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4. PEMBAHASAN 

4.1.Karakteristik Kimia  

4.1.1. pH 

Pengujian pH dilakukan pada adonan mentah mi suji, adonan kukus mi suji, mi kering 

suji, dan mi kering suji yang direbus dengan tujuan untuk mengetahui kestabilan pH 

yang akan berpengaruh terhadap warna mi yang dihasilkan. Pada pembuatan mi ini 

ditambahkan GMS (Glyceryl monostearate) dan soda abu yang dapat digunakan sebagai 

bahan penstabil dan pengemulsi sehingga dapat menjaga pH mi suji agar tetap basa. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan (Chen, 2003), bahwa penambahan GMS dan soda 

abu dapat menghasilkan suasana basa yang dapat menghambat aktifitas enzim dan 

reaksi pencoklatan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3 dan Tabel 5, dapat diketahui bahwa pH pada 

adonan mentah mi suji dan adonan kukus mi suji hasil yang berbeda nyata. Pada adonan 

mentah  mi suji kontrol diperoleh nilai pH tertinggi yaitu sebesar 10,23±0,01 begitu 

pula pada adonan kukus mi suji kontrol memiliki pH tertinggi sebesar 10,03±0,03. Pada 

adoan mentah mi suji dengan penambahan ekstrak suji 50% dan 100% memiliki pH 

yang lebih rendah dibandingkan kontrol yaitu sebesar 9,99±0,01 dan 9,83±0,01. Pada 

adonan kukus mi suji dengan penambahan ekstrak suji 50% dan 100% juga memiliki 

pH yang lebih rendah dari kontrol yaitu sebesar 9,90±0,02 dan 9,71±0,02. Hal tersebut 

dikarenakan pada adonan mi kontrol hanya menggunakan aquades sebagai pelarut 

adonan dan ditambahan bahan tambahan pangan lainnya seperti GMS dan soda abu 

yang bersifat basa. Sedangkan pada adonan mi 100% dan 50% memiliki pH yang lebih 

rendah karena adanya penambahan ekstrak suji, dimana ekstrak suji yang di ekstrak 

menggunakan air memiliki pH netral sehingga semakin murni ekstrak yang 

ditambahkan pada adonan maka pH adonan akan semakin menurun (Putri et al., 2012). 

Perubahan pH juga terjadi antara adonan mentah mi suji dengan adonan kukus mi suji, 

dimana terjadi penurunan pH setelah adonan mentah mi suji melalui tahap pengukusan. 

Hal tersebut dikarenakan pada proses pengukusan adonan mentah mi menerima paparan 

panas dari uap air sehingga klorofil akan terlepas dari ikatan komples protein karena 

protein terdenaturasi oleh panas dibantu dengan enzim klorofilase membentuk klorofilid 

dan fitol yang menyebabkan pH semakin menurun (Rohmat et al., 2014). 
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Setelah adonan mentah mi suji dikukus, maka adonan dicetak menggunakan mesin 

pencetak mi dan kemudian dikeringkan menggunakan oven. Pada tabel 7, dapat 

diketahui bahwa nilai pH pada mi kering suji yang dikeringkan pada suhu 50ºC, 60ºC, 

dan 70ºC diperoleh hasil yang berbeda nyata, hal tersebut berarti bahwa suhu 

pengeringan juga berpengaruh pada nilai pH mi kering suji. Semakin tinggi suhu 

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

tersebut dikarenakan selama pengeringan terjadi kerusakan klorofil oleh panas karena 

panas dapat mendenaturasi protein yang membentuk ikatan kompleks dengan protein 

sehingga asam – asam organik dalam klorofil akan lepas dan menyebabkan pH menurun 

(Arfandi et al., 2013). Protein ini membentuk ikatan kompleks dengan klorofil dan 

dapat menjaga kestabilan klorofil dengan memberikan ligan tambahan (Arfandi et al., 

2013).  

 

Pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai pH pada mi kering suji diperoleh hasil yang 

berbeda nyata antara penambahan ekstrak suji 0%, 50%, dan 100%, yang berarti bahwa 

penambahan ekstrak suji berpengaruh pada nilai pH mi kering suji. Hal tersebut 

dikarenakan pada pembuatan mi ditambahkan soda abu dimana soda abu bersifat 

mengikat air dan sebagai bahan penstabil (Chen, 2003). Pada ekstrak suji murni atau 

penambahan air hanya sedikit, maka soda abu akan lebih mengikat komponen klorofil 

yang ada pada ekstrak dan menjaga pH mi kering agar tidak mudah turun dan pada 

ekstrak suji yang diencerkan memiliki pH rendah karena komponen klorofil mudah larut 

ke dalam air. Menurut (Zhang et al., 2009) pH klorofil bersifat tidak stabil maka perlu 

ditambahkan bahan penstabil seperti GMS dan soda abu yang dapat mempertahankan 

pH basa dan pembentukan feofitin dapat diminimalkan, karena GMS akan membentuk 

lapisan tipis dipermukaan granula adonan untuk melindungi komponen yang ada di 

dalamnya. 

