
16 

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1.Adonan Mentah Mi Suji  

3.1.1. Karakteristik Kimia 

Hasil karakteristik kimia yang meliputi kadar air dan pH pada sampel adonan mentah 

mi suji yang meliputi analisa kadar air dan pH dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Analisa Kadar air dan pH pada Adonan Mentah Mi Suji pada Penambahan 

  Beberapa Tingkat Konsentrasi Ekstrak Suji 

Konsentrasi Ekstrak Suji (%) Kadar Air (% Wet Basis) pH 

0 28,71± 0,14
b
 10,23 ± 0,01

c
 

50 28,70± 0,12
b
 9,99 ± 0,01

b
 

100 27,30 ± 0,11
a
 9,83 ± 0,01

a
 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi ekstrak suji pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji One Way 

Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 

Pada Tabel 3., dapat diketahui pengaruh penambahan beberapa konsentrasi ekstrak suji 

terhadap kadar air dan pH adonan mentah mi suji. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat 

diketahui bahwa pada kadar air adonan mentah mi suji dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak suji 0% dan 50% hasilnya tidak berbeda nyata. Sedangkan pada adonan dengan 

penambahan ekstrak suji 50% dengan 100% hasilnya berbeda nyata. Kadar air tertinggi 

terdapat pada adonan dengan penambahan ekstrak suji 0% yaitu 28,71% sedangkan 

kadar air terendah terdapat pada adonan dengan penambahan ekstrak suji 100% yaitu 

27,30%. Pada hasil pengamatan pH adonan dapat diketahui bahwa pada penambahan 

ekstrak suji 0%, 50% dan 100% hasilnya berbeda nyata. Nilai pH tertinggi terdapat pada 

adonan dengan konsentrasi ekstrak suji 0% yaitu 10,23 sedangkan nilai pH terendah 

terdapat pada adonan dengan konsentrasi ekstrak suji 100% yaitu 9,83.   

 

3.1.2. Karakteristik Fisik 

Hasil karakteristik fisik pada adonan mentah mi suji yang meliputi analisa warna untuk 

melihat nilai L*, a*, dan b* dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Analisa Warna Adonan Mentah Mi Suji pada Penambahan Beberapa Tingkat  

  Konsentrasi Ekstrak Suji 

Konsentrasi Ekstrak Suji (%) 
Warna 

L* a* b* 

0 94,60 ± 0,18
c
 - 0,55 ± 0,11

c
 6,69 ± 0,14

a
 

50 86,80 ± 0,18
b
 - 7,48 ± 0,19

b
 13,45 ± 0,11

b
 

100 85,57 ± 0,13
a
 - 8,70 ± 0,19

a
 16,66 ± 0,04

c
 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi ekstrak suji pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji Oneway 

Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 

Pada Tabel 4., dapat diketahui hasil pengujian warna pada adonan mentah mi suji, 

dimana pada nilai L* (Lightness) diperoleh hasil yang berbeda nyata pada tiap 

penambahan tingkat ekstrak suji. Nilai L* tertinggi terdapat pada adonan mi dengan 

penambahan ekstrak suji 0% yaitu sebesar 94,60 sedangkan nilai L* terendah terdapat 

pada adonan mi dengan penambahan ekstrak suji 100% yaitu sebesar 85,57. Pada hasil 

pengamatan nilai a* pada adonan mi mentah suji juga diperoleh hasil yang berbeda 

nyata, dimana nilai a* tertinggi terdapat pada adonan mi dengan konsentrasi ekstrak suji 

0% sedangkan nilai a* terendah diperoleh pada adonan mi dengan konsentrasi ekstrak 

suji 100%. Sedangkan pada hasil pengamata nilai b* diperoleh hasil yang berbanding 

terbalik dengan nilai L* dan nilai a*. Nilai b* tertinggi terdapat pada adonan dengan 

penambahan ekstrak suji 100% yaitu sebesar 16,66 sedangkan nilai b* terendah terdapat 

pada adonan dengan penambahan ekstrak suji 0% yaitu 6,69. 

 

3.2.Adonan Kukus Mi Suji  

3.2.1. Karakteristik Kimia  

Hasil analisa kimia pada adonan kukus mi suji meliputi analisa pH dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Uji pH Adonan Kukus Mi Suji pada Penambahan Beberapa Tingkat  

  Konsentrasi Ekstrak Suji 

Konsentrasi Ekstrak Suji (%) pH 

0 10,03 ± 0,03
c
 

50 9,90 ± 0,02
b
 

100 9,71 ± 0,02
a
 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 
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- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi ekstrak suji pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji Oneway 

Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 

Pada Tabel 5., dapat diketahui hasil uji pH pada adonan kukus mi suji dengan 

penambahan beberapa tingkat konsetrasi ekstrak suji yang telah dikukus. Berdasarkan 

hasil pengamatan dapat diketahui bahwa pH dari masing – masing adonan kukus 

memiliki hasil yang berbeda nyata. Nilai pH tertinggi terdapat pada adonan kukus 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak suji 0% yaitu 10,23 sedangkan nilai pH 

terendah terdapat pada adonan kukus dengan penambahan konsentrasi ekstrak suji 

100% yaitu 9,81. 

 

3.2.2. Karakteristik Fisik  

Hasil analisa fisik adonan kukus mi suji meliputi analisa warna untuk mengetahui nilai 

L*, a*, dan b* dapat dilihat pada Tabel 6, Gambar 4, dan Gambar 5. 

