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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mie merupakan salah satu produk pangan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Terdapat 

jenis-jenis mie yang dibedakan menjadi mie segar, mie basah, mie kering, dan mie instan. 

Menurut Widyaningsih & Murtini (2006) dalam Ayu (2020) mie basah yang dipasarkan 

memiliki ketahanan 24 hingga 26 jam di suhu ruang dan menurut Astawan (1999) mie basah 

yang disimpan selama 40 jam pada suhu kamar akan ditumbuhi oleh mikroorganisme 

kontaminan sehingga akan membuat produk menjadi rusak dan busuk.  

 

Menurut Riskesdas (2013), penduduk Indonesia sebanyak 3,8% mengonsumsi mie basah ≥ 1 

kali per harinya. Bagi para pengusaha UKM, peminat mie yang tinggi di Indonesia dapat 

menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan menu kuliner olahan mie basah, 

namun masih banyak “pedagang nakal” yang menjual jenis olahan mie khususnya mie basah 

yang mengandung bahan pengawet sintetis bahkan pengawet yang berbahaya sekalipun. 

Mengonsumsi mie berlebih yang beredar dipasaran dalam jangka waktu yang panjang akan 

berdampak buruk bagi kesehatan manusia.  

 

Untuk mencegah terjadinya dampak yang buruk terhadap kesehatan, digunakan bahan 

pengawet yang alami supaya aman apabila dikonsumsi oleh manusia. Bahan pengawet yang 

digunakan biasanya diambil dari ekstrak tanaman, umbi-umbian, hingga rempah-rempahan. 

Penelitian terhadap penggunaan bahan pengawet yang alami pada mie basah sudah sering 

dijumpai seperti penggunaan kitosan dan ekstrak daun kemangi namun pengaplikasiannya 

masih jarang ditemui di Indonesia. Dalam mengawetkan suatu produk pangan, kitosan 

memiliki polikation positif yang berperan dalam menekan pertumbuhan bakteri dan kapang (El. 

Ghaouth et al., 1994). Menurut (Sharma, 2003 dalam Parag et al., 2010) dan Prakash (2001) 

kandungan minyak esensial seperti minyak atsiri pada daun kemangi memiliki sifat antibakteri. 

Penggunaan berbagai macam bahan alami dapat dijadikan alternatif untuk mengetahui 

efektivitas bahan pengawet yang ditambahkan terhadap umur simpan mie basah. Selain itu, 

agar karakteristik organoleptik pada mie tetap dapat diterima oleh konsumen maka dilakukan 

uji sensori untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaan konsumen ketika sajian mie 

basah yang telah matang dihidangkan dengan penambahan bahan pengawet.  
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Berbagai penelitian mengenai penggunaan bahan alami pada mie basah sebagai pengawet 

sudah banyak diteliti namun hanya difokuskan pada karakteristik mie basah yang masih mentah 

dan biasanya hanya berfokus pada salah satu jenis bahan pengawet alami tanpa memodifikasi 

dengan tambahan bahan pengawet lainnya. Selain itu tidak diketahui pasti seberapa besar 

tingkat penerimaan masyarakat terhadap rasa yang dihasilkan.   

 

Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan untuk mengetahui umur simpan mie dengan 

penambahan bahan pengawet alami serta penerimaan konsumen terhadap karakteristik 

organoleptik yang diujikan melalui uji sensori mie basah yang siap disajikan. Bahan pengawet 

alami yang digunakan adalah kitosan dalam bentuk bubuk yang dilarutkan dengan asam asetat 

1% dan larutan ekstrak daun kemangi.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui umur simpan mie basah dengan 

penambahan bahan pengawet alami dari bahan kemangi dan kitosan ditinjau dari uji 

organoleptik serta untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat yang paling tinggi. 

