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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Produk Mie Basah Beras Hitam Ekstrak Kayu Secang 

Berikut merupakan produk mie basah beras hitam ekstrak kayu secang dengan keempat 

formulasi yang ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

A      B 
 

 

 

 

 

 

 

  

 C  D 
 

Gambar 5. Mie Basah Beras Hitam Ekstrak Kayu Secang dengan Berbagai Formulasi 

Keterangan : 

A = Tepung Terigu : Tepung Beras Hitam : Ekstrak Kayu Secang (100 : 0 : 0) 

B = Tepung Terigu : Tepung Beras Hitam : Ekstrak Kayu Secang  (85 : 15 : 10) 

C = Tepung Terigu : Tepung Beras Hitam : Ekstrak Kayu Secang  (80 : 20 : 10) 

D = Tepung Terigu : Tepung Beras Hitam : Ekstrak Kayu Secang  (75 : 25 : 10) 

 

Berdasarkan Gambar 5. diketahui terdapat empat formulasi produk mie basah berbahan dasar 

tepung terigu, tepung beras hitam dan ekstrak kayu secang. Produk mie basah tersebut dibuat 
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menjadi empat formulasi dengan perbedaan konsentrasi. Dalam pembuatan mie basah 

tersebut didukung pula dengan bahan pendukung yakni telur, garam, air abu, CMC dan 

minyak goreng.  

 

3.1.1.  Analisis Warna   

Analisis warna mie basah beras hitam ekstrak kayu secang diukur dengan menggunakan 

chromameter yang terlihat dari nilai L*(lightness), a*(redness : green to red), b*(yellowness: 

yellow to blue) yang dilolah berdasarkan empat konsentrasi berbeda yang dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

 

Tabel 9.Analisis Warna 

 

Keterangan:  

 Sampel A  = mie basah dengan tepung beras hitam 0% 

 Sampel B  = mie basah dengan tepung beras hitam 15% 

 Sampel C  = mie basah dengan tepung beras hitam 20% 

 Sampel D = mie basah dengan tepung beras hitam 25% 

 Semua nilai merupakan mean ± SD dari hasil analisa sebanyak 6 kali ulangan. 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap parameter pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan one way anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai 

uji beda.  

 

Berdasarkan pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai nilai L*(lightness), a*(redness : green 

to red), b*(yellowness : blue to yellow) pada masing-masing sampel saling berbeda nyata 

antar konsentrasi. Nilai L*(lightness) tertinggi terdapat pada tepung beras hitam 0% yaitu 

72.458±1.02 dan yang paling rendah adalah tepung beras hitam 25% yaitu 45.54±1.16, yang 

menunjukkan bahwa semakin besar nilai L* maka semakin cerah warna mie basah yang 

dihasilkan, sebaliknya semakin kecil nilai L* maka semakin gelap warna mie basah yang 

dihasilkan. Sementara pada nilai a*(redness : green to red), nilai terbesar dimiliki oleh 

tepung beras hitam 25% yang memiliki nilai a* sebesar 1.85±0.35 dan nilai a* yang paling 

rendah dimiliki oleh tepung beras hitam 0% yaitu -3.35±0.28, yang menunjukkan bahwa nilai 

Sampel Perlakuan L* a* b* 

A Fisik 72.58±1.02 c -3.35±0.28 a 21.37±1.69 b 

B Fisik 51.93±2.58 c 0.57±0.18 a 0.62±0.50 b 

C Fisik 48.46±1.63 c 1.24±0.11 b -0.16±0.21 a 

D Fisik 45.64±1.16 c 1.85±0.35 b -0.32 ±0.30 a 
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a* positif menunjukkan warna mie basah kemerahan sedangkan nilai a* negatif menunjukkan 

warna mie basah kehijauan. Pada nilai b*(yellowness : yellow to blue), nilai tertinggi dimiliki 

oleh tepung beras hitam 0% yaitu 21.37±1.69 dan nilai b* terendah dimiliki oleh tepung beras 

hitam 25%, yakni sebesar -0.32 ±0.30 yang menunjukkan bahwa nilai b* bernilai positif 

menunjukkan mie basah berwarna kekuningan dan nilai b* bernilai negatif menunjukkan mie 

berwarna kebiruan. 