 

Tabel 6. Analisa Warna Adonan Kukus Mi Suji  

Konsentrasi Ekstrak Suji (%) 
Warna 

L* a* b* 

0 88,68 ± 0,12
c
 - 0,94 ± 0,03

c
 12,60 ± 0,12

a
 

50 86,61 ± 0,14
b
 - 9,58 ± 0,13

b
 14,60 ± 0,13

b
 

100 80,77 ± 0,13
a
 - 10,59 ± 0,09

a
 19,79 ± 0,14

c
 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar 

perlakuan konsentrasi ekstrak suji pada tingkat kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji Oneway 

Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

 

Pada Tabel 6., dapat diketahui hasil pengamatan terhadap warna dari adonan kukus mi 

suji yang telah dikukus. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa nilai L*, 

a*, dan b* pada masing – masing konsentrasi diperoleh hasil yang berbeda nyata. Pada 

nilai L* diperoleh hasil tertinggi pada adonan kukus dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak suji 0% yaitu 88,68 sedangkan nilai L* terendah terdapat pada adonan kukus 

dengan penambahan ekstrak suji 100% yaitu 80,77. Hasil pengamatan nilai a* juga 

sama dengan nilai L* dimana nilai a* tertinggi terdapat pada adonan kukus dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak suji 0% yaitu -0.94 sedangkan nilai a* terendah 

terdapat pada adonan kukus dengan penambahan ekstrak suji 100% yaitu -10,59. 

Sedangkan hasil pengamatan nilai b* memperoleh hasil yang berbanding terbalik 
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dengan nilai L* dan nilai a*. Nilai b* tertinggi terdapat pada adonan kukus dengan 

penambahan ekstrak suji 100% yaitu 19,79 sedangkan nilai b* terendah terdapat pada 

adonan kukus dengan penambahan ekstrak suji 0% yaitu 12,60. 

 

3.2.3. pH Adonan Mentah Mi Suji dan Adonan Kukus Mi Suji 

Perubahan pH adonan mentah mi suji dan adonan kukus mi suji pada proses pembuatan 

mi suji yang diberi penambahan beberapa tingkat ekstrak suji dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 
Gambar 2. pH Adonan Mentah Mi Suji dan Adonan Kukus Mi Suji dengan Konsentrasi 

Ekstrak Suji 0%, 50%, dan 100% 

 

Pada Gambar 2., dapat dilihat hasil perubahan pH dari adonan mentah mi suji menjadi 

adonan kukus mi suji. Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa pH adonan 

mentah mi suji dan adonan kukus mi suji mengalami penurunan beriringan dengan 

meningkatnya konsentrasi ekstrak suji. Secara keseluruhan pH adonan mentah mi suji 

akan mengalami penurunan setelah proses pengukusan menjadi adonan kukus mi suji. 

 

3.2.4.  Warna Adonan Mentah Mi Suji dan Adonan Kukus Mi Suji 

Spektrum warna adonan mentah mi suji dan adonan kukus mi suji yang meliputi nilai 

L*, a*, dan b* dengan penambahan beberapa tingkat konsentrasi ekstrak suji dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Spektrum Warna Adonan Mentah Mi Suji dan Adonan Kukus Mi Suji 

dengan Konsentrasi Ekstrak Suji 0%, 50%, dan 100% 

 

Pada Gambar 3., dapat dilihat perubahan warna pada adonan mentah mi suji dan adonan 

kukus mi suji. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan maka warna adonan akan semakin mendekati 

hijau. Namun pada adonan mentah dan adonan kukus mi suji kontrol warna mendekati 

putih kekuningan. Dapat dilihat pula bahwa warna hijau adonan akan semakin 

meningkat dan mengalami perubahan menjadi warna hijau semakin gelap pada adonan 

kukus mi suji. 

 

3.3. Penampakan Fisik Warna Adonan Mentah dan Adonan Kukus Mi Suji 

Penampakan warna dari adonan mentah mi suji hingga mi kering suji rebus dengan 

penambahan ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Penampakan Fisik Warna Adonan Mentah dan Adonan Kukus Mi Suji 

Konsentrasi Ekstrak Suji (%) Adonan Mentah Adonan Kukus 

0 

  

50 

  

100 

  

 

3.4.Mi Kering Suji  

3.4.1. Karakteristik Kimia  

Hasil penelitian karakteristik kimia mi kering suji yang meliputi pH, kadar air, dan total 

klorofil dengan beberapa tingkatan konsentrasi ekstrak suji dan perbedaan suhu 

pengeringan dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. pH, Kadar Air, dan Klorofil Mi Kering Suji Pada Beberapa Tingkat Konsentrasi Ekstrak Suji dan Perbedaan Suhu 

    Pengeringan 

 

 

pH Kadar Air (% Wet base) Klorofil (mg/L) 

50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

0 % 10,67±0,09
c2

 10,05±0,03
c1

 10,04±0,02
c1

 12,77±0,12
c3

 11,60±0,170
c2

 8,55±0,14
c1

 0,00±0,01
a3

 0,00±0,01
a2

 0,00±0,01
a1

 

50 % 10,35±0,04
a2

 9,74±0,12
a1

 9,53±0,06
a1

 10,54±0,14
b3

 9,27±0,11
b2

 7,61±0,18
b1

 1,31±0,02
b3

 1,18±0,01
b2

 1,19±0,01
b1

 

100% 10,46±0,03
b2

 9,85±0,03
b1

 9,85±0,02
b1

 9,40±0,16
a3

 8,52±0,08
a2

 6,63±0,20
a1

 3,38±0,20
c3

 3,11±0,01
c2

 2,55±0,16
c1

 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi konsentrasi suji pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji All 2 – way Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan suhu pengeringan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0.05) berdasarkan All 2 – way dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda.  
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Pada Tabel 8., dapat diketahui hasil analisa parameter pH, kadar air, dan total kloroil mi 

kering suji diperoleh hasil yang berbeda nyata pada konsentrasi suji 0%, 50%, dan 

100%. Berdasarkan hasil pengamatan pH mi kering suji dengan konsentrasi ekstrak suji 

0% memiliki pH tertinggi dibandingkan dengan ekstrak suji 50% dan 100%. Semakin 

tinggi konsentrasi suji yang digunakan maka pH akan semakin rendah. Berdasarkan 

suhu pengeringan diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC dan 60ºC, 

namun tidak berbeda nyata antara suhu 60ºC dengan 70ºC. 