 

1.3 Tinjauan Pustaka 

1.3.1 Mie 

Mie merupakan produk makanan yang dibuat dari bahan dasar berupa tepung terigu dengan 

penambahan air, garam, dan telur. Menurut SNI, mie didefinisikan sebagai produk makanan 

dari tepung gandum atau tepung terigu dengan atau tanpa adanya penambahan bahan makanan 

lain dan bahan tambahan makanan yang diijinkan, bentuk dari mie adalah khas dan siap untuk 

dihidangkan setelah dimasak (SNI, 2015).  Mie dengan mutu yang baik adalah mie yang 

memenuhi persyaratan berikut ini yang dapat dilihat pada Tabel 1 menurut SNI 2987 (2015). 

 

Produk mie dapat digolongkan berdasarkan cara penyajian dan kadar air yang terkandung, 

diantaranya mie mentah atau mie segar, mie basah, mie kering, mie goreng dan mie instan. Mie 

mentah atau mie segar tidak mengalami proses tambahan setelah dilakukan pemotongan. 

Biasanya digunakan dalam menu mie ayam dan memiliki kandungan air sekitar 35%. Umur 

simpan mie segar pada suhu refrigerator dapat tahan hingga 50-60 jam, dan setelah itu warna 

mie menjadi semakin gelap (Rustandi, 2011 dalam Billina, 2015). Mie basah merupakan jenis 

mie yang sudah dilakukan perebusan sehingga mengandung kadar air yang tinggi hingga 

mencapai 52% dan hal tersebut menyebabkan mie basah memiliki umur simpan yang singkat. 
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Hariyati (2006) menambahkan bahwa daya tahan mie basah hanya 16 jam dalam kondisi yang 

normal.  

 

Tabel 1. Standar Mutu Mie Basah (SNI 2987, 2015) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Mie Basah Mentah Mie Basah Matang 

1 Keadaan    

1.1 Bau - Normal Normal 

1.2 Rasa - Normal Normal 

1.3 Warna - Normal Normal 

1.4 Tekstur - Normal Normal 

2 Kadar Air Fraksi massa, 

% 

Maks. 35 Maks. 65 

3 Kadar Protein Fraksi massa, 

% 

Min. 9,0 Min. 6,0 

4 Kadar Abu tidak 

larut dalam asam 

Fraksi massa, 

% 

Maks 0,05 Maks. 0,05 

5 Bahan 

Berbahaya 

   

5.1 Formalin 

(HCHO) 

- Tidak Boleh 

Ada 

Tidak Boleh 

Ada 

5.2 Asam borat 

(H3BO3) 

- Tidak Boleh Ada Tidak Boleh Ada 

6. Cemaran Logam mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

6.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,2 Maks. 0,2 

6.2 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 40,0 Maks. 40,0 

6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 0,05 Maks. 0,05 

6.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,5 Maks. 0,5 

7 Cemaran Arsen 

(As) 

mg/kg Maks 0,5 Maks 0,5 

8 Cemaran 

Mikroba 

   

8.1 Angka Lempeng 

Total 

 

Koloni/g Maks. 1x106 Maks. 1x106 

8.2 Escherichia coli APM/g Maks. 10 Maks. 10 

8.3 Salmonella sp. - Negatif/25 g Negatif/25 g 

8.4 Staohylococcus 

aureus 

Koloni/g Maks. 1x103 Maks. 1x103 

8.5 Bacillus cereus Koloni/g Maks. 1x103 Maks. 1x103 

8.6 Kapang Koloni/g Maks. 1x104 Maks. 1x104 

9 Deoksinivalenol µg/kg Maks. 750 Maks. 750 

 

Kerusakan pada mie basah akan ditandai dengan munculnya bintik putih atau hitam karena 

adanya pertumbuhan kapang, permukaan mie akan berlendir, timbulnya bau asam, serta warna 

yang dihasilkan cenderung lebih gelap (Widyaningsih dan Murtini, 2006 dalam Ayu, 2020). 
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Mie kering dapat disebut sebagai mie segar yang telah dikeringkan hingga kandungan airnya 

mencapai  8 hingga 10%. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari 

atau dengan oven (Rustandi, 2011 dalam Billina, 2015). Sedangkan pada jenis mie instan 

merupakan produk makanan kering berbahan dasar tepung terigu dengan atau tanpa 

penambahan makanan yang diizinkan. Standar kadar air mie instan adalah maksimal 8% 

sehingga memiliki daya simpan cenderung lebih lama (SNI, 2000).  

