selama proses pengeringan, maka fase dari  air akan berubah menjadi fase uap. Hal tersebut 

dapat menyebabkan kadar air didalam bahan pangan semakin berkurang selama proses 

pengeringan yang dilakukan. Sedangkan pada proses perebusan mi dapat menyerap air kembali, 

sehingga dapat terbentuk tekstur mi yang elastis dan padat. Proses tersebut mampu 

meningkatkan kadar air dalam mi kembali. Tingkat kenaikan kadar air mi cenderung lebih tingi. 

Hal tersebut terjadi karena mi kering mempunyai sifat higroskopis sehingga mudah dalam 

menyerap air. Selain itu adanya proses bersamaan dengan pemanasan yang mampu mendorong 
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terjadinya proses gelatinasi pati, sehingga dapat membuat granula pati mengikat air dan mi 

menjadi elsasti serta mampu membentuk  masa yang kohesif.  

 

Dalam pengolahan mi kering. sampel mi perlu dilakukan poses pengeringan hingga kadar airnya 

berada dibawah 13% agar sesuai dengan standar mutu mi kering (BSN, 2015). Selama proses 

pengolahan mi kering terjadi penurunan kadar air mi, kemudian terjadi peningkatan pada kadar 

air dari sampel mi kering hingga mi rebus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan 

kadar air selama pengeringan lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan kadar air selama 

proses perebusan. Hal tersebut sesuai dengan teori Andhika (2017) yang menyatakan bahwa 

selama proses pengeringan dapat terjadi perpindahan panas media massa air dan media 

pengeringan dari bahan mi yang dikeringkan. Sehingga adanya panas laten yang terjadi dapat 

mengubah fase air dari air menjadi fase uap. Sehingga dapat menyebabkan kadar air dalam 

bahan pangan semakin berkurang selama proses pengeringan yang dilakukan.  

 

Hasil penelitian  (Tabel 9) mi rebus, dapat diketahui bahwa menghasilkan berbeda nyata yaitu 

semakin meningkat waktu kukus (20 menit dan 30 menit), maka kadar air pada mi juga makin 

meningkat. Kemudian pada perlakuan peningkatan konsentrasi angkak (0%, 2% dan 5%), 

mendapat hasil beda nyata pula, semakin banyak konsentrasi angkak yang ditambahkan maka 

akan meningkatkan kadar air pengukusan.  Perlakuan  penambahan konsentrasi angkak tiap suhu 

pengukusan memberikan hasil yang semakin meningkat dimana kadar air mi rebus tertinggi 

diperoleh dengan penambahan angkak 5% dan hasil terendah diperoleh dengan penambahan 

angkak 2% pada masing masing waktu 20 menit dan 30 menit. Pada waktu 20 menit didapat 

hasil tetinggi sebesar 59,941±0,193 dan hasil terendah sebesar 53,876±0,78. Selanjutnya hasil 

tertinggi konsentrasi angkak pada waktu 30 menit ialah 61,025±0,072 dan hasil terendah 

diperoleh dengan hasil 54,991±0,118.  Kemudian pada waktu pengukusan 20 menit dan 30 

menit, semakin lama waktu kukus adonan pada mi kering  berpengaruh terhadap peningkatan 

kadar air. Dimana kadar air semakin meningkat pada waktu kukus 30 menit. Hasil kadar air mi 

rebus sudah sesuai dengan pernyataan Kusumaningastuti (2017) yang menyatakan bahwa kadar 

air pada mi basah matang (rebus) sekitar 64-65%. Selama proses perebusan mi akan menyerap 

air kembali sehingga terbentuk tekstur mi yang elastis dan padat. Kenaikan kadar air dalam 
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proses perebusan cenderung lebih tinggi karena sifat mi kering yang higroskopis mudah 

menyerap air (Andhika, 2017). 

 

Menurut  Atma (2015) angkak memiliki beberapa keunggulan sebagai pewarna makanan antara 

lain warnanya stabil dan konsisten, pigmen warna dapat larut di dalam air, dan memiliki sifat 

menyerap air, warna yang dihasilkan mampu  bercampur dengan pewarna lain, dan aman untuk 

dikonsumsi. Sifat angkak yang mampu menyerap air tersebut menyebabkan semakin tinggi 

konsentrasi angkak yang ditambahkan mampu membuat kadar air semakin meningkat, mekipun 

angkak yang ditambahkan dalam bentuk ekstrak yang telah disaring. Namun hal tersebut tidak 

menutup kemungkinan bahwa masih ada padatan di dalam ekstrak tersebut. Selain itu adanya 

kandungan pati didalam angkak 734g/kg mendukung dalam penyerapan kadar air, sehingga 

makin tinggi konsentrasi pati maka semakin tinggi pula kemampuan dalam menyerap air. 

Adanya kandungan pati dalam bahan lain seperti tepung beras merah memiiki kandungan pati 

sebesar 85-90% dari berat kering beras merah, kandungan pati di dalam angkak sebanyak 

734g/kg  (Kusumaningastuti, 2017). 

 

Kandungan pati tepung mocaf sebesar 87,3% (Ratnasari, 2014) Untuk kandungan pati dalam 

tepung maizena sebesar 68,2% (Saragih, 2016). Hal tersebut terjadi karena semakin besar gugus 

hidroksilnya maka memiliki kemampuan dalam menyerap air yang makin besar, sehingga kadar 

air yang didapatkan turut meningkat.  Pada mi tanpa penambahan ekstrak angkak, gelatinasi pati 

dapat terjadi secara maksimal sehingga terjadi pengikatan banyak air bebas yang ada di dalam 

granula pati. Selama proses pengeringan mi, amilopektin mengalami pengembangan karena sifat 

dari amilopektin yang tidak mampu mempertahankan massanya. Sehingga hal tersebut 

menyebabkan semakin banyak air bebas yang keluar dan menguap, maka kadar air didalam 

bahan menjadi semakin rendah (Andhika, 2017). Kadar air yang semakin tinggi dapat 

dipengaruhi juga oleh penambahan tepung maizen. Dimana tepung maizena merupakan pati 

jagung yang tersusun dari amilosa dan amilopektin, jika amilosa larut didalam air maka akan 

membentuk gel dengan kekuatan kuat. Dengan adanya kandungan amilopektin yang tinggi saat 

terjadi gelatinasi maka akan mengikat air (Duma dan Rosniati, 2010). 
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Parameter kadar air adonan mentah (Tabel 12), kadar air memiliki korelasi sangat kuat dan 

memiliki hubungan bersifat searah dengan nilai a* dan b* dan antioksidan. Peningkatan kadar air 

terjadi pada adonan mentah setelah ditambah dengan bahan air dan ekstrak angkak yang 

digunakan, sehingga nilai a*, b*, antiosidan  memiliki nilai lebih tinggi pada konsentrasi 

penggunaan angkak 5% dan memiliki hasil terendah pada konsentrasi angkak 0%. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian bahwa aktivitas antioksidann memiliki nilai tertinggi pada seiring 

dengan penambahan ekstrak angakak pada konsentrasi 5% sebesar 29,047±0.127, warna a* 

4,797±0,192 dan warna b* sebesar 9,499±0,154
.
 

