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4. PEMBAHASAN 

Sampel mie basah sebanyak 7 perlakuan yang telah melalui uji pendahuluan dan analisa fisik 

serta kimia, dipilih perlakuan terbaik berdasarkan analisa fisik dan analisa kimia. Secara 

keseluruhan, pada analisa fisik mie basah kitosan dapat dilihat bahwa sampel B memiliki 

perbedaan yang nyata pada beberapa analisa tekstur terhadap perlakuan lainnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Damar, K (2016) yang menyimpulkan bahwa nilai tensile strength dan kadar 

air tertinggi dimiliki oleh mie basah dengan penambahan kitosan 2500 ppm + 1% asam asetat. 

Sementara apabila dilihat dari analisa kimia, pada nilai pH dan aktivitas air tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan, sedangkan pada nilai kadar air baik mie basah kitosan maupun 

kemangi tidak sesuai dengan standar SNI 2987:2015 yang menyatakan bahwa maksimal kadar 

air mie basah adalah 65%. Sehingga nilai kadar air tidak dijadikan ukuran dalam memilih 

perlakuan terbaik. Untuk pemilihan perlakuan terbaik mie basah kemangi, apabila dilihat dari 

analisa tekstur bahwa sampel E memiliki perbedaan yang nyata pada nilai stiffness dan young’s 

modulus. Pemilihan sampel E juga didukung dari penelitian Budiarti, A (2011) bahwa mie 

basah dengan penambahan bubur kemangi sebanyak 15% memiliki penilaian organoleptik 

paling tinggi. Sehingga untuk perlakuan terbaik yang digunakan pada penelitian ini adalah mie 

basah kitosan 2500 ppm (sampel B) dan mie basah kemangi 15% (sampel E). 

 

4.1 Analisa Fisik 

Warna dapat dijadikan sebagai indikator kesegaran atau kematangan suatu produk pangan 

seperti pada mie basah. Umumnya warna mie basah yang baik yaitu mie basah yang berwarna 

putih atau kuning terang (Anonim, 2005e dalam Badilangoe dan Paulina, 2012). Dilihat dari 

Tabel 11, mie basah kitosan memiliki nilai L yang lebih tinggi dibandingkan mie basah kontrol, 

yang artinya mie basah kitosan memiliki tingkat kecerahan yang sedikit lebih tinggi. Nilai L 

pada mie basah kontrol (sampel A) sebesar 71,30 sedangkan pada mie basah kitosan berkisar 

antara 72,15-73,72 dengan nilai tertinggi didapat oleh mie basah kitosan 3500 ppm. Walau 

demikian, nilai L dan a* pada analisa fisik mie basah kitosan tidak memiliki perbedaan yang 

nyata, sedangkan nilai b* terdapat sebagian perlakuan yang berbeda nyata dengan perolehan 

nilai b* tertinggi pada kitosan 3500 ppm. Dalam penelitian Ibrahim, B (2009) yang 

memanfaatkan kitosan sebagai koagulan dalam pengolahan limbah industri perikanan, 

mendapatkan hasil bahwa kitosan dapat meningkatkan kejernihan limbah cair walaupun secara 

visual tidak terdapat perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan. Arifin et al. (2017) 

menambahkan, reaktifitas pada kitosan tinggi karena memiliki gugus amino NH yang reaktif 
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dan gugus hidrosil. Kitosan yang bersifat polikationik, yaitu yang telah larut ke dalam asam 

asetat lalu bertindak sebagai garam dan larut dalam air, dapat berikatan dengan gugus sulfonat 

dari zat warna.  

 

Pada mie basah kemangi, analisa warna yang terdiri dari L, a*, dan b* masing-masing tidak 

terdapat perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan. Namun, dapat dilihat bahwa konsentrasi 

ekstrak kemangi tertinggi yaitu 35% memiliki tingkat kecerahan paling rendah yaitu 70,78. 

