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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.Karakteristik Fisik 

4.1.1. Analisis Warna 

Uji warna dapat diukur menggunakan alat Chromameter Cr-200 dengan mengukur nilai L*, 

a* dan b*. Nilai L* menunjukkan antara warna putih ke hitam, nilai a* menunjukkan antara 

warna merah ke hijau dan nilai b* menunjukkan warna kuning ke biru. Menurut hasil 

penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai L* tertinggi terdapat 

pada tepung beras hitam 0% dan yang paling rendah adalah tepung beras hitam 25%. 

Sementara nilai a*, nilai terbesar dimiliki oleh tepung  beras hitam 25% dan nilai a* yang 

paling rendah dimiliki oleh tepung beras hitam 0%. Pada nilai b*, nilai tertinggi dimiliki oleh 

tepung beras hitam 0% dan nilai b* terendah dimiliki oleh tepung beras hitam 25%.  

 

Mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung beras 0% menghasilkan warna mie yang  

yang lebih cerah dan mendekati kecerahan kontrol dibandingkan dengan mie basah 

yang  terbuat dari bahan baku tepung beras 25%. Ketika semakin besar nilai L* (lightness) 

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

(lightness) maka semakin gelap warna mie basah yang dihasilkan. Menurut hasil penelitian 

pada Tabel 9, menunjukkan bahwa seiring dengan semakin bertambahnya persentase tepung 

beras hitam, maka nilai L* (lightness) semakin menurun. Hal tersebut disebabkan karena 

pada tepung beras hitam terdapat pigmen flavonoid yang mengandung antosianin sebagai 

antioksidan yang memberikan warna merah gelap dan ungu. Semakin tinggi persentase 

tepung beras hitam yang ditambahkan dalam mie basah, maka semakin tinggi pula 

kandungan senyawa antosianin sehingga menunjukkan warna mie basah yang semakin gelap 

dan diikuti dengan nilai L* (lightness) yang semakin rendah (Kereh et al, 2016). 

 

Kemudian, nilai a*(redness : green to red) yang menunjukkan bahwa nilai a* positif 

menunjukkan warna mie basah kemerahan sedangkan nilai a* negatif menunjukkan warna 

mie basah kehijauan. Menurut hasil penelitian pada Tabel 9, menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya persentase tepung beras hitam, maka semakin meningkatnya nilai a* yang 

dihasilkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pigmen flavonoid yang mengandung 

antosianin sebagai antioksidan yang memberikan warna merah gelap dan ungu serta adanya 

kandungan brazilein dalam ekstrak kayu secang yang menghasilkan warna merah, sehingga 
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semakin banyak penambahan ekstrak kayu secang dan tepung beras hitam menunjukkan nilai 

a* yang semakin tinggi. 

 

Pada nilai b*(yellowness: yellow to blue) yang menunjukkan bahwa nilai b* bernilai positif 

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

berwarna kebiruan. Menurut hasil penelitian pada Tabel 9, menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya persentase tepung beras hitam, maka semakin menurunkan nilai b* yang 

dihasilkan. Hal tersebut disebabkan karena pada tepung beras hitam terdapat pigmen 

flavonoid yang mengandung antosianin sebagai antioksidan yang memberikan warna merah 

gelap dan ungu. Semakin tinggi persentase tepung beras hitam yang ditambahkan dalam mie 

basah, maka semakin tinggi pula kandungan senyawa antosianin sehingga menunjukkan 

warna mie basah yang semakin gelap dan berwarna kebiruan. Sementara, pada mie basah 

tanpa penambahan tepung beras hitam (0%), memiliki warne kekuningan. Warna kuning 

tersebut dihasilkan oleh pewarna alami kuning telur yang ditambahkan dalam proses 

pengolahan. Penambahan kuning telur dalam pembuatan mie selain berfungsi sebagai 

pengemlusi yang baik, pengembang adonan dan meningkatkan zat gizi, kuning telur juga 

berfungsi dalam memberikan warna, sehingga warna mie basah kontrol berwarna kuning 

yang ditunjukkan dengan adanya nilai b* yang tinggi dan bernilai positif.  

 

4.1.2. Tensile Strength 

Berdasarkan pada hasil penelitian pada Tabel 10, diketahui bahwa nilai tensile strength 

tertinggi pada perlakuan 0% tepung beras hitam  yaitu 0.0687 mPa dan yang terendah pada 

perlakuan 25% tepung beras hitam yaitu hanya 0.0251 mPa. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai tensile strength, maka untaian mie dapat dikatakan kenyal dan 

tidak mudah putus. Begitu pula sebaliknya, nilai tensile strength yang semakin rendah 

menunjukkan bahwa untaian mie tidak kenyal dan mudah putus. Semakin rendah persentase 

tepung beras hitam, maka tensile strength atau daya putus mie akan semakin meningkat dan 

tensile strength atau daya putus mie akan semakin menurun seiring dengan penambahan 

persentase tepung beras hitam. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Umri 

dkk (2017), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar tepung beras hitam  maka nilai 

tensile strength atau daya putus mie juga akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan ikatan 

peptida yang pendek sehingga tidak dibutuhkan energi yang besar untuk memutus ikatan 

tersebut. 
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Menurut teori Mulyadi et al (2014), bahwa rendahnya nilai tensile strength pada mie non 

terigu disebabkan karena strukturnya yang tidak kompak sehingga membuat mie mudah 

patah dan pati mudah terhidrolisa sehingga mengurangi kemampuan gelatinisasinya. Tensile 

strength merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas mie 

berdasarkan kekuatannya, apabila tensile strength yang rendah akan mengindikasikan mie 

sangat mudah putus, sehingga kualitasnya juga semakin rendah. 

 

Nilai tensile strength sangat berhubungan erat dengan dengan kandungan protein. Pada 

pembuatan mie basah dengan substitusi tepung terigu mengakibatkan kandungan protein 

gluten pada adonan mie basah berkurang karena penurunan jumlah tepung terigu yang 

digunakan (Ritthiruangdej et al, 2011). Kandungan protein memberikan pengaruh pada 

tekstur karena perlakuan panas dalam proses pengolahan mie menyebabkan protein 

mengalami denaturasi sehingga membuat mie menjadi rigid/kaku. Semakin rendah 

kandungan protein gluten pada mie basah menyebabkan mie yang dihasilkan lembek dan 

mudah patah. Semakin tinggi penambahan tepung beras hitam, maka nilai tensile strength 

semakin menurun. Hal ini didukung pula dengan penelitian Rosmeri dan Bella (2013) bahwa 

penambahan tepung non terigu dalam pembuatan mie, akan membuat mie tekstur mie rapuh 

dan mudah patah saat dimasak karena kandungan protein yang semakin menurun dan kadar 

amilosa dalam adonan semakin meningkat. Kadar protein yang rendah, membuat tekstur mie 

semakin lunak dan kandungan amilosa yang tinggi menyebabkan tidak mampunya adonan 

dalam menyerap air untuk membentuk struktur mie yang kuat.  

