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4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengetahui formulasi tepung komposit 

tepung gluten, tepung mocaf dan tepung biji kecipir yang paling tepat terhadap 

karakteristik fisikokimia dan sensoris mie kering. Oleh karena itu, dilakukan uji kimia, 

fisik dan sensori. Analisis kimia yang dilakukan adalah analisis proksimat dan analisis 

HCN. Sedangkan analisis fisik yang dilakukan adalah analisis kualitas mie yang 

meliputi tensile strength, cooking time dan cooking loss serta analisis warna.  

  

4.1. Analisis Kimia 

Analisis kimia yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis proksimat. Analisis 

proksimat yang dilakukan adalah analisis kadar air, kadar abu, kadar lemak kadar 

protein (metode kjeldahl), kadar karbohidrat (by difference) serta analisis kadar HCN. 

 

4.1.1. Analisis Kadar air 

Pada penelitian ini, dilakukan analisis kadar air terhadap sampel mie kering dengan 

menggunakan metode thermogravimetri. Pada Tabel 5, diketahui bahwa sampel kontrol 

memiliki kadar air sebesar 5,57%. Sampel F3 dengan penggunaan tepung kecipir paling 

sedikit memiliki kandungan tepung mocaf paling banyak memiliki kadar air yang paling 

tinggi bila dibandingkan dengan sampel F1 dan F2. Sampel F3 memiliki kadar air 

sebesar 4,89% diikuti dengan sampel F2 dengan kadar air sebanyak 4,42% dan F1 

dengan penggunaan tepung mocaf paling sedikit dengan kadar air sebesar 4,01%. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan tepung mocaf, 

kandungan air dalam produk semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kandungan pati 

dalam tepung mocaf  memiliki kemampuan untuk mengikat air dengan baik (Kurniasari 

et al., 2015). Tepung mocaf memiliki kandungan pati yang tinggi yaitu sebesar 86,1 – 

87,5% (Subagio, 2008). Oleh karena itu apabila semakin banyak tepung mocaf yang 

digunakan, semakin banyak pula air yang dapat terikat dalam mie. Dalam SNI 

8217:2015 tentang mie kering, syarat mutu kadar air dalam mie kering adalah maksimal 

13%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa kadar air sampel berkisar antara 

4,01% – 5,57% sehingga mie kering yang dihasilkan sudah memenuhi standar mutu 

nasional yang sudah ditetapkan. 
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4.1.2. Analisis Kadar Abu 

Kandungan abu dalam biji kecipir dapat berkisar antara 3,30 – 4,90%. Kandungan abu 

dalam biji kecipir yang tinggi ini tersusun atas berbagai macam mineral. Kalium (1.110 

– 1.800 mg/ 100g), fosfor  (200 – 610 mg/ 100g) dan magnesium(110 – 255 mg/ 100 

gram) merupakan tiga mineral yang paling banyak kandungannya dalam biji kecipir 

(Krisnawati, 2010). Dalam penelitian ini, biji kecipir diaplikasikan pada mie kering 

dalam bentuk tepung biji kecipir. Tepung biji kecipir memiliki, kandungan abu yang 

tidak jauh berbeda dengan biji kecipir matang yaitu sebesar 3,24% (Dwiani et al., 

2014). 

 

Hasil pengukuran kadar abu menunjukan bahwa kadar abu pada sampel dengan 

perlakuan penambahan tepung biji kecipir memiliki nilai yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan sampel kontrol tepung terigu. Nilai kadar abu pada sampel kontrol 

adalah 2,09%, sedangkan pada sampel F1 dengan persentase formula biji kecipir paling 

banyak memiliki kandungan abu sebesar 3,17%, diikuti sampel F2 dengan kandungan 

abu sebesar 2,84% dan F3 dengan kandungan abu sebesar 2,50%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak tepung biji kecipir yang digunakan, maka kandungan abu dalam 

sampel makin tinggi sehingga penambahan tepung bji kecipir dapat meningkatkan kadar 

abu dalam mie kering. 

 

4.1.3. Analisis Kadar Lemak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel F1 memiliki kandungan lemak paling 

tinggi dengan kandungan lemak sebesar 8,42% diikuti dengan F2 dengan kadar lemak 

sebesar 6,15% serta sampel F3 dengan kandungan lemak sebesar 4,27%. Dalam 

penelitian ini, digunakan tepung biji kecipir dalam tiap formulasi dengan konsentrasi 

yang berbeda beda. Sampel F1 memiliki kandungan tepung biji kecipir yang paling 

banyak, diikuti F2 dan sampel F3 dengan kandungan tepung biji kecipir yang paling 

sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan tepung biji kecipir, 

semakin tinggi pula kandungan lemak dalam sampel mie kering.  
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Biji kecipir memiliki kandungan lemak sebesar 15,0 – 20,4% (Krisnawati, 2010). 