 

Pada parameter kadar air (Wet Basis) mi kering suji diperoleh hasil yang berbeda nyata 

pada konsentrasi 0%, 50%, dan 100%. Kadar air mi kering suji dengan konsentrasi 50% 

dan 100% lebih rendah dibandingkan mi kering suji 0%, sedangkan kadar air mi kering 

suji 100% lebih rendah dibandingkan mi kering suji 50%. Hal tersebut berarti bahwa 

semakin tinggi konsentrasi suji yang ditambahkan maka kadar air akan semakin rendah. 

Berdasarkan suhu pengeringan diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 

60ºC, dan 70ºC. Semakin tinggi suhu maka kadar air semakin rendah. 

 

Dapat dilihat pula bahwa total klorofil mi kering suji dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang berbeda nyata. Hasil total klorofil 

tertinggi terdapat pada mi keing dengan konsentrasi suji 100% dibandingkan dengan 

total klorofil mi kering suji 0% dan 50%, namun total klorofil mi kering suji 50% lebih 

tinggi dibandingkan mi kering suji 0%. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi 

konsentrasi suji maka total klorofil akan semakin meningkat. Berdasarkan suhu 

pengeringan diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC. 

semakin tinggi suhu pengeringan maka total klorofil semakin rendah. 

 

3.4.2. Karakteristik Fisik 

3.4.2.1.Warna Mi Kering Suji 

Hasil penelitian terhadap karakteristik fisik mi kering suji yang meliputi analisa warna 

untuk mengetahui nila L*, a*, dan b* pada beberapa tingkatan konsentrasi ekstrak suji 

dan perbedaan suhu pengeringan dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Nilai L*, a*, dan b* Mi Kering Suji pada Beberapa Tingkat Konsentrasi Ekstrak Suji dan Perbedaan Suhu Pengeringan 

 50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

L* L* L* a* a* a* b* b* b* 

0 % 74,48±0,18
c1

 70,86±0,09
c2

 72,63±0,14
c3

 1,72±0,14
c1

 1,36±0,03
c2

 1,26±0,02
c3

 24,64±0,20
c2

 20,71±0,16
c2

 20,43±0,17
c1

 

50% 48,29±0,13
a1

 51,64±0,09
a2

 54,68±0,18
a3

 -11,75±0,12
b1

 -9,62±0,15
b2

 -7,48±0,20
b3

 15,26±0,12
a2

 13,79±0,14
a2

 11,81±0,17
a1

 

100% 50,84±0,07
b1

 51,64±0,16
b2

 55,43±0,11
b3

 -15,39±0,14
a1

 -10,25±0,03
a2

 -9,71±0,12
a3

 18,47±0,19
b2

 15,42±0,11
b2

 13,58±0,13
b1

 

Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi konsentrasi suji pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji All 2 – way Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan suhu pengeringan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0.05) berdasarkan All 2 – way dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda.  
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Pada Tabel 9., dapat dilihat bahwa hasil pengukuran nilai L* pada mi kering suji dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang berbeda 

nyata. Nilai L* pada mi kering  suji dengan konsetrasi suji 50% dan100% lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan mi kering dengan penambahan ekstrak suji 0%, namun nilai 

L* pada mi kering suji 100% lebih tinggi dibandingkan dengan mi kering suji 50%. 

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran nilai L*pada tiga tingkat suhu pengeringan 

diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC.  

 

Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran nilai a* pada mi kering suji dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang berbeda nyata. Nilai 

a* pada mi kering  suji dengan konsetrasi suji 50% dan100% lebih rendah jika 

dibandingkan dengan mi kering dengan penambahan ekstrak suji 0%, namun nilai a* 

pada mi kering suji 100% lebih rendah dibandingkan dengan mi kering suji 50%. 

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran nilai a* pada tiga tingkat suhu pengeringan 

diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC.  

 

Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran nilai b* pada mi kering suji dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang berbeda nyata. Nilai 

b* pada mi kering  suji dengan konsetrasi suji 50% dan100% lebih rendah jika 

dibandingkan dengan mi kering dengan penambahan ekstrak suji 0%, namun nilai b* 

pada mi kering suji 100% lebih rendah dibandingkan dengan mi kering suji 50%. 

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran nilai ab* pada tiga tingkat suhu pengeringan 

diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, namun berbeda nyata 

pada suhu 70ºC.  