Pada dasarnya, ekstrak kemangi memiliki warna alami berupa hijau gelap yang didapatkan dari 

zat hijau daun berupa klorofil. Klorofil ini berupa pigmen yang ada pada kloroplas, bersama-

sama dengan karoten dan xantofil (Aryanti dkk, 2016). Pembuatan ekstrak kemangi yang 

dimulai dengan penggilingan daun kemangi bersamaan dengan air, akan membuat sel-sel 

klorofil menjadi pecah dan mengeluarkan pigmen yang sebagian akan rusak akibat adanya 

kontak dengan udara (Winarno, 1980 dalam Budiarti, A., 2011). Pemakaian ekstrak kemangi 

akan mengurangi warna hijau pada produk karena pada filtrat kemangi atau air perasan daun 

kemangi, walaupun sudah dihancurkan tidak akan terlalu banyak membawa zat klorofil 

sehingga warna hijau pada mie basah tidak akan terlalu mencolok (Budiarti, A., 2011). Walau 

demikian, apabila dibandingkan dengan mie basah kitosan maka mie basah kitosan tetap 

memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan mie basah kemangi.  

 

Pengujian analisa fisik pada tekstur antara lain stiffness, young’s modulus, load at maximum, 

extension at maximum, tensile strength, dan percentage strain at maximum. Pada mie basah 

kitosan, dapat dilihat bahwa sampel B memiliki perbedaan yang nyata dan nilai yang paling 

tinggi pada stiffness, young’s modulus, load at maximum, dan tensile strength. Sedangkan pada 

sampel C dan D tidak memiliki perbedaan yang nyata di setiap uji fisik yang dilakukan. Pada 

sampel mie basah kemangi, sampel E memiliki perbedaan yang nyata dan nilai yang tertinggi 

yaitu pada stiffness dan young’s modulus. Faktor utama yang mempengaruhi nilai young’s 

modulus atau elastisitas pada mie basah adalah penggunaan tepung terigu yang mengandung 

gluten, semakin tinggi penggunaan gluten akan menghasilkan elastisitas yang semakin tinggi. 

Selain itu proses perebusan juga mempengaruhi elastisitas mie basah yang dihasilkan, karena 

pemanasan menyebabkan pati tergelatinisasi dan protein terkoagulasi sehingga akan terbentuk 

elastisitas pada mie basah (Marshokah, 2012 dalam Pontoluli dkk., 2017).Tensile strength atau 

kuat tarik menurut (El-Sherif, 2010 dalam Pamungkas, 2020) merupakan gaya tarik maksimum 

yang diberikan terhadap suatu sampel mie basah hingga sampel mie basah terputus. Dapat 

dilihat bahwa sampel B memiliki nilai tensile strength paling tinggi dan berbeda nyata, namun 
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hasil analisa tersebut tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi kitosan yang digunakan maka ikatan hidrogen yang terbentuk menjadi semakin 

banyak pula, sehingga menyebabkan daya kuat tarik semakin kuat dan tidak mudah putus 

(Astuti, 2019 dalam Pamungkas, 2020). Pada nilai stiffness atau kekerasan mie basah, sampel 

B juga mendapatkan nilai kekerasan tertinggi. Hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya 

keseragaman dalam waktu dan suhu pada proses perebusan, dimana pernyataan ini berlaku juga 

pada mie basah kemangi (sampel E).  

 

4.2 Analisa Kimia 

Nilai pH mie basah matang yang dapat dilihat dari hasil penelitian (Tabel 13 dan 14), 

menunjukkan bahwa sebagian sampel baik dengan penambahan kitosan dan kemangi memiliki 

pH yang berbeda nyata. Dalujati (2004) dalam Damar, K (2016) mengungkapkan bahwa 

penambahan asam asetat pada mie basah kitosan akan menurunkan nilai pH dan dari penelitian 

Damar, K (2016) juga menambahkan bahwa dengan adanya penambahan kitosan yang 

memiliki gugus amino bebas akan menyebabkan sifat kelarutannya spesifik pada larutan asam. 

Namun, dari hasil penelitian yang telah didapat menunjukkan bahwa pH pada mie basah 

kitosan lebih tinggi dibandingkan mie basah kontrol. Pada sampel mie basah kitosan memiliki 

pH yang melebihi pH 7, mulai dari 7,25 hingga 7,28 yang artinya mie basah kitosan cenderung 

bersifat basa, sedangkan pada mie basah kontrol memiliki pH 7,06 yang cenderung bersifat 

netral. Berdasarkan penelitian Maruzar, T (2014), bahwa adanya peningkatan pH pada mie 

basah kitosan dapat terjadi karena tingginya konsentrasi kitosan yang menyebabkan nilai pH 

juga semakin meningkat. Sama halnya ketika konsentrasi kitosan rendah maka kemampuan 

dalam mempertahankan nilai pH juga rendah karena adanya kecenderungan pada jumlah 

mikroba yang dapat meningkat sehingga diiringi dengan nilai pH yang menurun.  