Ketika diolah menjadi tepung biji kecipir, kandungan lemaknya juga masih tinggi. 

Tepung biji kecipir memiliki kandungan lemak dapat mencapai sebesar 21,47% (Dwiani 

et al., 2014). Kandungan lemak dalam tepung biji kecipir jauh lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan tepung terigu yang hanya memiliki kandungan lemak sebesar 

1,60% (Imanningsih, 2012). Oleh karena itu, dikarenakan kandungan lemaknya yang 

tinggi, kadungan lemak dalam sampel F1 hingga F3 lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan sampel kontrol dan kandungan lemak dalam sampel semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah tepung biji kecipir yang digunakan dalam sampel. 

 

4.1.4. Analisis Kadar Protein (Kjeldahl) 

Kandungan protein dalam biji kecipir cukup tinggi yaitu berkisar antara 29,80% hingga 

39,0% (Krisnawati, 2010). Kandungan protein yang tinggi ini menjadikan biji kecipir 

dapat meningkatkan kandungan protein dalam produk pangan. Aplikasi biji kecipir 

dalam produk pangan pada umumnya adalah dalam bentuk tepung. Kandungan protein 

dalam tepung biji kecipir adalah sekitar 34,88% (Dwiani et al., 2014). Oleh karena 

kandungan protein yang tinggi, aplikasi tepung biji kecipir pada mie kering dapat 

meningkatkan kandungan protein didalamnya.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa kandungan protein pada mie kering 

yang diukur dengan metode kjeldahl menunjukkan bahwa sampel dengan penggunaan 

kecipir (F1 – F3) memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sampel kontrol. Sampel kontrol memiliki kandungan protein sebesar 11,59%, 

sedangkan sampel F1 dengan formulasi tepung biji kecipir paling banyak memiliki 

kandungan protein sebesar 30,88% diikuti dengan F2 sebesar 29,62% dan F3 sebesar 

22,94%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji kecipir dapat 

meningkatkan kandungan protein dalam mie kering. Peningkatan kandungan protein ini 

disebabkan oleh peningkatan penggunaan tepung biji kecipir yang kaya akan protein 

hingga 34,88% (Dwiani et al., 2014). Sampel kontrol dengan tepung terigu memiliki 

kandungan protein yang paling rendah bila dibandingkan dengan ketiga sampel lainnya. 

Tepung terigu memiliki kandungan protein sebesar 10,30% (Imanningsih, 2012). Pada 

sampel F1 hingga F3 digunakan tepung biji kecipir dan tepung gluten yang memiliki 
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kandungan protein yang jauh lebih tinggi sehingga kandungan protein dalam sampel 

semakin tinggi. Menurut SNI 8217:2015, kandungan protein dalam produk mie kering 

minimal adalah 10% sehingga produk mie kering yang dihasilkan sudah memenuhi 

standar nasional yang sudah ditetapkan. 

 

4.1.5. Analisis Kadar Karbohidrat 

Pada penelitian ini, dilakukan analisis proksimat. Salah satu analisis yang dilakukan 

dalam analisis proksimat adalah analisis karbohidrat. Analisis karbohidrat yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah metode by difference. Analisis karbohidrat by 

difference dilakukan dengan cara mengurangkan nilai 100% dengan total nilai kadar air, 

kadar abu, kadar lemak dan kadar protein yang sudah diperoleh. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan carbohydrate by difference, diperoleh bahwa nilai 

sampel kontrol memiliki nilai karbohidrat yang paling tinggi bila dibandingkan dengan 

sampel F1, F2 dan F3. Nilai kandungan karbohidrat dalam masing-masing sampel 

saling berbeda nyata. Kandungan karbohidrat dalam sampel kontrol yaitu sebesar 

76,67%. Sampel F1 memiliki formulasi dengan kandungan tepung mocaf paling sedikit 

