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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu bentuk olahan pangan yang populer di Indonesia adalah mie. Konsumsi mie di 

Indonesia termasuk urutan kedua setelah Republik Rakyat China (RRC) (Puspitasari, 2014). 

Mie memiliki citarasa yang tinggi, mudah dan murah untuk dinikmati. Terdapat beberapa 

jenis mie yakni mie kering, mie segar, mie basah dan mie instan. Mie kering adalah mie yang 

mengalami proses pengeringan hingga memiliki kadar air sebesar 10%, sementara mie segar 

memiliki kadar air sebesar 35%. Mie basah adalah mie yang diolah dengan cara direbus dan 

memiliki kadar air hingga 52%, sementara mie instan merupakan mie segar yang melalui 

proses pengukusan dan penggorengan serta memiliki kadar air 5-8% (Budiarsih et al, 2010). 

Mie mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Kandungan terbesar dalam mie adalah 

karbohidrat, sehingga mie dapat digunakan sebagai alteratif pengganti nasi karena kandungan 

gizi antara mie dan nasi yang hampir sama. Kandungan karbohidrat pada mie matang sebesar 

25 gram per 100 gram bahan, sementara kandungan karbohidrat pada nasi sebesar 28 gram 

per 100 gram bahan (Badilangoe, 2012). 

 

Bahan baku utama dalam mengolah mie adalah tepung terigu, sehingga mengharuskan 

produsen mie mengimpor tepung terigu dari tahun ke tahun yang menyebabkan impor terigu 

semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena gandum sebagai bahan pembuat terigu 

tidak mampu tumbuh di wilayah Indonesia yang beriklim tropis (Utomo dan Rahmi, 2011). 

Kini, tepung terigu menjadi primadona yang mampu mengalahkan sumberdaya lokal di 

Indonesia yang menjadikan produsen industri tepung terigu sangat bergantung pada gandum 

impor tersebut. 

 

Mie basah mengandung karbohidrat, lemak, protein, kalsium dan zat besi. Kandungan 

karbohidrat dalam 100 gram mie basah sebesar 14 gram, lemak 3,3 gram dan protein 0,6 

gram. Kandungan air pada mie basah sebesar 80 mg dalam 100 gram mie basah. Kemudian, 

kandungan kalsium dalam 100 gram mie basah sebesar 13 mg dan zat besi 0,8 gram 

(Badilangoe, 2012). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat lebih 

dominan dalam mie, namun rendah akan vitamin dan mineral. Oleh sebab itu, berbagai upaya 

perlu dilakukan untuk merubah kandungan gizi pada mie basah dengan salah satu cara yakni 

mensubstitusi tepung terigu dengan bahan-bahan yang ketersediaannya melimpah di wilayah 
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Indonesia. Mengingat bahwa konsumsi mie adalah sebagai alternatif kedua sebagai pengganti 

nasi, sehingga menjadikan konsumsi mie yang terus meningkat maka perlu dilakukan upaya 

untuk menjadikan mie sebagai pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk kesehatan 

dengan cara mensubstitusi dan menambahkan bahan tertentu dalam proses pengolahan mie 

basah.  

 

Beras merupakan salah satu makanan pokok di wilayah Indonesia. Beras di Indonesia terkait 

dengan budaya, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Keeratan hubungan antara padi dengan 

manusia terkait kepercayaan berdasarkan hikayat Dewi Sri. Beras dapat dibedakan 

berdasarkan warnanya yakni beras putih, beras merah, beras hitam dan beras coklat. 

Umumnya beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalah beras putih. Beras yang 

berwarna diklaim memiliki kadungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Beras merah, 

hitam dan coklat tergolong sebagai beras yang tanpa dikuliti. Beras bewarna yang diklaim 

sebagai beras sehat tersebut justru hampir tidak diminati oleh sebagian besar masyarakat 

karena memiliki tekstur yang keras dan kasar dibandingkan dengan beras putih, dengan 

dilakukannya inovasi baru dan pengolahan yang berbeda mampu membuat beras berwarna ini 

dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu bentuk olahan beras hitam 

sederhana adalah dengan cara ditepungkan sebagai alternatif produk setengah jadi dengan 

umur simpan lebih lama, mudah dicampur, mudah dibentuk, diperkaya zat gizi dan lebih 

cepat dimasak sesuai kebutuhan era modern yang praktis.  

 

Beras hitam sendiri memiliki pigmen flavonoid yang mengandung antosianin yang tinggi 

sehingga mejadikan bulir beras tersebut berwarna hitam. Olahan tepung beras hitam ini akan 

mendorong munculnya produk olahan pangan yang lebih beragam sehingga menunjang 

diversifikasi konsumsi pangan. Namun, menurut penelitian Pramita (2014), untuk substitusi 

tepung beras hitam dengan tepung terigu yang diolah menjadi produk mie, hanya mampu 

mencapai persentase sebesar 30% dari total berat tepung terigu. Penggunaan persentase 

substitusi tepung beras hitam melebihi 30%, maka akan menghasilkan karakteristik mie yang 

lengket, mudah patah dan rapuh, tidak kenyal dan tidak elastis (Pramita, 2014). Beras hitam 

memiliki ciri mengkilap pada bulirnya dan berukuran lebih panjang serta lebih langsing. 

