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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Fisik 

4.1.1. Daya Putus atau Tensile Strength 

Analisis daya putus mie atau tensile strength dilakukan dengan menggunakan alat Texture 

Analyzer. Tensile strength sendiri merupakan besarnya gaya (dalam Newton) yang 

diperlukan untuk memutus untaian dari mie. Pengukuran tensile strength bertujuan untuk 

mengetahui kualitas mie basah berdasarkan seberapa kuat dan elastis produk mie basah 

yang dihasilkan. Semakin rendah nilai tensile strength maka menunjukan bahwa produk 

mie basah yang dihasilkan juga semakin mudah putus, yang artinya produk mie basah 

tersebut memiliki kualitas yang rendah karena tingkat kekuatan dan elastisitas yang 

semakin menurun (Rahma & Widjanarko, 2014).  

 

Berdasarkan hasil penelitian analisis fisik pada Tabel 9., maka dapat dilihat bahwa sampel 

mie basah kontrol dan sampel mie basah yang menggunakan substitusi tepung bekatul 

dan penambahan pasta labu kuning menunjukan hasil yang berbeda nyata. Selain itu, 

antar sampel mie basah bekatul labu kuning juga menunjukan hasil yang saling berbeda 

nyata. Nilai tensile strength tertinggi yaitu pada sampel mie basah kontrol (0,055 mPa), 

dan nilai terendah yaitu pada sampel mie basah dengan substitusi tepung bekatul 15% 

(0,027 mPa). Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi substitusi tepung bekatul pada 

maka mempengaruhi daya putus atau tingkat kekuatan dan elastisitas dari sampel mie 

basah yang semakin menurun. Hal ini sesuai dengan teori dari Liandani & Zubaidah 

(2015) bahwa, semakin tinggi substitusi tepung bekatul maka semakin rendah nilai tensile 

strength pada mie. Hal ini dikarenakan yang membuat mie semakin elastis dan kuat 

adalah pada kandungan protein berupa gluten. Tepung terigu memiliki kandungan protein 

dalam bentuk gluten yang tinggi, sedangkan tepung bekatul tidak mengandung protein 

berupa gluten, sehingga tepung bekatul tidak dapat membuat mie menjadi elastis seperti 

mie yang menggunakan 100% tepung terigu. Hal ini didukung pula oleh teori dari Umri, 

Nurrahman, & Wikanastri (2016), bahwa nilai tensile strength memiliki hubungan yang 

erat dengan kadar protein berupa gluten yaitu apabila ikatan peptida yang terbentuk 

pendek, maka tidak membutuhkan energi yang besar untuk memutuskan ikatan tersebut. 

Hubungan antara tensile strength dengan kadar protein juga dapat dilihat pada Tabel 15., 
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dimana berdasarkan hasil uji korelasi tersebut menunjukan bahwa tensile strength dan 

kadar protein memiliki hubungan korelasi yang sangat kuat, namun hubungannya 

berbanding terbalik, dengan nilai korelasinya yaitu -0,988**. Hal ini disebabkan karena 

tepung bekatul memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan kandungan 

protein pada tepung terigu, namun kandungan protein pada tepung bekatul tidak berupa 

gluten tetapi berupa asam amino esensial. Maka, dapat disimpulkan bahwa substitusi 

tepung bekatul menyebabkan nilai tensile strength pada mie basah semakin rendah, tetapi 

kadar proteinnya semakin meningkat. 

 

Berdasarkan hasil korelasi pada Tabel 15. tersebut, tensile strength juga memiliki 

hubungan yang sangat kuat dengan daya serap air dan kadar air, dengan nilai korelasinya 

yaitu (-0,892** dan -0,971**). Dapat dilihat bahwa hubungan antara tensile strength 

dengan daya serap air maupun kadar air berbanding terbalik, yang artinya semakin tinggi 

daya serap air maupun kadar air akan menyebabkan penurunan pada tensile strength. Hal 

ini disebabkan karena semakin banyaknya air yang terserap atau terkandung dalam mie, 

maka akan menyebabkan tekstur mie yang semakin lembek. Kelembekan dari mie basah 

berasal dari banyaknya air yang terserap atau terikat menyebabkan terbentuknya ikatan 

hidrogen dan ikatan antara pati-gluten menjadi lebih sedikit atau tidak rapat, sehingga 

mie yang dihasilkan akan lebih lembek bila kandungan airnya tinggi (Biyumna, 2015). 

 

Penambahan pasta labu kuning pada mie basah tidak terlalu memberikan pengaruh 

terhadap nilai tensile strength. Hal ini dikarenakan pada sampel mie basah bekatul 5%, 

10%, dan 15% menggunakan penambahan pasta labu kuning dengan proporsi yang sama 

yaitu sebesar 20 gram, sedangkan untuk kandungan protein pada daging labu kuning 

sendiri menurut Panganku.org (2018a), yaitu sebesar 1,7 g/100g bahan, dimana 

kandungan protein pada labu kuning yaitu berupa asam amino (Tedianto, 2012). Adanya 

hasil yang berbeda nyata pada nilai tensile strength sampel mie basah lebih dipengaruhi 

oleh adanya penurunan proporsi tepung terigu yang menyebabkan penurunan kandungan 

gluten yang berasal dari tepung terigu. Hal ini didukung oleh penyataan dari Faozan 

(2018), bahwa gluten merupakan jenis protein yang hanya terdapat pada tepung terigu 

dan tidak terdapat pada jenis tepung yang lain. 

 



46 

 

4.1.2. Daya Serap Air 

Daya serap air dilakukan dengan mengukur berat mie basah sebelum dan setelah direbus. 

Daya serap air bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel dalam menyerap air 

secara maksimal (Faridah & Bambang Widjanarko, 2014). Berdasarkan hasil pengamatan 

pada Tabel 9. dapat dilihat bahwa sampel mie basah kontrol memiliki nilai daya serap air 

yang berbeda nyata dengan sampel mie bekatul labu kuning. Namun daya serap air 

sampel mie basah dengan substitusi tepung bekatul 5% dan 10% tidak saling berbeda 

nyata, sedangkan keduanya menunjukan hasil yang berbeda nyata terhadap sampel mie 

basah dengan substitusi tepung bekatul 15%. Daya serap air yang dihasilkan yaitu 

berkisar antara 54% – 72%, dimana semakin tinggi substitusi tepung bekatul maka nilai 

daya serap air pada sampel juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena bekatul 

mengandung serat yang memiliki kemampuan untuk menyerap air yang tinggi (Liandani 

& Zubaidah, 2015), sehingga pada saat perebusan mie basah dengan substitusi tepung 

bekatul menyebabkan air yang terserap lebih tinggi dibanding mie basah kontrol. Hal ini 

juga menunjukan bahwa daya serap air berkaitan dengan kadar serat. Dapat dilihat pada 

Tabel 15., daya serap air memiliki hubungan korelasi dengan kadar serat pangan yang 

sangat kuat, dengan nilai korelasi sebesar 0,900** yang menunjukan bahwa hubungan 

tersebut berbanding lurus, dimana semakin tinggi kadar serat pangan pada sampel mie 

basah maka daya serap airnya juga semakin meningkat.  

 

Labu kuning merupakan salah satu bahan pangan yang tinggi akan kandungan 

karbohidrat dan serat, namun kandungan karbohidrat yang tinggi pada labu kuning yaitu 

dalam bentuk gula (Respati, 2010). Berdasarkan teori tersebut, maka penambahan pasta 

labu kuning dapat memberikan pengaruh terhadap daya serap air pada mie basah bekatul 

labu kuning bila dibandingkan dengan mie basah kontrol karena berkaitan dengan 

kandungan serat dari labu yang relatif tinggi. Akan tetapi, antar sampel mie basah bekatul 

labu kuning sendiri, penambahan pasta labu kuning tidak memberikan pengaruh terhadap 

karakteristik daya serap airnya karena proporsi pasta labu kuning yang ditambahkan yaitu 

sama (20 gram), seperti yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa daya serap 

air dipengaruhi juga oleh karbohidrat berupa amilosa. Labu kuning memiliki kandungan 

karbohidrat yang relatif tinggi yaitu 10,0 gr/100 g bahan segar (Panganku.org, 2018a), 

namun kandungan karbohidrat yang tinggi dari karbohidrat tersebut berupa kandungan 
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gula, bukan kandungan amilosa, sehingga karbohidrat dari labu kuning tidak berpengaruh 

terhadap daya serap air mie basah. Dari penelitian Duniaji, Nurhasanah, & Yusa (2008), 

juga menunjukan bahwa penambahan labu kuning tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kadar karbohidrat, sehingga dapat diartikan juga bahwa kadar karbohidrat 

dari labu kuning tidak memberikan pengaruh terhadap daya serap airnya. Maka dalam hal 

ini, tepung bekatul lebih memberikan pengaruh terhadap daya serap air mie basah karena 

adanya perbedaan proporsi substitusi tepung bekatul terhadap sampel mie basah labu 

kuning yang diuji.  