 

Parameter kadar air adonan kukus (Tabel 13), kadar air memiliki korelasi sangat kuat dan 

hubungan searah dengan warna b*, dan memiliki korelasi sangat kuat serta hubungan terbalik 

dengan warna L*, pH. Peningkatan kadar air terjadi setelah dimasak dengan waktu yang cukup 

lama, sehingga nilai b* yang telah melewati proses pengukusan memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan adonan mentah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa adonan mentah 

memiliki nilai b* mencapai 8,993±0,088 hingga 9,499±0,154 sedangkan pada adonan yang 

sudah dimasak (kukus) memiliki nilai b* 10,683±0179 hingga 11,253±0,095.  Kadar air adonan 

kukus memiliki korelasi negatif dengan warna L* karena kadar air pada adonan kukus relatif 

tinggi dibandingkan dengan adonan mentah. 

 

4.1.2. Aktivitas Antioksidan  

Salah satu karakteristik kimiawi yang diamati dalam penelitian yaitu aktivitas antioksidan yang 

terkandung pada sampel yang terbuat dari tepung beras merah dengan penambahan angkak. 

Antioksidan di dalam angkak terdiri dari beberapa senyawa seperti polifenol, flavonoid, 

karotenoid, alkaloid  serta vitamin. Beberapa metabolit sekunder yang diproduksi oleh jamur 

Monascus sp merupakan komponen yang tersusun atas polikerida. Dimana komponen tersebut 

merupakan komponen fenolik yang mempunyai aktivitas antioksidan. Senyawa antioksidan yang 

terdapat di dalam tepung beras merah dan angkak berfungsi dalam menangkal serangan radikal 

bebas (Fibriyanti, 2012). Jenis antioksidan yang terdapat didalam angkak ialah asam dimerumik 

(Harjono, 2015). 
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Warna merah yang dihasilkan oleh Monascus sp merupakan pigmen alami yang mengandung 

antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Antosianin merupakan sekelompok zat warna 

merah yang dapat larut dalam air dan termasuk flavonoid. Jika dalam suatu bahan memiliki 

antosianin yang tinggi maka aktivitas antioksidan tinggi (Wanti, 2008). 

 

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 berkisar 

43-46%  (Wiyoto et al., 2011) . Total kandungan antioksidan di dalam tepung beras merah 

sekitar 95,05% (Aziz et al., 2015). Dalam tepung beras merah mengandung pigmen antosianin 

yang berfungsi sebagai antioksidan.  

 

Berdasarkan Tabel 3,adonan mentah dapat diketahui bahwa ada beda nyata pada setiap perlakuan 

perbedaan konsentrasi angkak yang diberikan pada adonan mi. Data menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi angkak yang digunakan maka aktivitas antioksidan akan semakin 

bertambah tinggi. Antioksidan terendah pada adonan mi diperoleh pada mi tanpa penambahan 

angkak. Hasil antioksidan pada adonan mi 0% yaitu 4,737%. Antioksidan pada penambahan 

angkak 5% yaitu 8,536±0,182. Menurut Aziz dkk (2015), total kandungan antioksidan didalam 

tepung beras merah sekitar 95,05%. Dalam tepung beras merah mengandung pigmen antosianin 

yang berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu tepung maizena juga memiliki kandungan beta 

karoten yang mampu berfungsi melindungi sel dari muatan, meningkatkan imunitas serta 

menangkap radikal bebas. Beta karoten berfungsi dalam menangkap radikal bebas dan berperan 

sebagai antioksidan, didalam biji jagung mengandung 6-,4-11,3 μg/g beta karoten  Sehingga hal 

tersebut mampu memberikan nilai antioksidan pada adonan, walaupun tanpa adanya 

penambahan angkak (Kusumaningastuti, 2017).  

 

Berdasarkan Tabel 5 dan 7 (adonan kukus dan mi kering), dapat diketahui ada beda nyata pada 

setiap perlakuan perbedaan konsentrasi angkak yang diberikan pada adonan kukus dan mi 

kering. Hasil beda nyata juga diperoleh pada lama waktu pengukusan 20 menit dan 30 menit 

pada adonan kukus mi. Semakin besar penambahan konsentrasi angkak yang diberikan maka, 
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nilai antioksidan yang diperoleh makin tinggi pula. Aktivitas antioksidan tertinggi pada adonan 

kukus 30 menit  yaitu sebesar 2,453% dan hasil terendah aktivitas antioksidaan adonan kukus 

sebesar 1,673%. Aktivitas antioksidan terendah  pada mi kering tanpa penambahan angkak yaitu 

sebesar 0,736% (pengukusan 30 menit) dan hasil antioksidan tertinggi pada mi kering yaitu 

1,288% (pengukusan 30 menit). Adanya total kandungan antioksidan didalam tepung beras 

merah sekitar 95,05% dapat mempengaruhi penilaian aktivitas antioksidan pada mi kering     

(Aziz et al., 2015).  

 

Lama waktu pengukusan memberikan hasil semakin menurun pada aktivitas antioksidan baik 

pada adonan kukus dan mi kering. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin 

bertambahnya konsentrasi angkak maka dapat menghasilkan aktivitas antioksidan yang semakin 

tinggi pula. Antioksidan tersebut mampu berikatan dengan senyawa spesifik pada radikal bebas 

yang diproduksi selama proses oksidasi serta mampu menghasilkan degradasi warna pada DPPH. 

Semakin tinggi aktivitas antioksidannya maka degradasi warna pada larutan DPPH juga semakin 

tinggi (Mayangsari ,2015).  

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusumaningastuti (2017), bahwa didalam angkak 

memiliki kandungan metabolit sekunder yang dapat berperan sebagai antioksidan. Mevinolin, 

monakolin K atau lovastin sangat berperan dalam  menurunkan kadar kolestrol dalam darah serta 

asam dimerumat pada angkak mampu menghambat proses inflamasi. Sehingga dengan 

penambahan konsentrasi angkak mampu menambah adanya aktivitas antioksidan. Hal tersebut 

terjadi karena semakin  banyaknya hasil metabolit sekunder yang terkandung dan mempengaruhi 

nilai antioksidan. Kemudian semakin lama pengukusan adonan maka dapat menurunkan nilai 

antioksidan. Angkak dan tepung beras merah mengandung pigmen merah (antosianin) sebagai 

antioksidan. Antioksidan dipengaruhi oleh  sinar matahari, pH, oksidator serta suhu. Selain itu 

pigmen merah (antosianin) dapat terdegradasi pada pemanasan suhu 100
0
C (Atma, 2015).  