 

Setelah mi suji dikeringkan, maka dilanjutkan proses perebusan mi agar matang dengan 

lama pemasakan 7 menit. Berdasarkan hasil penelitian tabel 10, diperoleh nilai pH yang 

tidak berbeda nyata antara konsentrasi ekstrak suji 0% dan 50% namun pada mi yang 

ditambahkan ekstrak suji 100% diperoleh nilai pH yang berebeda nyata. Berdasarkan 
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suhu pengeringan mi nilai pH pada mi rebus diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata 

antara pengeringan suhu 50ºC dan 60ºC namun pada suhu 70ºC diperoleh nilai pH yang 

berbeda nyata. Dapat diketahui pula bahwa terjadi penurunan pH setelah mi kering suji 

direbus dengan waktu perebusan yang sama pada mi kering suji rebus dengan 

konsentrasi ekstrak suji 0% dan 50%. Hal tersebut dikarenakan selama perebusan mi 

akan mengalami rehidrasi dimana air akan masuk ke dalam jaringan ikatan pati dan 

memecah ikatan pati dengan klorofil yang menjadikan klorofil larut ke dalam air 

rebusan dan mengalami denaturasi (Nuraeni, 2018). Menurut (Andarwulan & Faradilla, 

2012), soda abu akan bereaksi dengan klorofil dimana gugus phytyl dan metil pada 

klorofil akan digantikan dan terbentuk klorofilin yang bersifat larut dalam air. Pada mi 

kering suji rebus dengan konsentrasi 100% memiliki nilai pH yang  stabil, kestabilan pH 

ini diperoleh karena adanya penambahan GMS (Glyceryl monostrearate) dan soda abu 

yang mampu menciptakan suasana basa pada mi kering suji hingga mencapai pH 9 yang 

dapat membuat klorofil sangat stabil terhadap panas (Arfandi et al., 2013). 

 

4.1.2. Kadar Air 

Kadar air merupakan karakteristik kimia yang sangat berpengaruh pada bahan pangan, 

karena dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur dan citarasa makanan. Kadar air 

dalam suatu bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya simpan bahan pangan 

akan menjadi lebih lama sehingga penanganannya lebih mudah, kadar air juga 

mempengaruhi sifat – sifat fisik mi (Widyaningtyas & Susanto, 2015). Kadar air mi 

yang baik berkisar antara 11-12% dapat dicapai dengan cara pengeringan menggunakan 

oven pada suhu 60º - 70ºC (Boham et al., 2015). Pada penelitian ini kadar air yang 

dihitung adalah kadar air basis basah (wet basis) yaitu menghitung kandungan air di 

dalam bahan. 

 

Pengujian kadar air dilakukan pada sampel adonan mentah mi suji, mi kering suji, dan 

mi kering suji yang direbus. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, menunjukkan 

hasil kadar air yang tidak berbeda nyata antara adonan  mentah mi suji yang diberi 

penambahan ekstrak suji 0% dan 50% , namun pada adonan dengan penambahan 

ekstrak suji 100% diperoleh hasil yang berbeda nyata. Pada adonan mentah mi suji 

kontrol diperoleh kadar air yang paling tinggi yaitu 28,71±0,14 sedangkan pada adonan 
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mentah mi suji  dengan penambahan ekstrak suji 100% memiliki kadar air terendah 

yaitu 27,30±0,11. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak suji 

yang ditambahkan kadar air adonan mi akan semakin menurun, karena pada pada 

ekstrak suji 100% ekstrak yang ditambahkan bersifat lebih kental karena kadar air dari 

daun suji segar hanya berkisar 73,25% (Aryanti et al., 2016). Sedangkan adonan mi 

dengan ekstrak suji 50% bersifat lebih encer karena ditambahkan dengan aquades, 

kekentalan cairan yang digunakan untuk mencampur adonan akan berpengaruh pada 

kadar air adonan. Kadar air terbaik pada adonan mi mentah berkisar 20% hingga 35% 

dari bobot tepung, hal tersebut sudah sesuai dengan metode pembuatan adonan mi pada 

penelitian ini karena total air yang ditambahkan pada adonan hanya 150 ml atau 30% 