 

Sementara pada pH mie basah kemangi, dapat dilihat bahwa setiap penambahan ekstrak 

kemangi yang berbeda, memiliki nilai pH yang berbeda pula. Berdasarkan penelitian Wodi, 

dkk (2016), menyimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak kemangi yang semakin tinggi akan 

menurunkan nilai pH suatu produk dikarenakan ekstrak dari kemangi yang bersifat asam. Dari 

penelitian Maharani (2014) dalam Wodi, dkk (2016) yang memformulasikan sel antiseptik dari 

minyak atsiri ekstrak kemangi, mengungkapkan bahwa penurunan pada nilai pH terjadi karena 

adanya minyak atsiri yang sebagian bersifat asam lemah atau netral. Apabila dilihat dari Tabel 

14, penurunan nilai pH hanya terjadi pada sampel G dengan pH sebesar 7,01 yang artinya pH 

mie basah sampel G masih bersifat netral.  
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Mie basah matang memiliki kadar air mencapai 52% yang artinya mie basah memiliki daya 

tahan simpan relatif singkat mulai dari 10 hingga 12 jam pada suhu kamar, sedangkan 

berdasarkan hasil analisa kimia didapatkan bahwa mie basah pada penelitian ini memiliki nilai 

kadar air yang lebih tinggi yaitu sebesar 64-69%. Menurut standar SNI 2987:2015, nilai kadar 

air yang memenuhi kriteria maksimal 65%, sehingga apabila dilihat dari Tabel 13 dan 14 hanya 

mie basah kontrol saja yang memenuhi standar SNI sedangkan baik mie basah kitosan maupun 

kemangi, belum memenuhi standar SNI 2987:2015. Pada Tabel 13, mie basah kontrol (sampel 

A) memiliki perbedaan yang nyata pada mie basah kitosan sampel B, C, dan D, sedangkan 

antar sampel mie basah kitosan (B, C, dan D) tidak memiliki perbedaan yang nyata. Untuk mie 

basah kemangi terdapat perbedaan yang nyata antar sampel A, E, F, dan G yang dapat dilihat 

pada Tabel 14. 

 

Persentase kadar air yang paling tinggi didapatkan pada mie basah kitosan 2500 ppm (sampel 

B) dan mie basah ekstrak kemangi 15% (sampel E). Sedangkan sampel mie basah kontrol 

(sampel A) memiliki nilai kadar air yang paling rendah. Apabila dilihat dari Tabel 13 dan Tabel 

14, bahwa sampel B, C, dan D serta E, F, dan G memiliki nilai kadar air yang semakin rendah 

diiringi dengan konsentrasi kitosan dan ekstrak kemangi yang semakin tinggi. Adanya 

penurunan kadar air pada mie basah kitosan dapat terjadi karena kitosan bersifat hidrofilik 

sehingga larutan kitosan dapat menyerap molekul air lebih banyak (Asy-syarifahi, dkk., 2018). 

Sama halnya dengan mie basah kemangi, seiring dengan banyaknya penggunaan ekstrak 

kemangi maka akan menurunkan nilai kadar air suatu produk (Dwetro, 2017).  

 

Berdasarkan penelitian Damar, K (2016) kadar air memiliki keterkaitan dengan aktivitas air 

(aw), ketika kadar air tinggi, maka aktivitas air juga akan meningkat. Tinggi rendahnya aw 

dapat dipengaruhi oleh daya ikat antara protein dan air. Seperti kitosan yang memiliki muatan 

yang positif karena adanya kedua ligan yaitu OH- dan NH2 sehingga ketika berinteraksi dengan 

protein yang bermuatan negatif, maka akan memiliki daya ikat yang kuat antara protein dan air 

yang terkandung pada mie basah. Daya ikat yang kuat membuat nilai aw menjadi rendah, 

sedangkan ketika daya ikat lemah akan membuat nilai aw menjadi tinggi (Sudrajat, 2007 dalam 

Damar, K., 2016). Namun teori tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dapat dilihat 

pada Tabel 13 diketahui bahwa nilai aw tidak memiliki perbedaan yang nyata pada setiap 

sampel mie basah kitosan. Hal serupa juga terjadi pada sampel mie basah kemangi, bahwa nilai 

aw tidak memiliki perbedaan yang nyata pada setiap sampel, dan hal tersebut diperkuat pada 
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penelitian Ulfah, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa adanya variasi dari proporsi kemangi 

tidak memberikan adanya pengaruh yang nyata baik terhadap kadar air maupun aktivitas air. 