 

Aktivitas antioksidan dapat mengalami perubahan akibat adanya, oksigen, suhu pengolahan, pH, 

penyimpanan, cahaya, pengemasan, water activity. Faktor-faktor tersebut salah satunya ialah 

suhu pengolahan yang menggunakan suhu pengukusan 100
0
C dapat menurunkan aktivitas 

antioksidan pada sampel, tahap pengolahan serta keadaan lingkungan sekitar. Senyawa 
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antioksian dapat terdekstruksi pada bahan yang telah dikeringkan. Sehingga aktivitas antioksidan 

yang terukur pada sampel sudah mengalami penurunan pada tahap awal pengolahan mi. 

Keberadaan pigmen angkak yang semakin banyak, maka warna yang dihasilkan akan semakin 

tinggi. Hasil pengamatan warna menunjukkan bahwa warna merah dari mi yang dihasilkan 

mengalami peningkatan nilai a* yang berarti ada kenaikan jumlah pigmen. Kenaikan tersebut 

diikuti dengan kenaikan hasil kandungan antioksidan. Dimana antioksidan yang terdapat pada mi 

yang sudah diuji menunjukkan bahwa kandungan antioksidan yang semakin meningkat, maka 

intensitas warna akan semakin jelas (Harjono, 2015). 

 

Pada Tabel 9, mi kering yang direbus menunjukkan hasil beda nyata setiap konsentrasi pada 

penggunaan angkak serta waktu pengukusan yang digunakan pada mi rebus. Semakin lama 

waktu pengukusan adonan maka semakin rendah nili antioksidan pada mi rebus. Nilai tertinggi 

aktivitas antioksidan pada mi rebus waktu 20 menit dan 30 menit menggunakan angkak 

konsentrasi 5%. Nilai aktivitas antioksidan mi rebus terendah, dengan penggunaan angkak 0%. 

Aktivitas antioksidan mi rebus mengalami penurunan dari waktu pengukusan adonan 20 menit 

ke 30 menit. Secara keseluruhan, aktivitas antioksidan pada mi rebus lebih rendah dibandingkan 

dengan aktivitas antioksidan mi kering. Antioksidan memiliki beberapa kelemahan yaitu sifatnya 

yang mudah rusak akan paparan oksigen, suhu tinggi, cahaya, serta adanya pengeringan       

(Kusumaningastuti, 2017).  

 

Pada semua perlakuan berbagai konsentrasi, terjadi penurunan aktivitas antioksidan selama 

proses lama pengukusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu pengukusan berpengaruh beda 

nyata terhadap aktivitas antioksidan..Selain itu aktivitas antioksidan juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor intrinsik yang berfungsi sebagai antioksidan. Salah satunya ialah pigmen antosianin yang 

ada pada angkak dan tepung beras merah. Dimana semakin lama terjadi paparan suhu yang 

tinggi, maka aktivitasa antioksidan yang didapat juga semakin berkurang (Mayangsari, 2015). 

 

4.1.3. pH  

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa dari suau 

larutan, zat atau benda. pH normal memiliki nilai 7, pH >7 menandakan bahwa zat tersebut 

memiliki sifat basa sedangkan nilai pH <7 menunjukkan derajat keasaaman.  Nilai pH dapat 
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mempengaruhi proses gelatinasi pati, pada pembetukan gel. Stabilitas dari pigmen angkak 

dipengaruhi oleh suhu, oksigen, pH, cahaya dan kadar air. Pada suhu mendidih pigmen angkak 

cukup stabil dan hanya mengalami kerusakan sekitar 1,2% (Atma, 2015). Angkak (beras ragi 

merah) merupakan produk fermentasi terutama dihasilkan oleh kapang Monascus purpureus. 

Kapang tersebut menghasilkan pigmen stabil panas serta dapat digunakan dalam rentang pH 

yang cukup luas (Rumolo et al., 2017). 

 

Dalam pengujian pH menggunakan pH meter yang bekerja berdasarkan prinsip elektrolit/ 

konduktivitas suatu larutan. Nilai pH dapat mempengaruhi proses gelatinasi pati. Stabilitas 

pigmen angkak dapat dipengaruhi oleh sinar matahari, keadan basa (pH) dan keadaan asam, 

suhu. Pigmen angkak lebih stabil pada pH 9 dibandingkan pH 7 dan pH 3  (Wanti, 2008). 

Angkak dapat menstabilkan pH, yaitu pH 6-6,5. Penambahan angkak tersebut dapat membantu 

mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme, baik pada permukaan maupun di dalam jaringan. 

Dimana bakteri pencemar anaerobik hanya dapat tumbuh secara perlahan pada pH dibawah 5,6 

(Ramadhan et al., 2013).   

 

Menurut Harjono (2015), pigmen angkak lebih stabil pada kondisi alkali dibandingkan dengan 

kondisi asam. Hal tersebut terjadi karena pada pH aam akan terjadi kerusakan gugus fungsional 

yang menyusun gugus kromofor sehingga dapat mempengaruhi penurunan warna. 

 

Berdasarkan Tabel (5,7 dan 9), Hasil adonan kukus, mi kering dan mi rebus bersifat basa pH >7. 

Pada pH adonan kukus terdapat hasil beda nyata pada setiap penggunaan konsentrasi angkak, 

begitu pula lama waktu kukus memberikan hasil beda nyata. Nilai pH kukus tertinggi yaitu 

9,868±0,039 (pengukusan 20 menit) dan 9,846±0,040 (pengukusan 30 menit) dengan 

penggunaan ekstrak angkak 0%. Nilai pH kukus terendah yaitu 9,801±0,011 (pengukusan 20 

menit) dan 9,790±0,012 (pengukusan 30 menit) dengan penggunaan ekstrak angkak 5%.  

 

Pada Pada pH mi kering  terdapat hasil beda nyata pada setiap penggunaan konsentrasi angkak 

waktu pengukusan 20 menit namun terdapat hasil tidak beda nyata pada waktu pengukusan 30 

menit pada konsentrasi ekstrak angkak 5% dan 2%. Lama waktu kukus 20 menit dan 30 menit 

memberikan hasil beda nyata. Nilai pH mi kering tertinggi yaitu 9,855±0,042 (pengukusan 20 
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menit) dan 9,838±0,051 (pengukusan 30 menit) dengan penggunaan ekstrak angkak 0%. Nilai 

pH mi kering terendah yaitu 9,770 ±0,026 (pengukusan 20 menit) dan 9,700±0,102 (pengukusan 

30 menit) dengan penggunaan ekstrak angkak 5%.  