  

4.1.3. Warna 

Pengukuran warna pada sampel mie basah dilakukan dengan menggunakan alat 

Chromameter Cr-200, dengan sistem warna hunter L, a, b yang merupakan suatu 

pengukuran warna untuk makanan. Menurut Nugrahani (2014), sistem warna tersebut 

akan mengalami tahap pengalihan sinyal dengan menghantarkan sinyal warna ke otak 

dari reseptor cahaya pada retina dan saraf optik. Selama tahap pengalihan tersebut, akan 

menghasilkan tanggapan warna merah yang berbanding dengan warna hijau dan 

tanggapan warna kuning yang berbanding dengan warna biru. Tanggapan warna ini 

dilambangkan dengan nilai warna a, yaitu melambangkan dimensi warna merah – hijau 

dan nilai warna b, yaitu melambangkan dimensi kuning – biru. Pada dimensi warna nilai 

a, semakin positif nilai a, maka menunjukan bahwa warna sampel semakin berwarna 

merah, sedangkan semakin negatif nilai a maka menunjukan bahwa warna sampel 

semakin hijau. Begitu pula untuk dimensi warna nilai b, semakin positif nilai b maka 

menunjukan bahwa warna sampel semakin kuning, sedangkan semakin negatif nilai b, 

maka menunjukan bahwa warna sampel semakin biru. Selain kedua dimensi tersebut, 

terdapat pula dimensi tingkat kecerahan warna pada sampel yang dilambangkan dengan 

nilai L, dengan kisaran nilai antara 0 – 100, dimana apabila nilai semakin mendekati 0 

maka menunjukan bahwa warna sampel semakin hitam (gelap), dan bila nilai semakin 

mendekati 100 maka menunjukan bahwa warna sampel semakin putih (cerah). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 9., maka dapat dilihat bahwa hasil analisis warna 

L pada sampel mie basah kontrol, 1, dan 2 tidak saling berbeda nyata, namun ketiganya 

berbeda nyata dengan sampel mie basah 3. Sampel mie basah dengan nilai L tertinggi 
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adalah pada sampel kontrol (71,987), sedangkan nilai L terendah adalah pada sampel 3 

yaitu mie basah dengan substitusi tepung bekatul 15% dan penambahan pasta labu kuning 

20 gram (64,333). Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi substitusi tepung bekatul 

maka tingkat kecerahan mie basah semakin menurun atau warnanya semakin gelap, yang 

mana penurunan tingkat kecerahan warna tersebut terlihat berbeda nyata pada sampel mie 

basah 3 yaitu dengan substitusi tepung bekatul tertinggi (15%). Untuk nilai a pada sampel 

mie basah kontrol berbeda nyata dengan mie basah bekatul labu kuning, sedangkan pada 

mie basah 1 dan 2 tidak saling berbeda nyata, namun keduanya berbeda nyata dengan 

sampel mie basah 3, sedangkan untuk nilai b sampel mie basah kontrol berbeda nyata 

dengan sampel mie basah bekatul labu kuning, namun antar sampel mie basah bekatul 

labu kuning tidak saling berbeda nyata. Nilai a dan b, nilai tertinggi yaitu pada sampel 3 

(-0,180) dan (26,534) dan nilai terendah yaitu pada sampel kontrol (-3,347) dan (20,880). 

Dapat dilihat bahwa semakin tinggi substitusi tepung bekatul pada mie basah maka 

menghasilkan nilai a negatif yang semakin kecil, dan nilai b positif yang semakin besar. 

Menurut teori dalam Nugrahani (2014), yang sebelumnya telah dijelaskan, nilai a negatif 

menunjukan dimensi warna hijau dan b positif menunjukan dimensi warna kuning, 

sehingga pada sampel mie basah semakin tinggi substitusi tepung bekatul maka dimensi 

warna kehijauan dari sampel semakin menurun, dan dimensi warna kekuningan semakin 

meningkat. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa kisaran nilai warna a yaitu negatif 0 – 3, 

sedangkan kisaran nilai warna b yaitu positif 20 – 26. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

warna b lebih dominan dibandingkan nilai warna a. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi substitusi tepung bekatul maka menyebabkan warna sampel mie basah 

semakin kuning tua. Hal ini juga sesuai dengan gambar sampel mie basah yang dapat 

dilihat pada Gambar 6., yang mana mie basah kontrol memiliki warna kuning yang paling 

cerah / pucat, dan semakin tinggi substitusi tepung bekatul maka warna kuning dari mie 

basah semakin gelap / tua. Warna mie basah yang semakin kuning / coklat tua ini 

disebabkan karena warna dari tepung bekatul itu sendiri adalah kecoklatan, sedangkan 

warna dari tepung terigu yaitu putih yang dapat dilihat pada Gambar 2. Hal ini sesuai 

dengan teori dari Liandani & Zubaidah (2015), bahwa peningkatan substitusi tepung 

bekatul akan menghasilkan mie basah yang berwarna semakin gelap atau kuning 

kecoklatan. 
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Untuk penambahan pasta labu kuning sendiri tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap 

karakteristik warna dari mie basah dengan substitusi bekatul. Hal ini dikarenakan pada 

substitusi mie basah bekatul baik 5%, 10%, maupun 15%, diberikan penambahan total 

pasta labu kuning yang sama yaitu 20 gram. Namun bila dibandingkan dengan sampel 

mie basah kontrol, maka penambahan pasta labu kuning ini dapat berpengaruh pada 

warna dari mie basah. Hal ini sesuai dengan teori menurut Rahmi, Indriyani, & Surhaini, 

(2011), dimana penambahan labu kuning tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

tingkat kecerahan atau nilai L pada mie basah, tetapi memberikan pengaruh pada nilai a 

dan b, dimana labu kuning akan berkontribusi memberikan warna kuning pada mie basah 

akibat adanya kandungan karotenoid pada labu kuning.  

 

4.2. Analisis Kimia 

4.2.1. Analisis Proksimat 

4.2.1.1. Kadar Air 

Kadar air adalah persentasi banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan pangan. 

Penentuan nilai kadar air dapat dilakukan secara wet basis (berat bahan basah) dan dry 

basis (berat bahan kering). Besarnya nilai kadar air yang menggunakan metode wet basis 

yaitu maksimal 100%, sedangkan bila menggunakan metode dry basis maka hasilnya bisa 

lebih besar dari 100%. Umumnya, perhitungan kadar air dalam suatu bahan pangan 

ditentukan menggunakan metode wet basis yang menyatakan total kandungan air (gram) 

dalam 100 gram bahan pangan, sedangkan untuk metode dry basis, total kandungan air 

yang menguap akan dibandingkan dengan berat bahan pangan setelah pengeringan. 

Penentuan kadar air ini berperan dalam mutu dari produk yang dihasilkan karena 

kandungan air dalam makanan menentukan tingkat penerimaan, kesegaran, dan umur 

simpan, serta memberikan pengaruh terhadap kualitas makanan seperti kenampakan, 

tekstur, cita rasa dari makanan, sehingga kandungan air dalam makanan harus dipastikan 

memenuhi standar masing – masing produk pangan (Musfiroh, Indiyati, Muchtaridi, & 

Setiya, 2009). 