Dari seluruh data sampel mie basah matang, nilai aw yang dimiliki berkisar antara 0,972 hingga 

0,980. Mie basah kontrol (sampel A) memiliki nilai aw paling tinggi, sementara nilai aw 

terendah dimiliki oleh mie basah kitosan 2500 ppm (sampel B) dan mie basah kemangi 35% 

(sampel G). Penelitian Tan (2017) menyatakan bahwa nilai aktivitas air pada semua sampel 

homemade noodles yang dibuat memiliki nilai rata-rata 0,978 (±0,001). Nilai aw tersebut 

hampir sama dengan penelitian Li et al (2011) dalam Tan (2017) dengan perolehan nilai aw 

sebesar 0,979 untuk mie kontrol. Nilai aktivitas air yang diperoleh (0,972 – 0,980) cukup tinggi 

untuk mikroba bertumbuh, sementara penelitian Pahrudin (2006) menambahkan, pertumbuhan 

bakteri sebagian besar hanya bisa dihambat ketika aw ada di bawah 0,91, kamir ada di bawah 

0,87, sementara kapang ada di bawah 0,8.  

 

4.3 Uji Umur Simpan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 13., rata-rata umur simpan mie basah kontrol yaitu 

12 jam hingga 16 jam, sementara rata-rata umur simpan mie basah kitosan 2500 ppm dan mie 

basah kemangi 15% adalah 20 jam. Menurut Astina, N (2007) dalam Enjelina, W., dkk (2019), 

mie basah yang telah direbus dengan kadar air 52% memiliki daya tahan antara 12 hingga 14 

jam pada suhu ruang. Setiap sampel mie basah akan mengalami penurunan mutu selama 

penyimpanan. Pada sampel mie basah kontrol (sampel A), skor penilaian tertinggi adalah dari 

jam ke-0 hingga ke-8 dengan skor rata-rata 9 (like extremely) karena masih memiliki aroma 

yang khas dan tidak ada bau yang mengganggu. Sementara mulai dari jam ke-12, mutu aroma 

sudah mulai menurun namun masih memiliki bau yang khas sehingga rata-rata skor penilaian 

adalah 7,3 (like moderately). Lalu pada jam ke-16, mulai muncul bau asam, dan rata-rata skor 

penilaian adalah 5,3 (neither like nor dislike) yang menunjukkan bahwa pada jam ke-16 

merupakan akhir dari umur simpan mie basah kontrol. Sedangkan pada parameter tekstur, 

kekenyalan dari jam ke-0 hingga jam ke-12 masih terjaga dengan rata-rata skor 9 (like 

extremely) dan mulai menurun pada saat jam ke-16 hingga jam ke-24 ketika tekstur pada mie 

basah mulai berkeringat atau berlendir.  

 

Skor 9 (like extremely) pada parameter aroma mie basah kitosan 2500 ppm (sampel B) terjadi 

pada jam ke-0 hingga ke-12 dengan aroma yang masih khas dan tidak ada bau yang 

mengganggu. Mulai dari jam ke-12 hingga jam ke-20 terjadi penurunan mutu pada aroma 

dengan munculnya bau yang sedikit tengik pada salah satu sampel, sehingga skor rata-rata 
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penilaian adalah 7,7 (like moderately). Pada jam ke-24, semua sampel mie basah kitosan sudah 

mengeluarkan bau yang tengik dan asam sehingga rata-rata skor adalah 4 (slightly dislike). 

Sementara pada parameter tekstur, skor tertinggi terjadi hingga jam ke-12 yang menunjukkan 

bahwa mie basah kitosan masih memiliki tekstur yang kenyal. Jam ke-16 hingga jam ke-20 

memiliki skor yang sama yaitu 8 (like very much) karena belum terjadi penurunan tekstur yang 

ekstrim. Dan pada jam ke-24, skor rata-rata menjadi 5 karena tekstur yang dihasilkan sudah 

sedikit berlendir. Oleh karena itu, pada mie basah kitosan 2500 ppm memiliki umur simpan 

hingga 20 jam. 