 

Pada pH mi rebus terdapat hasil beda nyata pada setiap penggunaan konsentrasi angkak,egitu 

pula lama waktu kukus memberikan hasil beda nyata. Nilai pH mi rebus tertinggi dengan 

penggunaan ekstrak angkak 0%. Nilai pH mi rebus terendah dengan penggunaan ekstrak angkak 

5%. Semakin lama pengukusan dapat menurunkan nilai pH adonan kukus, mi kering dan mi 

rebus.   Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi basa pigmen angkak cenderung 

stabil dibandingkan kondisi asam, karena pada pH aaam akan terjadi kerusakan gugus fungsional 

yang menyusun kromofor sehingga warna pigmen angkak mengalami penurunan                  

(Tedjautama dan Zubaidah, 2014). Nilai pH semakin rendah karena didalam angkak 

mengandung asam dimerumik serta protein sebanyak 6-10% (58 /kg) (Kusumaningastuti, 2017). 

Sehingga saat terjadi pengukusan pemanasan maka protein tersebut terdenaturasi dan kandungan 

asam yang ada pada angkak ikut keluar.Semakin rendah pH yang tercipta akibat semakin 

tingginya konsentrasi angkak (Ramadhan et al., 2013). Kandungan asam pada angkak 

menunjukkan adanya aktifitas dari Monascus sp dalam mengkonversi bahan mi menjaidi 

berbagai macam hasil metabolism (Susetyo et al., 2016).  Stabilitas pigmen angkak dapat 

dipengaruhi oleh sinar matahari, keadan basa (pH) dan keadaan asam, suhu. Dengan Adanya 

suhu panas pengukusan dapat menurunkan stabilitas dari pigmen angkak tersebut (Wanti, 2008). 

 

4.1.4. Tensile Strength  

Salah satu kriteria utama pada mi ialah tekstur. Tekstur mi yang dianalisa ialah kelentingan 

(tensile strength). Tensile strength ialah sifat reologi untuk menggambarkan daya tahan putus 

akibat adanya gaya tarik. Gaya tarik tersebut merupakan gaya yang bekerja pada arah putusnya 

produk mi. Proses awal dapat menyebabkan mi memanjang, kemudian akan menyebabkan 

putusnya mi (Dewi, 2017). Tensile strength menunjukkan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk 

memutuskan masak, pada saat diberi perlakuan mekanis yang berupa tarikan. Mi dengan bahan 

tinggi amilosa memiliki nilai tensile strength yang besar. Tensile strength merupakan salah satu 

parameter utama dalam menentukan mutu mi (Murdiati, 2015).  Kekuatan tarik (tensile strength) 

pada sampel mi yang akan diuji ialah mi yang telah mengalami proses pemasakan. Panjang 
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sampel mi yang digunakan dalam pengujian tensile strength yaitu ±3 cm                       

(Kurniasari et al., 2015).  

 

Semakin rendah nilai tensile strength maka mi yag dihasilkan cepat mengalami putus-putus, dan 

tekstur tersebut tidak diharapkan ada pada produk mi. Pengukuran tensile strength dapat 

dilakukan menggunakan alat Texture Analyser dengan prinsip melakukan proses penarikan 

terhadap satu helai mi (Kusumaningastuti, 2017). 

 

Pada Tabel 10. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan  nilai tensile strength, hasil yang didapat 

dengan perlakuan perbedaan konsentrasi angkak berbeda nyata pada konsentrasi 2% dan 5% 

terhadap ekstrak angkak 0% yang digunakan. Namun pada perlakuan perbedaan waktu 

pengukusan terdapat hasil tidak beda nyata pada pengukusan mi rebus waktu 20 menit dengan 

waktu pengukusan 30 menit. 

 

Kelentingan pada mi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah gelatinasi pati. 

Gelatinasi merupakan proses pembengkakan granula pati saat dipanaskan di dalam air. Proses 

gelatinasi pati diawali dengan terjadinya pembengkakan granula, yang bersifat irreversible, 

dipengaruhi oleh  kadar air dan suhu, dipengaruhi oleh kondisi pemanasan dan tipe granula pati 

serta peningkatan viskositas (Dewi, 2017).  

 

Semakin meningkatnya konsentrasi ekstrak angkak yang diberikan maka tensile strength 

mengalami penurunan. Tensile strength tertinggi diperoleh mi dengan menggunakan angkak 0% 

pada waktu pengukusan 20 dan 30 menit yaitu 0,079±0,018 dan 0,064±0,021. Tensile strength 

terendah diperoleh mi tanpa menggunakan ekstrak angkak 5% waktu pengukusan 20 dan 30 

menit yaitu 0,037±0,005 dan 0,036±0,019. Hal tersebut berkaitan dengan konsentrasi pati yang 

terdapat pada ekstrak angkak. Menurut Kusumaningastuti (2017), komponen yang terdapat di 

dalam ekstrak angkak yaitu pati sebanyak 734 g/kg, protein sebanyak 58 gkg serta lemak kurang 

dari 20 g/kg. Molekul pati tersebut memiliki gugus hidroksil dengan jumlah yang besar, sehingga 

hal tersebut dapat mendukung kemampuan pati dalam menyerap air. Semakin tinggi konsentrasi 

pati maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam menyerap air, karena semakin besar gugus 

hidroksilnya mampu menyerap air yang semakin besar. Kandungan pati yang ada didalam 
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angkak dan tepung beras merah mempunyai sifat cenderung suka air, sehingga saat terjadi proses 

pengukusan maka pati tersebut akan menyerap air dan membengkak. Penurunan tensile strength 

di pengaruhi oleh tingginya nilai cooking loss menyebabkan kekerasan mi dapat menurun 

(Yuliani, 2015). 

 

Angkak memiliki kandungan lovastin atau monakolin sebesar 4 g/kg. Lovastin mempunyai sifat 

hidrofilik dan lipofilik namun memiliki kecenderungan pada lipofilik. Hal tersebut mendukung 

kurangnya ikatan air dalam proses gelatinasi pati sehingga nilai tensile strength yang dihasilkan 

cenderung menurun seiring dengan pertambahan ekstrak angkak (Kusumaningstuti, 2017). 

 

Lama waktu pengukusan bertujuan untuk menggelatinasi sebagian pati yang ada didalam bahan 

sehingga dapat berperan sebagai pengikat adonan. Meskipun demikian, jaringan yang terbentuk 

akibat pati yang tergelatinasi tidak mampu memberikan sifat elastis maksimal pada mi. 

Walaupun tidak terdapat syarat mengenai batas maksimal atau minimal tingkat kekenyalan serta 

adaya putus mi, namun karakteristik dari mi rebus yang baik ialah memiliki sifat elastis dan tidak 

mudah putus (Aliya et al., 2016). Lamanya pengukusan yang dilakukan dapat mengurangi daya 

tarik menarik antar molekul air sehingga mampu mengatasi daya tarik menarik antar molekul 

lain. Sehingga daya kelarutan pada bahan yang dihasilkan melibatkan ikatan hydrogen yang terus 

meningkat (Dewi,  2017). 