 

3.1.2. Analisis Tensile Strength dan Daya Serap Air 

Analisis tensile Strength dan daya serap air mie basah beras hitam kayu secang diukur dengan 

menggunakan alat Tekstur Analyzer untuk analisis tensile strength sementara daya serap air 

diukur secara manual dengan merebus mie basah, kemudian ditimbang dan dimasukkan 

rumus. Analisis tensile strength digunakan untuk mengukur daya putus mie dan analisis daya 

serap air digunakan untuk menilai seberapa banyak air yang mampu terserap dalam mie 

basah beras hitam ekstrak kayu secang. Tabel analisis tensile strength dan daya serap air mie 

basah beras hitam kayu secang dapat dilihat pada Tabel 10.  

 

Tabel 10.  Analisis Tensile Strength dan Daya Serap Air 

Sampel Tensile Strength (Mpa) Daya Serap air (%) 

A 0.07 ± 0.00a 48.00 ± 1.79a 

B 0.06 ± 0.00b 64.33 ± 4.63b 

C 0.04 ± 0.01c 68.33 ± 5.13c 

D 0.03 ± 0.00d 80.00 ± 2.83d 
 

Keterangan:  

 Sampel A  = mie basah dengan tepung beras hitam 0% 

 Sampel B  = mie basah dengan tepung beras hitam 15% 

 Sampel C  = mie basah dengan tepung beras hitam 20% 

 Sampel D = mie basah dengan tepung beras hitam 25% 

 Semua nilai merupakan mean ± SD dari hasil analisa sebanyak 6 kali ulangan 

 

Dapat diketahui bahwa ada beda nyata antar masing- masing bahan baku untuk tensile 

strength dan daya serap air. Persentase tensile strength tertinggi terdapat pada mie basah 

dengan bahan baku tepung beras hitam 0% yaitu sebesar 0.07± 0.00, kemudian diikuti tepung 

beras hitam 15% yaitu sebesar 0.06± 0.00, selanjutnya tepung beras hitam 20% yaitu sebesar 

0.04± 0.01 dan yang terendah adalah pada mie basah dengan tepung beras hitam 25% yaitu 

sebesar 0.03± 0.00, sehingga dapat dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat dari bahan baku 
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tepung beras hitam baik konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki nilai tensile 

Strength yang lebih rendah dibandingkan dengan mie basah yang tidak mengandung tepung 

beras hitam (0%). 

 

Persentase daya serap air tertinggi terdapat pada mie basah dengan bahan baku tepung beras 

hitam 25% yaitu sebesar 80.00 ± 2.83, kemudian diikuti tepung beras hitam 20% yaitu 

sebesar 68.33 ± 5.13, selanjutnya tepung beras hitam 15% yaitu sebesar 64.33 ± 4.63 dan 

yang terendah adalah pada mie basah dengan tepung beras hitam 0% yaitu sebesar 48.00 ± 

1.79, sehingga dapat dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung beras 

hitam baik konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki nilai daya serap air yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan mie basah yang tidak mengandung tepung beras hitam (0%). 

 

3.1.3. Analisis Proksimat Mie Basah Beras Hitam Kayu Secang 

Analisis proksimat mie basah beras hitam kayu secang terdiri dari kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar lemak, karbohidrat, dan kadar serat kasar yang diolah menjadi empat 

konsentrasi berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

 Tabel 11.  Analisis Proksimat Mie Basah Beras Hitam Kayu Secang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 Sampel A  = mie basah dengan tepung beras hitam 0% 

 Sampel B  = mie basah dengan tepung beras hitam 15% 

 Sampel C  = mie basah dengan tepung beras hitam 20% 

 Sampel D = mie basah dengan tepung beras hitam 25% 

 Semua nilai merupakan mean ± SD dari hasil analisa sebanyak 6 kali ulangan 

Kandungan 
Sampel 

A B C D 

Air (%) 31.65±0.14 

a 

33.04±0.30b 34.05 ±0.15 c 34.67±0.29 d 

Abu (%) 1.86±0.03 a 1.92±0.04 b 2.02 ±0.12c 2.32±0.07 d 

Protein (%) 6.56±0.24 d 5.82±0.08 c 5.20±0.08 b 4.71±0.13 a 

Lemak (%) 5.08±0.04 a 5.23±0.08 b 5.41±0.03 c 5.85±0.13 d 

Karbohidrat (%) 54.85±0.18d 54.00±0.29c 53.33±0.27 b 52.45±0.26 a 

Serat Pangan(%) 0.40±0.002a 0.95±0.05 b 1.19±0.01 c 1.41±0.07 d 
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 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap parameter pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan one way anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai 

uji beda.  