 

Untuk mie basah kemangi 15%, skor tertinggi pada parameter aroma dimulai dari jam ke-0 

hingga jam ke-8. Lalu pada jam ke-12, terdapat salah satu sampel yang mulai berbau sedikit 

tengik sehingga memiliki skor 8,3 (like very much) namun masih tidak terdapat perbedaan 

yang nyata antara sampel mie basah kemangi yang satu dengan yang lain. Pada jam ke-16 dan 

jam ke-20, memiliki skor yang semakin menurun yaitu 5,3 (like slightly) karena mulai 

mengeluarkan aroma yang sedikit tengik dan mulai berbau asam. Sementara pada tekstur, 

kekenyalan mie dengan skor tertinggi dapat bertahan dari jam ke-0 hingga jam ke-12. Lalu 

pada jam ke-16 dan jam ke-20, tekstur mie sedikit berlendir namun masih tidak dapat 

dibedakan secara signifikan apabila dibandingkan pada jam sebelumnya sehingga memiliki 

rata-rata skor 7 (like moderately). Dan pada jam ke-24, tekstur mie lebih berlendir sehingga 

memiliki skor penilaian 5 (neither like nor dislike) sehingga jam ke-20 merupakan akhir dari 

umur simpan mie basah kemangi. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan uji umur simpan, semakin lama masa penyimpanan maka akan 

semakin berpengaruh terhadap mutu aroma dan teksturnya. Penelitian ini difokuskan untuk 

mengamati parameter tekstur dan aroma karena dianggap sebagai parameter utama yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi kualitas mie basah sudah mulai menurun. Sementara parameter 

warna tidak terlalu mengalami perubahan, karena adanya proses perebusan yang dilakukan 

sehingga dapat merusak enzim polifenoloksidase (Hoseney dalam Puspasari, 2007). Penurunan 

mutu mie basah terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang disebabkan oleh bakteri, 

karena pada mie basah terdapat banyak zat organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan 

komponen lainnya yang dibutuhkan oleh bakteri. Pertumbuhan bakteri akan menyebabkan 

perubahan aroma mie basah menjadi asam, munculnya lendir pada permukaan mie, dan adanya 

penyimpangan rasa mie basah (Utami, 2009). Penyimpanan mie basah pada suhu ruang 

memungkinkan jenis bakteri mesofilik dapat tumbuh pada suhu 20˚C hingga 45˚C. Bahan 
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utama mie basah adalah tepung, sehingga bakteri yang dapat tumbuh pada mie basah adalah 

Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus, serta beberapa spesies Achromobacterium 

(Yuliana, H., 2018). Mie basah dengan kadar air yang tinggi, memungkinkan bakteri aerobik 

pembentuk spora akan memproduksi amilase menggunakan terigu dan olahannya yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sedangkan mie basah dengan kadar air yang lebih rendah, 

kerusakan akan terjadi dengan pembentukan miselia dan spora oleh kapang yang berasal dari 

genus Rhizopus atau spora berwarna hitam (Jay, 2000 dalam Puspasari, 2007). Namun, faktor 

yang paling berkontribusi dalam kerusakan mie basah adalah aktivitas air (aw). Nilai aw 

berhubungan dengan kadar air, baik mie basah kontrol, kitosan, dan kemangi memiliki nilai aw 

berkisar antara 0,972 – 0,980 yang masih cukup tinggi untuk mikroba dapat tumbuh. Hal 

tersebut dapat terjadi karena mie basah termasuk makanan dengan tingkat kelembaban yang 

tinggi akibat proses pemasakan yang membuat mie basah akan menyerap air jauh lebih banyak 

(Li et al., 2012 dalam Tan, 2017). Pahrudin (2016) menambahkan bahwa bakteri dapat 

dihambat apabila nilai aw produk pangan ada di bawah 0,91. Walau demikian, berdasarkan uji 

umur simpan secara organoleptik, kitosan dan kemangi dapat memperpanjang umur simpan 

mie basah dibandingkan dengan mie basah kontrol.  

 

Kitosan merupakan polisakarida dari hasil deasetilasi kitin yang memiliki sifat antimikroba dan 

memiliki fungsi sebagai pelapis (film) untuk menghalangi oksigen masuk ke dalam pangan, 

sehingga dapat digunakan sebagai kemasan dan edible untuk manusia karena tidak berbahaya. 