dari bobot tepung (Dessuara et al., 2015).  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 8 diperoleh hasil kadar air yang berbeda nyata 

antara mi kering suji yang diberi penambahan ekstrak suji 0%, 50%, dan 100% 

kemudian dikeringkan pada suhu 50ºC, 60ºC, dan 70ºC. Hal tersebut berarti bahwa 

kadar air pada mi kering suji dipengaruhi oleh suhu pengeringan mi dan konsentrasi 

ekstrak suji yang ditambahkan. Kadar air tertinggi terdapat pada mi kering suji dengan 

konsentrasi 0% dan dikeringkan pada suhu 50ºC yaitu sebesar 12,77±0,12 sedangkan 

kadar air terendah terdapat pada mi kering suji dengan konsentrasi 100% dan 

dikeringkan pada suhu 70ºC yaitu sebesar 6,63±0,20. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat dikatakan bahwa suhu 50ºC dan 70ºC untuk proses pengeringan mi tidak 

sesuai dengan standar kadar air mi kering yang seharusnya berkisar antara 8 – 10% ( 

SNI 01-2974, 1996). Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi suhu pengeringan yang 

digunakan maka kadar air mi kering suji akan semakin rendah, hal tersebut dikarenakan 

pada proses pengeringan terjadi penguapan sebagian air pada mi yang dipaparkan energi 

panas dari oven (Rohmat et al., 2014).  

 

Penambahan ekstrak daun suji juga berpengaruh terhadap kadar air mi kering suji, 

dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan maka kadar air mi 

kering akan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan pada ekstrak suji 100% memiliki 

kandungan klorofil yang semakin banyak, di dalam klorofil terdapat rangkaian fitol 

yang apabila bertemu dengan air dengan bantuan enzim klorofilase membentuk fitol 
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yang memiliki daya afinitas yang kuat dengan komponen lain pada mi kering 

(Milenković et al., 2012). Setelah mi suji dikeringkan maka dilakukan proses perebusan 

untuk mematangkan mi dengan waktu perebusan 7 menit. Pada Tabel 10, diperoleh 

hasil kadar air mi rebus dengan penambahan ekstrak suji 0%, 50%,dan 100% yang 

melalui tahap pengeringan pada tiga suhu yang berbeda menghasilkan kadar air yang 

berbeda nyata. Kadar air tertinggi terdapat pada mi kering suji rebus dengan konsentrasi 

suji 0% dan dikeringkan pada suhu 70ºC yaitu sebesar 66,57±0,20 sedangkan kadar air 

terendah terdapat pada mi kering suji rebus dengan konsentrasi suji 50% dan 

dikeringkan pada suhu 50ºC yaitu sebesar 62,55±0,20. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu pengeringan mi akan membuat 

daya serap air pada mi kering suji juga semakin meningkat karena pada bahan yang 

kering akan memiliki sifat higroskopis yang tinggi hingga 60% selama proses perebusan 

mi (Pato et al., 2016). Selain itu karena pada penelitian ini menggunakan tepung 

komposit yang memiliki kandungan pati yang tinggi seperti tepung beras putih dan 

tepung mocaf dengan kandungan pati 85 – 87% maka daya serap air pada mi kering 

akan semakin meningkat (Mulyadi et al., 2014). 

 

4.1.3. Total Klorofil 

Klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat di dalam kloroplas daun suji 

dalam bentuk klorofil a dan klorofil b (Aryanti et al., 2016). Klorofil memiliki sifat 

antioksidatif, karena klorofil mampu menangkap radikal DPPH karena adanya struktur 

porfirin dari klorofil (Hermansyah, 2012). Pengukuran total klorofil pada penelitian ini 

menggunakan metode spektrofotometri dengan prinsip penyerapan spectrum warna di 

daerah biru (400-450nm) dan spektrum warna di daerah merah (650-700nm) kemudian 

diteruskan dan dipantulkan sebagai warna hijau (Hartiwi & Trihandaru, 2009). Nilai 

absorbansi dari kedua panjang gelombang tersebut yang nantinya akan dihitung sebagai 

total klorofil, dimana intensitas warna larutan berbanding lurus dengan konsentrasi 

larutan (Zhang et al., 2009). Pada penelitian ini dilakukan penghitungan total klorofil 

pada mi kering suji sebelum direbus dan sesudah direbus untuk mengetahui kestabilan 

klorofil pada mi kering yang diberi penambahan ekstrak daun suji. 
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Pada Tabel 8, hasil pengukuran total klorofil pada mi kering suji diperoleh total klorofil 

tertinggi pada mi kering suji dengan konsentrasi ekstrak suji 100% dan dikeringkan 

pada suhu 50ºC yaitu sebesar 3,33±0,20 sedangkan total klorofil terendah terdapat pada 

mi kering suji dengan konsentrasi ekstrak suji 0% yang dikeringkan pada suhu 50ºC. 