 

3.5.Mi Kering Suji yang Direbus 

3.5.1. Karakteristik Kimia 

Hasil penelitian karakteristik kimia mi kering suji yang direbus yang meliputi pH, kadar 

air, dan total klorofil dengan beberapa tingkatan konsentrasi ekstrak suji dan perbedaan 

suhu pengeringan dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. pH, Kadar Air, dan Klorofil Mi Kering Suji yang Direbus Pada Beberapa Tingkat Konsentrasi Ekstrak Suji dan Perbedaan Suhu 

    Pengeringan 

 

 

pH Kadar Air (%) Klorofil (mg/L) 

50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

0 % 9,46±0,02
a1

 9,48±0,04
a1

 9,48±0,18
a2

 65,61±0,15
c2

 64,79±0,19
c1

 66,57±0,20
c3

 0,00±0,01
a3

 0,00±0,01
a2

 0,00±0,01
a1

 

50% 9,45±0,02
a1

 9,46±0,03
a1

 9,40±0,05
a2

 63,75±0,19
a2

 62,55±0,20
a1

 64,69±0,14
a3

 1,59±0,17
b3

 1,50±0,01
b2

 1,21±0,06
b1

 

100% 9,85±0,02
b1

 9,85±0,02
b1

 9,85±0,03
b2

 64,66±0,14
b2

 64,60±0,18
b1

 65,58±0,14
b3

 6,30±0,01
c3

 5,56±0,01
c2

 4,30±0,01
c1

 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi konsentrasi suji pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji All 2 – way Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan suhu pengeringan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0.05) berdasarkan All 2 – way dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda.  
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Pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa hasil analisa pH pada mi kering suji yang direbus 

didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata antara mi kering suji 0% dengan mi kering 

suji 50%, namun berbeda nyata antara mi kering suji 0% dengan mi kering suji 100% 

dan antara mi kering suji 50% dengan mi kering suji 100%. Berdasarkan suhu 

pengeringan diperoleh hasil analisa pH pada mi kering suji yang direbus tidak berbeda 

nyata antara suhu 50ºC dengan 60ºC, namun berbeda nyata antara suhu 50ºC dengan 

70ºC dan antara suhu 60ºC dengan 70ºC. 

 

Hasil kadar air mi kering suji yang direbus didapatkan hasil yang berbeda nyata antara 

mi kering suji 0%, 50%, dan 100%. Kadar air mi kering suji 50% dan 100% yang 

direbus diperoleh hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan mi kering suji 0% yang 

direbus, namun kadar air mi kering suji 100% yang direbus lebih tinggi dibandingkan 

mi kering suji 50% yang direbus. Berdasarkan suhu pengeringan diperoleh hasil analisa 

kadar pada mi kering suji yang direbus berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC. 

Kadar air pada suhu 60ºC dan 70ºC lebih rendah dibandingkan pada suhu 50ºC, namun 

kadar air pada suhu 70ºC lebih rendah dibanding pada suhu 60ºC. 

 

Hasil total klorofil mi kering suji yang direbus didapatkan hasil yang berbeda nyata 

antara mi kering suji 0%, 50%, dan 100%. Total klorofil mi kering suji 50% dan 100% 

yang direbus diperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan mi kering suji 0% 

yang direbus, namun total klorofil mi kering suji 100% yang direbus lebih tinggi 

dibandingkan mi kering suji 50% yang direbus. Berdasarkan suhu pengeringan 

diperoleh hasil total klorofil pada mi kering suji yang direbus berbeda nyata antara suhu 

50ºC, 60ºC, dan 70ºC. Kadar air pada suhu 60ºC dan 70ºC lebih rendah dibandingkan 

pada suhu 50ºC, namun kadar air pada suhu 70ºC lebih rendah dibanding pada suhu 

60ºC. 

 

3.5.2. Karakteristik Fisik 

3.5.2.1.Cooking Loss dan Tensile Strength Mi Kering Suji yang Direbus 

Hasil penelitian karakteristik fisik mi kering suji yang direbus meliputi cooking loss dan 

tensile strength dengan beberapa tingkatan konsentrasi ekstrak suji dan perbedaan suhu 

pengeringan dapat dilihat pada Tabel 11.  
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Tabel 11. Karakteristik Fisik yang meliputi Cooking Loss dan Tensile strength Mi Kering Suji Suji yang Direbus 

 

 

Cooking loss(%) Tensile Strength (N/mm
2
) 

50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

0 % 4,29 ± 0,14
a1

 4,52 ± 0,19
a2

 5,42 ± 0,15
a3

 0,047 ± 0,001
a2

 0,046 ± 0,002
a2

 0,043 ± 0,001
a1

 

50 % 4,54 ± 0,15
b1

 4,77 ± 0,11
b2

 5,52 ± 0,09
b3

 0,048 ± 0,001
b2

 0,047 ± 0,001
b2

 0,046 ± 0,002
b1

 

100% 4,31 ± 0,08
b1

 4,83 ± 0,11
b2

 5,76 ± 0,08
b3

 0,054 ± 0,003
c2

 0,054 ± 0,003
c2

 0,044 ± 0,002
c1

 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi konsentrasi suji pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji All 2 – way Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan suhu pengeringan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0.05) berdasarkan All 2 – way dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda.  
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Pada Tabel 11., dapat dilihat bahwa hasil analisa cooking loss pada mi kering suji yang 

ditambahkan ekstrak suji 0% dan direbus berbeda nyata dengan mi yang ditambahkan 

ekstrak suji 50% dan 100%, namun tidak berbeda nyata antara mi kering suji yang 

ditambahkan ekstrak suji 50% dan 100%. Sehingga dapat dilihat bahwa mi kering suji 

yang direbus dengan penambahan ekstrak suji 50% dan 100% memiliki persen cooking 

loss lebih rendah dibanding mi kering suji yang direbus dengan penambahan ekstrak 

suji 0%. Berdasarkan suhu pengeringan mi dapat dilihat bahwa diperoleh hasil yang 

berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC. Persen cooking loss pada mi yang 

dikeringkan pada suhu 70ºC dan 60ºC lebih tinggi dibandingkan dengan mi yang 

dikeringkan pada suhu 50ºC.  