Selain itu kitosan dapat menjaga kualitas rasa dan aroma pada bahan serta menghambat 

pengaruh buruk dari luar. Hal tersebut membuat penampilan dan tekstur dari mie basah kitosan 

lebih terjaga (Cahyadi, 2006 dalam Maruzar, T., 2014). Sebagai bahan pengawet, kitosan 

mampu menghambat bakteri patogen serta mikroorganisme pembusuk seperti jamur, bakteri 

gram positif dan negatif (Hefdani, 2011 dalam Sholihatunnisa, 2015). Pengaplikasian kitosan 

dengan konsentrasi sebesar 2500 hingga 3000 ppm dapat menghambat Pseudomonas, 

Micrococcus, Lactobacillus, beberapa spesies seperti Achromobacterium, Aspergillus, 

Rhizopus, Mucor, Fusarium, dan Penicillium (Jay, 2000 dalam Damar, K., 2016). Sifat afinitas 

antimikroba pada kitosan bergantung pada berat molekul dan derajat deasetilasi. Apabila berat 

molekul dan derajat deasetilasi lebih besar, akan menunjukkan aktifitas antimikroba yang lebih 

besar pula. Dalam menghambat pertumbuhan mikroba akan terjadi daya tarik menarik antara 

gugus fungsional amina (—NH2) pada kitosan yang memiliki muatan ion positif dengan sel 

mikroba yang bermuatan negatif dan terjadi pada situs elektronegatif di dinding sel bakteri. 

Muatan positif pada kitosan yaitu -NH2 akan menarik mineral Ca2+ pada dinding sel bakteri 
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dengan membentuk ikatan kovalen koordinasi yang dapat menembus sel nukleus pada mikroba 

sehingga menyebabkan kinerja sel mikroba menjadi nonaktif (Butler et al., 1996). Simpson 

(1997) dalam Butarbutar (2018) menambahkan, kitosan juga berikatan dengan protein 

membran sel yaitu glutamat sebagai komponen membran sel, lalu berikatan pula dengan 

pospholipid membraner terutama pada fosfatidil kolin (PC) yang membuat permeabilitas inner 

membran (IM) menjadi meningkat. Hal tersebut memudahdahkan cairan sel keluar, mengalami 

lisis, maka sel tidak akan mengalami regenerasi atau bahkan sel dapat mati. Oleh karena itu, 

kitosan dapat memperpanjang umur simpan suatu produk yang tidak berbahaya untuk manusia 

dan dapat mengurangi adanya resiko tumbuhnya bakteri (Nurhayati, A., 2011).  

 

Minyak atsiri yang terkandung pada kemangi (Ocimum basilicum) terbukti dapat 

menghentikan aktivitas bakteri patogen yaitu S. aureus dan E. coli dengan konsentrasi bunuh 

minimal 0,5% v/v dan 0,25% v/v. Minyak atsiri pada daun kemangi akan lebih poten terhadap 

bakteri gram negatif daripada bakteri gram positif yang memiliki permeabilitas rendah, karena 

dengan permeabilitas yang rendah akan mempersulit zat aktif dalam menembus membran dari 

sel bakteri gram positif sehingga memiliki efek antibakteri yang kurang optimal (Maryati, dkk., 

2007). Esktrak ethanol dari daun kemangi (Ocinum cannum.) dapat menghambat 9 spesies dari 

genus Acinetobacter, Bacillus, dan Micrococcus. Sementara untuk ekstrak methanol dan 

hexanol dapat menghambat 13 spesies dari 7 genus termasuk Acinetobacter, Bacillus, Brucella, 

Eschericia, Micrococcus, dan Staphylococcus serta Candida albicans sebagai efek anticandida 

(Yosephine dkk, 2013 dalam Tallamma, F., 2014). Menurut penelitian dari Maryati, dkk (2007), 

mengatakan bahwa mekanisme antibakteri minyak atsiri pada daun kemangi belum diketahui 

secara pasti, namun dapat dijelaskan bahwa minyak atsiri mengandung senyawa turunan fenol 

yaitu eugenol yang memiliki efek antiseptik dan bekerja dengan merusak membran sel. 

Kemungkinan kinerja dari mekanisme antibakteri yaitu dengan adanya pengikatan senyawa 

fenol dengan sel bakteri yang permeabilitas membran dan proses transportasi akan terganggu. 