 

Dalam penelitian ini, penentuan kadar air dilakukan menggunakan metode wet basis 

(%bb). Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10., maka dapat dilihat bahwa antar 

sampel mie basah memiliki hasil yang saling berbeda nyata. Nilai kadar air sampel 
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berkisar dari 32% – 36%, dengan nilai kadar air tertinggi yaitu pada sampel mie basah 

yang menggunakan substitusi tepung bekatul 15% dan penambahan pasta labu kuning 

sebesar 20 gram yaitu sebesar 36,003%, sedangkan nilai kadar air terendah yaitu pada 

sampel mie basah kontrol yaitu sebesar 31,990%. Dapat dilihat bahwa, semakin tinggi 

substitusi tepung bekatul maka semakin tinggi pula nilai kadar airnya.  

 

Hasil kadar air sampel mie basah kontrol berbeda nyata dengan mie basah bekatul labu 

kuning karena pada mie basah kontrol hanya menggunakan penambahan air sebanyak 10 

ml, sedangkan pada mie basah bekatul tidak menggunakan penambahan air, namun 

penambahan air tersebut digantikan dengan penambahan 20 gram pasta labu kuning, yang 

mana labu kuning sendiri memiliki kandungan air yang tinggi, yaitu sebesar 86,6 g dalam 

100 gram bahan segar (Panganku.org, 2018a), sehingga apabila dibandingkan dengan 

kontrol maka penambahan pasta labu kuning pada mie basah ini menyebabkan kandungan 

air dari mie basah bekatul labu kuning lebih tinggi dibandingkan dengan mie basah 

kontrol. Penambahan pasta labu kuning akan menyumbangkan kandungan air ± 17 ml, 

yang artinya pada mie basah dengan penambahan labu kuning ini memiliki kandungan 

air yang lebih besar ± 7 ml bila dibandingkan dengan mie basah kontrol.  Selain itu, labu 

kuning juga memiliki kandungan serat tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya 

penyerapan air yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mie basah tanpa penambahan 

labu kuning. Untuk sampel mie basah bekatul 5%, 10%, dan 15% sendiri, penambahan 

pasta labu kuning tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai kadar airnya, dikarenakan 

proporsi pasta labu kuning yang ditambahkan totalnya sama yaitu 20 gram. Dengan 

begitu, peningkatan kadar air antar sampel mie basah bekatul labu kuning ini disebabkan 

oleh adanya peningkatan substitusi bekatul.  

 

Peningkatan nilai kadar air pada mie basah yang disebabkan oleh peningkatan substitusi 

tepung bekatul karena bekatul mengandung serat pangan yang memiliki sifat mampu 

menyerap air, sehingga apabila tepung bekatul yang ditambahkan semakin banyak, maka 

semakin banyak pula air yang terikat dalam adonan saat proses pengulenan (Liandani & 

Zubaidah, 2015). Hal ini didukung pula oleh Damayanthi & Listyorini (2006), bahwa 

meningkatnya kadar air mie basah yang disebabkan oleh peningkatan substitusi tepung 

bekatul berhubungan dengan daya serap air mie basah karena kandungan serat yang lebih 
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tinggi daripada tepung terigu. Selain itu, menurut Nugrahawati (2011), bekatul sendiri 

memiliki kadar air yang lebih tinggi dibanding tepung terigu, yaitu kadar air bekatul 

10,8%, sedangkan kadar air tepung terigu 9,8%, sehingga secara otomatis kandungan air 

mie basah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi tepung bekatul. 

Berdasarkan dari teori – teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kadar air berkaitan 

dengan daya serap air dan kadar serat pangan. Hal ini sesuai dengan hasil korelasi pada 

Tabel 15., dimana kadar air memiliki hubungan yang sangat kuat dan berbanding lurus 

dengan daya serap air dan kadar serat pangan, dengan nilai korelasinya yaitu (0,926**) 

dan (0,966**), yang artinya semakin meningkat daya serap air dan kadar serat pangan 

maka menyebabkan kadar air mie basah semakin meningkat pula. 

 

Menurut Badan Standarisasi Indonesia (1992), tentang syarat mutu mie basah 

berdasarkan SNI 01-2897-1992 yaitu persyaratan kadar air pada mie basah dari 

perhitungan wet basis (%b/b) yaitu 20% – 35%. Hasil nilai kadar air pada sampel mie 

basah yaitu berkisar 31% – 36%. Untuk mie basah kontrol, mie basah bekatul 5%, dan 

mie basah bekatul 10% telah memenuhi syarat mutu kadar air berdasarkan SNI 01-2897-

1992, sedangkan mie basah bekatul 15%, tidak memenuhi syarat mutu tersebut. Hal ini 

dikarenakan nilai kadar air mie basah bekatul 15% memiliki hasil lebih besar dari 35% 

yaitu (36,003%). Pentingnya syarat mutu kadar air dalam mie basah tersebut berkaitan 

dengan kualitas dan umur simpan dari mie basah. Apabila kadar air mie basah terlalu 

tinggi (atau >35%) maka dapat menyebabkan kualitas mie basah semakin menurun 

karena teksturnya yang akan semakin lembek dan menjadi tidak elastis atau mudah patah, 

serta menyebabkan penurunan umur simpan mie basah menjadi semakin cepat mengalami 

kerusakan. Begitu pula sebaliknya, bila kadar airnya terlalu rendah (atau <20%) maka 

akan menyebabkan mie basah menjadi keras, kaku, dan kering (Billina, Waluyo, & 

Suhandy, 2014). Untuk itu, dalam memperoleh formulasi mie basah yang terbaik, maka 

salah satunya harus memenuhi syarat mutu kadar air agar mie basah yang dihasilkan 

memiliki kualitas yang baik dan umur simpan yang sesuai dengan ketentuan, yaitu 

berkisar 1 – 2 hari (Kasmita, 2011). 
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4.2.1.2. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan metode yang dilakukan untuk menentukan kandungan komponen 

anorganik maupun kandungan mineral dalam suatu bahan pangan. Kadar abu juga 

berkaitan dengan kemurnian dan kebersihan produk pangan yang dibuat. Namun pada 

umumnya, kadar abu yang terhitung menggambarkan total mineral berupa zat anorganik 

yang berasal dari hasil pembakaran zat yang tidak dapat teruapkan (Damopolii, Assa, & 

Kandou, 2017). Mineral dalam suatu bahan pangan terdiri dari 2 macam, yaitu garam 

organik dan garam anorganik, dimana kandungan garam anorganik ini dapat berasal dari 

bahan maupun air yang digunakan (Nugrahawati, 2011). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa nilai kadar abu sampel 

mie basah yaitu berkisar 1,8% – 2,7%, dimana kadar abu tertinggi adalah pada mie basah 

dengan substitusi tepung bekatul 15% dengan penambahan 20 gram pasta labu kuning 

yaitu sebesar 2,734%, sedangkan kadar abu terendah adalah pada sampel mie basah 

kontrol yaitu sebesar 1,891%. Kadar abu pada sampel mie basah kontrol dengan sampel 

mie basah bekatul labu kuning menunjukan hasil yang saling berbeda nyata. Begitu pula 

untuk sampel mie basah bekatul 5% dengan bekatul 10% dan 15%, sedangkan untuk mie 

basah bekatul 10% dan 15% menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata, namun tetap 

terlihat bahwa kadar abunya mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi substitusi tepung bekatul pada mie basah, maka 

semakin meningkat pula kadar abunya. 