 

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa nilai kadar air yang paling tinggi dimiliki oleh mie 

basah berbahan tepung beras hitam 25% sebesar 34.67±0.29 dan yang paling rendah adalah 

mie basah berbahan tepung beras hitam 0% sebesar 31.65 ±0.14, sehingga dapat dinyatakan 

bahwa mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung beras hitam baik konsentrasi 15%, 

20% dan 25% rata- rata memiliki kandungan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

mie basah yang tidak mengandung tepung beras hitam (0%). Kemudian, pada kadar abu mie 

basah yang memiliki kadar abu tertinggi yaitu berbahan baku tepung beras hitam 25% 

sebesar 2,32 ± 0.07, sedangkan kadar abu terendah adalah mie basah dengan bahan baku 

tepung beras hitam 0% yaitu 1.86 ± 0.03, sehingga dapat dinyatakan bahwa mie basah yang 

terbuat dari bahan baku tepung beras hitam baik konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata 

memiliki kandungan kadar abu yang lebih tinggi dibandingkan dengan mie basah yang tidak 

mengandung tepung beras hitam (0%). 

 

Dilihat dari segi kandungan protein mie basah beras hitam ekstrak kayu secang, kadar protein 

yang paling tinggi yaitu mie basah berbahan baku tepung beras hitam 0% sebesar 6.56 ± 0.24 

dan kadar protein yang paling rendah adalah mie basah berbahan baku tepung beras hitam 

25% sebesar 4.71 ± 0.13, sehingga dapat dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat dari 

bahan baku tepung beras hitam baik konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki 

kandungan kadar protein yang lebih rendah dibandingkan dengan mie basah yang tidak 

mengandung tepung beras hitam (0%). Selanjutnya, untuk kadar lemak mie basah yang 

paling tinggi adalah dengan bahan baku tepung beras hitam 25% sebesar 5.85 ± 0.13 dan 

kadar lemak terendah dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung beras hitam 0% sebesar 

5.08 ± 0.04, sehingga dapat dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat dari bahan baku 

tepung beras hitam baik konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki kandungan kadar 

lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mie basah yang tidak mengandung tepung 

beras hitam (0%). 

 

Dilihat pula dari segi kandungan karbohidrat mie basah beras hitam ekstrak kayu secang, 

karbohidrat tertinggi dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung beras hitam 0% sebesar 

54.85 ± 0.18, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung beras 
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hitam 25% sebesar 52.45 ±0.26, sehingga dapat dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat 

dari bahan baku tepung beras hitam baik konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki 

kandungan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan mie basah yang tidak 

mengandung tepung beras hitam (0%). Kadar serat pangan tertinggi terdapat pada mie basah 

berbahan baku tepung beras hitam 25% yaitu sebesar 1.41 ± 0.07 dan yang terendah adalah 

mie basah berbahan baku tepung beras hitam 0% sebesar 0.40 ± 0.002, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung beras hitam baik 

konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki kandungan serat pangan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mie basah yang tidak mengandung tepung beras hitam (0%).  

 

3.1.4. Analisis Aktivitas Antioksidan 

Analisis aktivitas antioksidan mie basah beras hitam kayu secang diolah menjadi empat 

konsentrasi berbeda yakni 0%,15%,20% dan 25% yang dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Aktivitas Antioksidan  

Sampel Aktivitas Antioksidan (%) 

A 3,9 ± 0,13a 

B 28.42 ± 0,15b 

C 33.97 ± 0,54c 

D 39.20 ± 0,79d 
 

Keterangan:  

 Sampel A  = mie basah dengan tepung beras hitam 0% 

 Sampel B  = mie basah dengan tepung beras hitam 15% 

 Sampel C  = mie basah dengan tepung beras hitam 20% 

 Sampel D = mie basah dengan tepung beras hitam 25% 

 Semua nilai merupakan mean ± SD dari hasil analisa sebanyak 6 kali ulangan. 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap parameter pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan one way anova dengan menggunakan uji Duncan sebagai 

uji beda.  