Hal tersebut menyebabkan kation dan makromolekul sel bakteri hilang, sehingga menghambat 

atau dapat menghentikan pertumbuhan sel. Siswandono (1995) dalam Maryati, dkk (2007) 

menambahkan, konsentrasi senyawa fenol yang rendah menyebabkan terjadinya denaturasi 

protein, sementara dengan konsentrasi tinggi menyebabkan koagulasi protein sehingga sel 

dapat mati. Pada penelitian Lukman, A. (2016), menyatakan bahwa senyawa alkaloid pada 

daun kemangi memberikan penghambatan sejumlah 6 bakteri uji dengan cara mengganggu 

penyusun peptidoglikan sel bakteri yang menyebabkan pembentukan dinding sel tidak 

terbentuk secara utuh serta dapat mematikan sel bakteri tersebut. Sementara senyawa terpenoid 
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dapat menghambat 2 bakteri uji yang bekerja dengan mengganggu proses pembentukan 

membran atau dinding sel bakteri sehingga tidak dapat terbentuk dengan sempurna. Untuk 

senyawa flavonoid dapat menghambat 6 bakteri uji dengan merusak permeabilitas dinding pada 

sel bakteri.  

 

Berdasarkan hasil uji umur simpan, diketahui bahwa pengecekan pada jam ke-12 menunjukkan 

mie basah kemangi 15% (sampel E) mengalami penurunan terlebih dahulu dengan skor rata-

rata 8,3 dibandingkan dengan mie basah kitosan 2500 ppm (sampel B) dengan skor rata-rata 9. 

Kedua sampel memiliki umur simpan yang sama namun dengan skor rata-rata yang berbeda, 

skor 7,7 untuk parameter aroma dan 8 untuk parameter tekstur pada mie basah kitosan 2500 

ppm, sementara pada mie basah kemangi 15% menempati skor 5,3 untuk parameter aroma dan 

7 untuk parameter tekstur. Selain sifat penghalang yang dimiliki kitosan, kitosan mampu 

menghambat seluruh bakteri yang dapat tumbuh pada mie basah seperti Pseudomonas, 

Micrococcus, Lactobacillus, serta beberapa spesies Achromobacterium. Sehingga 

memungkinkan kitosan dapat bekerja lebih efektif dibandingkan kemangi sebagai pengawet.  

 

4.4 Uji Organoleptik Mie Basah Siap Saji 

Berdasarkan Tabel 15., dapat dilihat bahwa pemilihan skor organoleptik 4 (suka) dan 5 (sangat 

suka) berdasarkan jenis kelamin memiliki perbandingan yang tidak jauh berbeda. Seperti pada 

parameter warna A, apabila persentase pemilihan skor 4 dan 5 dijumlahkan diperoleh jumlah 

persentase yang dilakukan oleh laki-laki sebesar 42,9% dan pada perempuan sebesar 45,5% 

yang berarti laki-laki dan perempuan memiliki selera yang sebanding. Pada Tabel 16., 

karakteristik panelis berdasarkan pekerjaan dibagi menjadi 4 kelompok pekerjaan diantaranya 

karyawan dan pegawai, pelajar dan mahasiswa, wiraswasta, dan pekerjaan lainnya. Setiap 

kelompok pekerjaan memiliki jumlah yang hampir sebanding sehingga dapat dilakukan uji 

beda. Dari hasil uji beda pada Tabel 16., dapat dilihat bahwa kelompok pekerjaan tidak 

memiliki perbedaan yang nyata dengan penilaian organoleptik (sig>0,05), yang berarti kategori 

pekerjaan tidak mempengaruhi skor penilaian. Pengujian kategori usia dan frekuensi konsumsi 

menggunakan uji hubungan didapatkan hasil bahwa kategori usia hanya berbeda nyata dengan 

parameter overall pada sampel E (sig<0,05), sementara pada parameter lain kategori usia tidak 

memiliki perbedaan yang nyata dan kategori frekuensi tidak memiliki perbedaan yang nyata 

pada seluruh parameter penilaian (sig>0,05). Dapat disimpulkan, bahwa karakteristik panelis 

berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan frekuensi tidak berpengaruh terhadap penilaian 

organoleptik atau dengan kata lain, konsumen memiliki selera yang sebanding. 
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Secara keseluruhan, penilaian organoleptik terhadap mie basah siap saji pada Tabel 18 antara 

sampel A dengan B dapat  dilihat bahwa tidak memiliki adanya perbedaan yang nyata. 