 

Gelatinisasi merupakan awal dari pembentukkan gel yang dimulai dari granula pati yang 

membengkak akibat proses pemanasan yang membuat granula pati menjadi menyerap air. 

Ketika mencapai awal suhu gelatinisasi, air akan mulai masuk ke granula pati dan 

menyebabkan rusaknnya ikatan double helix pada amilopektin dan ikatan hidrogen antar 

molekul dalam granula menjadi terputus. Hal tersebut menyebabkan pembengkakan dan 

pengembangan granula terjadi sangat cepat, sehingga membuat granula pecah yang 

berdampak pada struktur amilosa yang memendek dan menjadi larut air serta keluar dari 

granula. Struktur granula pun akan semakin terbuka dan semakin banyak air yang masuk ke 

dalam granula. Ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil gula dari molekul amilopektin dan 

sebagian amilosa akan terbentuk. Dalam molekul granula, molekul air yang sebelumnya 
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mampu bergerak bebas akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya amilosa yang 

keluar dari granula dan lapisan transparan akan terbentuk. Hal tersebut akan membuat 

viskositas semakin meningkat dan pasta pati akan semakin jernih (Ritthiruangdej et al, 2011). 

 

Menurut Respati, 2010 dengan penambahan Carboxy Methyl Cellulose (CMC) dalam mie 

dapat bermanfaat 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. Namun, penambahan CMC masih dapat 

dikatakan kurang mampu meningkatkan elastisitas dan fleksibiltas mie. Mie dengan 

penambahan CMC masih mudah patah saat rehidrasi, hanya saja sedikit lebih baik ketika 

dibandingkan dengan mie tanpa penambahan CMC. Hal ini disebabkan pula karena pada 

tepung beras hitam tidak terdapat glutein seperti pada tepung terigu, sehingga berpengaruh 

produk mie yang dihasilkan memiliki elastisitas yang rendah. Oleh sebab itu, ketika 

penambahan tepung beras hitam semakin tinggi, maka kandungan glutein dalam adonan juga 

semakin sedikit sehingga akan memperoleh produk mie yang mudah patah dan rapuh 

(Rosemeri dan Bella, 2013). Pengukuran persentase elongasi mie, baik menggunakan rheoner 

maupun texture analyzer, sulit untuk dilakukan karena mie yang telah terehidrasi mudah 

sekali putus saat akan diukur elastisitasnya (Merdiyanti, 2008) 

 

4.1.3.  Daya Serap Air 

Menurut hasil penelitian pada Tabel 10, nilai daya serap air terendah diperoleh pada 

persentase 0% yakni sebesar 48% dan nilai daya serap air tertinggi diperoleh pada persentase 

25% yakni sebesar 84%. Selama proses perebusan, mie basah memiliki daya serap air yang 

tinggi, yang berakibat pada pecahnya ikatan intermolekuler dan ikatan hidrogen akan 

berikatan dengan air sehingga akan membentuk tekstur mie yang padat dan elastis, sehingga 

selama perebusan, mie akan menyerap air lebih banyak. Selain itu, sifat mie basah juga 

higroskopis sehingga mampu menyerap air lebih banyak. Adanya proses pemanasan, akan 

terbentuk gelatinisasi pati, sehingga granua pati akan mengikat air dan membentuk mass yang 

elastis dan kohesif (Merdiyanti, 2008). 

 

Karbohidrat di dalam tepung beras hitam terdapat dua senyawa, yaitu amilosa dan 

amilopektin. Di dalam proses pembuatan mie, ditambahkan tepung terigu dengan maksud 
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agar sifat gel dari mie dapat bertahan cukup lama. Maka dengan adanya amilosa dan 

amilopektin yang terdapat dalam tepung beras hitam mampu meningkatkan DSA. 

 

Kemampuan penyerapan air yang semakin tinggi, menandakan bahwa mie bersifat kenyal 

dan tidak mudah putus (Rosemeri dan Bella, 2013). Hal ini disebabkan karena molekul pati 

tepung beras hitam memiliki jumlah gugus hidroksil yang lebih besar dibandingkan dalam 

molekul pati terigu, sehingga membuat mie menyerap air lebih besar. Selain itu, penurunan 

viskositas juga mampu mengubah air yang tidak mampu bergerak bebas dalam granula 

menjadi dapat bergerak bebas dan berada dalam butir-butir pati. Suhu gelatinisasi pati juga 

berpengaruh dalam penyerapan air, karena proses gelatinisasi yang sempurna akan membuat 

penyerapan air lebih maksimal (Auliah, 2012). Menurut Prabasini et al (2013), juga 

menambahkan bahwa air yang terserap dalam molekul menyebabkan pregelatinisasi yang 

mampu meningkatkan daya serap air karena ikatan hidrogen antar molekul pati terputus 

sehingga air mudah masuk ke dalam molekul pati.    

 

Gelatinisasi merupakan awal dari pembentukkan gel yang dimulai dari granula pati yang 

membengkak akibat proses pemanasan yang membuat granula pati menjadi menyerap air. 

Ketika mencapai awal suhu gelatinisasi, air akan mulai masuk ke granula pati dan 

menyebabkan rusaknnya ikatan double helix pada amilopektin dan ikatan hidrogen antar 

molekul dalam granula menjadi terputus. Hal tersebut menyebabkan pembengkakan dan 

pengembangan granula terjadi sangat cepat, sehingga membuat granula pecah yang 

berdampak pada struktur amilosa yang memendek dan menjadi larut air serta keluar dari 

granula. Struktur granula pun akan semakin terbuka dan semakin banyak air yang masuk ke 

dalam granula. Ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil gula dari molekul amilopektin dan 

sebagian amilosa akan terbentuk. Dalam molekul granula, molekul air yang sebelumnya 

mampu bergerak bebas akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya amilosa yang 

keluar dari granula dan lapisan transparan akan terbentuk. Hal tersebut akan membuat 

viskositas semakin meningkat dan pasta pati akan semakin jernih (Ritthiruangdej et al, 2011). 