 

Dapat diketahui bahwa ada beda nyata antar masing- masing bahan baku. Persentase aktivitas 

antioksidan tertinggi terdapat pada mie basah dengan bahan baku tepung beras hitam 25% 

yaitu sebesar 39.20 ± 0,79, kemudian diikuti tepung beras hitam 20% yaitu sebesar 33.97± 

0,54, selanjutnya tepung beras hitam 15% yaitu seb6esar 28.42 ± 0,15 dan yang terendah 

adalah pada mie basah dengan tepung beras hitam 0% yaitu sebesar 3,9 ± 0,13, sehingga 
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dapat dinyatakan bahwa mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung beras hitam baik 

konsentrasi 15%, 20% dan 25% rata- rata memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi   

 

3.2.Hedonic Ranking Test  

Hedonic ranking test untuk mie basah beras hitam kayu secang terdiri dari lima atribut yakni 

warna, tekstur, rasa, aroma dan overall. Hasil analisa sensori hedonic ranking test dari 

keempat konsentrasi berbeda dapat dilihat pada tabel 13.  

 

Tabel 13. Analisa Hedonic Ranking Test 

 

Keterangan:  

 Sampel A  = mie basah dengan tepung beras hitam 15% 

 Sampel B  = mie basah dengan tepung beras hitam 20% 

 Sampel C = mie basah dengan tepung beras hitam 25% 

 Semua nilai merupakan mean ± SD hasil uji ranking hedonik dari 30 panelis. 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap parameter tingkat 

kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji non parametric dengan menggunakan Kruskal Wallis dan 

MannWhitney sebagai uji beda. 

 Kriteria penilaian dalam analisis sensori ini menggunakan uji skoring. Rentangan skor kesukaan yang 

digunakan adalah 1-3 dengan penjelasan sebagai berikut : 

Tidak Suka : 1 

Kurang suka : 2 

Suka  : 3 

 Kuisiner dapat dilihat pada Lampiran 7.2.2. Kuisioner Hedonic Ranking Test 

  

Berdasarkan pada Tabel 13, dapat dilihat bahwa tidak ada beda nyata antara atribut tekstur, 

rasa, aroma dan overall pada setiap perlakuan. Pada atribut warna terdapat beda nyata antara 

mie basah dengan persentase tepung beras hitam 0% dan 20%, sementara pada persentase 

tepung beras hitam 20% dan 25% warna mie basah tidak beda nyata. Mie basah paling 

banyak diminati oleh para panelis adalah dengan kandungan tepung beras hitam 25%. 

  

Sampel Warna Tekstur Rasa Overall Aroma 

A 1,37 ± 0,72a 1,97 ± 0,67a 1,94 ± 0,83a 1,73 ± 0,83a 2,03 ± 0,89a 

B 2,23 ± 0,50b 2,04 ± 0,89a 2,01 ± 0,83a 2,10 ± 0,76a 1,77 ± 0,77a 

C 2,40 ± 0,81b 2,00 ± 0,91a 2,07 ± 0,83a 2,17 ± 0,83a 2,20 ± 0,76a 
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Penentuan formulasi mie basah tepung beras hitam ekstrak kayu secang yang terbaik 

dilakukan dengan menggunakan metode skoring dari hasil penelitian rata-rata analisa hedonic 

ranking test pada Tabel 13. Berikut merupakan nilai skoring untuk menentukan tingkat 

kesukaan panelis dalam menentukan mie basah tepung beras hitam ekstrak kayu secang yang 

paling disukai oleh panelis yang dapat dilihat pada Tabel 14.  

 

Tabel 14. Nilai Skoring Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Sampel Mie Basah Beras Hitam 

Ekstrak Kayu Secang  

 

Keterangan:  

 Sampel A  = mie basah dengan tepung beras hitam 15% dengan ekstrak kayu secang 10% 

Sampel B  = mie basah dengan tepung beras hitam 20% dengan ekstrak kayu secang 10% 

Sampel C  = mie basah dengan tepung beras hitam 25% dengan ekstrak kayu secang 10% 

 Skor 1 = tidak suka (skor terendah) 

Skor 2 = kurang suka 

Skor 3 = suka (skor tertinggi) 

 

Berdasarkan pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa nilai skoring pada tingkat kesukaan panelis 

terhadap sampel mie basah tepung beras hitam ekstrak kayu secang memberikan pandangan 

yang positif terhadap penerimaan panelis karena panelis sangat menyukai sampel C yakni 

mie basah dengan substitusi tepung beras hitam 25% dengan ekstrak kayu secang 10%.   

Sampel Warna Tekstur Rasa Overall Aroma Jumlah Skor 

A 1 1 1 1 2 6 

B 2 3 2 2 1 10 

C 3 2 3 3 3 14 