 

Penggunaan bahan tambahan dapat meningkatkan kemampuan gelatinasi antar pati dan protein 

sehingga tekstur mi yang dihasilkan menjadi kenyal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat    

Lauvina (2017), dimana soda abu dapat berfungsi meningkatkan kekenyalan dan elastisitas mi. 

Sedangkan penambahan GMS dapat menekan terjadinya pembengkakan granula pati serta 

kehilangan amilosa selama terjadi proses pemanasan, sehingga membuat mi mempunyai daya 

lenting dan kekenyalan menjadi lebih rendah (Kusumaningastuti, 2017). 

 

Pada Gambar 12, terdapat hubungan antara cooking loss dan tensile strength. Dimana Dengan 

bertambahnya konsentrasi angkak yang digunakan maka nilai cooking loss semakin meningkat, 

serta  lama waktu pengukusan yang digunakan membuat cooking loss mengalami kenaikan. 

Lama waktu pengukusan yang digunakan mempengaruhi hubungan antara cooking loss dan 
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tensile strength. Semakin banyak ekstrak angkak yang digunakan maka dapat menurunkan  nilai 

tensile strength, serta lama waktu pengukusan yang digunakan dapat menurunkan nilai tensile 

strength . Hal tersebut terjadi karena smakin banyak angkak yang digunakan dapat meningkatkan  

nilai cooking loss. Dimana pati yang terdapat didalam bahan ikut larut saat proses pengukusan 

dilakukan. Hal tersebut berpengaruh terhadap daya putus tensile strength sehingga dapat 

menurunkan tingkat elastisitas mi. 

 

Tensile strength mi kering non terigu (Tabel 14), memiliki korelasi positif dan sangat kuat  dan 

hubungan searah terhadap parameter kekerasan dengan warna L*, pH, serta memiliki hubungan 

bersifat terbalik dengan warna a*, warna b*, kadar air, antioksidan dan cooking loss. Hal tersebut 

terjadi karena semakin tinggi konsentrasi ekstrak angkak yang ditambahkan kedalam bahan, 

maka semakin tinggi kandungan antioksidan dalam sampel (Anam, 2010). Semakin tinggi 

konsentrasi ekstra angkak yang ditambahkan kedalam bahan, maka produk pangan yang 

dihasilkan akan memiliki warna yang semakin merah (Naja et al., 2016). Semakin banyak tepung 

beras merah yang ditambahkan kedalam bahan dapat menyebabkan produk menjadi merah/ lebi 

gelap (Dewi et al., 2016). Perubahan warna tersebut diperkuat dengan penjelasan              

Harjono (2015) yang menyatakan semakin positif nilai warna a* maka sampel semakin merah, 

sedangkan semakin positif nilai b* maka warna sampel akan semakin kuning. Dari teori tersebut 

diketahui bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak angkak dan tepung beras merah menyebabkan 

peningkatan antioksidan sekaligus perubahan warna a dan b kearah positif. Sehingga, penurunan 

tensile strength diikuti dengan peningkatan antioksidan, nilai warna a* dan nilia warna b* pada 

sampel. Hasil Cooking loss semakin meningkat dengan bertambahnya presentase penambahan 

esktrak angkak. Hal tersebut diduga karena protein dan serat yang terkandung dalam angkak 

berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Adanya penurunan nilai L* dan peningkatan nilai a* 

disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi ekstrak angkak yang digunakan, dapat 

memekatkan warna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang benar nilai a* semakin 

positif dan semakin tinggi nilainya, karena warna merah yang dihasilkan semakin pekat sehingga 

dapat menurunkan kecerahan dari produk   (Kusumaningastuti, 2017). 
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4.1.5. Cooking Loss  

Cooking loss merupakan kehilangan suatu padatan akibat dari pemasakan yang dilakukan. 

Cooking loss terjadi karna lepasnya sebagian kecil pati dari untaian mi saat proses pemasakan 

berlangsung. Dimana pati tersebut ersuspensi kedalam air rebusan yang menyebabkan kekeruhan 

serta air menjadi lebih kental. Tingginya cooking loss menyebabkan tekstur mi menjadi kurang 

licin, lemah serta  menjadikan air rebusan mi menjadi semakin keruh. Mi yang mengandung serat 

tinggi seperti tepung beras merah memiliki Cooking loss yang lebih tinggi dibanding dengan 

tepung beras yang lain. Nilai Cooking loss yang semakin kecil ialah yang paling diinginkan. 

Semakin rendah nilai Coolong loss menunjukan bahwa mi tersebut mempunyai tekstur yang baik 

serta homogen. Nilai Cooking Loss berhubungan dengan adanya ikatan protein dengan amilosa 

(Yuliani et al., 2015) Kehilangan padatan Cooking loss maksimal pada mi adalah 10%    

(Murdiati, 2015) 

 

Hasil pengujian cooking loss Tabel 10, dengan penambahan gliseril monostearat dan soda abu 

(1% : 1%), serta tepung maizena, tepung mocaf, tepung beras merah dan ekstrak angkak  

menyebabkan mi nilai cooking loss yang semakin meningkat. Hasil cooking loss tertinggi dengan 

penggunaan ekstrak angkak sebesar 5% yaitu 10,350 ±0,028  (Waktu pengukusan 20 menit) 
 
dan 

10,508±0,022 (waktu pengukusan 30 menit). Hasil cooking loss yang semakin tinggi, 

menunjukan bahwa semakin banyak massa adonan yang hilang selama proses pengolahan. Hal 

tersebut menyebabakan mi mudah putus serta menurunkan daya elongasi pada produk mi. 

Dengan hasil cooking loss yang semakin tinggi, dapat melarutkan fraksi pati yang menyebabkan 

air rebusan menjadi lebih keruh dan kental (Lauvina, 2017).   

 

Menurut Widiatmoko dan Estiasih (2015), terjadinya cooking loss disebabkan oleh pecahnya 

granula pati yang membengkak kemudian molekul pati linier rantai pendek akan keluar dari 

granula dan masuk kedalam proses perebusan yang menyebabkan air menjadi keruh. Penyebab 

lain cooking loss ialah lemahnya ikatan komponen adonan sehingga terdapat komponen yang 

ikut larut saat proses perebusan berlangsung. Cooking loss yang tinggi disebabkan kurang 

optimumnya matriks pati yang tergelatinasi dalam mengikat pati yang tidak tergelatinasi       

(Putra, 2008). Hal tersebut sesuai dengan hasil yang diperoleh, yaitu nilai cooking loss semakin 

meningkat dengan penambahan ekstrak angkak. Tingginya nilai cooking loss menyebabkan 
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kekerasan mi dapat menurun (Yuliani,2015). Cooking loss semakin meningkat dengan 

bertambahnya presentase penambahan esktrak angkak. Hal tersebut diduga karena protein dan 

serat yang terkandung dalam angkak berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh.  