 

Hernawan dan Vita (2016), juga menambahkan bahwa beras hitam termasuk golongan beras 

yang memiliki suhu gelatinisasi yang tinggi. Suhu gelatinisasi yang tinggi disebabkan oleh 

karakteristik sifat granula, komponen protein, lemak dan gula pada tepung. Waktu tempuh 

dalam mencapai suhu gelatinisasi pada beras adalah berkisar 30-45 menit. Beras yang 
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memiliki suhu gelatinisasi yang tinggi akan mampu menyerap air pada suhu yang tinggi. 

Beras hitam juga termasuk beras yang memiliki viskositas yang tinggi. Viskositas yang tinggi 

menunjukkan kemampuan granula pati dalam menyerap air juga lebih tinggi (Hernawan dan 

Vita, 2016).  

 

Daya serap air menunjukkan kemampuan mie untuk menyerap air secara maksimal selama 

proses pemasakan. Nilai daya serap air dihitung dari banyaknya air yang diserap per berat 

kering sampel. Daya serap air secara umum menggambarkan perubahan bentuk mie selama 

proses pemasakan. Semakin tinggi nilai daya serap air, menunjukkan semakin banyak air 

yang mampu diserap oleh mie dan membuat mie semakin mengembang. Menurut Merdiyanti, 

2008, mie yang ditambahkan CMC dalam proses pengolahannya ketika direhidrasi akan 

mengembangkan mie jauh lebih baik dibandingkan mie tanpa penambahan CMC dalam 

proses pengolahannya. Hal tersebut disebabkan karena CMC bermanfaat sebagai 

pengembang dan pengenyal mie. Selain itu CMC juga bermanfaat dalam meningkatkan 

ketahanan air (Respati, 2010). Merdiyanti (2008), juga menambahkan bahwa CMC terbukti 

lebih baik dalam meningkatkan daya serap air saat proses rehidrasi mie, serta menurunkan 

kekerasan dan kelengketan mie (Respati, 2010). 

 

4.2.Karakteristik Sensori  

4.2.1. Rasa 

Pada parameter rasa nilai rerata rasa paling tinggi adalah mie dengan perlakuan 25% tepung 

beras hitam yaitu 2,07 (suka) sedangkan nilai rerata paling rendah yaitu mie basah beras 

hitam dengan persentase 15% yaitu 1,94 (tidak suka). Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung beras hitam dengan tepung terigu tidak berpengaruh nyata terhadap 

nilai rerata rasa mie yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi tepung 

beras hitam menyebabkan kecenderungan meningkatnya kesukaan panelis terhadap rasa. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya komponen tepung beras hitam, telur dan garam yang 

mampu membuat mie basah menjadi lebih berasa. Telur mengandung protein sehingga 

mampu memberikan rasa gurih pada mie basah beras hitam ekstrak kayu secang. Begitu pula 

dengan garam yang bermanfaat dalam meningkatkan rasa pada mie basah. Semua perlakuan 

mulai dari 15% hingga 25%, menghasilkan rasa yang gurih sehingga tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap rasa mie basah substitusi tepung beras hitam ekstrak kayu 

secang. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan garam sebanyak 1 gram dan 
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telur sebanyak 50 gram dalam setiap perlakuan, sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan 

membuat panelis beranggapan bahwa rasa substitusi tepung beras hitam ekstrak kayu secang 

masing-masing perlakuan adalah sama. Rasa sebagai indikator rangsangan inderawi yang 

dapat dilakukan oleh pencecap lidah. Pada konsentrasi yang tinggi, lidah mampu dengan 

mudah mengenal rasa-rasa tersebut (Prahandoko, 2013).  

 

4.2.2. Aroma 

Aroma makanan menentukan kelezatan makanan tersebut. Aroma mempu memberikan 

rangsangan terhadap penerimaan konsumen terhadap suatu produk (Lubis et al, 2013). Pada 

parameter aroma nilai rerata rasa paling tinggi adalah mie basah tepung beras hitam dengan 

perlakuan 25% yaitu 2,20 (suka) sedangkan nilai rerata paling rendah yaitu mie basah beras 

hitam dengan perlakuan 20% tepung beras hitam yaitu 1,77 (tidak suka). Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa substitusi tepung beras hitam  dengan tepung terigu tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai rerata aroma mie basah tepung beras hitam yang dihasilkan. Perlakuan 

tidak memberikan pengaruh terhadap aroma mie basah substitusi tepung beras hitam. Hal ini 

diduga karena penggunaan substitusi tepung beras hitam hanya mencapai 25% sehingga 

membuat aroma tepung beras hitam yang relatif tidak tajam dan tidak begitu kuat tercium 

oleh panelis. Dalam pengolahan mie substitusi tepung beras hitam menggunakan bahan air 

abu sebanyak 1,25% yang dapat berpengaruh terhadap aroma mie yang dihasilkan. 

Penggunaan air abu 0,5% hingga 1% akan mengasilkan aroma mie basah yang mendekati 

netral, sehingga menghasilkan aroma yang sama pada setiap perlakuan (Prahandoko, 2013). 

Aroma merupakan rasa dan bau yang subyektif dan sulit untuk diukur, karena indera 

penciuman setiap orang berbeda. setiap orang memiliki sensitifitas dan kesukaannya masing-

masing. Meskipun bisa terdeteksi, namun setiap individu memiliki kesukaan yang berbeda-

beda (Prahandoko, 2013) 

  