 

Pada parameter tensile strength dapat dilihat hasil penambahan konsentrasi ekstrak suji 

diperoleh hasil yang berbeda nyata antara mi kering suji yang direbus dengan 

konsentrasi 0%, 50%, dan 100%. Tensile strength tertinggi terdapat pada mi kering suji 

yang direbus dengan penambahan ekstrak suji 100% sedangkan tensile strength 

terendah terendah terdapat pada mi dengan penambahan ekstrak suji 0%. Berdasarkan 

suhu pengeringan diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara suhu 50ºC dan 60ºC, 

namun antara suhu 60ºC dan 70ºC memperoleh hasil yang berbeda nyata. Tensile 

strength terendah terdapat pada mi yang dikeringkan pada suhu 70ºC. Sedangkan untuk 

mi yang dikeringkan pada suhu 50ºC dan 60ºC  memiliki tensile strength yang hampir 

sama. 

 
Gambar 4. Cooking Loss Mi Kering Suji yang Direbus pada Konsentrasi Ekstrak Suji 

0%, 50%, dan 100% dan perbedaan suhu pengeringan 
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Pada Gambar 4., dapat diketahui persen cooking loss mi kering suji yang direbus 

mengalami peningkatan pada masing – masing konsentrasi ekstrak suji yang 

ditambahkan. Semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka persen cooking 

loss mi kering suji akan semakin meningkat.  

 

 
Gambar 5. Tensile Strength Mi Kering Suji pada Konsentrasi Ekstrak Suji 0%, 50%, 

dan 100%   

 

Pada Gambar 5., dapat diketahui tensile strength mi kering suji yang direbus mengalami 

penurunan pada masing – masing konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan. Semakin 

tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka tensile strength mi kering suji akan 

semakin rendah.  

 

3.5.2.2.Warna Mi Kering Suji yang Direbus  

Hasil penelitian karakteristik fisik mi kering suji yang direbus meliputi parameter warna 

untuk mengetahui nilai L*, a*, dan b* dengan beberapa tingkatan konsentrasi ekstrak 

suji dan perbedaan suhu pengeringan dapat dilihat pada Tabel 12.  
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Tabel 12. Nilai L*, a*, dan b* Mi Kering Suji Rebus pada Beberapa Tingkat Konsentrasi Ekstrak Suji dan Perbedaan Suhu Pengeringan 

 50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

L* L* L* a* a* a* b* b* b* 

0 % 65,53±0,15
c1

 70,86±0,09
c3

 62,58±0,15
c2

 -0,78±0,02
c3

 -0,86±0,03
c2

 -1,20±0,05
c1

 11,77±0,18
a1

 11,57±0,09
a2

 15,64±0,17
a3

 

50% 40,34±0,13
a1

 44,43±0,18
a3

 44,63±0,20
a2

 -11,32±0,13
b3

 -15,63±0,15
b2

 -15,78±0,20
b1

 12,53±0,18
b1

 11,80±0,12
b2

 19,77±0,14
b3

 

100% 42,50±0,19
b1

 44,62±0,18
b3

 43,51±0,16
b2

 -14,62±0,15
a3

 -16,67±0,19
a2

 -18,47±0,14
a1

 14,47±0,16
c1

 17,42±0,14
c2

 15,41±0,15
c3

 
Keterangan :  

- Semua nilai merupakan nilai mean±stdev 

- Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukan ada perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi konsentrasi suji pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0.05) berdasarkan uji All 2 – way Anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda. 

- Nilai dengan superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan suhu pengeringan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0.05) berdasarkan All 2 – way dengan menggunakan uji Duncan sebagai uji beda.  
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Pada Tabel 12., dapat dilihat bahwa hasil pengukuran nilai L* pada mi kering suji rebus 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang 

berbeda nyata. Nilai L* pada mi kering  suji rebus dengan konsetrasi suji 50% dan100% 

lebih rendah jika dibandingkan dengan mi kering dengan penambahan ekstrak suji 0%, 

namun nilai L* pada mi kering suji 100% lebih tinggi dibandingkan dengan mi kering 

suji 50%. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran nilai L*pada tiga tingkat suhu 

pengeringan diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC.  

 

Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran nilai a* pada mi kering suji rebus dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang berbeda 

nyata. Nilai a* pada mi kering  suji rebus dengan konsetrasi suji 50% dan100% lebih 

rendah jika dibandingkan dengan mi kering suji rebus dengan penambahan ekstrak suji 

0%, namun nilai a* pada mi kering suji rebus 100% lebih rendah dibandingkan dengan 

mi kering suji rebus 50%. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran nilai a* pada tiga 

tingkat suhu pengeringan diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, 

dan 70ºC.  

 

Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran nilai b* pada mi kering suji rebus dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% diperoleh hasil yang berbeda 

nyata. Nilai b* pada mi kering  suji rebus dengan konsetrasi suji 50% dan100% lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan mi kering suji rebus dengan penambahan ekstrak suji 

0%, namun nilai b* pada mi kering suji 100% lebih tinggi dibandingkan dengan mi 

kering suji 50%. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran nilai ab* pada tiga tingkat 

suhu pengeringan diperoleh hasil yang berbeda nyata antara suhu 50ºC, 60ºC, namun 

berbeda nyata pada suhu 70ºC.  