Pada mi kering suji yang diberi penambahan ekstrak suji 50% dan 100% diperoleh total 

klorofil yang semakin meningkat dengan semakin banyaknya ekstrak suji yang 

ditambahkan, namun total klorofil akan semakin menurun apabila suhu pengeringan mi 

suji semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan pada proses ekstrasi klorofil dari 

daun suji dengan cara menghaluskan daun suji dan diperas sehingga sehingga makin 

sedikit pengenceran ekstrak suji yang maka warna hijau pada ekstrak akan semakin 

pekat. Pembacaan total klorofil dengan metode spektrofotometri menggunakan pelarut 

aceton 80% dan dibaca pada panjang gelombang 645nm dan 663nm dimana pada 

panjang gelombang tersebut klorofil dapat menyerap cahaya dan dipantulkan menjadi 

warna hijau yang dihitung sebagai total klorofil (Kurniawan et al., 2010).  

 

Pada mi kering 0% (kontrol) hasil total klorofil terbaca oleh spektrofotometer, hal 

tersebut dikarenakan pada larutan sampel berwarna kuning bening dan pada panjang 

gelombang 645 nm dan 663 nm larutan dapat memantulkan cahaya sehingga terbaca 

absorbansinya. Penyebab dari warna kuning pada larutan sampel adalah karena adanya 

penambahan GMS dan soda abu yang dapat membentuk warna kuning pada kondisi 

basa, selain itu dapat disebabkan karena adanya penggunaan tepung maizena atau 

tepung pati jagung dimana pada tepung pati jagung terdapat pigmen karotenoid yang 

dapat menghasilkan warna kekuningan (Lalujan et al., 2017). 

 

Penggunaan pelarut aceton 80% berfungsi untuk mengekstrak klorofil yang bersifat 

non-polar dan harus diekstrak dengan pelarut organic seperti methanol, etanol dan 

aceton. Menurut (Sedjati et al., 2012) aseton merupakan pelarut organik yang cocok 

untuk mengekstak klorofil karena dapat mengikat klorofil agar menjadi lebih stabil, 

apabila menggunakan air maka klorofil hanya akan dilarutkan dan lebih tidak stabil. 

Berdasarkan Tabel 8, semakin lama suhu pengeringan maka total klorofil pada mi 

kering suji akan menurun disebabkan karena pada proses pemanasan klorofil yang 



52 

 

 

 

berbentuk ikatan kompleks protein akan mengalami denaturasi dan klorofil tidak 

terlindungi sehingga rusak (Prasetyo et al., 2012). 

 

Setelah mi kering suji mengalami proses perebusan dengan waktu yang sama yaitu 

sekitar 7 menit maka pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa total klorofil pada mi kering 

suji dengan konsentrasi suji 0% mengalami penurunan hingga tak terdeteksi. Pada mi 

kering suji dengan konsentrasi suji 50% dan 100% setelah melalui proses perebusan 

memiliki total klorofil yang semakin tinggi dibandingkan sebelum direbus. Hal tersebut 

dikarenakan setelah proses pembuatan mi kering suji ditambahkan GMS, dimana GMS 

(Glyceryl monostearate) berfungsi sebagai emulgator yaitu bahan yang ditambahkan 

untuk membentuk emulsi yang stabil atau dengan kata lain dapat menjadi bahan 

pencampur agar bahan – bahan tercampur secara merata (Winarti et al., 2017). GMS 

yang bekerja sebagai emulgator dengan membentuk lapisan pada granula – granula pati 

agar dapat mencegah terjadinya pergerakan air dan menjaga kestabilan komplek pati 

selama pemasakan mi kering (Engelen et al., 2015). Sifat GMS yang membentuk 

lapisan pada jaringan mi kering suji inilah yang menghambat keluarnya klorofil dari mi 

kering walaupun sudah diekstrak menggunakan aceton. Sehingga pada mi kering suji 

yang direbus lapisan GMS tersebut sudah larut selama pemanasan, sehingga kekuatan 

emulsi melemah dan klorofil dapat maksimal terekstrak menggunakan aceton. Pada 

tahap pengekstrakan klorofil dari mi kering suji yang direbus dilakukan proses freeze 

drying, proses tersebut berfungsi agar setelah lapisan GMS larut klorofil di dalam mi 

dapat tetap terjaga kualitasnya dan dapat diekstrak menggunakan aceton secara 

maksimal. Proses freeze drying bekerja dengan prinsip pengeringan beku dimana bahan 

pangan dibekukan kemudian dikeringkan sehingga sebagian air akan keluar karena 

proses sublimasi (Hariyadi, 2013). 