Selain itu, beras hitam mengandung serat, antosianin sebagai antioksidan, fitokimia aktif 

seperti tokoferol, tokotrienol, oryzanols, vitamin B kompleks dan senyawa fenolik (Mangiri 

et al, 2016). Beras hitam memiliki perikarp, aleuron dan endosperm dengan warna biru-ungu 

pekat yang menunjukkan adanya kandungan antosianin (Sa’adah et al, 2013). Li et al (2015), 
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juga menambahkan bahwa beras hitam menunjukkan tingginya antioksidan yang mempu 

menghambat radikal bebas. Antosianin utama dalam beras hitam adalah cyanidin-3-glucoside 

(C3G). Kandungan antosianin sebagai antioksidan sangat berguna untuk tubuh karena 

mampu mencegah resiko kanker. Antosianin sebagai antioksidan yang memiliki efek positif 

dan protektif terhadap peradangan, aterosklerosis, karsinoma dan diabetes. Beras hitam 

sebagai varietas lokal yang mengandung pigmen paling baik dibandingkan beras putih dan 

beras warna lainnya. Beras hitam memiliki indeks glikemik yang rendah dan baik untuk 

dikonsumsi oleh pasien yang sedang menderita penyakit jantung, diabetes, tekanan darah 

tinggi dan obesitas.  

 

Kandungan serat pangan dalam beras hitam sebesar 7,5% dan hemiselulosa sebesar 5,8%. 

Sementara pada beras putih mengandung 5,4% serat pangan dan 2,2 % hemiselulosa (Sa’adah 

et al, 2013). Khasiat lain yang terkandung dalam beras hitam yang memiliki manfaat lebih 

baik dibandingkan beras merah atau beras warna lainnya adalah meningkatkan daya tahan 

tubuh, mencegah kerusakan fungsi ginjal, mencegah kanker atau tumor, memperlambat 

penuaan, mencegah anemia, mengontrol kolesterol dan memperbaiki kerusakan sel hati 

(Mangiri et al, 2016). Li et al (2015), juga menambahkan bahwa radikal bebas berkontribusi 

terhadap penyakit kanker, aterosklerosis, malaria, dan penyakit neurodegeneratif. Rutin 

mengkonsumsi senyawa bioaktif seperti antioksidan mampu menghambat resiko penyakit 

kardiovaskular dan kanker (Li et al, 2015) 

 

Tanaman rempah dan obat mengandung senyawa fitokimia yang berperan penting dalam 

kesehatan yakni berperan dalam pencegahan penyakit denegratif, melindungi tubuh dari 

penyakit kronis dan menjaga kesehatan tubuh. Tanaman rempah dan obat tersebut salah 

satunya adalah kayu secang. Kayu secang sangat terkenal di Sulawesi yang digunakan 

sebagai minuman yakni teh secang. Manfaat kayu secang untuk kesehatan yakni untuk 

mengobati luka, batuk berdarah, berak berdarah, darah kotor, penawar racun, sipilis, 

menghentikan pendarahan, antidiare, pengobatan pasca persalinan (adanya tanin dan asam 

galat) dan sebagainya. Brazilin adalah senyawa pada kayu secang yang memiliki warna 

merah, sebagai antioksidan yang memiliki katekol dalam struktur kimianya. Brazilin 

memiliki manfaat dalam menjaga tubuh dari keracunan akibat radikal kimia. 
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1.2.Tinjauan Pustaka 

Konsumsi mie sebagai alternatif kedua sebagai pengganti nasi, sehingga menjadikan 

konsumsi mie yang terus meningkat maka perlu dilakukan upaya untuk menjadikan mie 

sebagai pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk kesehatan dengan cara 

mensubstitusi dan menambahkan bahan tertentu dalam proses pengolahan mie basah salah 

satunya beras hitam dan ekstrak kayu secang yang dapat diaplikasikan pada mie basah. Salah 

satu bentuk olahan beras hitam sederhana adalah dengan cara ditepungkan sebagai alternatif 

produk setengah jadi dengan umur simpan lebih lama, mudah dicampur, mudah dibentuk, 

diperkaya zat gizi dan lebih cepat dimasak sesuai kebutuhan era modern yang praktis 

(Pramita, 2014). 

 

1.2.1. Mie 

Penduduk China kuno menjadi salah satu bangsa pertama yang menhgasilkan mie. Dalam 

budaya China mie dianggap sebagai simbol umur panjang (Puspitasari, 2014). Sementara di 

Jepang, mie gandum (udon) disimbolkan sebagai seni dan digunakan untuk upacara minum 

teh Jepang. Kemudian mie masuk ke daerah Eropa dan Italia yang popular dengan kreasi 

pastanya. Hingga kini mie menjadi popular diseluruh negara, salah satunya Indonesia. Mie 

segar berevolusi menjadi mie instant yang diciptakan oleh Mamofuku Ando di Jepang dan 

dipasarkan pertama kali pada tahun 1958. Kini, setiap negara memiliki racikan mie yang 

berbeda terkait sejarah dan adaptasi lokal budaya. Terdapat 4 cara dalam pengolahan mie, 

yakni : 

1. Mie segar adalah jenis mie yang memiliki kandungan air sebesar 35%. Proses perebusan 

mie dilakukan setelah pencetakan adonan. Salah satu contoh makanan yang diolah 

menggunakan mie segar adalah mie ayam. 