4.2.3. Warna 

Menurut Prahandoko (2013), bahwa uji warna melibatkan indera penglihatan dan sebagai 

indikator penerimaan bahan pangan tersebut terhadap konsumen, karena suatu bahan pangan 

yang berkualitas seperti enak rasanya, bergizi dan bertekstur baik belum tentu akan diterima 

dan disukai oleh konsumen apabila warnanya tidak bagus dan tidak sedap dipandang.  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 
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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). Pada parameter warna nilai rerata rasa 

paling tinggi adalah mie basah tepung beras hitam dengan perlakuan 25% yaitu 2,40 (suka) 

sedangkan nilai rerata paling rendah yaitu mie basah beras hitam dengan perlakuan 15% 

tepung beras hitam yaitu 1,37 (tidak suka). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

substitusi tepung beras hitam dengan tepung terigu yang diaplikasikan pada mie basah tidak 

berpengaruh nyata terhadap nilai rerata warna mie basah pada persentase 20% dan 25%, 

sementara pada persentase 15% warna mie basah tepung beras hitam terdapat perbedaan 

nyata. Hal tersebut disebabkan karena warna yang dihasilkan mie basah dengan persentase 

tepung beras hitam yang semakin tinggi, akan menunjukkan warna mie basah yang semakin 

gelap. Warna mie basah yang semakin gelap tersebuut dikarenakan adanya pigmen flavonoid 

yang mengandung antosianin sebagai antioksidan yang memiliki warna merah gelap dan 

ungu. Sehingga, ketika penambahan tepung beras hitam semakin banyak, maka warna yang 

dihasilkan juga akan semakin gelap dan panelis lebih menyukai warna yang lebih gelap 

seperti pada persentase mie basah tepung beras hitam perlakuan 25%. 

 

4.2.4. Tekstur 

Menurut Prahandoko (2013), tesktur merupakan kenampakan luar dari suatu produk sehingga 

mampu diamati secara langsung oleh panelis. Pada analisis hedonic raking test, pada atribut 

tekstur tidak terdapat beda nyata antara mie basah dengan berbagai persentase tepung beras 

hitam. Mie basah paling banyak diminati oleh para panelis adalah dengan kandungan tepung 

beras hitam 25%. Hal ini disebabkan karena adanya substitusi antara tepung beras hitam 

dengan tepung terigu yang mampu menjadikan mie memiliki tekstur yang lebih baik karena 

adanya kandungan glutein dari tepung terigu sehingga kecenderungan panelis lebih menyukai 

(Mulyadi, 2014). Kemudian, penggunaan CMC juga berpengaruh terhadap tekstur.  

 

Tekstur juga erat kaitannya dengan tensile strength bahwa semakin tinggi nilai tensile 

strength, maka untaian mie dapat dikatakan kenyal dan tidak mudah putus. Begitu pula 

sebaliknya, nilai tensile strength yang semakin rendah menunjukkan bahwa untaian mie tidak 

kenyal dan mudah putus. Semakin rendah persentase tepung beras hitam, maka tensile 

strength atau daya putus mie akan semakin meningkat dan tensile strength atau daya putus 

mie akan semakin menurun seiring dengan penambahan persentase tepung beras hitam.  
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Nilai tensile strength sangat berhubungan erat dengan dengan kandungan protein. Pada 

pembuatan mie basah dengan substitusi tepung terigu mengakibatkan kandungan protein 

gluten pada adonan mie basah berkurang karena penurunan jumlah tepung terigu yang 

digunakan (Ritthiruangdej et al, 2011). Kandungan protein memberikan pengaruh pada 

tekstur karena perlakuan panas dalam proses pengolahan mie menyebabkan protein 

mengalami denaturasi sehingga membuat mie menjadi rigid/kaku. Semakin rendah 

kandungan protein gluten pada mie basah menyebabkan mie yang dihasilkan lembek dan 

mudah patah, sehingga semakin tinggi penambahan tepung beras hitam, maka nilai tensile 

strength semakin menurun. Hal ini didukung pula dengan penelitian Rosmeri dan Bella 

(2013), bahwa penambahan tepung non terigu dalam pembuatan mie, akan membuat mie 

tekstur mie rapuh dan mudah patah saat dimasak karena kandungan protein yang semakin 

menurun dan kadar amilosa dalam adonan semakin meningkat. Kadar protein yang rendah, 

membuat tekstur mie semakin lunak dan kandungan amilosa yang tinggi menyebabkan tidak 

mampunya adonan dalam menyerap air untuk membentuk struktur mie yang kuat.  

 

4.2.5. Overall 

Pada parameter overall nilai rerata rasa paling tinggi adalah mie dengan perlakuan 25% 

tepung beras hitam yaitu 2,17 (suka) sedangkan nilai rerata paling rendah yaitu mie basah 

tepung beras hitam dengan perlakuan 15% yaitu 1,73 (tidak suka). Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa substitusi tepung beras hitam dengan tepung terigu tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai rerata overall mie basah yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan karena 

dilihat dari beberapa atribut yang telah diuji dan rerata panelis menyukai mie basah tepung 

beras hitam 25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan tepung 

beras hitam, daya terima terhadap kesukaan secara overall cenderung semakin disukai oleh 

panelis. Penilaian kesukaan secara overall dipengaruhi oleh kenampakan rasa, aroma, warna, 

dan tekstur mie basah beras hitam ekstrak kayu secang, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

mie basah tepung beras hitam yang paling diminati dan paling disukai oleh panelis adalah 

mie basah tepung beras hitam dengan persentase 25%. Formulasi terbaik mie basah tepung 

beras hitam ekstrak kayu secang ditentukan pula berdasarkan tingkat kesukaan panelis yang 

dapat dilihat pada Tabel 15. Menurut Oktiarni et al (2012), bahwa nilai organoleptik yang 

semakin tinggi pada suatu bahan pangan, maka semakin berpeluang juga makanan tersebut 

diterima di masyarakat sebagai calon konsumen.  
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4.3.Karakteristik Kimia  

4.3.1. Kadar Air 

Kadar air mengindikasikan jumlah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang 

dinyatakan dalam persen. Kadar air juga merupakan satu karakteristik yang sangat penting 

pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, berpengaruh 

terhadapa citarasa pada bahan pangan, menentukan kesagaran, dan daya tahan bahan pangan 

tersebut (Palupi et al, 2007). Sedangkan aktivitas air atau water activity (aw) adalah jumlah 

air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Banyaknya aktivitas air 

dalam makanan ini akan sangat berpengaruh terhadap daya tahan atau umur simpan makanan. 

(Harahap, 2007) 

 

Aplikasi pengukuran kadar air menurut jurnal dari Kusnandar et al (2010), adalah untuk 

pendugaan umur simpan dari suatu produk pangan tertentu. Dikarenakan komponen air dalam 

suatu bahan menurut Lubis et al (2013), dapat mempengaruhi dari kualitas bahan pangan itu 

sendiri dan lama shelf life dari produk tersebut, karena dengan meningkatnya jumlah kadar air 

akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya laju kerusakan pada bahan pangan 

tersebut. Aplikasi lain menurut jurnal dari R, Chatarina et al (2013), adalah dalam analisa 

proksimat suatu bahan yang mengalami percobaan. Hal ini menurut R, Chatarina et al (2013), 

dilakukan karena kandungan air yang berada dalam suatu produk pangan akan mempengaruhi 

sifat fisik seperti kekenyalan, penampakan dan tekstur maupun kimia suatu produk pangan. 