memiliki nilai kandungan karbohidrat sebesar 53,52%. Diikuti dengan sampel F2 

dengan formulasi tepung mocaf kedua terbanyak memiliki kandungan karbohidrat 

sebesar 56,97%. Sedangkan sampel F3 memiliki formulasi tepung mocaf terbanyak 

memiliki kandungan karbohidrat sebesar 65,41%. Dengan hasil pengamatan kandungan 

karbohidrat tersebut, diketahui bahwa kandungan karbohidrat dalam sampel mie kering 

meningkat seiring dengan pertambahan jumlah tepung mocaf yang digunakan dalam 

formulasi mie kering. Tepung mocaf memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi 

hingga mencapai 87% (Subagio, 2008). Oleh karena kandungan karbohidratnya yang 

tinggi, maka semakin banyak tepung mocaf yang digunakan, kandungan karbohidrat 

dalam sampel mie kering juga akan meningkat. 

 

4.1.6. Analisis Kandungan HCN 

Biji kecipir secara alami mengandung senyawa HCN yang bersifat racun. Kandungan 

HCN dalam biji kecipir adalah 45,48 mg/kg (ppm) (Aisjah & Abun, 2012). Senyawa 

HCN dapat larut dalam air dan mudah menguap sehingga perlakuan perendaman dan 
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perebusan dapat menurunkan kandungan sianida dalam biji kecipir (Purwati et al., 

2016). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sampel F1, F2 dan F3 memiliki 

kandungan HCN yang tidak saling berbeda nyata. Kandungan HCN pada ketiga sampel 

berkisar antara 1,05 ppm hingga 1,10 ppm. Dosis mematikan HCN pada tubuh manusia 

adalah 0,5 – 3,5 mg/kg (ppm) berat badan (Muryati & Nelfiyanti, 2015). Oleh karena 

itu, kandungan HCN dalam produk haruslah dibawah 50 ppm agar aman dikonsumsi 

(Purwati et al., 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat sampel sudah 

aman untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan HCN yang sangat rendah. 

 

4.2. Analisis Fisik 

Analisis fisik yang dilakukan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu analisis 

kualitas mie dan analisis warna. Analisis kualitas mie yang dilakukan adalah analisis 

tensile strength, cooking time, cooking loss. Sedangkan analisis warna dilakukan untuk 

mengetahui perubahan warna sampel.  

 

4.2.1. Tensile strength 

Tensile strength termasuk dalam salah satu parameter fisik yang cukup penting dalam 

kualitas mie. Tensile strength menggambarkan tekstur mie. Semakin tinggi tensile 

strength maka tekstur mie akan semakin kenyal (Yustina, 2017). Pengukuran tensile 

strength dilakukan dengan mengukur berapa banyak gaya yang dibutuhkan untuk 

memutuskan mie dengan proses penarikan (Murdiati et al., 2015). Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa sampel F3 dengan perbandingan tepung mocaf paling tinggi 

memiliki tensile strength yang paling tinggi yaitu 74,41 kPa. Diikuti dengan sampel F2 

dengan nilai 68,53 kPa dan sampel F1 dengan perbandingan tepung mocaf paling 

rendah memiliki nilai tensile strength sebesar 63,85 kPa. Hal ini menunjukkan semakin 

banyak tepung mocaf yang digunakan maka semakin banyak gaya yang dibutuhkan 

untuk memutus sampel mie yang sudah dimasak. 

 

Tekstur pada mie dibentuk oleh adanya jaringan pati dan protein dalam mie. Protein 

gluten akan membentuk jaringan yang membungkus granula pati yang akan membentuk 

struktur yang kompak (Baik, 2010). Tepung gluten yang digunakan dalam penelitian ini 

mengandung glutenin dan gliadin. Apabila glutenin dan gliadin mengalami pemanasan 
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diatas 70
o
C, maka akan terbentuk crosslinking antara gliadin dan glutenin yang 

berujung pada pembentukan matriks tiga dimensi (Largrain et al., 2008). Terbentuknya 

matriks ini juga melibatkan pengikatan granula-granula pati yang berakibat ikatan antar 

granula pati lebih rapat sehingga gel yang terbentuk lebih kuat dan elastis (Safriani et 

al., 2013).  