2. Mie basah adalah jenis mie dengan kandungan air sebesar 52%. Hal tersebut disebabkan 

karena proses perebusan yang dilakukan setelah tahap pencetakan mie. Tepung terigu 

yang digunakan sebaiknya mengandung protein sebesar 9-13%. Mie basah dikenal 

dengan mie kuning. 

3. Mie instan adalah jenis mie dengan kandungan air sebesar 5-8% karena adanya proses 

pengeringan pada tahap akhir dan adanya proses gelatinisasi dalam produksi mie instan, 

sehingga mie instan dapat diolah dengan pematangan yang cukup singkat yakni 4 menit. 

Tepung terigu yang digunakan sebaiknya mengandung protein sebesar 8,5-12,5%. 
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4. Mie kering adalah jenis mie dengan kandungan air kurang dari 10%. Mie kering berasal 

dari mie segar yang kemudian dikeringan dengan menggunakan oven. (Budiarsih et al, 

2010).  

 

Pengolahan yang berbeda maka akan mempengaruhi umur simpan mie. Mie yang tanpa 

melalui proses pengeringan akan memiliki umur simpan yang relatif singkat yakni 1-2 hari, 

sementara untuk mie yang melalui proses pengeringan mampu bertahan lebih lama yakni 

hingga berbulan-bulan. Kemudian untuk mie basah yang telah matang tanpa adanya bahan 

pengawet memilki umur simpan yang lebih pendek yakni 26 jam pada suhu ruang (Puspasari, 

2007).  

 

1.2.1.1.Mie Basah 

Menurut SNI (1992), mie adalah produk pangan berbahan dasar terigu yang diolah tanpa 

adanya bahan pengawet dan bahan tambahan yang diizinkan dengan bentuk khas mie. Mie 

dapat digunakan sebagai alternatif pengganti nasi, karena adanya kandungan karbohidrat 

yang cukup tinggi. Mie basah sebaiknya diolah dengan menggunakan terigu berprotein 9-

13%. Mie basah memiliki kandungan air kurang lebih sebesar 52%. Nilai gizi mie basah 

dalam 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai gizi mie basah per 100 gram bahan 

Kandungan gizi Total 

Kalori 86 kal 

Protein 0,6 g 

Lemak  3,3 g 

Karbohidrat 14 g 

Kalsium 14 mg 

Fosfor 13 mg 

Besi 0,8 mg 

Vitamin A 0 

Vitamin C 0 

Vitamin B1 0 

Sumber : Departemen Kesehatan R.I, 1996 

 

Mie basah adalah mie yang popular di Indonesia, oleh sebab itu maka perlu adanya standar 

kualitas mutu untuk mie basah. Standar kualitas mutu mie basah diatur oleh Standar Nasional 

Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 01-2897-1992 yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Syarat Mutu Mie Basah menurut SNI 01-2897-1992 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan : 

1.1 Bau 

1.2 Rasa 

1.3 Warna 

-   

Normal 

Normal 

Normal 

2 Air % b/b 20-35 

3 Abu (dihitung berdasarkan 

bahan kering) 

% b/b Maks. 3 

4 Protein (N x 6.25) dihitung 

berdasarkan bahan kering) 

% b/b Min. 3 

5 Bahan tambahan pangan 

5.1 Boraks dan asam sorbat 

5.2 Pewarna 

5.3 Formalin 

 -  

Tidak boleh ada. Sesuai SNI-0222-

M dan Peraturan MenKes.  

No.722/MenKes/Per/IX/88  

6 Cemaran Mikroba 

6.1 Angka Lempeng Total 

6.2 E. coli 

6.3 Kapang 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks.   1.0 x 106 

Maks. 10 

Maks.   1.0 x 104 

7 Cemaran Logam: 

6.1 Timbal (Pb) 

6.2 Tembaga (Cu) 

6.3 Seng (Zn) 

6.4 Raksa (Hg)  

 mg/kg  

Maks.   1.0 

Maks. 10.0 

Maks. 40.0 

Maks.   0.05 

8 Arsen (As)  mg/kg  Maks.   0.05 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1992 

 

1.2.1.1.1. Metode Pengolahan Mie Basah 

Terdapat 5 tahap dalam proses pengolahan mie basah yakni diawali oleh tahap awal yakni 

proses pencampuran adonan, dilanjutkan tahap kedua yakni pembentukkan lembaran, 

kemudian masuk ke tahap ketiga yakni pencetakan lembaran yang berbentuk mie, selanjutnya 

perebusan dan penirisan.  

1. Pencampuran adonan 

Tahap pencampuran dilakukan agar bahan menyatu dan merata. Pencampuran tersebut 

bertujuan untuk menghidrasi tepung bersama dengan air untuk membentuk adonan yang rata 

dan membentuk jaringan glutein sehingga membentuk adonan yang elastis dan halus. Jumlah 

air yang ditambahkan, suhu adonan dan waktu pengadonan menjadi faktor penting dalam 

proses pencampuran adonan. Air yang ditambahkan berkisar 28-38% dari berat tepung. 

Ketika air yang ditambahkan kurang dari 28% maka adonan akan keras dan sulit untuk 

dibentuk, namun ketika air yang ditambahkan lebih dari 38% maka adonan yang terbentuk 

adalah basah dan lengket. Selain itu, waktu yang baik untuk pengadonan adalah 15-25 menit 
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dan suhu yang terbaik adalah 25-40oC. Adonan yang baik adalah adonan yang bersifat elastis, 

halus, tidak lengket, lunak, lembut dan mengembang secara normal (Nugrahani, 2005).  