Sehingga sangat penting dalam penentuan % kadar air untuk memprediksikan sifat fisik dan 

kimia yang dimiliki oleh suatu produk yang diteliti. 

 

Air dalam pengolahan mie basah berperan sebagai pelarut garam dan pembentuk sifat kenyal. 

Selain itu, air sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat. Dengan adanya air, pati 

akan memngembang, sehingga terbentuk adonan yang kenyal (Puspasari, 2007). Menurut 

teori Busono (2013), molekul-molekul amilosa dan amilopektin secara fisik hanya 

dipertahankan oleh adanya ikatan hidrogen yang lemah untuk mempertahankan struktur  

integritas  granula. Suhu  yang  semakin meningkat dan waktu pemanasan yang semakin lama 

menyebabkan ikatan tersebut  semakin  melemah  sehingga air semakin  mudah  terpenetrasi  

ke dalam granula. Air yang masuk ke dalam granula menyebabkan pembengkakan granula.    

Semakin lama pemanasan menyebabkan pengembangan yang lebih lanjut dan menyebabkan  

amilosa mulai terdifusi keluar granula. Amilosa yang keluar saat gelatinisasi akan berikatan 
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kembali satu sama  lain  menjadi  semacam  jaring,  sedangkan  amilopektin tetap berada di 

dalam granula.  

 

Menurut hasil penelitian pada Tabel 11, kadar air yang paling tinggi dimiliki oleh mie basah 

berbahan tepung beras hitam 25% dan yang paling rendah adalah mie basah berbahan tepung 

beras hitam 0%. Mie basah yang dibuat dari bahan baku tepung beras hitam baik dengan 

kandungan beras hitam 15%, 20% maupun 25% memiliki kadar air yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan 0% tepung beras hitam. Kadar air mie basah tepung beras hitam 25% 

masih tergolong memenuhi standar mie basah menurut SNI 01-2897-1992. Kadar air mie 

basah menurut SNI 01-2897-1992 yakni sebesar 20-35%. Sementara kadar air tertinggi dalam 

hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 11 adalah sebesar 34.67% yang dimiliki oleh mie 

basah tepung beras hitam 25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih memenuhi standar 

SNI. Dalam pembuatan mie basah tepung terigu umumnya dibuat dalam bentuk adonan semi 

basah dan kalis. Adonan semi basah dan kalis juga ditemui dalam proses pembuatan mie 

basah tepung beras hitam ekstrak kayu secang, hanya saja dalam adonan tersebut terbentuk 

suspensi kental karena adanya perlakuan penambahan tepung beras hitam yang berbeda-beda 

dan ekstrak kayu secang, sehingga membuat kadar air mie basah tepung beras hitam lebih 

tinggi dibandingan dengan mie basah tepung terigu biasa. Selain itu, sifat mie basah juga 

higroskopis sehingga mampu menyerap air lebih banyak. Adanya proses pemanasan, akan 

terbentuk gelatinisasi pati, sehingga granula pati akan mengikat air dan membentuk mass 

yang elastis dan kohesif (Merdiyanti, 2008). 

 

Mie basah dengan substitusi tepung beras hitam memiliki kadar air yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan mie basah tepung terigu 100%. Hal ini disebabkan karena molekul pati 

tepung beras hitam memiliki jumlah gugus hidroksil yang lebih besar dibandingkan dalam 

molekul pati terigu, sehingga membuat mie menyerap air lebih besar. Selain itu, penurunan 

viskositas juga mampu mengubah air yang tidak mampu bergerak bebas dalam granula 

menjadi dapat bergerak bebas dan berada dalam butir-butir pati. Suhu gelatinisasi pati juga 

berpengaruh dalam penyerapan air, karena proses gelatinisasi yang sempurna akan membuat 

penyerapan air lebih maksimal (Auliah, 2012). Hernawan dan Vita (2016), juga 

menambahkan bahwa beras hitam termasuk golongan beras yang memiliki suhu gelatinisasi 

yang tinggi. Suhu gelatinisasi yang tinggi disebabkan oleh karakteristik sifat granula, 

komponen protein, lemak dan gula pada tepung. Waktu tempuh dalam mencapai suhu 
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gelatinisasi pada beras adalah berkisar 30-45 menit. Beras yang memiliki suhu gelatinisasi 

yang tinggi akan mampu menyerap air pada suhu yang tinggi. Beras hitam juga termasuk 

beras yang memiliki viskositas yang tinggi. Viskositas yang tinggi menunjukkan kemampuan 

granula pati dalam menyerap air juga lebih tinggi (Hernawan dan Vita, 2016).  

 

Mie basah tepung beras hitam memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingan dengan mie 

basah tepung terigu biasa, hal ini akan menyebabkan umur simpan mie basah akan lebih 

pendek, karena dengan meningkatnya jumlah kadar air akan berpengaruh terhadap semakin 

meningkatnya laju kerusakan pada bahan pangan tersebut (Asmaranti, 2014). 

  

4.3.2. Kadar Abu 

Kadar abu dari suatu bahan pangan menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam 

bahan, kemurnian, dan kebersihan dari bahan tersebut (AOAC, 2005). Menurut hasil 

penelitian pada Tabel 11, kadar abu yang dihasilkan dari pengolahan mie basah tepung beras 

hitam dari berbagai persentase yang dikombinasi dengan ekstrak kayu secang masih dapat 

dikatakan tergolong sesuai dengan standar SNI 01-2897-1992. Standar kadar abu menurut 

SNI 01-2897-1992 adalah maksimal 3%. Kadar abu akan berpengaruh terhadap kenampakan 

mie (Rosemeri dan Bella, 2013). Mie basah yang memiliki kadar abu tertinggi yaitu berbahan 

baku tepung beras hitam 25% yakni sebesar 2.32%, sehingga masih dapat dikatakan bahwa 

masih memenuhi standar SNI 01-3571-2009. Sementara kadar abu terendah adalah mie basah 

dengan bahan baku tepung beras hitam 0%. Mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung 

beras hitam baik dengan kandungan beras hitam 15%, 20% maupun 25% memiliki kadar abu 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 0% tepung beras hitam.  