 

1.3.2 Pengawet Alami 

Pengawetan memegang peranan penting dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen yang menjadi penyebab keracunan makanan pada manusia. Pemberian pengawet 

bertujuan untuk memperpanjang umur simpan yang dapat meningkatkan karakteristik produk 

secara warna, cita rasa, dan tekstur sehingga akan mutu serta kandungan gizi menjadi terjaga. 

Selain itu, dapat mempermudah proses penangan dan distribusi, meningkatkan nilai ekonomis 

produk, dan dapat memberikan pilihan serta inovasi produk pangan yang beredar di pasaran 

(Herawati, 2008).   

 

Menurut Departemen Kesehatan (1988) bahan pengawet didefinisikan sebagai bahan tambahan 

pangan yang dapat menghambat dan mencegah proses fermentasi, pengasaman, atau adanya 

penguraian lain terhadap pangan akibat mikroorganisme. Metode pengawetan secara umum 

dibagi menjadi 3 golongan diantaranya pengawetan secara alami, biologis, dan kimia. 

Pengawetan secara alami dapat berupa pemanasan, pengeringan serta pendinginan, untuk 

pengawetan secara biologis berupa peragian dan fermentasi, sedangkan secara kimia adalah 

pengawetan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti nitrat, nitrit, natrium benzoat, 

dan lain-lain (Kristianingrum, 2007 dalam Dewi, 2016).  

 

Terdapat beberapa bahan alami yang dapat digunakan sebagai pengawet, karena sifatnya yang 

mengandung zat aktif antimikroba. Pengawet alami merupakan senyawa kimia yang berasal 

dari turunan tumbuhan, hewan, mikroba, serta aktivitas metabolisme yang dapat mencegah atau 

menunda pembusukan pada suatu produk dengan cara tertentu. Menurut Purwani dkk (2008), 

beberapa contoh pengawet alami yaitu daun beluntas, jahe, kluwak, kunyit, serta lengkuas. 

Sifat antimikroba terdapat pada daun beluntas dan jahe karena mengandung minyak atsiri, 

sementara kunyit mengandung senyawa aktif berupa kurkumin, desmetoksikumin, dan 

bidesmetoksikumin (Purwani dkk, 2008). 
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1.3.3 Parameter yang Diamati 

1.3.3.1 Umur Simpan 

Umur simpan diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengalami kerusakan oleh 

produk pangan hingga pada tingkat yang tidak dapat diterima. Institute of Food Science and 

Technology (1964) dalam Herawati (2008), menambahkan bahwa umur simpan merupakan 

selang waktu yang terjadi antara proses produksi hingga saat dikonsumsi dan berada pada 

kondisi yang memuaskan secara rasa, aroma, tekstur, kenampakan, dan nilai gizi. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi umur simpan yaitumassa oksigen, mikroorganisme, uap air, cahaya, 

bantingan, serta bahan kimia yang toksik atau off flavor (Floros dan Gnanasekharan, 1993 

dalam Herawati, 2008). 

 

1.3.3.2 Parameter Sensori 

a. Warna 

Warna diartikan sebagai visualisasi dari suatu produk yang dapat terlihat secara langsung dan 

mempengaruhi persepsi panelis. Faktor warna sangat penting karena dapat menentukan suatu 

nilai produk atau mutu bahan makanan, ketika warna suatu produk tidak menyimpang dari 

warna yang seharusnya maka akan memberikan kesan penilaian tersendiri bagi para panelis 

(Negara dkk, 2016). Warna berpengaruh terhadap penampakan dari suatu produk pangan, yang 

berarti warna makanan dapat memberikan informasi yang lebih kepada seseorang mengenai 

karakteristik suatu produk tersebut (Asmaraningtyas, D., 2014).  