 

Tepung mocaf memiliki kandungan amilosa yang tinggi berkisar antara 20% - 25% 

(Harsoelistyorini et al., 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Umadevi & 

Wankhede (1981), kandungan amilosa pada isolat pati tepung biji kecipir berkisar 

antara 36,8% hingga 38,5%. Keberadaan tepung mocaf dan tepung biji kecipir 

menyebabkan kandungan amilosa pada mie menjadi tinggi. Kandungan amilosa yang 

tinggi akan mengakibatkan mie menjadi keras dan tidak lengket. Selain itu, kandungan 

amilosa yang tinggi juga mengakibatkan retrogadasi yang akan mengakibatkan 

kekenyalan mie meningkat setelah mie dimasak dan mengalami rehidrasi (Ekafitri, 

2010). Selain itu, tekstur mie juga dipengaruhi oleh tepung gluten. Penggunaan tepung 

gluten pada penelitian ini akan menyebabkan tekstur yang elastis dan kohesif apabila 

berinteraksi dengan air (Fitriyanti, 2017).  

 

Dikarenakan penggunaan tepung gluten dengan proporsi sama pada sampel F1 hingga 

F3, maka perubahan nilai tensile strength dipengaruhi oleh perubahan proporsi tepung 

mocaf dan tepung biji kecipir yang digunakan. Sampel F3 memiliki penggunaan  tepung 

mocaf yang paling banyak sehingga memiliki kandungan amilosa dalam bahan yang 

paling tinggi. Hal ini menyebabkan mie sampel F3 memilki nilai tensile strength yang 

paling tinggi diikuti sampel F2 dan F1 dengan penggunaan tepung mocaf yang semakin 

sedikit. Sampel kontrol dengan menggunakan tepung terigu memiliki nilai tensile 

strength yang paling rendah. Hal ini dikarenakan tepung terigu memiliki kandungan 

amilosa yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan sampel F1 hingga F3 yang 

menggunakan tepung mocaf dan tepung biji kecipir yaitu 10,23% dari pati dalam tepung 

terigu (Imanningsih, 2012).  
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4.2.2. Cooking time 

Cooking time merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas mie. 

Pengukuran cooking time dilakukan untuk mengetahui waktu kematangan optimum mie 

yang diketahui dari hilangnya inti putih pada untaian mie yang dimasak (Ahmed et al., 

2015). Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa cooking time sampel kontrol 

adalah sebesar 3,5 menit, sedangkan sampel F1, F2 dan F3 yang menggunakan tepung 

mocaf dan tepung bji kecipir memiliki nilai cooking time yang lebih tinggi. Sampel F1 

dan F2 memiliki cooking time 5,5 menit, sedangkan sampel F3 memiliki cooking time 

sebesar 4,7 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak tepung mocaf yang 

digunakan cooking time pada mie semakin rendah. Adonan mie yang digunakan terdiri 

tepung kecipir, tepung mocaf dan tepung gluten. Ketiganya memiliki pasting 

temperature yang berbeda-beda. Tepung mocaf memiliki pasting temperature yang 

rendah yaitu sebesar 69,5
o
C. Semakin rendah pasting temperature, maka nilai cooking 

time akan semakin rendah sehingga semakin banyak tepung mocaf yang digunakan 

dalam tepung, pasting temperature adonan akan semakin rendah pula (Afifah & 

Ratnawati, 2017). Sampel kontrol memiliki nilai cooking time yang paling rendah yaitu 

selama 3,5 menit. Hal ini dikarenakan tepung terigu yang digunakan memiliki suhu 

gelatinisasi yang lebih rendah daripada tepung mocaf yaitu sebesar 57,06
o
C (Wang et 

al., 2016). Oleh karena itu, sampel mie kering kontrol memiliki waktu pemasakan yang 

lebih cepat. 

 

4.2.3. Cooking loss 

Cooking loss atau Kehilangan Padatan Akibat Pemasakan (KPAP) merupakan salah 

satu parameter yang menentukan kualitas mie. Semakin tinggi nilai cooking loss, tekstur 

mie yang terbentuk akan semakin lemah dan mudah patah sehingga kualitas mie akan 

menurun pula (Mulyadi et al., 2014). Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa 

nilai cooking loss pada keempat sampel berkisar antara 7,63% hingga 8,07%. Nilai 

cooking loss pada sampel kontrol adalah 7,63%. Nilai cooking loss pada sampel F1, F2 

dan F3 berurut-urut adalah 7,72%, 8,07% dan 7,88%. Nilai cooking loss pada sampel 

kontrol tidak berbeda nyata dengan sampel F1, F2 dan F3 yang menggunakan tepung 

gluten, tepung mocaf dan tepung biji kecipir. Cooking loss disebabkan oleh terlepasnya 

pati dari mie kedalam air yang digunakan untuk merebus mie tersebut. Sebagian pati 
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dapat terlepas ke air rebusan karena ikatan matriks protein-pati yang tebentuk dalam 

mie kurang kuat dalam menahan granula pati (Aydin & Gocmen, 2011). Pada penelitian 

ini, digunakan tepung gluten dengan proporsi yang sama antara sampel F1, F2 dan F3. 

