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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan. 

 Nilai tensile strength semakin menurun dan semakin meningkatkan nilai daya serap 

air seiring dengan bertambahnya konsentrasi tepung beras hitam. Nilai tensile 

strength terendah pada kosentrasi 25% yaitu 0.03 mPa dan nilai daya serap air 

tertinggi pada konsentrasi 25% yaitu 80%.  

 Semakin bertambahnya konsentrasi tepung beras hitam yang diaplikasikan pada mie 

basah, maka akan menjadikan warna mie basah semakin gelap (lightness  dan 

yellowness semakin menurun serta redness semakin meningkat). 

 Semakin bertambahnya konsentrasi tepung beras hitam yang diaplikasikan pada mie 

basah ekstrak kayu secang maka nilai kadar air, kadar abu dan kadar lemak juga 

semakin meningkat. Nilai kadar air, kadar abu dan kadar lemak tertinggi diperoleh 

kosentrasi 25% yakni berturut-turut sebesar 34.67%, 2.32% dan 5.85% 

 Semakin bertambahnya konsentrasi tepung beras hitam yang diaplikasikan pada mie 

basah ekstrak kayu secang maka nilai kadar protein dan kadar karbohidratnya 

semakin menurun. Nilai kadar protein dan karbohidrat terendah diperoleh konsentrasi 

25% yakni 4.71% dan 52.45% 

 Semakin bertambahnya konsentrasi tepung beras hitam yang diaplikasikan pada mie 

basah ekstrak kayu secang maka nilai kadar serat semakin meningkat. Nilai kadar 

serat tertinggi diperoleh konsentrasi 25% sebesar 1.41%. 

 Substitusi tepung beras hitam yang dikombinasi ekstrak  kayu secang pada produk 

mie basah berpengaruh nyata dan positif dalam meningkatkan aktivitas antioksidan. 

Aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh konsentrasi 25% sebesar 39.20%.  

 Substitusi tepung beras hitam dan kombinasi ekstrak kayu secang yang diaplikasikan 

pada mie basah mempengaruhi karakteristik fisiko-kimia  

 Substitusi tepung beras hitam dan kombinasi ekstrak kayu secang yang diaplikasikan 

pada mie basah berpengaruh positif dalam meningkatkan aktivitas antioksidan  

 Tingkat kesukaan panelis terhadap produk mie basah tepung beras hitam ekstrak kayu 

secang, panelis paling menyukai substitusi tepung beras hitam dengan persentase 

25%, sementara persentase 20% kurang disukai oleh panelis dan persentase 15% 

paling tidak disukai oleh panelis.  
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5.2.Saran 

 Perlu dilakukan pengembangan produk selain mie dengan menggunakan tepung beras 

hitam dan ekstrak kayu secang untuk melihat pengaruhnya apabila diaplikasikan ke 

produk lain. Kemudian dilakukan uji fisikokimia dan sensoris untuk mengetahui apakah 

tepung beras hitam mampu memenuhi standar tepung terigu serta dapat diterima oleh 

masyarakat. 

 Perlu dikaji lebih lanjut untuk memperbaiki kandungan protein dan tensile strength 

pada mie basah.  

 Perlu dilakukan pengembangan dengan mengaplikasikan ekstrak herbal dalam 

meningkatkan nilai antioksidan dalam mie basah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