2. Pembentukan Lembaran Adonan 

Setelah terbentuk adonan yang elastis, lembut dan lunak maka selanjutnya masuk ke tahap 

pembentukan lembaran adonan yang bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan 

membentuk lembaran. Faktor penting dalam pembentukan lembaran adonan adalah suhu dan 

jarak antara dua roll logam. Suhu yang digunakan sebaiknya tidak kurang dari 25oC karena 

akan membentuk lembaran adonan yang mudah robek, rapuh dan kasar. Lembaran yang 

diharapkan adalah lembaran dengan serat yang searah, sehingga menghasilkan mie yang 

elastis, kenyal dan halus. (Nugrahani, 2005).  

3. Pencetakan Lembaran menjadi Mie 

Lembaran adonan yang telah terbentuk dengan ukuran 1,2-2 mm, kemudian dicetak dalam 

mesin pencetak mie, untuk memotong mie dengan ukuran 1-3 mm dengan membentuk pita-

pita mie dan panjang tertentu (Nugrahani, 2005). 

4. Perebusan 

Setelah terbentuk untaian mie, selanjutnya masuk pada tahap perebusan. Perebusan ini 

membentuk mie menjadi kenyal karena adanya proses gelatinisasi pati dan koagulasi glutein. 

Gelatinisasi merupakan proses membengkaknya granula pati yang kemudian tidak mampu 

kembali ke bentuk semula. Proses gelatinisasi ini membentuk lapisan film pada mie sehingga 

membuat mie menjadi lebih lembut dan akan mempengaruhi daya dari rehidrasi mie 

(Nugrahani, 2005). Tingkat kematangan mie dapat dilihat dari pati yang tergelatinisasi. 

Ketika gelatinisasi terjadi tidak sempurna, maka mie akan bersifat rapuh. Dalam proses 

perebusan mie dilakukan pemberian minyak goreng. Minyak goreng sebagai pelumas mie 

untuk menghindari kelengketan antara mie satu dengan yang lainnya, selain itu dapat 

memberikan rasa dan membuat mie terlihat mengkilap (Nugrahani, 2005). 

5. Penirisan 

Penirisan sebagai tahap terakhir dalam pengolahan mie, yang bertujuan untuk menurunkan 

suhu pada mie dan membuat minyak akan semakin meresap dalam mie sehingga membentuk 

mie dengan tekstur yang kuat (Nugrahani, 2005) 

 

1.2.1.1.2. Bahan – Bahan Pembuatan Mie Basah 

Terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan mie basah. Bahan-bahan terebut 

memiliki fungsi masing-masing dalam membentuk karakteristik dan kualitas mie. Berikut 

merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie basah beserta fungsinya : 
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a. Tepung terigu 

Tepung terigu sebagai komponen terpenting dalam pengolahan mie. Tepung terigu berperan 

dalam pembentukan struktur dan pembentuk sifat kenyal glutein. Tepung terigu juga sebagai 

sumber karbohidrat dan sumber protein serta berperan pula sebagai pelarut garam (Puspasari, 

2007). Glutein adalah sumber protein utama yang terkandung dalam tepung terigu sebagai 

pembuatan mie. Gliadin dan glutenin dapat membentuk gluten. Gluten akan membentuk 

karakteristik mie yakni elastis yang tidak mudah putus. Kandungan protein dalam tepung 

terigu yang baik dalam pembuatan mie adalah sebesar 9-13%. Penggunaan tepung terigu 

dalam pembuatan mie basah sebaiknya menggunakan tepung terigu dengan protein yang 

tinggi, untuk memperoleh mie yang elastis, tidak mudah putus dan kenyal. Cakra kembar 

sebagai salah satu contoh merk penggunaan tepung terigu dalam pengolahan mie. Kandungan 

gizi pada tepung terigu ditunjukkan pada Tabel 3 dan syarat mutu tepung terigu yang 

ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Terigu Cakra Kembar dalam 100 gram 

Komposisi Kimia Kadar (%) 

Air 14,22 

Abu 0,62 

Protein 13,98 

Lemak 1 

Karbohidrat 74 

Seng  30 

Zat Besi  20 

Vitamin A  10 

Vitamin D3  10 

Vitamin B1 30 

Vitamin B2 40 

Vitamin B3 10 

Sumber: Astelia, 2016 
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Tabel 4. Syarat Mutu Tepung Terigu Berdasarkan SNI  01-3571-2009 

No. Jenis Uji Syarat 

1 Keadaan : Bentuk Serbuk 

                Bau Normal (terbebas dari bau 

asing) 