 

Total klorofil mi suji memiliki korelasi yang kuat dan bersifat searah dengan nilai warna 

a*, dimana semakin tinggi total klorofil pada mi suji berarti bahwa nilai warna a* juga 

semakin menunjukkan warna kehijauan yang lebih pekat. Hal tersebut sesuai pernyataan 

Zhang et al., (2009) bahwa semakin tinggi intensitas warna larutan berbanding lurus 

dengan konsentrasi larutan. Total klorofil juga memiliki korelasi yang kuat dan bersifat 

searah, dimana semakin tinggi total klorofil pada mi suji berarti bahwa tensile strength 
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akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan klorofil membentuk ikatan dengan 

protein dimana protein berperan dalam kekompakan pati dan meningkatan kekenyalan 

mi sehingga mi tidak mudah putus (Mulyadi, 2013). 

 

4.2.Karakteristik Fisik 

4.2.1. Warna 

Parameter warna ini sangat penting karena dapat berpengaruh kepada penerimaan 

konsumen dan indikator kesegaran produk, ekspetasi rasa pada makanan. Pewarna yang 

ditambahkan pada produk mi ini berasal dari bahan alami yaitu ekstrak daun suji, 

dimana pada daun suji terkandung klorofil yang dapat menghasilkan warna hijau. 

Klorofil yang sudah masuk dalam daftar Codex Alimentarius Commision di Uni Eropa 

sebagai pewarna alami dengan kode E140 (Aryanti et al., 2016). Pengujian warna pada 

adonan mi suji ini dilakukan menggunakan alat chromameter dengan sistem pembacaan 

ruang warna CIE (Commision Internationale de I’Exlairage) yang menunjukkan 

spectrum warna sebagai nilai L*, a*, dan b*. Besaran nilai L* mendeskripsikan 

kecerahan (lightness) yang memiliki nilai 0 hingga 100, dimana nilai semakin 

mendekati 0 maka semakin gelap sedangkan mendekati 100 maka warna semakin cerah. 

Besaran nilai a* mendeksripsikan warna hijau – merah (redness) yang memiliki nilai -

120 hingga +120, dimana apabila nilai a* bernilai negative (-) maka warna yang 

dominan adalah hijau sedangkan apabila bernilai positif (+) maka warna yang dominan 

adalah merah. Besaran nilai b* mendeskripsikan warna biru – kuning (yellowness) yang 

memilik inilai -120 hingg +120, dimana apabila nilai b* bernilai negative (-) maka 

warna yang dominan adalah biru sedangkan apabila bernilai positif (+) maka warna 

yang dominan adalah kuning. Model warna Lab ini sering digunakan dalam penelitian 

produk makanan (Yam & Papadakis, 2004). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 dan 5, dapat diketahui bahwa nilai L* 

mengalami penurunan setelah adonan mentah mi suji mengalami proses pengukusan 

yang berarti kecerahan adonan mejadi lebih gelap. Hal tersebut dikarenakan di dalam 

adonan ditambahkan GMS dan soda abu, dimana kedua bahan bersifat basa sehingga 

dapat menjaga kestabilan warna klorofil, karena dapat mencegah terlepasnya ion Mg+ 

sehingga menghasilkan warna yang lebih menarik walaupun tidak bertahan lama selama 
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penyimpanan (Andarwulan & Faradilla, 2012). Selain itu menurut Tam et al., (2004) 

menyatakan bahwa penambahan GMS dan soda abu dapat menurunkan kecerahan pada 

mi. Nilai a* dan b* pada adonan mi mentah suji lebih rendah dibandingkan dengan 

adonan mi suji yang sudah dikukus. Pengukusan menggunakan air menyebabkan 

terbentuknya panas, dimana panas uap air ini dapat mendenaturasi klorofil yang 

berikatan dengan lipoprotein pada tepung dan mempercepat terjadinya reaksi 

peofitinasi. Reaksi peofitinasi adalah lepasnya ion Mg
2+

 dan digantikan oleh ion 

hydrogen, panas akan mendenaturasi protein yang melindungi klorofil sehingga klorofil 

akan bebas dan tidak stabil sehingga ion Mg
2+

 akan lebih mudah digantikan dengan ion 

hydrogen. Terlepasnya ion Mg
2+

 ini yang membuat warna klorofil menjadi lebih gelap 

(Alsuhendra, 2004).  