 

Kadar abu mie tepung beras hitam yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya 

persentase tepung beras hitam dipengaruhi juga oleh bahan-bahan yang telah digunakan 

(Asmaranti, 2014). Meningkatnya kadar abu, juga dipengaruhi oleh adanya komponen dalam 

ekstrak kayu secang. Kandungan zat pada kayu secang seperti brazilin, polifenol, flavonoid, 

saponin, tannin, dan minyak atsiri juga mampu meningkatkan kadar abu dalam mie basah. 

Palupi et al (2007), juga menambahkan bahwa kadar abu dalam bahan pangan dipengaruhi 

oleh keberadaaan bahan-bahan organik seperti mineral pada bahan itu sendiri maupun yang 

ditambahkan kedalam bahan tersebut. Peningkatan kadar abu menunjukkan bertambahnya 

kandungan mineral pada mie basah beras hitam ekstrak kayu secang yang mungkin diperoleh 
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dari bahan lain seperti air, garam dan air abu yang ditambahkan pada proses pengolahan 

(Merdiyanti, 2008). Dapat dilihat pula pada Tabel 3 dan Tabel 6, pada tepung terigu merk 

Cakra Kembar memiliki kadar abu yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung beras 

hitam varietas organik. Tepung terigu merk Cakra Kembar memiliki kadar abu sebesar 0,62% 

dan tepung beras hitam varietas organik memiliki kadar abu sebesar 1,98%. Hal tersebut akan 

berpengaruh pula dalam peningkatan kadar abu pada mie basah beras hitam ekstrak kayu 

secang. 

 

Menurut Prabasini et al (2013), kadar abu merupakan ukuran dari jumlah total mineral yang 

terdapat dalam bahan pangan. Dari teori di atas dapat diketahui bahwa kadar abu dipengaruhi 

oleh kandungan mineral total yang terdapat dalam suatu bahan pangan. Semakin tinggi kadar 

mineral, maka semakin tinggi pula kadar abu yang dihasilkan dari proses pengabuan bahan 

pangan tersebut. Selain itu menurut Harahap (2007), kadar abu digunakan sebagai parameter 

nilai gizi bahan makanan. Dari teori Harahap (2007), dapat diketahui bahwa selain berperan 

menjadi indikator jumlah mineral dalam bahan pangan, kadar abu juga dapat dijadikan 

sebagai parameter nilai gizi bahan makanan. Semakin tinggi kandungan gizi pada makanan 

tersebut, maka semakin tinggi pula kadar abunya. 

 

4.3.3. Kadar Protein  

Menurut Harahap (2007), penetapan jumlah protein dilakukan dengan cara menentukan 

kandungan nitrogen pada bahan pangan. Penentuan kadar nitrogen dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Kjeldahl, yaitu dengan mengukur kadar protein secara kasar (crude 

protein). Dasar perhitungan menurut Kjeldahl adalah penelitian dan penelitian yang 

menyatakan bahwa protein alamiah mengandung unsur N rata-rata 16% dan untuk senyawa 

protein tertentu telah diketahui kadar unsur nitrogennya.  

 

Protein adalah nutrisi yang penting dan juga memiliki sifat fungsional dalam pembuatan mie 

dari tepung. Oleh karena itu, kandungan protein dan kualitasnya merupakan karakteristik 

yang penting dari gandum. Ketika digiling, tepung dicampur dengan air untuk membuat 

adonan, kemudian protein terhidrasi dan terbentuk gluten, suatu substansi yang memiliki 

struktur kontinyu dan mempunyai sifat elastis dan tahan lama. Untuk keperluan pembuatan 

mie, sangat dibutuhkan gluten kuat dengan sifat dominan elastis ; tepung untuk pembuatan 

mie biasanya digiling dari gandum, atau campuran dari gandum – gandum, memiliki 
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kandungan protein tinggi merupakan kualitas yang baik. Ikatan – ikatan ini maka terbentuk 

senyawa – senyawa glikoprotein dan lipoprotein yang berperanan besar dalam penentuan 

sifat – sifat fisis aliran bahan (rheologis) misalnya pada sistem emulsi makanan atau adonan 

mie. Adanya pemanasan, protein dalam bahan makanan akan mengalami perubahan dan 

membentuk persenyawaan dengan bahan lain, misalnya antara asam amino hasil perubahan 

protein dengan gula – gula reduksi yang membentuk senyawa rasa dan aroma makanan. 

Perlakuan pemanasan dalam bahan makanan memang perlu dilakukan untuk mempersiapkan 

bahan sehingga sesuai dengan selera konsumen. Namun demikian, pemanasan yang 

berlebihan, atau perlakuan lain mungkin akan merusakkan protein apabila dipandang dalam 

sudut gizinya. 

 

Dalam pengolahan mie, diperlukan tepung dengan kadar protein yang tinggi karena protein 

ini akan berpengaruh terhadap tekstur dan kekenyalan mie. Dalam pembuatan mie basah, 

tepung yang baik digunakan adalah tepung yang memiliki kadar protein 9-13% (Rosemeri 

dan Bella, 2013). Gluten merupakan senyawa yang terkandung dalam tepung terigu. Gluten 

merupakan khas dari protein yang ada pada tepung terigu dalam jumlah kecil dalam tepung 

jenis serealia dan sebagainya (Lubis et al, 2013). 

 

Menurut hasil penelitian yang dapat dilihat dalam Tabel 11, kadar protein yang paling tinggi 

dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung beras hitam 0% dan kadar protein yang paling 

rendah dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung beras hitam 25%. Mie basah yang 

terbuat dari bahan baku  tepung beras hitam baik dengan kandungan beras hitam 15%, 20% 

maupun 25% memiliki kadar protein yang lebih rendah dibandingkan dengan 0% tepung 

beras hitam. Hal tersebut disebabkan karena kandungan protein dalam tepung beras hitam 

lebih rendah dibandingkan dengan kandungan protein dalam tepung terigu. Kadar protein 

yang semakin rendah disebabkan karena semakin bertambahnya substitusi tepung beras 

hitam. Dapat dilihat pada pula pada Tabel 3 dan Tabel 6, pada tepung terigu merk Cakra 

Kembar memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung beras hitam 

varietas organik. Tepung terigu merk Cakra Kembar memiliki kadar protein sebesar 13,98% 

dan tepung beras hitam varietas organik memiliki kadar abu sebesar 8,51%. Hal ini juga 

didukung oleh Lubis et al (2013), bahwa tepung beras hitam memiliki kandungan protein 

yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu sehingga akan berpengaruh dalam 

kadar protein pada produk mie basah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hasil 
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penelitian mie basah tepung beras hitam ekstrak kayu secang sesuai dengan penelitian 

menurut Artaty (2015), bahwa semakin tinggi persentase tepung beras hitam yang 

ditambahkan dalam mie basah, secara tidak langsung akan menurunkan persentase tepung 

terigu dalam proses pengolahannya, maka hal tersebut akan semakin menurunkan kadar 

protein dalam mie basah.  Selain itu, hasil analisis kadar protein mie basah beras hitam 

ekstrak kayu secang termasuk sesuai dalam batas yang ditetapkan Badan Standart Nasional. 