 

Peningkatan kadar abu pada sampel mie basah yang diikuti dengan peningkatan substitusi 

tepung bekatul  disebabkan oleh mineral atau kandungan abu yang terkandung dalam 

bekatul yang lebih tinggi dibandingkan dengan mineral pada tepung terigu, dimana kadar 

abu dari bekatul yaitu 8,72%, sedangkan kadar abu dari tepung terigu yaitu 0,57% 

(Nugrahawati, 2011). Hal ini didukung pula dalam penelitian dari Damayanthi & 

Listyorini (2006), bahwa kandungan mineral atau kadar abu yang meningkat dari suatu 

produk disebabkan oleh kandungan mineral yang tinggi dari bekatul. Kandungan mineral 

yang tinggi pada bekatul yaitu terdiri dari besi, seng, kalsium, mangan, tembaga, 

magnesium, kalium, dan fosfor, sedangkan tepung terigu hanya mengandung fosfor, besi, 

dan kalsium saja. 
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Peningkatan kadar abu pada sampel mie basah ini juga disebabkan oleh penambahan 

pasta labu kuning. Pada sampel mie basah kontrol tidak diberikan penambahan pasta labu 

kuning, sedangkan pada mie basah bekatul 5%, 10%, dan 15% diberikan penambahan 

pasta labu kuning sebanyak 20 gram. Maka dari hasil penelitian pada Tabel 10., 

menunjukan bahwa mie basah kontrol memiliki hasil kadar abu yang berbeda nyata 

dengan ketiga sampel mie basah bekatul labu kuning. Hal ini sesuai dengan penelitian 

dari Lestario, Susilowati, & Martono (2010), dimana labu kuning mengandung mineral 

yang cukup tinggi yaitu berupa fosfor 64 mg, kalsium 45 mg, dan besi 1,4 mg dalam 100 

gram bahan, sehingga dari teori tersebut, maka peningkatan kadar abu antara sampel mie 

basah kontrol dengan sampel mie basah bekatul labu kuning ini juga disebabkan oleh 

adanya penambahan pasta labu kuning, sedangkan untuk mie basah bekatul 5%, 10%, dan 

15%, penambahan pasta labu kuning tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kadar abunya, karena proporsi pasta labu kuning yang ditambahkan jumlahnya sama yaitu 

20 gram. 

 

Menurut Badan Standarisasi Indonesia (1992), tentang syarat mutu mie basah 

berdasarkan SNI 01-2897-1992, persyaratan kadar abu pada mie basah yaitu maksimal 

3%. Dapat dilihat pada Tabel 10., bahwa nilai kadar abu dari keempat sampel mie basah 

yaitu berkisar 1,8% – 2,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik sampel mie basah 

kontrol maupun sampel mie basah bekatul labu kuning, semuanya telah memenuhi syarat 

mutu sesuai dengan SNI 01-2897-1992, karena hasil kadar abunya tidak lebih dari 3%. 

 

4.2.1.3.Kadar Protein 

Protein merupakan salah satu zat makronutrien yang penting bagi tubuh karena berfungsi 

sebagai zat pengatur dan pembangun sel tubuh. Pengukuran kadar protein diuji 

menggunakan metode Kjeldahl. Dalam metode Kjeldahl ini memiliki kekurangan karena 

dalam pengukurannya mengukur kandungan protein berdasarkan total nitrogen (N) dalam 

bahan, sehingga terdapat pula zat atau senyawa lain yang tersusun atas nitrogen seperti 

pirimidina, vitamin, purina, dan kreatin juga akan ikut teranalisis. Namun, pengukuran 

kadar protein dengan metode ini masih tetap dianggap cukup teliti dalam menentukan 

kadar protein suatu bahan pangan (Rosaini, Rasyid, & Hagramida, 2015). 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa kadar protein antar 

sampel mie basah menunjukan hasil yang saling berbeda nyata, dengan nilai kadar protein 

terendah adalah pada sampel mie basah kontrol yaitu 4,996% dan kadar protein tertinggi 

yaitu pada sampel mie basah dengan substitusi bekatul 15% dengan penambahan 20 gram 

pasta labu kuning yaitu 6,796%. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya 

substitusi tepung bekatul, maka nilai kadar protein juga semakin meningkat. Hal ini sesuai 

dengan penelitian dari Liandani & Zubaidah (2015) dan Nugrahawati (2011), bahwa 

semakin banyak bekatul yang ditambahkan, maka akan meningkatkan kadar protein 

produk. Hal ini disebabkan karena bekatul mengandung protein yang lebih tinggi 

dibandingkan protein dalam tepung terigu, dimana kadar protein dari tepung terigu (hard 

flour) hanya berkisar 12% – 13% (Kasmita, 2011), sedangkan kadar protein pada bekatul 

yaitu berkisar 13,11% – 17,19% (Luthfianto et al., 2017). Didukung pula oleh Astawan 

& Febrinda (2010), dimana bekatul memiliki kandungan protein yang tinggi berupa asam 

amino essensial seperti histidin, triptofan, arginin, dan sistein.  

 

Untuk penambahan pasta labu kuning sendiri, tidak memberikan pengaruh yang besar 

terhadap peningkatan kadar protein sampel mie basah. Seperti pada penelitian dari 

Anggreni, Pranawa, & Triani (2008), yang mana dalam penelitian tersebut meskipun ada 

peningkatan jumlah penambahan labu kuning, namun peningkatan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein mie basah. Selain itu, untuk mie 

basah bekatul 5%, 10%, dan 15% sendiri, proporsi pasta labu kuning yang ditambahkan 

dalam pembuatannya sama yaitu 20 gram. Maka, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kadar protein sampel mie basah lebih dipengaruhi oleh peningkatan substitusi tepung 

bekatul. 

 

Menurut Badan Standarisasi Indonesia (1992), tentang syarat mutu mie basah 

berdasarkan SNI 01-2897-1992, persyaratan kadar protein dalam mie basah yaitu 

minimal 3%. Hasil penelitian dalam Tabel 10., menunjukan bahwa kadar protein sampel 

mie basah yaitu berkisar dari 4,9 – 6,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kadar 

protein dalam sampel mie basah telah memenuhi syarat dari SNI 01-2897-1992. Protein 

menjadi salah satu faktor penentu mutu yang penting pada mie basah, karena kandungan 

protein berupa gluten yang berasal dari tepung terigu berkaitan dengan karakteristik fisik 
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yaitu kekuatan dan elastisitas dari mie basah, sedangkan kandungan protein berupa asam 

amino esensial juga berperan penting dalam tubuh karena sebagian besar sel tersusun atas 

protein, sehingga protein berkontribusi terhadap berbagai reaksi metabolisme dalam 

tubuh (Rosaini et al., 2015)  

 

4.2.1.4. Kadar Lemak 

Penentuan kadar lemak terdiri dari dua (2) metode yaitu cara kering dan cara basah. 

Dalam penelitian ini, analisis kadar lemak ditentukan menggunakan metode Soxlet, yaitu 

merupakan metode analisis lemak dengan cara kering. Analisis ini menggunakan pelarut 

organik berupa n-heksana, sehingga terdapat komponen lain selain lemak yang juga ikut 

teranalisis, seperti karotenoid dan pigmen lainnya, sehingga analisis kadar lemak ini 

disebut dengan analisis kadar lemak kasar (crude fat) (Pargiyanti, 2019).  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa kadar lemak antar 

sampel mie basah menunjukan hasil yang saling berbeda nyata, dengan kisaran nilai kadar 

lemak sampel yaitu 4,9% – 7,9%. Nilai kadar lemak terendah yaitu pada sampel mie basah 

kontrol (4,992%) dan nilai kadar lemak tertinggi yaitu pada sampel mie basah 

menggunakan substitusi tepung bekatul 15% dengan penambahan pasta labu kuning 20 

gram (7,937%). Kadar lemak pada sampel mie basah menunjukan adanya peningkatan 

seiring dengan meningkatnya substitusi tepung bekatul. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

kadar lemak sampel mie basah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 

peningkatan jumlah tepung bekatul. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Nugrahawati 

(2011) dan Liandani & Zubaidah (2015), dimana semakin tinggi substitusi bekatul, maka 

semakin tinggi kandungan lemak dalam produk. Hal ini dikarenakan bekatul mengandung 

lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan lemak dalam tepung terigu. 

Kandungan lemak pada bekatul yaitu berkisar 2,52% – 5,05% (Luthfianto et al., 2017), 

sedangkan kadar lemak pada tepung terigu yaitu berkisar 1 – 3% (Fitasari, 2009). 

Kandungan lemak dari bekatul yaitu berupa asam lemak esensial yang bersifat tidak 

jenuh, sehingga baik untuk kesehatan terutama dalam menurunkan kadar kolestrol tubuh 

(Auliana, 2011). 
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Penambahan pasta labu kuning tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar 

lemak antara mie basah kontrol dengan mie basah bekatul labu kuning. Hal ini disebabkan 

karena kandungan lemak pada labu kuning sendiri sangat sedikit yaitu hanya 0,5g/100g 

labu kuning (Panganku.org, 2018a). Selain itu, antar mie basah bekatul labu kuning 

sendiri, jumlah pasta labu kuning yang ditambahkan sama yaitu 20 gram, sehingga 

penambahan pasta labu kuning tersebut tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan 

kadar lemak mie basah dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kadar lemak mie basah 

disebabkan oleh peningkatan substitusi tepung bekatul. 