 

b. Aroma 

Aroma merupakan bau yang ditimbulkan dari rangsangan kimia dan tercium oleh syaraf 

olfaktori pada rongga hidung (Negara dkk, 2016). Aroma pada makanan menjadi salah satu 

parameter dalam menentukan mutu dari produk pangan tersebut. Selain itu, parameter aroma 

dijadikan sebagai penentu konsumen dalam menentukan kelezatan makanan (Asmaraningtyas, 

D., 2014). 

 

c. Tekstur 

Tekstur diartikan sebagai halus atau tidak suatu irisan ketika disentuh oleh jari atau ketika 

makanan tersebut berada di dalam mulut seseorang. Tekstur juga menentukan bahwa makanan 

tersebut ditolak atau diterima oleh konsumen, karena akan berpengaruh pada tingkat kesukaan 

konsumen pada suatu makanan. Penilaian terhadap tekstur dapat berupa kekerasan, elastisitas, 

atau kerenyahan (Mayasari, 2015). 
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d. Rasa 

Rasa merupakan tingkat kesukaan dari suatu bahan pangan yang dinilai oleh panelis. Rasa 

menjadi suatu faktor penentu apakah bahan pangan tersebut dapat diterima oleh panelis atau 

tidak. Menurut Zuhra, 2006 dalam Lamusu, D., 2018), mengemukakan bahwa rasa diterima 

oleh lidah yang dapat merasakan empat cecapan utama diantaranya manis, pahit, asam, serta 

asin. Selain itu lidah juga dapat menerima respon lain apabila dilakukan modifikasi. 

 

1.3.4 Kitosan 

Kitosan merupakan senyawa dengan rumus kimia poli (2-amino-2-dioksi-β-D-Glukosa) yang 

dapat dihasilkan dengan proses hidrolisis kitin menggunakan basa kuat. Terdapat tiga tahapan 

dalam proses pembuatan kitin yaitu deproteinasi atau pemisahan antara endapan dengan 

campuran, demineralisasi atau penghilangan mineral, serta deasetilasi (Hargono et al, 2008). 

Kitosan memiliki kemampuan dalam mencegah tumbuhnya bakteri dan kapang karena pada 

kitosan memiliki polikation bermuatan positif yang mampu menghambat bakteri dan kapang 

(El. Ghaouth et al., 1994). Sel bakteri akan dilindungi oleh membran sel, dimana membran sel 

memiliki struktur tipis yang terdiri dari fosfolipid (20-30%) dan protein (60-70%). Kitosan 

memiliki kation yang akan berikatan dengan ion negatif yang ada pada protein sehingga terjadi 

denaturasi yang mengakibatkan aktivitas biologi protein akan rusak walaupun asam amino 

penyusunnya tetap utuh sehingga kemampuan kitosan dalam mengimobilisasi bakteri dapat 

digunakan sebagai pengawet pada makanan (Kusumawati, 2006 dalam Satyajaya & Nawansih, 

2012). 

 

1.3.5 Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

Kemangi termasuk dalam jenis tanaman rumput dengan bentuk oval dan memiliki ujung yang 

tajam. Kemangi berguna sebagai obat-obatan pada bagian akar, daun, serta biji. Daun kemangi 

mengandung banyak kandungan kimia seperti saponin, flavonoid, tanin dan yang paling utama 

adalah minyak atsiri. Klasifikasi dari O. basilicum L. menurut Bilal et al. (2012) yaitu: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Lamiales 

Suku  : Lamiaceae 

Marga  : Ocimum 
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Spesies : Ocimum basilicum 

 

Kandungan minyak atsiri pada tanaman kemangi terdiri atas osimena, farnesena, sineol, 

felandrena, sedrena, bergamotena, amorftena, bunersena, kardinena, kopaena, pinena, 

kubebena, terpinena, sitral, kariofilena, serta senyawa-senyawa lainnya (Afrensi, 2007). 