                Warna Putih khas terigu 

2 Benda asing Tidak boleh ada 

3 Serangga dan semua bentuk stadia dan potongan-

potongan yang tampak 

Tidak boleh ada 

4 Kehalusan lolos atakan 212 (mesh No. 70) (b/b) Min. 95 % 

5 Kadar air Maks. 14,5 % 

6 Kadar abu Maks. 0,70 % 

7  Protein Min. 7 % 

8 Keasaman Maks. 50 Mg KOH/100 g 

9 Falling number (atas dasar kadar air 14%) Min. 300 detik 

10 Besi (Fe) Min. 50 mg/kg 

11 Zinc (Zn) Min. 30 mg/kg 

12 Vitamin B1 (Thiamin) Min. 2,5 mg/kg 

13 Vitamin B2 (Riboflavin) Min. 4 mg/kg 

14 Asam folat Min. 2 mg/kg 

15 Cemaran logam: Timbal (Pb) Maks. 1,0 mg/kg 

                         Raksa (Hg) Maks. 0,05 mg/kg 

                         Cdmium (Cd) Maks. 0,1 mg/kg 

16 Cemaran arsen Maks. 0,50 mg/kg 

17 Cemaran mikroba : Angka lempeng total Maks. 1x106  Koloni/g 

 Eschericia coli Maks. 10 APM/g 

                        Kapang Maks. 1x104 Koloni/g 

 Bacillus cereus Maks. 1x104 Koloni/g 

Sumber: SNI 3571:2009 

 

b. Putih dan kuning telur 

Putih telur akan membentuk suatu lapisan pada permukaan mie. Lapisan yang tipis dan kuat 

akan terbentuk pada permukaan mie. Lapisan tersebut berfungsi untuk menghambat 

penyerapan minyak pada saat mie digoreng. Kuning telur mengandung lesitin yang berfungsi 

sebagai pengemulsi yang baik. Selain itu, kuning telur juga berfungsi sebagai pengembang 

adonan dan mempercepat rehidrasi air pada terigu. Disamping itu, kuning dan putih telur 

mampu meningkatkan kualitas gizi pada mie basah. Namun ketika penambahan putih dan 

kuning telur berlebihan maka akan menurunkan umur simpan mie basah. Air yang 

ditambahkan juga harus dibatasi ketika ditambahkan putih dan kuning telur dalam 

pengolahannya (Depangga, 2017).  
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c. Air 

Air berperan sebagai pelarut garam dan pembentuk sifat kenyal. Selain itu, air sebagai media 

reaksi antara gluten dan karbohidrat. Dengan adanya air, pati akan mengembang, sehingga 

terbentuk adonan yang kenyal. pH 6-9 merupakan pH yang baik bagi air dalam pengolahan 

mie, sehingga air mampu terabsorbsi dengan baik. Semakin banyak air yang terabsorbsi pada 

mie, maka akan membentuk mie manjadi tidak mudah patah (Depangga, 2017). Air yang 

ditambahkan sebaiknya sebanyak 28-38% dari berat tepung. Ketika air ditambahkan lebih 

dari 38% maka akan membentuk adonan yang lengket, namun ketika air yang ditambahkan 

kurang dari 28% maka akan membentuk adonan yang keras, mudah rapuh dan sulit dibentuk 

(Puspasari, 2007). 

d. Garam 

Garam berperan dalam meningkatkan rasa, membentuk tekstur mie menjadi kuat dan tidak 

mudah rapuh, meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie sehingga membentuk mie yang 

tidak mudah putus dan garam berperan pula dalam mengikat air. Selain itu, garam juga 

mencegah kelengketan mie dan pengembangan secara berlebihan, karena garam menghambat 

aktivitas enzim protease dan amilase (Depangga, 2017). Penggunaan garam sebaiknya 

sebesar 1-2% untuk mengurangi kelengketan dan pengembangan lembaran adonan 

(Puspasari, 2007).  

e. Air abu 

Air abu merupakan bahan tambahan pangan yang biasa ditambahkan pada saat pengolahan 

mie. Air abu memiliki warna dan bentuk menyerupai air biasa (Yulizar et al, 2014). Air abu 

mengandung Natrium karbonat (Na2CO3) dan mineral (Yulizar et al, 2014). Keberadaan air 

abu penting dalam pengolahan mie, namun ketika berlebihan penambahannya, maka akan 

merusak tekstur dan kualitas mie. Air abu berfungsi dalam mempercepat peningkatan gluten, 

meningkatkan kekenyalan mie, meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie sehingga 

membentuk kualitas mie yang tidak mudah rapuh dan tidak mudah patah. Air abu juga 

berperan dalam meningkatkan kehalusan tekstur mie (Respati, 2010). Natrium karbonat 

bereaksi dengan pati dan air yang mampu menghasilkan gas CO2. Reaksi tersebut mampu 

meningkatkan pengikatan pati yang membentuk rongga antar ruang granula pati, sehingga 

ketika perebusan mie, air yang terserap akan lebih banyak (Yulizar et al, 2014). Menurut 

kesehatan, natirum karbonat tidak memiliki efek kesehatan dan diperbolehkan ketika 

digunakan sebagai bahan tambahan karena kandungannya yang sedikit (Yulizar et al, 2014). 
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f. CMC 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) juga ditambahkan dalam mie sebagai pengembang dan 

pengenyal. Selain itu, CMC juga mampu membentuk tekstur mie menjadi lebih baik, 

memperbaiki ketahanan air dan mampu mempertahankan elastisitas dan fleksibiltas mie 

selama penyimpanan. Karakteristik CMC adalah mudah larut dalam air (higroskopis) dan 

mampu membentuk koloid. CMC yang ditambahkan dalam pengolahan mie basah sebesar 

0,5-1%. Ketika penggunaan CMC lebih dari 1%, maka akan menurunkan kualitas mie, 

tekstur mie menjadi keras dan sulit untuk dibentuk serta akan menurunkan pula rehidrasi mie 

(Respati, 2010). 

g. Minyak goreng 

Minyak goreng berperan pula dalam pengolahan mie. Minyak goreng akan mencegah 

kelengketan pita-pita mie antara satu dengan yang lainnya dan membentuk tekstur mie 

menjadi halus. Penambahan minyak goreng dilakukan pada saat pengolahan adonan dan pada 

saat perebusan untuk menghindari kelengketan mie (Respati, 2010). 