 

4.2.1.5. Kadar Karbohidrat 

Analisis kadar karbohidrat ditentukan menggunakan metode carbohydrat by difference 

yang merupakan analisis karbohidrat dengan menggunakan metode perhitungan kasar 

dalam analisis proksimat. Dalam analisis ini tidak dilakukan prosedur pengujian namun 

menggunakan perhitungan nilai karbohidrat berdasarkan hasil pengurangan dari total 

100% komposisi bahan dikurangi dengan total % kadar air, abu, protein, dan lemak, yang 

mana hasil dari pengurangan tersebut dinyatakan sebagai besarnya kandungan 

karbohidrat suatu produk pangan (Soputan, Mamuaja, & Lolowang, 2016). 

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar karbohidrat pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa kadar 

karbohidrat antar sampel mie basah menunjukan hasil yang saling berbeda nyata, dengan 

kisaran nilai kadar karbohidrat yaitu 46,5 – 56,0%. Kadar karbohidrat terendah yaitu pada 

sampel mie basah menggunakan substitusi tepung bekatul 15% dan penambahan pasta 

labu kuning 20 gram (46,521%), sedangkan kadar karbohidrat tertinggi yaitu pada sampel 

mie basah kontrol (56,056%). Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi substitusi 

tepung bekatul, maka kandungan karbohidrat dalam mie basah semakin menurun. Hal ini 

telah sesuai dengan penelitian dari Nugrahawati (2011), bahwa semakin tinggi jumlah 

bekatul akan menyebabkan penurunan kandungan karbohidrat mie yang disebabkan oleh 

peningkatan nilai gizi lainnya (kadar air, abu, protein, dan lemak), sehingga secara 

otomatis bila kandungan nutrisi tersebut meningkat maka kandungan karbohidrat suatu 

produk pangan akan menurun. Apabila dilihat dari kandungan karbohidrat antara bekatul 

dan tepung terigu sendiri, menunjukan bahwa bekatul dan tepung terigu memiliki 

kandungan karbohidrat yang hampir setara yaitu pada bekatul berkisar 67,58% – 72,74% 
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(Luthfianto et al., 2017), sedangkan pada tepung terigu berkisar 67% – 70% (Fitasari, 

2009). Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan kadar 

karbohidrat mie basah, disebabkan karena peningkatan komponen nutrisi lainnya akibat 

peningkatan substitusi tepung bekatul. 

 

Penambahan pasta labu kuning seharusnya dapat memberikan pengaruh terhadap 

kandungan karbohidrat dari sampel mie basah bekatul labu kuning bila dibandingkan 

dengan mie basah kontrol. Hal ini dikarenakan labu kuning memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi, dan juga sering disebut sebagai salah satu bahan pangan yang 

kaya akan kandungan karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat (Anam & Handajani, 2010 

dan Respati, 2010). Kandungan karbohidrat dari labu kuning itu sendiri yaitu 10,0g/100g 

bahan (Panganku.org, 2018a). Namun dilihat dari Tabel 10., kandungan karbohidrat dari 

sampel mie basah bekatul labu kuning justru menunjukan kandungan karbohidrat yang 

lebih rendah dibandingkan mie basah kontrol. Hal ini disebabkan karena pengukuran 

karbohidrat ditentukan dari perhitungan carbohidrate by difference bukan berdasarkan 

suatu pengujian terhadap kandungan karbohidratnya secara langsung, yang mana secara 

otomatis kandungan karbohidrat ini akan mengalami penurunan bila terjadi peningkatan 

pada kandungan gizi lainnya, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada mie 

basah bekatul labu kuning terdapat peningkatan substitusi tepung bekatul yang 

menyebabkan peningkatan kandungan gizi berupa air, protein, lemak, dan abu, sehingga 

kandungan karbohidratnya menurun. Untuk antar sampel mie basah bekatul labu kuning 

sendiri, labu kuning tersebut tidak memberikan pengaruh karena total pasta labu kuning 

ditambahkan dalam jumlah yang sama yaitu 20 gram. 

 

4.2.1.6. Kadar Serat Pangan 

Pengukuran kadar serat pangan berdasarkan metode Van Soest terdiri dari 2 macam 

analisis yaitu analisis NDF (Neutral Detergent Fiber) dan ADF (Acid Detergent Fiber). 

Dalam penelitian ini, pengukuran kadar serat pangan dilakukan menggunakan analisis 

ADF (Acid Detergent Fiber) yaitu metode analisis serat pangan yang akan mendeteksi 

kandungan serat pangan dalam produk pangan berupa sebagian besar terdiri dari selulosa, 

lignin, dan hanya sebagian kecil hemiselulosa dan pektat, sehingga analisis kadar serat 
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pangan ADF ini hanya dianggap mendeteksi kadar serat pangan berupa selulosa dan 

lignin saja (Apriyantono et al., 1989). 

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar serat pangan pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa nilai 

kadar serat pangan antar sampel mie basah menunjukan hasil yang saling berbeda nyata, 

dengan kisaran nilai kadar serat pangan dalam sampel yaitu 0,4% – 1,5%. Kadar serat 

pangan terendah yaitu pada sampel mie basah kontrol (0,464%), dan kadar serat pangan 

tertinggi yaitu pada sampel mie basah yang menggunakan substitusi tepung bekatul 15% 

dan penambahan pasta labu kuning 20 gram (1,523%). Berdasarkan hasil tersebut, maka 

dapat dilihat bahwa semakin tinggi substitusi tepung bekatul, semakin tinggi pula kadar 

serat pangan dalam mie basah. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Nugrahawati (2011) 

dan Damayanthi & Listyorini (2006), yang mana semakin tinggi substitusi bekatul dalam 

suatu produk pangan, maka akan meningkatkan kandungan serat pangan dalam produk 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh kandungan serat dari bekatul yang lebih tinggi dibanding 

kandungan serat dalam tepung terigu, yaitu bekatul memiliki kandungan serat pangan 

total sebesar 17,89%, sedangkan tepung terigu memiliki kandungan serat pangan total 

hanya sebesar 5,63%. Menurut Astawan & Febrinda (2010), kandungan serat dalam 

bekatul yaitu berupa selulosa, hemiselulosa, lignin, pectin, arabinosilan, dan β-glukan, 

dimana dalam bekatul sendiri memiliki kandungan serat pangan berupa selulosa sebesar 

8,7% – 11,4%, dan hemiselulosa sebesar 9,6% – 12,8% (Nugrahawati, 2011). Akan tetapi, 

dalam penelitian ini pengukuran kadar serat pangan dilakukan menggunakan metode 

ADF sehingga hasil kadar serat pangan dalam mie basah menunjukan hasil yang tidak 

terlalu tinggi dikarenakan dalam metode ADF ini hanya mendeteksi selulosa dan lignin, 

sedangkan untuk hemiselulosa dan substansi pektat lainnya hanya sebagian kecil yang 

ikut terdeteksi. 

 

Penambahan pasta labu kuning pada sampel mie basah memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kadar serat pangannya. Hal ini ditunjukan dari peningkatan yang signifikan 

dari mie basah kontrol terhadap mie basah bekatul labu kuning. Dapat dilihat bahwa pada 

mie basah kontrol yang tidak diberikan penambahan pasta labu kuning, kadar serat 

pangannya yaitu 0,464%, dan pada mie basah dengan substitusi tepung bekatul 5% 

dengan penambahan pasta labu kuning 20 gram meningkat cukup tinggi menjadi 1,060%, 
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yang mana dapat dilihat bahwa pada mie basah yang telah ditambahkan dengan pasta labu 

kuning mengalami peningkatan kadar serat pangan mencapai 2 kali lipat dibanding mie 

basah sebelum ditambahkan dengan pasta labu kuning, sedangkan antar mie basah 

bekatul labu kuning sendiri jumlah pasta labu kuning yang ditambahkan sama yaitu 20 

gram, sehingga peningkatan kadar serat pangan antar mie basah bekatul labu kuning 

disebabkan oleh peningkatan substitusi bekatul. Hal ini sesuai dengan penelitian dari 

Dhiyas & Rustanti (2016) dan Manurung & Simanjuntak (2018), bahwa produk yang 

diberi penambahan labu kuning akan mengalami peningkatan kadar serat pangan, karena 

labu kuning sendiri juga memiliki kandungan serat pangan yang tinggi yaitu sebesar 

12,1%.  