Keberadaan gluten dalam mie menyebabkan terbentuknya jaringan matriks tiga dimensi 

yang kuat sehingga mampu menahan granula pati agar tidak mudah lepas dan larut 

dalam air rebusan (Widatmoko & Estiasih, 2015). Meskipun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan semakin banyak tepung mocaf yang digunakan maka nilai cooking loss  

cenderung meningkat meskipun saling tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan tepung 

mocaf  kaya akan kandungan amilosa yang dapat larut dalam air panas sehingga apabila 

semakin banyak tepung mocaf yang digunakan dalam mie, maka semakin banyak pula 

kandungan amilosa yang dapat larut dalam air rebusan mie yang mengakibatkan nilai 

cooking loss semakin tinggi (Lubis et al., 2013). 

 

4.2.4. Analisis Warna 

Pada penelitian ini, dilakukan analisis warna dengan menggunakan chromameter. 

Analisis warna yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui warna sampel mie kering 

secara kuantitatif dengan nilai L yang menggambarkan tingkat kecerahan sampel (0 – 

100), nilai a* yang menggambarkan warna merah (nilai positif) dan hijau (nilai negatif) 

dan nilai b* yang menggambarkan warna biru (nilai positif) dan kuning (nilai negatif) 

(Li et al., 2012). Berdasarkan hasil pengukuran dengan chromameter, diketahui bahwa 

nilai L sampel kontrol, F1, F2 dan F3 berkisar antara 76,09 hingga 86,28. Sampel 

kontrol merupakan sampel dengani nilai L tertinggi yaitu 86,28. Hal ini menunjukkan 

bahwa sampel kontrol merupakan sampel dengan warna yang paling cerah. Sedangkan 

ketiga sampel lainnya memiliki nilai L yang lebih rendah. Sampel F1 dengan 

kandungan tepung kecipir paling tinggi memiliki nilai L sebesar 76,09 diikuti dengan 

F2 dengan nilai L sebesar 77,06, sedangkan nilai L pada sampel F3 dengan tepung biji 

kecipir yang paling sedikit memiliki nilai L sebesar 79,84. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak tepung kecipir yang digunakan, maka nilai L akan semakin berkurang 

yang berarti warna sampel akan semakin gelap. Perubahan warna ini disebabkan karena 

penggunaan tepung biji kecipir. Tepung biji kecipir memiliki warna kuning kecoklatan 

sehingga apabila semakin banyak digunakan pada produk akan menurunkan kecerahan 

produk yang ditandai dengan penurunan nilai L (Ernawati & Palupi, 2014). Pada 
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penelitian ini, proses pengeringan biji kecipir dilakukan dengan menggunakan Solar 

Tunnel Dryer yang memanfaatkan panas matahari. Pengeringan dengan panas matahari 

membutuhkan waktu yang lama sehingga biji kecipir yang menyebabkan terjadinya 

reaksi pencoklatan yang menyebabkan tepung biji kecipir menjadi berwarna gelap 

(Budijanto et al., 2011). Oleh karena warna tepung biji kecipir yang gelap, penggunaan 

tepung biji kecipir pada mie kering akan mengakibatkan warna mie kering menjadi 

semakin gelap pula. 

 

4.3. Analisis Sensori 

Pada penelitian ini, dilakukan analisis sensori pada keempat sampel mie kering yang 

dilakukan oleh panelis. Sampel disajikan kepada panelis dalam bentuk mie matang dan 

panelis diminta untuk mengevaluasi warna, aroma, rasa dan tekstur. Penentuan 

parameter warna, aroma dan rasa didasarkan pada SNI 8217:2015 tentang mie kering. 

Sedangkan parameter tekstur merupakan salah satu parameter yang cukup penting dan 

diperhatikan oleh konsumen produk mie (Li et al., 2012). 

 

Pada parameter warna, diketahui bahwa nilai kesukaan warna pada sampel kontrol 

merupakan yang paling disukai diikuti dengan sampel F3 dengan penggunaan tepung 

biji kecipir paling sedikit, diikuti dengan sampel F2 lalu sampel F1 dengan penggunaan 

tepung biji kecipir yang paling banyak merupakan yang paling tidak disukai. Mie kering 

kontrol merupakan mie dengan menggunakan yang dibuat dengan tepung terigu yang 

pada umumnya memiliki warna kuning yang terang (Fu & Malcomson, 2010). 