 

1.2.2. Beras Hitam 

Beras hitam merupakan beras yang ada di dunia selain beras putih, beras merah dan beras 

coklat. Beras hitam dapat diolah menjadi bahan pangan fungsional karena beras hitam 

memiliki satu atau lebih senyawa yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Beras hitam 

memiliki warna ungu gelap. Warna ungu tersebut menunjukkan adanya kandungan antosianin 

yang tinggi yang terletak pada bagian perikarp (Kereh et al, 2016). Beras hitam berwarna 

hitam ketika belum dimasak, namun ketika telah dimasak beras hitam memiliki warna ungu 

tua. Adanya warna gelap pada beras hitam dikarenakan adanya pigmen flavonoid yang 

mengandung antosianin sebagai antioksidan. Antosianin adalah pigmen yang memberikan 

warna merah gelap dan ungu. Antioksidan bermanfaat bagi kesehatan yang dapat mencegah 

resiko kanker, diabetes, penyakit jantung dan Alzheimer. Senyawa antioksidan dan 

antiinflamasi sangat berperan penting dalam kesehatan 

 

Perikarp, aleuron, dan endosperm adalah bagian dari beras hitam yang memiliki warna ungu 

pekat. Warna pekat tersebut menunjukkan adanya kandungan antosianin yang berperan 

sebagai antioksidan (Kereh et al, 2016). Kandungan serat pangan dalam beras hitam sebesar 

7,5% dan kandungan hemiselulosa pada beras hitam sebesar 5,8%. Sementara pada beras 

putih mengandung 5,4% serat pangan dan 2,2% hemiselulosa (Sa’adah et al, 2013). Berikut 

merupakan gambar dari beras hitam yang ditunjukkan pada Gambar 1. 



12 
 

 

 

Gambar 1. Beras Hitam 

 Sumber :  Kereh et al, 2016 

 

Klasifikasi tanaman beras hitam sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Bangsa : Poales (Glumiflorae) 

Famili : Poaceae (graminea) 

Marga : Oryza 

Spesies : Oryza sativa L.indica 

 

Beras hitam memiliki manfaat kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan beras merah atau 

beras warna lainnya. Manfaat beras hitam sebagai antioksidan yakni, mampu meningkatkan 

daya tahan tubuh sehingga tubuh mampu bertahan terdapat serangan penyakit, memperbaiki 

kerusakan sel khususnya hepatitis dan chirosis, mencegah gangguan fungsi ginjal, mencegah 

kanker/tumor, menghambat penuaan dini, mencegah anemia, dan membersihkan kolesterol 

dalam darah (Kereh et al, 2016). Berikut komposisi gizi beras hitam dengan beras lain yang 

ditunjukkan pada Tabel 5 

 

Tabel 5. Kandungan Beras Hitam dengan Beras Lain dalam 100 gram 

Jenis Beras Energi (kkal) Protein (g) Karbohidrat (g) Lemak (g) Serat (g) 

Beras Hitam 351 8 76,9 1,3  20,1 

Beras Putih 357 8,4 77,1 1,7 0,2 

Beras Merah 352 7,3 76,2 0,9 0,8 

Sumber: Artaty, 2015 
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Kandungan kimia dalam beras hitam jauh lebih tinggi daripada beras lainnya. Pigmen warna 

beras hitam jauh lebih baik karena bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan warna beras 

lainnya. Pigmen dalam beras hitam kaya akan flavonoid dan kandungannya lima kali lebih 

banyak dibandingkan beras putih yang sangat bermanfaat bagi kesehatan khususnya 

pencegahan pengerasan pembuluh nadi (Kereh et al, 2016). Li et al (2015), juga 

menambahkan bahwa beras hitam menunjukkan tingginya antosianin sebagai antioksidan 

yang mempu menghambat radikal bebas.  

 

Ekstrak beras hitam mampu menurunkan kadar kolesterol. Hal tersebut disebabkan karena 

adanya antioksidan yang berperan sebagai antiinflamasi. Dengan mengkonsumsi antioksidan, 

dapat mencegah beberapa penyakit seperti cardiovaskular, kanker, osteoporosis, dan penyakit 

denegratif lainnya. Flavonoid yang terkandung dalam  beras hitam sebagai pigmen antosianin 

yakni turunan polifenol yang memiliki kemampuan antioksidan, antikanker dan 

antiatherogenik (Kereh et al, 2016). Li et al (2015), juga menambahkan bahwa radikal bebas 

berkontribusi terhadap penyakit kanker, aterosklerosis, malaria, dan penyakit 

neurodegeneratif. Rutin mengkonsumsi senyawa bioaktif seperti antioksidan mampu 

menghambat resiko penyakit kardiovaskular dan kanker (Li et al, 2015). Antosianin memiliki 

ciri-ciri mudah larut dalam air dan sebagai suatu glikosida yang terbentuk dari gugus aglikon 

dan glikon (Hakim, 2013). Kandungan gizi yang terdapat dalam tepung beras hitam 

ditunjukkan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Kandungan Gizi Tepung Beras Hitam Varietas Organik per 100 gram  