 

Berdasarkan Tabel 4 dan 6, diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak suji 

yang ditambahkan maka nilai L* juga akan semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan 

pada ekstrak suji 100% tidak dilakukan pengenceran dengan aquades sehingga warna 

hijau yang dihasilkan pigmen klorofil pada daun suji murni menjadi lebih pekat dan 

lebih gelap (Putri et al., 2012). Pengekstrakan klorofil dilakukan dengan cara sederhana 

yaitu mencuci daun suji segar menggunakan air kemudian menghancurkan daun suji 

segar menggunakan blender dan disaring kemudian cairannya yang digunakan (Putri et 

al., 2012). Selain itu menurut Aryanti et al. (2016) klorofil memiliki pigmen warna 

hijau yang cenderung gelap, sehingga semakin tinggi konsentrasi ekstrak suji 

ditambahkan maka nilai L* akan semakin meningkat. Pada adonan mentah suji dan 

adonan kukus mi suji kosentrasi 0% atau kontrol nilai L* paling tinggi, karena warna 

adonan adalah putih kekuningan. Warna putih kekuningan ini dikarenakan adanya 

penambahan GMS dan soda abu, dimana bahan tersebut apabila kontak dengan panas 

akan membentuk warna kuning dan memiliki pH yang basa (James et al., 1996). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa setelah proses 

pengeringan mi nilai L* akan meningkat pada mi kering suji dengan konsentrasi ekstrak 

suji 50% dan 100% namun nilai L* menurun pada mi kering suji 0%. Pada mi kering 

suji 0% terjadi penurunan nilai L* apabila suhu pengeringan yang digunakan semakin 

tinggi, hal tersebut dikarenakan pada proses pengeringan terjadi rekasi maillard atau 
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rekasi pencoklatan non enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula 

pereduksi dengan gugus amin bebas dari protein (Halwan & Nisa, 2015). Selain itu 

penurunan kecerahan dikarenakan adanya penambahan kansui/larutan alkali. Warna 

tersebut muncul akibat adanya pigmen flavonoid yang berwarna kuning pada keadaan 

alkali (Halwan & Nisa, 2015). Nilai warna a* setelah mi kering suji dikeringkan 

mengalami peningkatan dengan notasi negative yang berarti semakin berwarna hijau, 

namun pada suhu pengeringan yang lebih tinggi nilai a* akan mengalami penurunan 

nilai a* tertinggi terdapat pada mi kering suji yang dikeringkan pada suhu 50ºC 

sedangkan nilai a* terendah terdapat pada mi kering suji yang dikeringkan pada suhu 

70ºC. Warna hijau yang semakin memudar karena proses pengeringan dikarenakan 

adanya kontak dengan energi panas yang menyebabkan klorofil akan terdegradasi 

membentuk senyawa feofitin yang berwarna hijau pucat (Aryanti et al., 2016). Nilai 

warna b* setelah adonan mi suji dikeringkan mengalami penurunan dengan notasi 

positif yang berarti warna mi kering suji kekuningan, semakin tinggi suhu pengeringan 

yang digunakan maka warna kekuningan mi kering suji akan semakin pudar. 

 

Setelah mi kering suji dikeringkan maka dilanjutkan dengan proses perebusan, 

berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 12 dapat dilihat terjadi penurunan nilai warna 

L* semakin menurun yang berarti kecerahan mi semakin gelap, perubahan nilai warna 

a* semakin meningkat dengan notasi negatif yang berarti warna mi suji semakin hijau, 

perubahan nilai warna b* semakin menurun dengan notasi positif yang berarti warna 

kekuningan semakin pudar. Sehingga dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa warna mi kering suji rebus memiliki warna hijau yang lebih gelap dibandingkan 

mi kering suji. Hal tersebut dikarenakan klorofil yang berikatan dengan protein apabila 

terpapar panas karena perebusan akan mengalami denaturasi dan klorofil akan terlepas. 

Klorofil yang bebas bersifat tidak stabil terhadap pemanasan, sehingga terjadi pelepasan 

ion Mg
2+

 yang menyebabkan warna hijau menjadi lebih gelap (Khamidah & Antarlina, 

2017). 