Menurut SNI 01-2897-1992 kadar protein mie basah minimal 3%. Pada hasil penelitian, pada 

substitusi 25%, memperoleh nilai kadar air sebesar 4.71%, sehingga dapat disimpulkan masih 

tergolong sesuai dengan standar SNI 01-2897-1992 yang ditetapkan.  

 

4.3.4. Kadar Lemak 

Prabasini et al (2013), mengungkapkan bahwa lemak termasuk dalam golongan senyawa 

lipid. Lipid sendiri merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam 

senyawa-senyawa pelarut lemak. Selain itu, Prabasini et al (2013), menambahkan bahwa 

secara kimiawi, lemak dapat diartikan sebagai triester gliserol/gliserida/trigliserida. Satu 

gram karbohidrat atau protein hanya menghasilkan 4 kkal/gram sedangkan lemak dapat 

menghasilkan 9 kkal/gram (Siregar, 2014). Pada manusia, lemak berperan untuk sumber dan 

cadangan energi, sumber asam lemak essensial, pelarut vitamin A, D, E, K, dan sebagai 

lapisan lemak tubuh di bawah kulit. Pada bahan pangan, lemak juga memiliki berbagai fungsi 

yaitu sebagai media penghantar panas, penambah kalori, serta memperbaiki tekstur dan cita 

rasa bahan pangan. 

 

Menurut hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 11, kadar lemak mie basah yang 

paling tinggi dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung beras hitam 25% dan kadar 

lemak terendah dimiliki oleh mie basah berberbahan baku tepung beras hitam 0%. Mie basah 

yang terbuat dari bahan baku tepung beras hitam baik dengan kandungan beras hitam 15%, 

20% maupun 25% memiliki kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan 0% tepung 

beras hitam. Hal ini disebabkan oleh kandungan lemak dalam tepung beras hitam yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kandungan lemak tepung terigu (Merdiyanti, 2008). Dapat dilihat 

pada Tabel 3 dan Tabel 6, bahwa kandungan lemak dalam 100 gram tepung terigu sebesar 

1%, jauh lebih rendah dari tepung beras hitam yakni sebesar 3,41%. Hal tersebut akan 

berpengaruh dalam semakin meningkatnya kadar lemak dalam mie basah apabila konsentrasi 

tepung beras hitam yang ditambahkan semakin banyak pula.  



54 
   

 

Kesehatan manusia ditentukan pula berdasarkan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi, 

termasuk jumlah lemak yang masuk ke tubuh. Konsumsi lemak yang berlebih meningkatkan 

lemak darah yang dapat berkembang menjadi gangguan jantung. Makanan rendah lemak 

mengandung lemak maksimal 3% dari total berat bahan pangan tersebut. Berdasarkan kriteria 

tersebut, mie beras hitam tidak termasuk makanan rendah lemak (Asmaranti, 2014). Asam 

lemak terbagi menjadi dua jenis yakni, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. 

Konsumsi lemak jenuh yang berlebih, akan meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti 

obesitas, terbentuknya plak dan sebagainya yang terkait dengan penyakit jantung, stroke dan 

sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan low density lipoprotein 

(LDL) dalam darah. Lemak tak jenuh umumnya berasal dari tumbuhan, seperti beras hitam. 

Lemak tak jenuh mampu meningkatkan high density liporotein (HDL) dalam darah sehingga 

mampu mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung, stroke dan sebagainya (Asmaranti, 

2014). 

 

4.3.5. Kadar Karbohidrat 

Fungsi karbohidrat adalah sebagai cadangan bahan bakar atau energi bagi sumber makhluk 

hidup dan sebagai penyusun struktur sel (R, Chatarina et al, 2013). Perbedaan polihidroksi 

aldehida dengan polihidroksi keton terletak pada letak gugus karbonilnya. Pada polihodroksi 

aldehida gugus karboksilnya terletak pada ujung rantai, sedangkan pada polihidroksi keton 

gugus karboksilnya terletak pada rantai nomor 2 dari senyawa tersebut (Hidayat et al, 2007).  

 

Pengujian kadar karbohidrat dilakukan dengan menggunakan metode karbohidrat by 

difference. Penentuan kadar karbohidrat dilakukan dengan menentukan selisih dari 100 

dikurangi kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak. Menurut hasil penelitian yang 

terdapat pada Tabel 12. karbohidrat tertinggi dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung 

beras hitam 0%, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh mie basah berbahan baku tepung 

beras hitam 25%. Mie basah yang terbuat dari bahan baku  bahan baku tepung beras hitam 

baik dengan kandungan beras hitam 15%, 20% maupun 25% memiliki kadar karbohidrat 

yang lebih rendah dibandingkan dengan 0% tepung beras hitam. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase tepung beras hitam maka, semakin rendah pula 

kadar karbohidrat dalam mie basah tersebut. Dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 5, bahwa 

kandungan karbohidrat dalam tepung beras hitam jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

tepung terigu. Kandungan karbohidrat tepung beras hitam sebesar 67.72%, sementara 
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kandungan karbohidrat tepung terigu sebesar 74.48%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak penambahan tepung beras hitam maka juga akan semakin menurunkan 

persentase tepung terigu yang digunakan dalam proses pengolahan mie, yang nantinya akan 

berdampak positif pula dalam menurunkan kadar karbohidrat.  