 

Peningkatan kadar serat pangan dalam mie basah bekatul labu kuning, menunjukan 

bahwa adanya peningkatan nilai gizi dari mie basah, seperti yang telah diketahui bahwa 

sebagian besar zat gizi yang dominan dalam mie basah adalah berupa zat gizi 

makronutrien. Selain itu, berdasarkan Panganku.org (2018b), mie basah hanya 

mengandung serat sekitar 0,1g/100 gram. Untuk itu, penambahan bekatul dan labu kuning 

ini, dapat dikatakan mampu meningkatan nilai gizi dari mie basah berupa peningkatan 

kandungan serat pangan. Serat pangan dinilai sebagai zat gizi yang penting karena serat 

pangan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, antara lainnya yaitu mengontrol 

obesitas, mencegah diabetes, mencegah kanker kolon, mencegah kolestrol maupun 

gangguan jantung, dan juga melancarkan pencernaan (Santoso, 2011).  

 

4.2.2. Kadar Karotenoid dan Aktivitas Antioksidan 

Pengukuran kadar karotenoid ditujukan untuk mengetahui bahwa adanya kandungan 

karotenoid pada mie basah yang diberi dengan penambahan pasta labu kuning. Penentuan 

kadar karotenoid dapat dilakukan menggunakan pelarut organik seperti aseton, etil asetat, 

dan n-heksana. Dalam penelitian ini, jenis pelarut yang digunakan yaitu n-heksana, 

dimana pengukuran ini dilakukan berdasarkan metode dari PORIM (1995) dalam 

Manurung & Simanjuntak (2018). Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Wahyuni & 

Widjanarko (2014), bahwa penggunaan pelarut n-heksana membuat ekstraksi karotenoid 

lebih baik dibanding menggunakan pelarut aseton dan etil asetat, karena kepolaran dari 

n-heksana yang lebih mendekati kepolaran karotenoid daripada aseton dan etil asetat.  
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Kadar karotenoid berhubungan dengan aktivitas antioksidan, karena karotenoid 

merupakan salah satu jenis senyawa antioksidan. Pada sampel mie basah bekatul labu 

kuning juga dilakukan pengukuran aktivitas antioksidan karena selain karotenoid yang 

berasal dari labu kuning merupakan salah satu jenis senyawa antioksidan, adanya 

substitusi tepung bekatul juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan antioksidan 

dari mie basah. Hal ini dikarenakan bekatul sendiri juga termasuk jenis bahan pangan 

yang kaya akan antioksidan. Kandungan zat antioksidan dalam bekatul yaitu berupa 

tokoferol, tokotrienol, dan γ-oryzanol (Susanto, 2011).  

 

Pengukuran kadar karotenoid dan aktivitas antioksidan pada mie basah dilakukan 

sebelum dan sesudah proses perebusan. Hal ini dikarenakan baik karotenoid maupun 

antioksidan, relatif mudah mengalami oksidasi akibat adanya pemanasan sehingga 

berpotensi terjadi penurunan kadarnya. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 11., dapat 

dilihat bahwa kadar karotenoid sampel mie basah kontrol baik sebelum perebusan 

maupun sesudah perebusan yaitu 0 ppm, yang menandakan bahwa mie basah tanpa 

penambahan pasta labu kuning tidak mengandung karotenoid. Hal ini sesuai dengan 

komposisi gizi dalam 100 gram mie basah berdasarkan Panganku.org (2018), bahwa 

dalam 100 gram mie basah tercatat bahwa kandungan betakaroten maupun jenis vitamin 

lainnya yaitu 0. Kandungan betakaroten dalam mie basah 0 mcg, menunjukan bahwa mie 

basah pada umumnya memang tidak memiliki kandungan karotenoid. Hal ini dikarenakan 

betakaroten merupakan salah satu bagian dari senyawa karotenoid, dimana senyawa 

karotenoid sendiri terdiri dari 2 macam yaitu karoten (alfa-karoten, beta-karoten, dan 

likopen) dan xantofil. Senyawa karotenoid ini memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. 

Betakaroten berperan dalam aktivitas vitamin A yang baik bagi kesehatan mata, 

sedangkan senyawa karotenoid lainnya berperan sebagai zat antioksidan dalam menjaga 

integritas sel tubuh (Anam & Handajani, 2010).  

 

Pada sampel mie basah yang diberikan dengan penambahan pasta labu kuning, dapat 

dilihat bahwa kadar karotenoidnya mengalami peningkatan dari yang semula 0 menjadi 

0,800 – 0,859 ppm sebelum perebusan dan menurun menjadi 0,560 – 0,589 ppm setelah 

perebusan. Kadar karotenoid antar sampel mie basah baik sebelum perebusan maupun 

sesudah perebusan, masing – masing menunjukan hasil yang tidak saling berbeda nyata 
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karena jumlah pasta labu kuning yang ditambahkan pada mie basah bekatul 5%, 10%, 

maupun 15% totalnya sama yaitu 20 gram, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh 

juga tidak jauh berbeda antar sampel. Selain itu, hal ini juga menunjukan bahwa substitusi 

bekatul tidak memberikan pengaruh terhadap kadar karotenoid dalam mie basah bekatul 

labu kuning sebelum dan sesudah perebusan, karena peningkatan substitusi tepung 

bekatul tidak memberikan perubahan pada kadar karotenoid antar sampel, yang mana 

nilai karotenoid antar sampel 1, 2, dan 3 menunjukan hasil yang hampir sama satu sama 

lain, dengan selisih nilainya yaitu hanya berkisar 0,029 – 0,059 ppm.  

 

Penambahan 20 gram pasta labu kuning ini terbukti meningkatkan kadar karotenoid 

dalam mie basah, namun dapat dikatakan bahwa peningkatannya belum terlalu tinggi. 

Menurut Wahyuni & Widjanarko (2014), labu kuning sendiri mengandung karotenoid 

yang tinggi yaitu sebesar 160 mg/100g, sedangkan menurut penelitian dari Manurung & 

Simanjuntak (2018), dalam pasta labu kuning mengandung karotenoid sebesar 2,72 

mg/100g. Perbedaan ini dapat disebabkan karena perbedaan metode maupun perlakuan 

yang digunakan dalam pengukuran karotenoid, atau juga karena kadar karotenoid dalam 

labu kuning sendiri dipengaruhi oleh tingkat kematangan, letak geografis, varietas, 

maupun jenis perlakuan yang diberikan (Wahyuni & Widjanarko, 2014). Untuk itu, pada 

penelitian ini juga dilakukan pengukuran kadar karotenoid pada pasta labu kuning yang 

digunakan untuk pembuatan mie basah dengan menggunakan metode yang sama dengan 

pengukuran kadar karotenoid sampel mie basah dalam penelitian ini.  