Kandungan Gizi Kadar (%) 

Air 13,1121 

Abu  1,9859 

Protein 8,5103 

Lemak 3,4168 

Serat Kasar 5,2642 

Karbohidrat 67,7296 

Antosianin (ppm) 58,9041  

Sumber: Artaty, 2015 

 

1.2.3. Serat Pangan 

Serat pangan sebagai salah satu komponen penting dalam suatu makanan. Serat telah 

diketahui mempunyai banyak manfaat bagi tubuh terutama dalam mencegah berbagai 

penyakit (Santoso, 2011). Serat pangan biasanya terdapat dalam sayur, buah, biji-bijian, 
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serealia dan kacang-kacangan, bahan pangan tersebut tidak mampu dihidrolisis oleh enzim 

dalam pencernaan. 

 

Serat pangan dibagi menjadi dua tipe, yakni serat pangan larut atau soluble dietary fiber dan 

serat pangan tidak larut atau non soluble dietary fiber. Serat pangan larut memiliki fungsi 

yang baik bagi tubuh, yakni mencegah obesitas, mencegah diabetes, menurunkan penyakit 

jantung koroner dan mampu menurunkan kadar kolesterol yang mampu memberbaiki 

kenampakan lipid dalam darah. Serat pangan tidak larut juga memiliki fungsi yang baik bagi 

tubuh yakni mempermudah atau memperlancar pencernaan dengan meningkatkan kadar air 

dalam feses, sehingga tidak mengalami kontipasi. Selain itu, serat pangan tidak larut juga 

berperan dalam mencegah terjadiknya kanker kolon (Astawan dan Andi, 2010). Serat pangan 

larut terdiri dari pectin, musilase, dan gum. Sementara serat pangan tidak larut terdiri yaitu 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Nugrahawati, 2011) 

 

Kebutuhan serat pangan dalam tubuh dianjurkan sehari 30 gram/hari. Hal tersebut 

dikarenakan seerat pangan memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, diantaranya : 

1. Membantu pengontrolan berat badan atau mencegah obesitas 

Makanan yang mengandung serat lebih banyak akan dicerna lebih lama oleh lambung, 

sehingga akan terasa kenyang lebih lama karena serat akan mengikat air. Kemampuan 

menahan air dan membentuk cairan kental dilakukan oleh pektin dan beberapa 

hemiselulosa 

2. Mencegah penyakit diabetes 

Makanan dengan kandungan serat yang tinggi, maka serat akan mengikat karbohidrat 

sehingga akan menyebabkan menurunnya daya cerna karbohidrat. Serat pangan tersebut 

juga mampu mengikat dan menurunkan glukosa. Hal tersebut akan berdampak positif 

dalam menurunkan dan mengontrol peningkatan gula darah. 

3. Mencegah kanker kolon atau usus besar 

Mengkonsumsi serat pangan mampu mencegah terjadinya kanker kolon karena 

mempersingkat waktu makanan transit dalam usus. Kanker kolon biasanya terjadi ketika 

sel dalam usus besar kontak dengan senyawa karsiongen dalam waktu yang lama dan 

berkonsentrasi tinggi. Disamping itu, serat pangan juga berpengaruh dalam mencegah 

terbentuknya senyawa karsinogen. Serat pangan mampu mengikat air dan akan membuat 

senyawa karsinogen akan lebih rendah.  
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4. Mengurangi resiko kolesterol dan penyakit jantung 

Serat pangan mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, karena serat larut air 

mampu menahan dan mengikat lemak dalam usus halus, sehingga kadar kolesterol dalam 

darah mampu menurun hingga 5% atau lebih. Produk akhir dari kolesterol adalah garam 

empedu. Serat pangan mampu mengikat garam empedu tersebut dari kolesterol dan akan 

dikeluarkan bersama feses.  

5. Mencegah gangguan gastrointestinal 

Makanan yang kaya serat akan membuat sistem gastrointestinal berfungsi lebih baik dan 

lebih sehat, karena kemampuan serat pangan yang mampu mengikat air sehingga feses 

yang dikeluarkan akan lebih lunak dan lancar.  

(Santoso, 2011) 

 

Serat pangan larut biasanya digunakan untuk produk olahan makanan berupa sup, minuman 

dan puding. Sementara serat pangan tidak larut digunakan untuk produk olahan pangan 

berupa makanan padat (Hernawan dan Vita, 2016).  

 

1.2.4. Kayu Secang dan Aktivitas Antioksidan 

Tanaman secang memiliki ciri-ciri pohon kecil, berduri dan memiliki tinggi 5-10 meter. 

Batang dan cabang berudri pada tanaman secang ini memiliki warna coklat keunguan. 

Sementara warna ranting dan tunasnya berwarna coklat berbulu. Daunnya memiliki ciri 

bertumpu dan bersirip ganda serta memiliki panjang hingga 50 centimeter. Bunganya 

berwarna kuning dan berbuah polong (Holinesti, 2007). Bagian akarnya berserabut dan gelap 

warnanya. Berikut merupakan gambar kayu secang yang ditunjukkan pada Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kayu Secang 

Sumber : Holinesti, 2007 
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Berikut merupakan klasifikasi tanaman secang : 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Class : Dicotyledone 

Subclass : Aympetalae 

Ordo : Rosales 

Famili : Leguminoceae 

Genus : Caesalpinia 

Species : Caesalpinia sappan Linn 

 

Rebusan kayu secang akan menghasilkan pigmen warna merah. Secang biasanya digunakan 

untuk minum teh, pembuatan bir pletok bagi masyarakat betawi, untuk obat dan sebagainya. 