 

3.6. Perubahan Karakteristik Fisikokimia Mi Kering 

3.6.1. pH Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus 

Perubahan pH antara mi kering suji dengan mi kering suji yang direbus pada proses 

pembuatan mi suji dengan penambahan beberapa tingkat ekstrak suji dan suhu 

pengeringan mi yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Pengaruh Suhu Pengeringan Terhadap Perubahan pH Dari Mi Kering Suji 

Dan Mi Kering Suji Yang Direbus Dengan Berbagai Konsentrasi Ekstrak Suji. 

 

Pada Gambar 6., dapat dilihat bahwa pH pada mi kering suji mengalami penurunan 

pada masing – masing konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan. Semakin tinggi suhu 

pengeringan yang digunakan maka pH mi kering akan semakin menurun. Sedangkan 

setelah mi di rebus pH mi kering suji mengalami penurunan namun bersifat stabil antar 

perlakuan pengeringan yang diberikan.  

 

3.6.2. Kadar Air Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus 

Perubahan kadar air antara mi kering suji dengan mi kering suji yang direbus pada 

proses pembuatan mi suji dengan penambahan beberapa tingkat ekstrak suji dan suhu 

pengeringan mi yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Pengaruh Suhu Pengeringan Terhadap Perubahan Kadar Air dari Mi Kering 

Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus dengan Berbagai Konsentrasi Ekstrak Suji. 

 

Pada Gambar 7., dapat diketahui kadar air mi kering suji mengalami penurunan pada 

masing – masing konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan. Semakin tinggi suhu 

pengeringan yang digunakan maka kadar air mi kering suji akan semakin menurun. 

Setelah proses perebusan kadar air mi kering suji semakin meningkat. 

 

3.6.3. Total Klorofil Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus 

Perubahan total klorofil antara mi kering suji dengan mi kering suji yang direbus pada 

proses pembuatan mi suji dengan penambahan beberapa tingkat ekstrak suji dan suhu 

pengeringan mi yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Pengaruh Suhu Pengeringan Terhadap Perubahan Total Klorofil dari Mi 

Kering Suji dan Mi Rebus Suji dengan Berbagai Konsentrasi Ekstrak Suji. 

 

Pada Gambar 8., dapat diketahui kadar total klorofil mi kering suji mengalami 

penurunan pada konsentrasi ekstrak suji 50% dan 100% yang ditambahkan. Semakin 

tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka total klorofil mi kering suji akan 

semakin menurun. Kadar total klorofil mi kering suji setelah direbus mengalami 

peningkatan. 

 

3.6.4. Warna Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus 

Perubahan warna mi kering suji dengan mi kering suji yang direbus meliputi nilai L*, 

a*, dan b* dengan penambahan beberapa tingkat konsentrasi ekstrak suji dapat dilihat 

pada Gambar 9, 10, 11 dan Tabel 13, 14, dan 15. 
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Gambar 9. Spektrum Warna Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus dengan 

Konsentrasi Ekstrak Suji 0% pada Suhu Pengeringan yang Berbeda 

 

Tabel 13. Penampakan Fisik Warna Mi Suji Kering dan Mi Suji kering yang Direbus 

       dengan penambahan Ekstrak Suji 0% dikeringkan pada suhu 50ºC, 60ºC, dan  

    70ºC 

Suhu Pengeringan (ºC) Mi Kering Suji Mi Kering Suji yang Rebus 

50 

  

60 

 

  

70 

  
Pada Gambar 9 dan Tabel 13., menunjukkan interpretasi nilai a* dan b* pada spektrum 

warna mi kering suji dengan konsentrasi suji 0% yang dikeringkan pada suhu yang 

berbeda – beda berwarna putih kekuningan. Setelah mi kering suji direbus maka warna 

putih kekunigan akan semakin cerah. 
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Gambar 10. Spektrum Warna Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus dengan 

Konsentrasi Ekstrak Suji 50% pada Suhu Pengeringan yang Berbeda 

 

Tabel 14. Penampakan Fisik Warna Mi Suji Kering dan Mi Suji kering yang Direbus 

       dengan penambahan Ekstrak Suji 50% dikeringkan pada suhu 50ºC, 60ºC, dan  

    70ºC 

Suhu Pengeringan (ºC) Mi Kering Suji Mi Kering Suji yang Rebus 

50 

  

60 

 

  

70 

  
Pada Gambar 10 dan Tabel 14.,menunjukkan interpretasi nilai a* dan b* pada spectrum 

warna mi kering suji dengan konsentrasi suji 50% yang dikeringkan pada suhu yang 

berbeda – beda berwarna hijau. Setelah mi kering suji direbus maka warna hijau akan 

menjadi lebih gelap. 
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Gambar 11. Spektrum Warna Mi Kering Suji dan Mi Kering Suji yang Direbus dengan 

Konsentrasi Ekstrak Suji 100% pada Suhu Pengeringan yang Berbeda 

 

Tabel 15. Penampakan Fisik Warna Mi Suji Kering dan Mi Suji kering yang Direbus 

       dengan penambahan Ekstrak Suji 100% dikeringkan pada suhu 50ºC, 60ºC,  

   dan 70ºC 

Suhu Pengeringan (ºC) Mi Kering Suji Mi Kering Suji yang Rebus 

50 

 
 

60 

 

  

70 

  
Pada Gambar 11 dan Tabel 15.,menunjukkan interpretasi nilai a* dan b* pada spectrum 

warna mi kering suji dengan konsentrasi suji 100% yang dikeringkan pada suhu yang 

berbeda – beda berwarna hijau kekuningan. Setelah mi kering suji direbus maka warna 

hijau kekuningan akan semakin gelap. 
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3.7. Hasil Uji Korelasi 

3.7.1. Korelasi Adonan Mentah Mi Suji dengan Berbagai Parameter 

Korelasi antara adonan mentah mi suji terhadap parameter uji fisikokimia dapat dilihat 

pada Tabel 16. 