 

Berdasarkan hasil korelasi nilai warna L*, a*, dan b* memiliki korelasi yang sangat 

kuat dengan pH. Hal tersebut berarti bahwa pH adonan mentah mi suji, adonan kukus 

mi suji, mi kering suji, dan mi kering suji rebus sangat mempengaruhi warna yang akan 
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dihasilkan. Semakin pH mendekati 9 atau basa maka klorofil akan bersifat sangat stabil 

terhadap pemanasan, sehingga apabila klorofil stabil maka tingkat warna hijau klorofil 

akan semakin terlihat (Arfandi et al., 2013) 

 

4.2.2. Cooking Loss 

Cooking loss adalah hilangnya padatan karena proses perebusan mi yang disebabkan 

oleh pecahnya granula pati yang membengkak. Pembengkakan granula pati tersebut 

dikarenakan pada proses perebusan mi air akan masuk ke dalam granula pati hingga 

granula pati terhidrasi penuh dan semakin lama perebusan granula akan hancur sehingga 

padatan akan larut ke dalam air rebusan (Boham et al., 2015). Cooking loss juga 

dipengaruhi oleh cooking time atau lama waktu pemasakan mie, semakin lama cooking 

time maka cooking loss akan semakin tinggi (Halwan & Nisa, 2015). 

 

Pada penelitian ini analisa cooking loss dilakukan untuk mengetahui daya ikat granula 

pati dari tepung komposit yang terdiri dari tepung beras putih, tepung mocaf, dan tepung 

maizena pada pembuatan mi kering suji. Selain itu untuk mengetahui pengaruh 

konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan pada mi kering suji dan pengaruh suhu 

pengeringan mi kering suji. Pengujian cooking loss pada mi kering suji ini dilakukan 

dengan merebus sampel mi kering suji selama 7 menit atau sampai mi kering suji 

matang. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 11, dapat diketahui cooking loss mi 

kering suji yang direbus memiliki hasil yang berbeda nyata antara konsentrasi ekstrak 

suji 0% dan 50% namun tidak berbeda nyata antara konsentrasi ekstrak suji 50% dan 

100%, sedangkan berdasarkan suhu pengeringan mi suji diperoleh cooking loss yang 

berbeda nyata. Hal tersebut berarti bahwa cooking loss mi kering suji hanya dipengaruhi 

oleh suhu pengeringan mi namun tidak dipengaruhi konsentrasi ekstrak suji yang 

digunakan, cooking loss tertinggi terdapat pada mi kering suji yang direbus dengan 

penambahan ekstrak suji 100% dengan suhu pengeringan 70ºC yaitu sebesar 5,76±0,08 

sedangkan cooking loss terendah terdapat pada mi kering suji yang direbus dengan 

penambahan ekstrak suji 0% dengan suhu pengeringan 50ºC yaitu sebesar 4,29±0,14. 

 

Suhu pengeringan mi yang semakin tinggi menyebabkan cooking loss juga semakin 

besar, hal tersebut dikarenakan pada proses pengeringan granula pati sudah tergelatinasi 
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sempurna dan mi menjadi sangat kering sehingga lebih mudah mengalami rehidrasi saat 

dilakukan perebusan. Rehidrasi yang berlebih menyebabkan air yang masuk ke dalam 

granula pati semakin banyak dan granula pati akan cepat hancur yang menyebabkan 

banyak pati yang keluar menyebabkan air rebusan keruh (Gradjito et al., 2013). Selain 

itu menurut Widatmoko & Estiasih (2015) penyebab cooking loss tinggi adalah 

lemahnya ikatan pati pada adonan mi suji karena sedikitnya gluten yang terkandung di 

dalam bahan tepung komposit. Rendahnya kandungan protein pada mi kering juga 

menjadi faktor yang dapat menyebabkan rendahnya cooking loss pada mi, karena 

apabila kandungan protein tinggi maka daya serap air yang lebih besar walaupun jumlah 

air yang digunakan untuk merebus sama (Billina et al., 2014). 

 

Disisi lain cooking loss yang tinggi juga dikarenakan sedikitnya amilosa yang 

terkandung dalam bahan tepung komposit, rendahnya amilosa akan menyebabkan 

kekuatan gel semakin rendah dan padatan pati akan lebih mudah larut (Mulyadi et al., 

2014). Penambahan GMS (Glyceryl monostearat) yang bersifat sebagai emulsifier dapat 

mencegah pembekakan dan pemecahan granula pati dengan dapat menghambat 

masuknya air ke dalam granula pati sehingga dapat mengurangi pelepasan amilosa 

selama proses gelatinasi karena proses pemasakan (Winarti et al., 2017). Fungsi 

penambahan garam alkali ke dalam pembuatan mi adalah untuk menguatkan struktur 

gluten sehingga menjadi mi yang lentur, mengubah sifat mi sehingga mie menjadi lebih 

kenyal, mengubah sifat zat warna (pigmen) dalam terigu sehingga lebih cerah dan 

semakin besar garam alkali yang digunakan, mie semakin keras dan kenyal (James et 

al., 1996) 

 

4.2.3. Tensile Strength 

Tensile strength adalah gaya yang digunakan untuk memutuskan mi, dapat digunakan 

sebagai parameter untuk menentukan kekuatan mi setelah mengalami proses perebusan 