Kandungan minyak atsiri tersebut dapat digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri 

seperti Staphylococcus aureus,   Escherichia coli,   Bacciluscereus,   Pseudomonas  flourescens,   

Candida albicans, Streptococcus alfa dan Bacillus subtilis (Sesella, 2010).  

 

Tumbuhan kemangi memiliki aktivitas antibakteri cukup baik yang dapat digunakan salah satu 

contohnya adalah sebagai mouthwash serta sebagai antibiofilm terhadap Streptococcus mutans 

secara in vitro (Yosephine et al., 2013). Menurut Nababan et al. (2015), pemberian ekstrak 

daun kemangi pada penelitian sebelumnya dengan konsentrasi mulai dari 2% sudah dapat 

digunakan sebagai penghambat dari pertumbuhan bakteri Bacillus cereus. 

 

1.3.6 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan hasil dari reaksi fisik psikologik terhadap makanan yang diuji 

berupa suatu tanggapan pribadi atau kesan dari panelis sebagai penguji mutu. Panelis dapat 

disebut sebagai satu atau sekelompok orang yang ditugaskan dalam menilai sifat atau mutu 

produk secara subyektif (Soekarto dan Soewarno, 1990). Panelis dibagi menjadi 3 macam 

berdasarkan keahliannya dalam melakukan penilaian organoleptik diantaranya panelis ahli, 

terlatih, dan tidak terlatih. Menurut Susilo, dkk (2017), pada panelis ahli memiliki karakteristik 

yang mandiri dan sebagai penentu produk akhir yang biasanya terdiri dari 3 hingga 5 orang 

panelis. Untuk panelis terlatih dibagi menjadi 2 yaitu terlatih penuh dan agak terlatih. Panelis 

terlatih penuh terdiri dari 3 hingga 10 orang dimana panelis harus dilakukan seleksi terlebih 

dahulu, terlatih dan harus lolos, serta dapat dijadikan sebagai alat dalam pengujian 

pengembangan produk. Panelis agak terlatih terdiri dari 8 hingga 25 orang yang tidak perlu 

dilakukan seleksi namun pernah melakukan pelatihan.  

 

Panelis agak terlatih biasanya kurang sensitif sehingga hasil dari uji organoleptik dapat 

bervariasi. Susilo, dkk (2017) juga menambahkan untuk panelis tidak terlatih, terdiri dari 

minimal 80 orang yang biasanya digunakan untuk menilai kesenangan dalam menggunakan 

produk, tidak perlu terlatih, serta hanya didasarkan pada keadaan sosial ekonomi, asal daerah, 

dan lain-lain. Uji mutu organoleptik digolongkan menjadi beberapa sifat diantaranya berupa 
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visual seperti warna, sifat bau atau aroma, sifat rasa, dan sifat tekstur (Soekarto dan Soewarno, 

1990).  

 

1.3.7 Umur Simpan Mie 

Mie yang belum mengalami proses perebusan mengandung air sebanyak 35% dan bertahan 

selama 50 hingga 60 jam pada suhu refrigerator. Setelah 60 jam maka warna mie akan 

cenderung menjadi lebih gelap (Astawan, 2005 dalam Ayu, 2020). Sedangkan pada mie basah 

yang telah mengalami proses perebusan, mengandung kadar air mencapai 52% dan memiliki 

umur simpan yang cukup singkat yatu 10 hingga 12 jam pada suhu kamar. Menurut 

Widyaningsih & Murtini (2006) dalam Ayu (2020), mie akan mengeluarkan bau yang asam 

dan berlendir pertanda mie sudah basi setelah melebihi batas masa simpan. 

 