 

4.1.6. Warna  

Warna merupakan parameter penting dalam produk pangan. Hal tersebut dikarenakan warna 

menjadi salah satu kenampakan visual yang terlihat terlebih dahulu oleh indra penglihatan kita 

(Komala, 2016). Sehingga pengukuran warna secara objektif  sering dilakukan untuk mengukur 

warna yang ada pada produk pangan. Dimana salah satu yang mempengaruhi warna dari produk 

pangan ialah adanya penambahan pewarna, baik alami maupun sintetik (Mayangsari, 2015). 

Warna merupakan penilaian awal dari daya terima konsumen dalam menerima kualitas produk 

makanan, karena penglihatan seseorang terhadap produk makanan merupakan penilaian utama 

(Apriliana, 2018).  Zat pewarna dapat diperoleh secara alami dari pigmen berbagai jenis tanaman 

dan mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme penghasil pigmen potensial tersebut ialah janur 

Monascus purpureus , dimana jamur tersebut telah lama digunakan untuk memperoduksi angkak 

(Benita, 2006). Semakin banyak pigmen angkak yang ditambahkan, maka intensitas warna 

merah semakin tingggi, demikian juga terhadap sifat fisik . Penambaha angkak tersebut mampu 

memperbaiki flavor dan tekstur dari mi (Naja et al., 2016). Warna yang dihasilkan oleh angkak 

ialah merah muda sampai merah tua pekat (Harjono, 2015) 

 

Angkak dan ekstrak angkak banyak digunakan sebagai pewarna alami pada minuman dan 

makanan, karena angkak memiliki beberapa keunggulan seperti warna yang dihasilkan lebih 

stabil dan konstan, bahan mudah diperoleh, zat warnanya dapat dilarutkan dengan air, aman 

digunakan (tidak beracun), warna yang dihasilkan dapat dicampur dengan pigmen yang lain. 

Angkak banyak digunakan pada anggur beras merah, daging, keju kedelai merah, pewarna jelly, 

selai, ice cream, kecap, yoghurt dan untuk pengawet buah serta sayur (Benita, 2006). 

Penggunaan suhu pengukusan yang semakin tinggi akan membuat kandungan antosianin 

semakin menurun sehingga dapat menurunkan intensitas warnanya. Selain itu antosianin kurang 

stabil dalam proses pengolahan pangan yaitu pemanasan (Surono, 2015).  
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Penggunaan pewarna alami mempunyai keterbatasan konsentrasi pigmen, mempunyai stabilitas 

rendah, keseragaman warna yang dihasilkan kurang baik serta spectrum tidak seluas pewarna 

sintesis. Nilai L* menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 0-100. Dimana 0 menyatakan 

kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan 

warna putih/terang (Satriyanto, 2012). Nilai warna a* menyatakan warna merah pada nilai positif 

dan warna hijau pada nilai negatif, skala yang digunakan -60 hingga 60. Warna b* menyatakan 

warna kuning pada nilai positif  dan warna biru pada nilai negatif (Harjono, 2015). 

 

Degradasi warna pada proses proses pengolahan dengan pemanasan merupakan peristiwa yang 

tidak dapat dihindari. Menurut Harjono (2015), pemanasan sangat berpengaruh terhadap 

intensitas warna dari angkak. Apabila terkena panas dengan suhu yang sangat tinggi dan 

berlangsung pada waktu yang lama,  maka dapat terjadi degradasi warna.  

 

Dari hasil penelitan adonan mi mentah  Tabel 4, memberikan hasil yang berbeda nyata seiring 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak. Namun pada warna nilai b* konsentrasi 0% tidak 

memberikan hasil beda nyata dengan konsentrasi 2% ekstrak angkak. Penggunaan konsentrasi 

ekstrak angkak yang semakin tinggi, menyebabkan hasil semakin meningkat seiring dengan 

penambahan konsentrasi angkak, maka pigmen antosianin yang terukur akan semaki meningkat. 

Kadar antosianin dari angkak dan tepung beras merah yang semakin meningkat diakibatkan 

semakin besarnya konsentrasi angkak yang ditambahkan serta berkontribusi dalam peningkatan 

intensitas warna merah (a*) pada sampel. Nilai L yang semakin tinggi menunjukkan bahwa 

warna produk semakin putih dan nilai L yang semakin menurun menunjukkan warna produk 

semakin gelap. Adanya perlakuan pemanasan juga dapat menujukkan penuunan warna L. 

Intensitas warna b* yang mengalami peningkatan dan penuruan. Bertambahnya konsentrasi 

angkak yang digunakan dalam adonan mentah dapat menurunkan nilai wana L* yang 

menunnjukkan kecerahan mi semakin menurun, dimana nilai warna L* tertinggi ditunjukkan 

oleh adonan mentah tanpa penambahan ekstrak angkak dan yang terendah ditunjukkan oleh 

sampel adonan mentah dengan penggunaan ekstrak angkak 5% Berdasarkan hasil, semakin 

bertambahnya konsentrasi ekstrak angkak maka tingkat L* (kecerahan) semakin menurun.   

 



67 

 

  

Menurut Atma (2015), semakin banyak penambahan pigmen angkak maka intensitas warna 

merah semakin pekat, dimana pemekatan warna merah menandakan warna utama, sehingga 

kecerahan dari produk mengalami penurunan. Penurunan warna L* sesuai dengan hasil korelasi 

dimana bersifat berbanding terbalik dengan nilai a* dan b*. Peningkatan konsentrasi angkak 

yang digunakan memberikan hasil peningkatan pada nilai a*. Hasil tertinggi nilai warna a* 

diperoleh adonan mentah dengan penambahan ekstrak angkak 5%, sedangkan yang terendah 

diperoleh oleh adonan mentah tanpa penambahan ekstrak angkak (0%). Semakin tinggi nilai 

warna a* menunjukkan bahwa sampel mempunyai warna yang semakin gelap. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wanti (2008), angkak merupakan produksi 

fermentasi yang mengandung kapang Monascus sp. Pigmen yang dihasilkan oleh kapang 

Monascus sp memiliki warna  merah, merah keunguan dan kuning. Pigmen yang dihasilkan 

tersebut mengandung zat antosianin dari kelompok flavonoid yang mempunyai antiksidan sangat 

kuat. Semakin merah warna produk, maka semakin tinggi kadar antioksidan yang terkandung. 

Hasil analisis ini sesuai dengan uji korelasi (Tabel 11) yang menunnjukkan adnya hubungan 

sangat kuat dan bersifat searah antara antioksidan dan nilai warna a*. Adanya penurunan nilai L* 

dan peningkatan nilai a* disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi ekstrak angkak yang 

digunakan, dapat memekatkan warna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang benar 

nilai a* semakin positif dan semakin tinggi nilainya, karena warna merah yang dihasilkan 

semakin pekat sehingga dapat menurunkan kecerahan dari produk   (Kusumaningastuti, 2017). 