Perbedaan yang nyata dapat dilihat pada sampel E dengan parameter warna dan rasa. 

Penambahan kemangi dan semua tanaman hijau akan memiliki pigmen berwarna hijau yang 

berasal dari klorofil. Sebagian besar pigmen terdapat pada klorofil a dan b. Klorofil a memiliki 

sifat kurang polar dengan warna biru hijau, sementara klorofil b memiliki sifat polar dan 

berwarna kuning hijau (Aryanti dkk, 2016). Walaupun penggunaannya dalam bentuk ekstrak 

yang membuat warna hijau yang ditimbulkan tidak terlalu gelap dan konsentrasi ekstrak 

kemangi yang digunakan paling kecil, namun apabila dibandingkan dengan mie basah kontrol 

dan kitosan maka akan terlihat bahwa mie basah kemangi memiliki warna yang paling gelap. 

Hal tersebut membuat penilaian konsumen terhadap warna pada mie basah kemangi menjadi 

berkurang dengan nilai rata-rata sebesar 3,18 yang cenderung netral. Pada penilaian warna 

terhadap mie basah kontrol dan kitosan tidak memiliki perbedaan, dikarenakan kitosan sendiri 

memiliki karakteristik warna larutan yang jernih/ putih sehingga tidak mempengaruhi warna 

akhir pada mie basah matang (Protan Laboratories Inc., 1987 dalam Nurhayati, A., 2011). 

Sesuai dengan hasil analisa warna pada Tabel 9., bahwa mie basah kitosan memiliki tingkat 

kecerahan paling tinggi sehingga membuat penilaian konsumen terhadap mie basah kitosan 

menjadi paling besar dengan rata-rata 3,50. 

 

Pada penilaian organoleptik terhadap aroma, dapat dilihat pada Tabel 18 bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata terhadap sampel kontrol, kitosan, maupun kemangi. Menurut Protan 

Laboratories Inc. (1987)  dalam Nurhayati, A. (2011) mengemukakan bahwa kitosan memiliki 

aroma yang tidak berbau. Sementara aroma yang timbul dari mie basah kemangi berasal dari 

kandungan kimia yaitu senyawa sitral pada daun (Heyne, 1987 dalam Budiarti, A., 2011). 

Walau demikian, konsumen lebih cenderung memilih sampel mie basah kontrol dengan rata-

rata 3,63. Sementara pada penilaian tekstur, panelis lebih memilih sampel mie basah kitosan 

dengan rata-rata 3,58. Tekstur biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tinggi kadar 

airnya sehingga polisakarida dapat menyerap air, mengalami pembengkakan dan pelarutan 

yang menyebabkan produk mie basah memiliki tekstur yang tidak mudah putus (Wahyuni & 

Nugroho, 2014 dalam Enjelina dkk., 2019).  

 

Pada penilaian terhadap parameter rasa, terdapat perbedaan yang nyata pada sampel mie basah 

kemangi dengan nilai rata-rata paling rendah yaitu 3,25. Faktor yang dapat mempengaruhi rasa 
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biasanya terletak pada pemakaian bumbu mie basah yang terdiri dari minyak bumbu dan kecap 

asin yang dilakukan secara manual, selain itu setiap konsumen juga memiliki selera rasa yang 

berbeda-beda. Adanya rasa gentir di lidah yang berasal dari kandungan minyak atsiri juga dapat 

menjadi faktor utama bahwa mie basah kemangi tidak terlalu disukai oleh konsumen. Penilaian 

tertinggi untuk parameter rasa yang terpilih adalah mie basah kontrol dengan nilai rata-rata 

3,68. Untuk penilaian parameter overall, dilakukan untuk melihat konsistensi panelis dalam 

memberikan penilaian suka dan tidaknya terhadap sampel mie basah (Meilgaard et al., 2007). 

Diperoleh data bahwa tidak ada perbedaan yang nyata pada ketiga sampel mie basah, dan 

panelis konsumen secara berturut-turut cenderung lebih menyukai mie basah kontrol dengan 

nilai rata-rata 3,76, diikuti dengan mie basah kitosan dengan nilai 3,65, dan mie basah kemangi 

dengan nilai 3,44. Apabila mie basah yang berpengawet dibandingkan, mie basah kitosan lebih 

disukai panelis karena lebih unggul dalam parameter warna, tesktur, rasa, dan overall.  

 