(Dessuara et al, 2015). Nilai tensile strength yang tinggi menandakan bahwa daya putus 

mi baik, sedangkan apabila nilai tensile strength rendah menandakan daya putus mi 

buruk karena mi mudah putus. Tensile strength mi dipengaruhi oleh kadar protein di 

dalam bahan yang digunakan untuk membuat mi, semakin tinggi kadar protein dapat 

meningkatkan elastisitas dan kekenyalan mi (Mulyadi, 2013). Penggunaan tepung non – 
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terigu atau tepung komposit akan melemahkan struktur mi karena hanya sedikit atau 

tidak memiliki gluten, karena gluten dapat meningkatkan elastisitas mi. Kandungan 

gluten yang rendah akan menurunkan daya putus mi kering yang sudah direbus 

(Tsamrotus et al, 2015). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 11, dapat diketahui tensile strength mi kering 

suji yang sudah mengalami perebusan yang diberi penambahan ekstrak suji 0%, 50%, 

dan 100% memiliki hasil yang berbeda nyata. Namun berdasarkan suhu pengeringan mi 

kering suji pada suhu 50º, 60º, dan 70ºC nilai tensile strength tidak berbeda nyata pada 

suhu pengeringan mi suji 50º dan 60ºC sedangkan berbeda nyata pada suhu pengeringan 

mi suji 70ºC. Tensile strength mi kering suji tertinggi terdapat pada mi kering suji rebus 

dengan konsentrasi ekstrak suji 100% dan dikeringkan pada suhu 60ºC yaitu sebesar 

0,054±0,003 sedangkan tensile strength mi kering suji terendah terdapat pada mi kering 

suji rebus dengan konsentrasi ekstrak suji 0% dan dikeringkan pada suhu 70ºC. Semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak suji yang ditambahkan maka tensile strength mie kering suji 

akan semakin meningkat, sedangkan apabila suhu pengeringan yang digunakan semakin 

tinggi nilai tensile strength akan semakin rendah. Penambahan ekstrak suji pada mi 

kering suji dapat meningkatkan nilai tensile strength pada mi kering suji rebus, karena 

pada klorofil berbentuk ikatan kompleks dengan protein sehingga protein inilah yang 

nantinya akan menguatkan ikatan kompleks pati dan meningkatkan elastisitas mi 

(Sunjaya et al., 2012).  

 

Jika dibandingkan dengan mi yang terbuat hanya dari campuran tepung terigu dan air, 

maka mi terigu memiliki nilai tensile strength yang lebih tinggi dibandingkan dengan mi 

dari tepung komposit. Hal tersebut dikarenakan pada terigu terdapat protein yang sangat 

tinggi dan mengandung gluten yang banyak sehingga tekstur mi akan lebih elastis dan 

kenyal (Billina et al., 2014). Namun pada mi dari tepung komposit dapat ditingkatkan 

elastisitasnya dengan menggunakan tepung yang memiliki kandungan pati yang tinggi 

dan diberi GMS yang dapat mengikat air dan mempertahankan ikatan antar pati  

(Engelen et al., 2015). 
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Tensile strength juga dipengaruhi oleh kadar air dari mi kering, apabila kadar airnya 

sedikit apabila direbus menggunakan air dengan volume yang sama maka mi akan 

bersifat lebih mudah mengalami rehidrasi dan air lebih banyak yang terserap 

dibandingkan dengan mi kering yang kadar airnya lebih tinggi. Suhu pengeringan mi 

berpengaruh terhadap penurunan tensile strength, karena semakin tinggi suhu yang 

digunakan maka akan menyebabkan granula pati pada mi akan mengalami rehidrasi 

yang lebih cepat dan menyebabkan ikatan kompleks pati pecah sehingga mi akan mudah 

putus (Gradjito et al., 2013). Sehingga pada hasil uji korelasi cooking loss dan tensile 

strength memiliki hubungan yang berbanding terbalik dan  sangat kuat, semakin tinggi 

cooking loss maka tensile strength akan semakin rendah karena apabila cooking loss 

tinggi berarti bahwa banyak padatan yang hilang saat pemasakan dan menjadikan mi 

mudah putus. Penggunaan bahan tambahan pangan GMS (Glyceryl monostreate) dapat 

meningkatkan kekompakan ikatan pati di dalam mi dan mencegah pembengkakan pati 

sehingga mi memiliki tensile strength  yang tinggi (Engelen et al., 2015). Selain itu 

menurut (Yulizar et al., 2014), penggunaan soda abu juga dapat meningkatkan 

elastisitas dan daya putus mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