Nilai b* yang terendah pada penggunaan ekstrak angkak 2%, sedangkan yang tertinggi pada 

adonan mentah dengan penggunaan ekstrak angkak 5%. Nilai warna b* yang semakin positif 

menunjukkan sampel memiliki warna yang semakin kearah kuning. Hasil analisis tersebut sesuai 

dengan uji korelasi (Tabel 11) yang menunjukkan adanya hubungan sangat kuat dan bersifat 

searah antara kandungan antioksidan dan warna b*.  

 

Berdasarkan data Tabel 6, nilai L* tertinggi waktu pengukusan 20 menit pada sampel tanpa 

penambahan ekstrak angkak sebesar 73,043± 0,116, waktu pengukusan 30 menit pada sampel 

tanpa penambahan ekstrak angkak sebesar 70,321± 0,162 dan nilai L* terendah yaitu 

69,861±0,194 (waktu pengkukusan 20 menit ) dan 65,016± 0,169 (waktu pengkukusan 30 

menit). Dari hasil tersebut sampel tanpa penggunaan ekstrak angkak memiliki warna yang paling 

terang atau cerah. Sedangkan sampel dengan penggunaan ekstrak angkak 5% memiliki warna 
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yang paling gelap.  Semakin lama waktu pengukusan yang dilakukan maka dapat  menurunkan 

nilai L*. Sehingga semakin tinggi penggunaan ekstrak angkak dapat menurunkan tingkat 

kecerahan sampel adonan kukus. Selain itu adanya perlakuan pemanasan pengukusan  dapat 

menurunkan nilai L*. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk mi memiliki warna yang 

semakin gelap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Komala (2016), bahwa warna produk akan 

terlihat semakin cerah / putih bila nilai L* semakin meningkat, serta warna produk terlihat 

semakin gelap bila nilai L* semakin mengalami penurunan. Harjono (2015) menambahkan 

bahwa  semakin tinggi warna yang dihasilkan maka semakin cerah nilai L*. Nilai L* dari suatu 

warna semakin rendah maka warna yang dihasilkan semakin gelap. Semakin bertambahnya 

ekstrak angkak yang ditambkan maka warna L* yang dihasilkan akan semakin turun. Hal 

tersebut terjadi karena warna putih semakin tertutup dengan pigmen warna dari angkak. Hasil 

analisis tersebut sesuai dengan uji korelasi  (Tabel  12) warna L* memiliki korelasi sangat kuat, 

dan hubungan  bersifat terbalik dengan  antioksidan. 

 

Kemudian nilai a* yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel adonan kukus yang ditambahkan 

ekstrak angkak mengalami kenaikan. Nilai a* tertinggi pada sampel penambahan ekstrak angkak 

5% dan dikukus selama 20 menit sebesar 8,606 ± 0,188 dan nilai terendah pada sampel tanpa 

penambahan ekstrak angkak 0% dan dikukus selama 20 menit sebesar 5,910±0,194. Nilai a* 

terendah waktu pengukusan 30 menit sebesar 4,893± 0,166 (tanpa penambahan ekstrak angkak 

0%), dan nilai tertinggi waktu pengukusan 30 menit sebesar 8,015± 0,187 (ekstrak angkak 5%).  

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wanti (2008), angkak merupakan 

produksi fermentasi yang mengandung kapang Monascus sp. Pigmen yang dihasilkan oleh 

kapang Monascus sp memiliki warna  merah, merah keunguan dan kuning. Pigmen yang 

dihasilkan tersebut mengandung zat antosianin dari kelompok flavonoid yang mempunyai 

antiksidan sangat kuat. Semakin merah warna produk, maka semakin tinggi kadar antioksidan 

yang terkandung. Hasil analisi ini sesuai dengan uji korelasi (Tabel 12) yang menunnjukkan 

adanya hubungan sangat kuat dan bersifat searah antara nilai warna a* dan antioksidan 

 

Nilai b* yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel adonan kukus yang ditambah ekstrak 

angkak berwarna biru-hijau. Nilai b* tertinggi waktu pengukusan 20 menit mendapatkan hasil 

yang sama dengan penambahan ekstrak angkak 2% dan 5% yaitu (9,943± 1,652 dan 9,943± 
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0,165) dan hasil terendah nilai b* diperoleh tanpa penambahan ekstrak angkak 0% yaitu 8,876± 

0,171. Waktu pengkukusan 30 menit mendapat nilai b* tertinggi dengan penambahan ekstrak 

angkak 5% yaitu (11,253± 0,095) dan hasil terendah diperoleh tanpa penambhan ekstrak angkak 

sebesar 10,683± 0,179.  

 

Adanya penurunan warna nilai a* disebabkan oleh adanya lama waktu kukus, hal tersebut tidak 

dapat dihindari. Perlakuan waktu pengukusan yang berbeda dapat berpengaruh terhadap warna 

yang dihasilkan, yang tampak dari adanya perbedaan nyata, meskipun nilai yang dihasilkan tidak 

terlalu jauh. Panas dari proses pengukusan sangat berpengaruh pada intensitas warna ekstrak 

angkak. Jika terkena panas pada suhu yang tinggi dan berlangsung lama maka dapat terjadi 

degradasi warna (Harjono, 2015).  

 

Menurut Atma (2015), semakin banyak pigmen angkak yang digunakan maka intensiatas warna 

merah yang dihasilkan semakin tinggi. Semakin besar konsentrasi ekstrak angkak yang 

digunakan maka dapat menghasilkan warna merah yang semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan 

oleh pigmen merah dari angkak juga semakin tinggi dengan bertambahnya konsentrasi angkak. 

Pigmen alami yang terdapat dalam angkak dikelompokkan menjadi 3 yaitu pigmen merah 

(rubropunctamin dan monascorubramin), pigmen kuning (monascin dan ankaflavin), pigmen 

orange (rubropuntatin dan monascorubrin).  

 

Berdasarkan nilai a* dan nilai b* penambahan ekstrak angkak 2% dan 5% pada adonan kukus 

menghasilkan kenaikan nilai a*(+) dan nilai b*. Hal tersebut menunjukkan bahwa esktrak 

angkak memberikan pengaruh beda nyata terhadap tingkat kenaikan warna merah-kuning adonan 

kukus. Menurut Harjono (2015), nilai warna a* menyatakan warna merah pada nilai positif dan 

warna hijau pada nilai negtif, skala yang digunakan -60 hingga 60. Warna b* menyatakan warna 

kuning pada nilai positif dan warna biru pada nilai negatif. 