Sedangkan sampel F1, F2 dan F3 menggunakan tepung biji kecipir yang berwarna gelap 

sehingga warna mie kering menjadi gelap dan kurang disukai (Budijanto et al., 2011). 

Penggunaan tepung biji kecipir yang semakin banyak akan menyebabkan warna mie 

kering semakin gelap dan semakin kurang disukai. 

 

Pada parameter rasa dan aroma, diketahui bahwa nilai kesukaan rasa dan aroma pada 

sampel kontrol merupakan yang paling tinggi, diikuti dengan sampel F3 dengan 

perbandingan tepung biji kecipir paling sedikit kemudian sampel F2 dan sampel F1 

dengan perbandingan tepung biji kecipir paling banyak yang paling tidak disukai. Hal 

ini dikarenakan biji kecipir memiliki aroma dan rasa langu yang tetap masih ada saat 
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diolah menjadi tepung. Rasa dan bau langu berasal daei senyawa asam lemak tidak 

jenuh linoleat dan keberadaan enzim lipoksigenase yang terdapat dalam biji kecipir. 

Senyawa asam lemak jenuh linoleat yang terhidrolisis oleh enzim lipoksigenase dapat 

menghasilkan senyawa volatil yang menyebabkan aroma langu pada produk olahan 

yang terbuat dari biji kecipir (Wikanta et al., 2010). Salah satu senyawa volatil yang 

berperan dalam menimbulkan aroma langu adalah etil fenil keton (Pertiwi et al., 2018). 

Pada penelitian ini, tidak dilakukan upaya untuk mengurangi kandungan lemak tidak 

jenuh dalam biji kecipir yang merupakan senyawa sumber aroma dan rasa langu pada 

biji kecipir sehingga aroma dan rasa langu dalam tepung biji kecipir masih terasa. 

Meskipun dalam proses pembuatan tepung biji kecipir sudah mengalami perebusan 

yang mengakibatkan inaktifasi enzim lipoksigenase, aroma langu juga masih tetap 

terasa proses inaktifasi enzim lipoksigenase juga dipengaruhi oleh laju inaktifasi enzim 

lipoksigenase tersebut sehingga menjadikan inaktifasi termal yang dilakukan pada 

penelitian ini kurang optimal (Wikanta et al., 2010). Oleh karena itu, apabila semakin 

banyak tepung biji kecipir yang digunakan, aroma dan rasa langu yang timbul juga 

semakin kuat. Rasa dan aroma langu yang terlalu kuat mengakibatkan sampel mie 

kering menjadi kurang diterima oleh panelis. 

 

Pada parameter tekstur, diketahui sampel kontrol merupakan sampel yang paling 

disukai. Dari ketiga sampel dengan penggunaan tepung biji kecipir, sampel F3 dengan 

kandungan biji kecipir paling sedikit yang paling disukai. Pada sampel F3, digunakan 

tepung mocaf dengan kandungan amilosa yang tinggi yaitu berkisar antara 20% – 25% 

(Harsoelistyorini et al., 2015). Kandungan amilosa yang tinggi mengakibatkan struktur 

mie lebih liat dan lebih disukai oleh panelis. 

 

Penerimaan overall pada analisis sensori menunjukkan bahwa sampel kontrol 

merupakan sampel yang paling disukai oleh panelis. Setelah sampel kontrol, sampel F3 

merupakan sampel yang disukai berikutnya diikuti sampel F2 dan F1 yang paling tidak 

disukai. Pada analisis korelasi pada kelima parameter mutu, diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada kelima parameter bernilai <0,05. Selain itu, nilai koefisien korelasi 

pada kelima parameter mutu analisis sensoris bernilai positif. Dikarenakan nilai 

signifikansi yang bernilai <0,05 positif dan nilai koefisien korelasi yang positif maka, 
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semua parameter mutu yang diuji pada analisis sensori saling berhubungan dan 

berpengaruh pada penerimaan sensoris sampel. Hubungan antar parameter mutu pada 

analisis sensori juga berbanding lurus sehingga apabila salah satu parameter mengalami 

kenaikan penilaian, maka parameter lainnya juga akan mengalami kenaikan penilaian 

juga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap parameter merupakan hal yang penting bagi 

panelis dalam menentukan kesukaan sampel secara keseluruhan (overall). 