 

Hasil pengukuran kadar karotenoid pada pasta labu kuning yaitu sebesar 4,462 ppm atau 

4,462 mg/kg. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kadar karotenoid labu 

kuning dalam bentuk pasta menunjukan hasil yang tidak terlalu tinggi, maka pada saat 

diolah dalam pembuatan mie basah, yang mana penambahannya hanya 20g (20% dari 

total 100% tepung), menghasilkan peningkatan kadar karotenoid yang relatif kecil. Selain 

itu, hasil pengukuran kadar karotenoid sampel mie basah sebelum direbus dan setelah 

direbus menunjukan hasil yang berbeda nyata atau dapat diartikan bahwa terjadi 

penurunan kadar karotenoid yang nyata pada sampel setelah perebusan. Nilai karotenoid 

mie basah setelah proses perebusan mengalami penurunan sebesar ± 0,2 ppm.  
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Kadar karotenoid sangat berkaitan dengan aktivitas antioksidan, karena karotenoid adalah 

salah satu jenis senyawa antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 11., 

aktivitas antioksidan antar sampel mie basah (kontrol, 1, 2, dan 3) sebelum perebusan 

maupun sesudah perebusan menunjukan hasil yang saling berbeda nyata. Aktivitas 

antioksidan terendah adalah pada sampel kontrol yaitu 4,609% sebelum perebusan dan 

menurun menjadi 2,856% sesudah perebusan, sedangkan aktivitas antioksidan tertinggi 

adalah pada sampel 3 yaitu 17,352% sebelum perebusan dan menurun menjadi 9,555% 

setelah perebusan. Senyawa antioksidan dalam mie basah ini, berasal dari bahan – bahan 

yang ditambahkan dalam pembuatannya. Labu kuning berkontribusi terhadap senyawa 

antioksidan berupa karotenoid yaitu dengan aktivitas antioksidannya sebesar 88,1% yang 

diperoleh dari hasil pengukuran aktivitas antioksidan pasta labu kuning di dalam 

penelitian ini, sedangkan bekatul berkontribusi terhadap antioksidan berupa tokoferol, 

tokotrienol, dan γ-oryzanol dengan aktivitas antioksidannya sebesar 43,44 – 58,69% 

bergantung dari varietas berasnya (Susanto, 2011). Selain itu, penambahan kuning telur 

dalam mie basah juga memberikan kontribusi terhadap kandungan antioksidan berupa 

vitamin C, vitamin E, dan selenium (Kosasih, 2017). 

 

Dari Tabel 11., dapat dilihat bahwa baik sampel mie basah sebelum perebusan maupun 

sesudah perebusan pada masing – masing perlakuan mengalami peningkatan aktivitas 

antioksidan seiring meningkatnya substitusi tepung bekatul, sehingga dapat diartikan 

bahwa peningkatan aktivitas antioksidan dalam mie basah ini disebabkan oleh adanya 

peningkatan substitusi tepung bekatul (5%, 10%, dan 15%). Semakin tinggi substitusi 

tepung bekatul, semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya. Untuk bahan lainnya tidak 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan antioksidan antar sampel mie basah karena 

jenis bahan lainnya ditambahkan dalam jumlah yang sama antar sampel. Untuk hasil 

pengujian pada aktivitas antioksidan dari mie basah dengan perlakuan sebelum perebusan 

dan sesudah perebusan menunjukan hasil yang berbeda nyata, yang dapat diartikan bahwa 

mie basah mengalami penurunan aktivitas antioksidan yang nyata setelah dilakukan 

proses perebusan, dengan persentase penurunan sebesar 39% hingga 55% atau hampir 

setengahnya.  
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Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa baik karotenoid maupun antioksidan, 

keduanya mengalami penurunan setelah dilakukan proses perebusan. Hal ini dapat 

disebabkan karena karotenoid memiliki ikatan ganda yang bersifat mudah mengalami 

oksidasi sehingga menyebabkan penurunan pada kadar karotenoidnya (Manurung & 

Simanjuntak, 2018). Hal ini didukung pula oleh Ranonto et al. (2015), bahwa karotenoid 

memiliki sifat ketidakjenuhan yang tinggi, sehingga mudah mengalami degradasi oleh 

proses oksidasi dan pemanasan yang menyebabkan penurunan kadar karotenoid dalam 

bahan. Menurut Kosasih (2017), senyawa antioksidan mudah mengalami kerusakan 

akibat proses oksidasi karena udara dan suhu pemanasan yang tinggi, sehingga proses 

pengolahan hingga perebusan mie basah dapat menurunkan aktivitas antioksidannya. 

Selain itu, didukung pula oleh Aisyah, Rasdiansyah, & Muhaimin (2014), bahwa proses 

pemasakan menyebabkan kandungan antioksidan menurun karena adanya degradasi 

kimia dan fisik. Senyawa antioksidan satu dan lainnya memiliki stabilitas yang berbeda 

– beda, seperti tokoferol tergolong tahan terhadap panas, namun mudah teroksidasi 

selama proses pengolahan, sedangkan karotenoid tergolong stabil pada pemanasan namun 

sangat sensitif terhadap proses oksidasi. Akan tetapi, belum dapat dibuktikan secara pasti 

bahwa penurunan kadar karotenoid dan aktivitas antioksidan ini, adalah akibat proses 

degradasi atau kerusakan karena proses perebusan.  

 

Proses pemasakan yang melibatkan pemanasan pasti akan menyebabkan perubahan nilai 

gizi pada suatu produk. Besarnya perubahan nilai gizi bergantung dari jenis bahan 

pangan, suhu, dan waktu pemasakan. Untuk proses perebusan sendiri, penurunan 

kandungan gizi ini dapat disebabkan karena banyak jenis zat gizi yang dapat terlarut 

dalam air (Suryani et al., 2018). Dalam hal ini, proses perebusan mie basah akan 

meningkatkan kandungan airnya, sehingga bila kadar gizi dalam mie basah dihitung 

secara wet basis, maka peningkatan kadar air dapat menyebabkan penurunan pada 

kandungan gizi lainnya, karena dihitung berdasarkan berat total dalam 100 gram. Selain 

itu untuk beberapa jenis zat gizi juga memiliki sifat yang dapat terlarut dalam air, 

sehingga belum dapat dipastikan bahwa penurunan zat gizi tersebut pasti diakibatkan oleh 

proses degradasi, karena dapat juga disebabkan karena keterlarutannya di dalam air.  
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Karotenoid dan antioksidan menjadi nilai gizi tambahan yang baik pada mie basah. 

Karotenoid memiliki manfaat dan peran yang baik bagi kesehatan, yaitu sebagai zat 

antikanker, anti-inflamasi, anti-bakteri, antioksidan, dan berbagai fungsi lainnya bagi 

kesehatan tubuh (Maleta et al., 2018), sedangkan zat antioksidan berfungsi dalam 

menangkal senyawa radikal bebas yang memiliki sifat sangat reaktif dan berbahaya bagi 

kesehatan tubuh dengan cara menghambat proses oksidasi (Najihudin et al., 2017). 

 

4.3. Analisis Sensori 

Analisis sensori ditujukan untuk menentukan tingkat kesukaan panelis terhadap produk 

mie basah bekatul labu kuning. Analisis sensori dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji hedonik ranking test untuk mengetahui produk mie basah dari yang 

paling tidak disukai hingga yang paling disukai, dimana produk mie basah yang paling 

disukai oleh panelis nantinya akan dipilih sebagai salah satu faktor dalam menentukan 

formulasi terbaik mie basah bekatul labu kuning. Hal ini sesuai dengan teori dari 

Tarwendah (2017), bahwa atribut sensoris menjadi salah satu faktor penting dalam 

menentukan formulasi produk, karena penilaian dari panelis akan menjadi penentu dalam 

mengetahui kualitas suatu produk pangan yang memenuhi ekspetasi atau harapan 

konsumen, terutama dalam segi cita rasa produk. Analisis sensori ini dapat dilakukan 

menggunakan uji hedonik ranking test, yaitu berupa pengujian secara sensori untuk 

mengetahui perbedaan kualitas dalam suatu produk yang sejenis dengan memberikan 

penilaian berupa skor terhadap parameter tertentu dengan memberikan tingkatan atau 

urutan nilai untuk menentukan produk yang terbaik. 

 

Berdasarkan hasil penelitian uji sensoris pada Tabel 12., terdapat 5 macam parameter 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis dalam menentukan formulasi 

terbaik mie basah bekatul labu kuning yaitu dari segi warna, aroma, rasa, tekstur, dan 

keseluruhan (overall). Faktor yang mempengaruhi perbedaan penilaian panelis pada 

sampel adalah tingkatan substitusi tepung bekatul (5%, 10%, dan 15%), sedangkan untuk 

penambahan pasta labu kuning sendiri tidak memberikan pengaruh karena jumlah pasta 

labu kuning yang ditambahkan dalam mie basah sama, yaitu 20 gram. Dapat dilihat bahwa 

hasil rata – rata nilai dari segi warna terbaik yaitu mie basah dengan bekatul 10% (2,267), 

dari segi aroma terbaik yaitu mie basah dengan bekatul 5% (2,300), dari segi rasa terbaik 
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yaitu mie basah dengan bekatul 10% (2,133), dari segi tekstur terbaik yaitu mie basah 

dengan bekatul 10% (2,067), dan dari segi keseluruhan yang terbaik yaitu mie basah 

dengan bekatul 5% (2,200). Berdasarkan penilaian tersebut, meski secara keseluruhan 

mie basah dengan bekatul 5% memperoleh penilaian tertinggi, namun penilaian tersebut 

memiliki selisih yang sangat sedikit pada mie basah dengan bekatul 10% yang rata – rata 

nilai overall-nya yaitu (2,167), sehingga penilaian secara overall tidak dapat dijadikan 

penentu dalam memilih formulasi terbaik dari segi sensoris. Selain itu, dapat dilihat 

bahwa mie basah dengan bekatul 10% unggul dalam 3 parameter (warna, rasa, dan 

tekstur), sedangkan mie basah dengan bekatul 5% unggul dalam 2 parameter (aroma dan 

overall). Untuk itu, diperlukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan formulasi terbaik 

mie basah bekatul labu kuning antara mie basah dengan substitusi bekatul 5% atau 10%, 

sedangkan untuk mie basah dengan substitusi bekatul 15% terlihat bahwa hasil penilaian 

skornya paling rendah atau dapat dikatakan paling tidak disukai oleh panelis.  