 

Dari hasil penelitan mi kering  Tabel 8, nilai L* tertinggi pada sampel tanpa penambahan ekstrak 

angkak sebesar 60,986± 0,105 (waktu kukus 20 menit) dan 60,590± 0,127 (waktu kukus 30 

menit). Nilai L* terendah pada sampel dengan penggunaan ekstrak angkak sebesar 5% yaitu 

(47,511±  0,183 pengukusan 20 menit) dan (45,973± 0,190 pengukusan 30 menit).  Dari hasil 
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tersebut, mi kering tanpa penggunaan ekstrak angkak memiliki warna yang lebih cerah dan 

penggunaan ekstrak angkak 5% memiliki warna paling gelap. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan (Komala, 2016), bahwa  warna produk akan terlihat semakin cerah / putih bila nilai 

L* semakin meningkat, serta warna produk terlihat semakin gelap bila nilai L* semakin 

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

bersifat bersifat terbalik dengan nilai warna a*, b*.  Nilai a* memberikan hasil berbeda nyata 

seiring dengan penambahan ekstrak angkak. Nilai a* tertinggi pada pengukusan 20 menit dan 30 

menit diperoleh dengan penambahan angkak sebesar 5%, sedangkan nilai a* terendah diperoleh 

tanpa penambahan angkak (kontrol 0%). Semakin lama proes pengukusan dapat menurunkan 

nilai warna  a*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mayangsari (2017) yang mengatakan 

bahwa  pigmen pada angkak cenderung lebih peka terhadap proses pemanasan sehingga apabila 

proses pengolahannya melibatkan proses pemanasan maka dapat menurunkan intesnitas warna 

yang dihasilkan. Penurunan intensita warna dapat disebabkan karena saat proses pengolahan 

terjadi perubahan pigmen angkak. Kondisi pemanasan dapat menurunkan jumlah pigmen yang 

terdapat pada ekstrak angkak, sehingga dapat terlihat terjadi penurunan warna merah yang 

semakin pudar. Suhu proses pengolahan yang dilakukan dapat mendegradasi pigmen angkak. 

 

Semakin banyak pigmen angkak yang ditambahkan maka dapat meningkatkan intenstas warna 

merah pada mi. Pigmen alami pada angkak terbagi menjadi tiga bagian yaitu pigmen warna 

kuning (monascin dan ankaflavin), pigmen orange (rubropuntatin dan monascorubrin) serta 

pigmen merah (rubropunctamin dan monascorubramin) (Atma, 2015). Penggunaan pewarna 

alami mempunyai keterbatasan konsentrasi pigmen dan  stabilitasnya rendah serta keseragaman 

warna yang kurang baik (Satriyanto, 2012). 

 

Hasil nilai warna b* pada mi kering menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya 

ekstrak angkak yang digunakan. Hasil tertinggi nilai warna b* pada mi kering dengan 

penambahan ekstrak angkak sebesar 5% yaitu 8,431± 0,092
 
 (waktu pengukusan 20 menit) dan 

8,885± 0,184 (waktu pengukusan 30 menit), sedangkan hasil terendah nilai warna b* diperoleh 

pada konsentrasi 0% yaitu 5,476± 0,152 (waktu pengukusan 20 menit) 
 
dan 6,685± 0,195 (waktu 

pengukusan 30 menit). Hal tersebut dapat terjadi karena mi telah mengalami proses pengeringan 

sehingga warna yang dihasilkan lebih rendah. Pigmen warna dapat mengalami kerusakan dengan 
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penggunaan proses pemanasan. Kerusakan yang dialami dapat dilihat dengan terjadinya 

kehilangan warna, sehingga mi kering memiliki kecerahan dan warna merah yang lebih renah di 

banding dengan mi rebus (Kusumaningastuti, 2017). 

 

Berdasrkan Tabel 10, pada mi rebus Nilai L* pada mi rebus waktu pengukusan 20 menit dan 30 

menit mendapat hasil beda nyata. Nilai L* pada setiap perlakuan waktu pengukusan memilki 

hasil berbeda nyata antara 0%, 2% dan 5%. Nilai a* pada mi rebus dengan waktu pengukusan 20 

menit dan 30 menit memiliki hasil tidak beda nyata. Dan pada masing-masing perlakuan 

konsentrasi angkak pada waktu 20 dan 30 menit mendapat hasil beda nyata. Begitu pula dengan 

hasil warna nilai b*, dimana waktu pengukusan 20 dan 30 menit mendapat hasil tidak beda 

nyata. Serta pada masing-masing perlakuan pemberian konsentrasi angkak mendapat hasil beda 

nyata. Nilai b* pada mi rebus waktu pengukusan 20 dan 30 menit mengalami peningkatan pada 

penambahan konsentrasi angkak yang diberikan. Hasil tertinggi warna L* pada mi rebus waktu 

pengukusan 20 menit dan 30 menit diperoleh tanpa penambahan ekstrak angkak 0%. Sedangkan 

hasil tertinggi pada warna a* diperoleh dengan penambahan ekstrak angkak sebanyak 5%. 

Begitu pula dengan warna b* diketahui seiring penambahan ekstrak angkak dapat menaikkan 

warna b* baik waktu pengukusan 20 menit maupun 30 menit. Hasil nilai warna L* yang semakin 

tinggi menunjukkan bahwa produk yang semakin putih dan sebaliknya untuk produk dengan 

warna yang semakin gelap. Penurunan nilai L* disebabkan karena adaya perlakuan pemanasan 

yang digunakan (Surono, 2015). Komala (2016) menambahkan bahwa warna produk akan 

semakin putih jika nilai L* semakin tinggi atau semakin meningkat, dan warna produk akan 

semakin terlihat gelap bila nilai L* semakin turun. 

 

Nilai a* menunjukkan warna kemarahan atau kehijauan pada sampel, sedangkan pada nilai b* 

menunjukkan wrna kekuningan atau kebiruan. Hasil nilai warna a* akan semakin pudar dengan 

perlakuan lama pemanasan. Hal tersebut dikarenakan kandungan antosianin pada angkak 

merupakan salah satu pigmen yang kestabilannya dipengaruhi oleh suhu, sehingga pada saat 

proses pengukusan yang dilakukan dapat menurunkan intensitas warna yang semakin memudar. 

Selama proses pengukusan, sampel adonan mengalami peningkatan intensitas warna a* dan b*. 

Suhu pemanasan kukus dapat mendegradasi pigmen antosianin pada angkak (Komala, 2015). 
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Nilai a* pada adonan mentah, adonan kukus, mi kering dan mi rebus pada perlakuan 0% (tanpa 

penggunaan ekstrak angkak), menghasilkan nilai yang tidak jauh dari perlakuan penambahan 

ekstrak angkak 2% dan 5%. Hal tersebut dikarenakan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

mi menggunakan tepung beras merah. Menurut Dewi et al., (2016), tepung beras merah yang 

digunakan berpengaruh dalam memberika warna merah/ gelap. Hal tersebut diduga karena 

tepung  beras merah mempunyai kandungan pigmen antosianin yang dapat menyebabkan warna 

menjadi lebih gelap. Sehingga hasil warna pada penambahan ekstrak angkak 0% memberikan 

hasil yang tidak beda jauh dari pemberian ekstrak angkak 2% dan 5%                                

(Yuliani, Yuliana, & Budijanto, 2015). 

 