 

Tabel 16. Korelasi Adonan Mentah Mi Suji Terhadap Parameter Uji Fisikokimia 

 Warna_L Warna_a Warna_b pH Kadar Air 

Warna_L 1 0,997
**

 -0,975
**

     0,677
**

 0,575
**

 

Warna_a 0,997
**

 1 -0,982
**

     0,680
**

 0,600
**

 

Warna_b -0,975
**

 -0,982
**

 1    -0,699
**

 -0,726
**

 

pH 0,677
**

     0,680
**

 -0,699
**

 1 0,565
**

 

Kadar_Air 0,575
**

 0,600
**

 -0,726
**

 0,565
**

 1 
Keterangan : 

Pengujian statistik Pearson Correlation (2-tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. 

Tanpa*  = korelasi lemah  

*  = korelasi kuat  

**  = korelasi sangat kuat  

(-) = korelasi bersifat terbalik 

(+) = korelasi bersifat searah 

 

Pada Tabel 16., dapat dilihat hasil korelasi adonan mentah mi suji dengan masing – 

masing parameternya. Data menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara nilai 

warna L*, nilai warna a*, dan nilai warna b*, pH dan kadar air. Hal ini menunjukkan 

bahwa data dengan masing-masing parameter memiliki keterkaitan satu sama lain. Hasil 

korelasi bersifat terbalik antara nilai warna b* dengan nilai warna L*, nilai warna b* 

dengan nilai warna a*, pH dengan nilai warna b*, kadar air dengan nilai warna b*. 

 

3.7.2. Korelasi Adonan Kukus Mi Suji dengan Berbagai Parameter 

Korelasi antara adonan kukus mi suji terhadap parameter uji fisikokimia dapat dilihat 

pada Tabel 17. 

 

Tabel 17. Korelasi Adonan Kukus Mi Suji Terhadap Parameter Uji Fisikokimia 

 Warna_L Warna_a Warna_b pH 

Warna_L 1 0,765
**

 -0,997
**

     0,737
**

 

Warna_a 0,765
**

 1 -0,775
**

     0,639
**

 

Warna_b -0,997
**

 -0,775
**

 1    -0,747
**

 

pH 0,737
**

     0,639
**

 -0,747
**

 1 
Keterangan : 

Pengujian statistik Pearson Correlation (2-tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. 
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Tanpa*  = korelasi lemah  

*  = korelasi kuat  

**  = korelasi sangat kuat  

(-) = korelasi bersifat terbalik 

(+) = korelasi bersifat searah 

 

Pada Tabel 17., dapat dilihat hasil korelasi adonan kukus mi suji dengan masing – 

masing parameternya. Data menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara nilai 

warna L*, nilai warna a*, dan nilai warna b*, dan pH. Hal ini menunjukkan bahwa data 

dengan masing-masing parameter memiliki keterkaitan satu sama lain. Hasil korelasi 

bersifat terbalik antara nilai warna b* dengan nilai warna L*, nilai warna b* dengan 

nilai warna a*, nilai warna b* dengan pH. 

 

3.7.3. Korelasi Mi Kering Suji dengan Berbagai Parameter 

Korelasi antara mi kering suji terhadap parameter uji fisikokimia dapat dilihat pada 

Tabel 18. 

 

Tabel 18. Korelasi Mi Kering Suji Terhadap Karakteristik Fisikokimia Mi Kering Suji 

 Warna_L Warna_a Warna_b pH Kadar Air 
Total 

Klorofil 

Warna_L 1 0,963
**

    0,762
**

   0,301
*
 0,488

**
     -0,754

**
 

Warna_a 0,963
**

 1 0,668
**

  0,131 0,471
**

 -0,864
**

 

Warna_b 0,762
**

 0,668
**

 1     0,532
**

 0,676
**

 -0,463
**

 

pH     0,301
*
  0,131 0,532

**
 1 0,675

**
  -0,070 

Kadar_Air 0,488
**

 0,471
**

 0,676
**

 0,675
**

 1     -0,522
**

 

Total Klorofil -0,754
**

 -0,864
**

 -0,463
**

  -0,070 -0,522
**

 1 

Keterangan : 

Pengujian statistik Pearson Correlation (2-tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. 

Tanpa*  = korelasi lemah  

*  = korelasi kuat  

**  = korelasi sangat kuat  

(-) = hubungan bersifat terbalik 

(+) = hubungan bersifat searah 

 

Pada Tabel 18., dapat dilihat hasil korelasi mi kering suji dengan masing – masing 

parameternya. Data menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara nilai warna L* 

dengan nilai warna a*, nilai warna b*, kadar air, dan total klorofil sedangkan korelasi 

yang bersifat kuat terjadi antara pH dengan nilai warna L*. Korelasi lemah terjadi antara 

pH dengan nilai warna a*, dan pH dengan total klorofil. Korelasi bersifat searah antara 
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nilai warna L* dengan nilai warna a*, nilai warna b*, pH, dan kadar air sedangkan 

korelasi bersifat terbalik antara total klorofil dengan nilai warna L*, nilai warna a*, nilai 

warna b*, dan pH. 