 

Penentuan formulasi terbaik ini dilakukan dengan membuat nilai skoring berdasarkan 

hasil rata – rata nilai dari uji sensori masing – masing parameter pada Tabel 12., yang 

dapat dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan jumlah nilai skoring dari hasil rata – rata setiap 

parameter pada Tabel 13., dapat dilihat bahwa jumlah skor tertinggi diperoleh pada 

sampel mie basah dengan bekatul 10% yaitu jumlah skornya 12. Dari hasil penilaian 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi terbaik mie basah bekatul labu kuning 

berdasarkan tingkat kesukaan dari panelis yang terpilih yaitu mie basah dengan 

menggunakan substitusi tepung bekatul 10% dengan penambahan pasta labu kuning 20 

gram. Penentuan hasil formulasi terbaik mie basah bekatul 10% tersebut, juga didukung 

oleh hasil dari pengukuran karakteristik fisikokimia yang menunjukan hasil terbaik 

dibandingkan perlakuan lainnya. 

 

4.4. Formulasi Terbaik 

Formulasi terbaik dipilih berdasarkan hasil penelitian keseluruhan dari parameter yang 

diuji baik secara fisikokimia maupun sensori. Hal ini sesuai dengan Liandani & Zubaidah 

(2015), bahwa untuk menentukan formulasi terbaik suatu produk ditentukan 

menggunakan metode Multiple Atribute berdasarkan parameter fisik, kimia, dan 

organoleptik. Hasil analisis kimia dan sensori dari mie basah bekatul labu kuning menjadi 
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faktor pertimbangan utama dalam menentukan formulasi terbaik karena harus sesuai 

dengan kriteria dari SNI mie basah (No. 01-2987-1992), sedangkan untuk analisis fisik 

tidak menjadi faktor pertimbangan utama, karena hasil dari analisis fisik ini hanya untuk 

melihat karakteristik fisik dari mie basah yang dihasilkan. Karakteristik fisik yang terpilih 

digunakan sebagai pendukung hasil dari penilaian secara sensori oleh panelis maupun 

hasil analisis secara kimiawi. Hasil analisis fisik ini dapat digunakan untuk menunjukan 

bahwa adanya hubungan antara hasil analisis fisik dengan hasil analisis kimia seperti yang 

dapat dilihat pada Tabel 16., yaitu terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat dari hasil 

tensile strength, daya serap air, dengan kadar air, protein, karbohirat, dan serat pangan 

mie basah. 

 

Menurut Setyani, Astuti, & Florentina (2017), karakteristik kimia dari mie basah yang 

dapat dikatakan sebagai formulasi terbaik sesuai dengan SNI mie basah apabila kadar 

abunya rendah (< 3%), kadar protein tinggi (>3%), dan kadar air berkisar antara (20 – 

35%). Berdasarkan teori tersebut dan dilihat dari hasil penelitian pada Tabel 10., maka 

mie basah dengan substitusi bekatul 15% dengan pasta labu kuning 20 gram tidak 

memenuhi syarat mutu SNI (No. 01-2987-1992) meliputi kadar air mie basah karena 

hasilnya yaitu 36% (>35%). Selain itu, dari hasil penilaian sensoris sampel tersebut 

mendapat skor terendah yang berarti paling tidak disukai oleh panelis, sehingga mie basah 

dengan substitusi tepung bekatul 15% dengan penambahan pasta labu kuning 20 gram, 

tidak dipilih sebagai formulasi terbaik mie basah bekatul labu kuning. 

 

Penentuan selanjutnya tersisa dari 2 jenis sampel mie basah yaitu antara mie basah dengan 

bekatul 5% atau 10%. Berdasarkan parameter sensori yang telah dijelaskan dalam 

pembahasan sebelumnya, mie basah bekatul labu kuning yang paling disukai dan menjadi 

formulasi terbaik yaitu pada sampel mie basah yang menggunakan substitusi tepung 

bekatul 10% dengan penambahan pasta labu kuning 20 gram, sedangkan berdasarkan 

parameter fisikokimia, baik mie basah dengan bekatul 5% maupun 10% telah memenuhi 

syarat SNI (No. 01-2987-1992).  

 

Dalam penelitian ini, penentuan formulasi terbaik mie basah bekatul labu kuning tidak 

hanya berdasarkan kesukaan konsumen, tetapi juga harus didukung dengan hasil 



67 

 

karakteristik fisikokimia yang terbaik, seperti adanya peningkatan nilai gizi mie basah 

dengan substitusi tepung bekatul dan penambahan pasta labu kuning yang paling 

maksimal dan memenuhi persyaratan, sehingga peningkatan nilai gizi yang tertinggi dan 

memenuhi syarat dari SNI mie basah yang akan dipilih sebagai formulasi terbaik mie 

basah berdasarkan karakteristik fisikokimia. Substitusi tepung bekatul dan penambahan 

pasta labu kuning berkontribusi dalam meningkatkan nilai gizi berupa peningkatan 

kandungan serat pangan dan aktivitas antioksidan dari mie basah, dimana labu kuning 

berkontribusi dalam meningkatkan senyawa antioksidan berupa peningkatan kandungan 

karotenoid. Selain serat pangan dan antioksidan, substitusi tepung bekatul ini juga 

berkontribusi terhadap peningkatan nilai gizi lainnya berupa peningkatan kadar protein 

berupa kandungan asam amino esensial, kadar abu berupa mineral, dan kadar lemak 

berupa asam lemak tidak jenuh berupa asam lemak esensial.  

 

Antara mie basah bekatul 5% dan 10% yang keduanya telah memenuhi syarat SNI mie 

basah (SNI (No. 01-2987-1992)). Nilai gizi yang peningkatannya lebih tinggi antar kedua 

sampel tersebut adalah mie basah bekatul 10%, maka mie basah bekatul 10% terpilih 

menjadi formulasi terbaik berdasarkan karakteristik fisikokimia. Hal ini sesuai dengan 

terpilihnya mie basah bekatul 10% sebagai formulasi terbaik dari penilaian sensori, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa baik dari segi sensori maupun dari karakteristik 

fisikokimia, mie basah dengan substitusi bekatul 10% dan penambahan 20 gram pasta 

labu kuning terpilih menjadi produk mie basah bekatul labu kuning dengan formulasi 

terbaik. Data karakteristik fisikokimia dan sensoris dari mie basah dengan substitusi 

tepung bekatul 10% dan penambahan 20 g pasta labu kuning yang terpilih sebagai 

formulasi terbaik berdasarkan hasil penilaian yang paling disukai oleh panelis dan telah 

sesuai dengan syarat mutu SNI mie basah (No. 01-2987-1992) dapat dilihat pada Tabel 

14., yang mana hasil penelitiannya, yaitu dengan nilai total skor analisis sensorinya 12 

dan kandungan fisikokimianya yaitu, tensile strength (0,035mPa), daya serap air (65%), 

dan warna L (68,2), a (-1,5), b (26,1), kadar air (35%), abu (2,6%), protein (6,3%), lemak 

(6,8%), karbohidrat (49,3%), serat pangan (1,3%), karotenoid (0,8 ppm), dan aktivitas 

antioksidan (15,6%).