 

Meskipun kandungan karbohidrat dalam mie basah beras hitam ekstrak kayu secang semakin 

rendah, namun kandungan lemak dalam mie basah beras hitam ekstrak kayu secang semakin 

meningkat, sehingga tubuh tidak kekurangan energi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan 

lemak yang diperlukan sebanyak 10-25% dari kebutuhan kalori total tubuh. Satu gram lemak 

sama dengan 9 kkal/gram. Kebutuhan karbohidrat yang diperlukan sebanyak 60-75% dari 

kebutuhan kalori total tubuh. Satu gram karbohidrat setara dengan 4 kkal/gram. Manfaat bagi 

tubuh jika asupan karbohidratnya rendah adalah meningkatkan metabolisme, menjaga nafsu 

makan, membuat kenyang lebih lama, mencegah kelelahan ekstrem, dan menghilangkan 

lemak berbahaya dalam tubuh (Siregar, 2014). 

 

4.3.6. Kadar Serat Pangan 

Serat telah diketahui mempunyai banyak manfaat bagi tubuh terutama dalam mencegah 

berbagai penyakit (Santoso, 2011). Serat pangan biasanya terdapat dalam sayur, buah, biji-

bijian, 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) 
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Dalam penelitian ini, pengujian serat pangan sebenarnya terdapat dua metode yakni ADF 

(acid dietary fiber) dan NDF (neutral dietary fiber). ADF sebagian besar terdiri dari selulosa, 

lignin dan sebagian kecil hemiselulosa serta subtansi pekat. Sementara untuk NDF terdiri dari 

hemiselulosa dan lignin. Namun, dalam pengujian ini hanya menggunakan metode ADF 

(acid dietary fiber) saja, dikarenakan penggunaan bahan atau larutan dalam menguji NDF 

(neutral dietary fiber) sulit untuk ditemukan.  

 

Menurut hasil penelitian pada Tabel 11, kadar serat pangan tertinggi terdapat pada mie basah 

berbahan baku tepung beras hitam 25% dan yang terendah adalah mie basah berbahan baku 

tepung beras hitam 0%. Mie basah yang terbuat dari bahan baku tepung beras hitam baik 

dengan kandungan beras hitam 15%, 20% maupun 25% memiliki kadar serat pangan ADF 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 0% tepung beras hitam. Hal tersebut disebabkan 

karena tepung beras hitam memiliki kandungan serat pangan yang jauh lebih tinggi 

dibandingan dengan tepung terigu. Menurut Sa’adah et al (2013), bahwa beras hitam 

mengandung serat pangan sebesar 7,5% dan hemiselulosa sebesar 5,8%, sementara tepung 

terigu sedikit mengandung serat sebesar 2,7% dalam 100 gram tepung terigu. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak persentase tepung beras hitam ditambahkan, maka akan 

semakin meningkat pula kandungan serat dalam mie basah beras hitam ekstrak kayu secang 

tersebut. Tepung terigu lebih banyak mengandung protein. Tepung terigu mengandung 

glutein yang mampu membuat adonan menjadi elastis. Asmaranti (2014), juga menambahkan 

bahwa serat sangat diperlukan oleh tubuh untuk membantu kerja pencernaan. Makanan yang 

mengandung serat tinggi dapat memperbaiki fungsi jantung, sistem pencernaan, dan sebagai 

regulasi berat badan. Jumlah serat yang tinggi dapat menurunkan kalori bahan makanan 

karena serat merupakan komposisi gizi dalam bahan pangan yang low calorie, dibandingkan 

dengan karbohidrat yang mengandung kalori sebesar 4 kkal/gram dan lemak mengandung 9 

kkal/gram (Siregar, 2014). 

 

4.3.7. Kadar Antioksidan pada Mie Basah Beras Hitam Ekstrak Kayu Secang 

Antioksidan adalah senyawa yang menghambat aktivitas radikal bebas sehingga dapat 

mencegah kerusakan sel tubuh akibat proses oksidasi yang terjadi dalam tubuh (R, Chatarina 

et al, 2013). Peranan antioksidan dalam menangkal radikal bebas yakni, antioksidan akan 

bereaksi terlebih dahulu pada radikal bebas dibandingkan dengan molekul lain (Hakim, 

2013).  
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Dapat diketahui bahwa ada beda nyata antar masing- masing bahan baku. Menurut hasil 

penelitian pada Tabel 12, aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada mie basah dengan 

bahan baku tepung beras hitam 25% serta diikuti tepung beras hitam 20%, kemudian tepung 

beras hitam 15% dan yang terendah adalah pada mie basah dengan tepung beras hitam 0%. 

Pada mie basah kontrol, mengandung antioksidan sebesar 3,9% yang dapat dilihat pada Tabel 

12. Hal tersebut disebabkan karena adanya penggunaan telur dalam proses pengolahan mie 

basah. Telur mengandung tokoferol, tokotrienol dan karotenoid yang berperan sebagai 

antioksidan. Mie basah yang dibuat dari bahan baku tepung beras hitam baik 15%, 20% dan 

25%  rata- rata memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mie 

basah yang tidak mengandung tepung beras hitam (0%). Hal tersebut disebabkan karena 

adanya penambahan persentase tepung beras hitam yang semakin tinggi, sehingga akan 

membuat warna mie beras hitam akan semakin gelap. Warna gelap yang dihasilkan berasal 

dari kandungan flavonoid dalam beras hitam yang berperan sebagai antosianin. Kereh et al 

(2016), juga menambahkan bahwa semakin banyak persentase tepung beras hitam yang 

ditambahkan dalam suatu bahan pangan maka akan menunjukkan warna ungu yang semakin 

pekat. Warna ungu tersebut menunjukkan adanya kandungan antosianin yang tinggi yang 

terletak pada bagian perikarp (Kereh et al, 2016). 

 

Manfaat beras hitam sebagai antioksidan yakni, mampu meningkatkan daya tahan tubuh 

sehingga tubuh mampu bertahan terdapat serangaan penyakit, memperbaiki kerusakan sel 

khususnya hepatitis dan chirosis, mencegah gangungan fungsi ginjal, mencegah 

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

dalam darah (Kereh et al, 2016). Kandungan antioksidan pada beras merah 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.  
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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). 

 

Kayu secang juga mengandung antioksidan. Rebusan kayu secang akan menghasilkan 

pigmen warna merah. 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 bermanfaat sebagai antiinflamasi, analgesik, antioksidan, 

antidiabetes, antimikroba, antiaterogenik, obat diare dan disentri serta sebagai jamu setelah 

persalinan.  