 

 
Gambar 12. Korelasi Total Klorofil dan Nilai Warna a* pada Mi Kering Suji 

 

Pada Gambar 12., hasil korelasi total klorofil dengan nilai warna a* pada mi kering suji 

menunjukkan hasil bahwa pada konsentrasi suji 0% total klorofil dan nilai warna a* 

memiliki hubungan yang searah. Semakin tinggi total klorofil maka nilai warna a* akan 

menurun. Pada mi kering dengan konsentrasi suji 50% dan 100% hubungan total 

klorofil berbanding terbalik dengan nilai warna a*, semakin menurun total klorofil maka 

nilai warna a* semakin meningkat. Berdasarkan suhu pengeringan pada mi kering 

dengan konsentrasi suji 0%, 50%, dan 100% memiliki hubungan total klorofil 

berbanding terbalik dengan nilai warna a*, semakin tinggi suhu pengeringan total 

klorofil semakin meningkat sedangkan nilai warna a* semakin menurun. 

 

3.7.4. Korelasi Mi Kering Suji yang Direbus dengan Berbagai Parameter 

Korelasi antara mi kering suji yang direbus terhadap parameter uji fisikokimia dapat 

dilihat pada Tabel 19. 

              Total klorofil 

              Nilai a* 
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Tabel 19. Korelasi Mi Kering Suji yang Direbus Terhadap Karakteristik Fisikokimia Mi Kering Suji 

 Warna_L Warna_a Warna_b pH Kadar Air 
Total 

Klorofil 

Cooking 

loss 

Tensile 

Strength 

Warna_L 1  0,927
**

 -0,245 -0,399
**

 0,559
**

 -0,675
**

  -0,151 -0,356
**

 

Warna_a 0,927
**

 1 -0,351
**

    -0,390
**

 0,569
**

 -0,644
**

  -0,256    -0,314
*
 

Warna_b  -0,245  -0,351
**

 1   0,253 0,519
**

     0,306
*
  0,628

**
    0,089 

pH     -0,399
**

    -0,390
**

  0,253 1   -0,040 0,878
**

   -0,081 0,444
**

 

Kadar_Air 0,559
**

 0,569
**

     0,519
**

  -0,040 1   -0,231    -0,334
*
  -0,218 

Total Klorofil -0,675
**

 -0,644
**

    0,306
*
 0,878

**
    -0,231 1   -0,025 0,644

**
 

Cooking_loss  -0,151 -0,256 0,628
**

   0,081      0,334
*
   -0,025 1 -0,534

**
 

Tensile_strength -0,356
**

   -0,314
*
   0,089 0,444

**
    -0,218 0,644

**
 -0,534

**
 1 

Keterangan : 

Pengujian statistik Pearson Correlation (2-tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. 

Tanpa*  = korelasi lemah  

*  = korelasi kuat  

**  = korelasi sangat kuat  

(-) = hubungan bersifat terbalik 

(+) = hubungan bersifat searah 
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Pada Tabel 19., dapat dilihat hasil korelasi mi kering suji yang direbus dengan masing – 

masing parameternya. Data menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara nilai 

warna L* dengan nilai a*, pH, kadar air, total klorofil, dan tensile strength. Korelasi 

sangat kuat dan bersifat terbalik terdapat antara warna a* dengan total klorofil dan 

antara cooking loss dengan tensile strength. Korelasi kuat terjadi antara warna a* 

dengan tensile strength, antara warna b* dengan total klorofil, dan cooking loss dan 

kadar air. 

 

 

Gambar 13. Korelasi Total Klorofil dan Nilai Warna a* pada Mi Kering Suji yang 

Direbus 

 

Pada Gambar 13., hasil korelasi total klorofil dengan nilai warna a* pada mi kering suji 

yang direbus menunjukkan hasil bahwa pada konsentrasi suji 0%, 50%, dan 100% total 

klorofil dan nilai warna a* memiliki hubungan yang searah. Semakin tinggi total 

klorofil maka nilai warna a* akan menurun. Berdasarkan suhu pengeringan dengan mi 

kering suji yang direbus dengan penambahan  konsentrasi suji 0%, 50%, dan 100% 

memiliki hubungan total klorofil dengan nilai warna a* bersifat searah, semakin tinggi 

suhu pengeringan total klorofil semakin menurun maka nilai warna a* juga semakin 

menurun. 

 

 

              Total klorofil 

              Nilai a* 
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Gambar 14. Korelasi Tensile Strength dan Cooking Loss pada Mi Kering Suji yang 

Direbus 

 

Pada Gambar 14., hasil korelasi tensile strength dan cooking loss mi kering suji yang 

direbus menunjukkan hasil bahwa pada penambahan konsentrasi suji 0%, 50%, dan 

100% korelasi tensile strength dan cooking loss bersifat searah. Semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan maka nilai tensile strength dan cooking loss 

akan semakin meningkat. Berdasarkan suhu pengeringan mi kering suji maka korelasi 

tensile strength berbanding terbalik dengan cooking loss, dimana semakin tinggi suhu 

pengeringan nilai tensile strength akan semakin menurun sedangkan nilai cooking loss 

akan semakin meningkat. 
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Gambar 15. Korelasi Total Klorofil dan Tensile Strength pada Mi Kering Suji yang 

Direbus 

 

Pada Gambar 15., berdasarkan konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan pada 

konsentrasi 0%, 50%, dan 100% korelasi total klorofil dan tensile strength pada mi 

kering suji yang sudah direbus bersifat searah. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak suji 

yang ditambahkan maka total klorofil dan tensile strength akan semakin meningkat. 

Berdasarkan suhu pengeringan mi kering sebelum direbus korelasi total klorofil dan 

tensile strength juga bersifat searah, dimana semakin tinggi suhu pengeringan maka 

total klorofil dan tensile strength mi kering suji yang direbus juga menurun. 
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