Komponen utama yang terkandung dalam kayu secang adalah brazilein, selain itu juga 

terdapat kandungan tanin, asam galat, resin, saponin, fitosterol, dan resorsin. Brazilein adalah 

kristal berawarna kuning yang dapat larut kedalam air menghasilkan warna merah kecoklatan 

yang dapat disebut dengan senyawa bazilein (Holinesti, 2007). Brazilein memiliki ciri-ciri 

yakni mudah larut dalam air, berwarna kuning dan dapat dikristalkan, serta berasa manis.  

 

Brazilein bermanfaat sebagai antiinflamasi, analgesik, antioksidan, antidiabetes, antimikroba, 

antiaterogenik, obat diare dan disentri serta sebagai jamu setelah persalinan. Kestabilan 

brazilein dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pH, suhu, pemanasan, sinar 

ultraviolet, oksidator dan reduktor serta adanya logam metal yang mampu menyebabkan 

degradasinya pigmen brazilin (Holinesti, 2007). Berikut merupakan sifat fisik dan kimia 

brazilein yang ditunjukkan pada tabel 7.  
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Tabel 7. Sifat Fisik dan Kimia Brazilein 

Parameter Karakteristik  

Kelarutan  Sedikit larut dalam air dingin 

Mudah larut dalam air panas 

Larut dalam alkohol dan eter 

Larut dalam larutan alkali dan hidroksi 

Titik leleh 150oC 

Rapat optik  122oC 

Suhu peruraian  >130oC 

Bau  Aromattik  

pH  4,5-5,5 

Warna  Kuning-merah 

Sumber : Holinesti, 2007 

 

Antioksidan adalah suatu senyawa kimia yang memiliki jumlah tertentu yang mampu 

menghambat kerusakan akibat adanya proses oksidasi. Peranan antioksidan dalam menangkal 

radikal bebas yakni, antioksidan akan bereaksi terlebih dahulu pada radikal bebas 

dibandingkan dengan molekul lain Hal tersebut dikarenakan antioksidan memiliki sifat yang 

mudah teroksidasi dibandingkan molekul lain. Oleh sebab itu, antioksidan akan bereaksi 

dengan radikal bebas yang akan membentuk suatu produk yang stabil.  

 

Radikal bebas merupakan molekul tidak stabil dan pada orbit terluarnya terdapat satu atom 

atau lebih elektron yang tidak memiliki pasangan, sehingga molekul tersebut menjadi tidak 

stabil dan radikal. Kestabilan dapat diperoleh dengan memperoleh elektron dari molekul lain 

dengan bebas, sehingga reaksi ini dapat disebut sebagai radikal bebas. Aktivitas radikal bebas 

akan membentuk reaksi yang berantai sehingga membuat radikal bebas semakin banyak. 

Protein, karbohidrat, lemak dan DNA akan dirusak oleh radikal bebas. Kerusakan tersebut 

dapat dicegah atau diatasi dengan adanya antioksidan (Hakim, 2013). Namun ketika seyawa 

radikal bebas berlebih di tubuh, maka tubuh memerlukan antioksidan tambahan untuk 

menetralkan radikal bebas yang terbentuk (Hakim, 2013). Antioksidan dapat berfungsi 

sebagai agen pereduksi yang mampu mendonorkan elektron yang dapat mengurangi 

terbentuknya protensi radikal bebas. 
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Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yakni antioksidan sintetik dan 

antioksidan alami. Antioksidan sintetik berasal dari sintesa reaksi kimia, sementara 

antioksidan alami berasa dari ekstraksi bahan alami (Pramita, 2008). Antioksidan alami 

dalam makanan dapat diperoleh ketika senyawa antioksidan tersebut sudah ada dalam 

komponen makanan atau antioksidan tersebut terbentuk selama proses pengolahan atau 

berasal dari antioksidan yang diisolasi dari bahan alami sebagai bahan tambahan pangan. 

Sumber antioksidan adalah biji-bijian, kacang-kacangan, buah, sayur, hati, unggas, tiram , 

ikan, daging dan susu (Pramita, 2008). 

 

Antioksidan dapat ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan bunga yang memiliki warna 

merah keunguan seperti raspberry, blueberry, strawberry, cherry, buah naga dan sebagainya. 

Beras merah dan kayu secang juga mengandung antioksidan yang tinggi (Holinesti, 2007). 

Antioksidan dipengaruhi oleh cahaya, aktivitas air, gula, dan adanya enzim oksidator dan 

reduktor (Holinesti, 2007). Selain itu, antioksidan juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin 

meningkatnya suhu, maka intensitas warnanya akan berkurang. Hal tersebut disebabkan 

karena tergradasinya senyawa antioksidan yang memutuskan ikatan glikosidik sehingga 

menyebabkan tidak stabilnya antosianidin dan mengubah senyawa antosianidin menjadi 

senyawa kalkon (Santoni et al,2013). 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung beras hitam yang 

dikombinasi ekstrak kayu secang terhadap karakteristik fisiko-kimia dan mengetahui tingkat 

kesukaan panelis terhadap produk mie basah. 


