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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mie 

Mie yang disukai masyarakat Indonesia adalah mie dengan warna kuning, 

bentuk khas mie yaitu berupa pilinan panjang yang dapat mengembang sampai 

batas tertentu dan lenting serta kalau direbus tidak banyak padatan yang hilang. 

Semua ini termasuk sifat fisik mie yang sangat menentukan terhadap penerimaan 

konsumen (Setianingrum dan Marsono, 1999). Mie dibuat dengan mesin khusus, 

tetapi juga bisa dibuat tanpa mesin. Proses pembuatan mie tanpa mesin memerlukan 

latihan yang cukup lama. Adonan tepung terigu atau tepung yang lain ditarik, 

dibanting dan dipelintir hingga terbentuk mie yang panjang. Di negara asalnya, mie 

diyakini sebagai lambang panjang umur. Uniknya, agar harapan umur panjang bisa 

terkabul, konon mie harus dimakan tanpa memotong helaiannya yang panjang. Jadi 

cukup digulung dengan garpu atau sumpit (Pratitasari, 2007). 

Produk mie kering maupun mie basah pada dasarnya memiliki komposisi 

yang hampir sama. Keduanya dibedakan dalam tahapan proses pembuatan, kadar 

air, dan kadar protein. Mie kering diperoleh dengan cara mengeringkan mie mentah 

dengan metode penjemuran atau di angin-anginkan atau juga dikeringkan dalam 

oven pada suhu ± 50oC. Mie kering mempunyai daya simpan yang lebih lama 

tergantung dari kadar air dan cara penyimpanannya. Selama kemasannya masih 

tertutup rapat, mie kering dapat disimpan selama 6-12 bulan. 

Proses pengolahan mie kering sebenarnya hampir sama dengan mie instan. 

Pada mie kering terjadi proses pengeringan untuk mengurangi kadar air mie hingga 

10-12 persen. Sedangkan proses pengolahan mie instan umumnya dengan digoreng 
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dan dilengkapi oleh bahan tambahan seperti bumbu, cabe, kecap, minyak, dan 

sayuran kering sehingga mudah dihidangkan dengan segera (Intan, 1997). Menurut 

Departemen Kesehatan RI (1992), dalam 100 gram mie kering terkandung 337 kkal 

energi, protein 7,9 g, lemak 11,8 g, karbohidrat 50,0 g, kalsium 49 mg, fosfor 47 

mg, besi 2,8 mg, vitamin B1 0,01 mg, dan air 28,9 g 

1. Jenis-jenis mie 

Menurut Astawan (2006), walaupun pada prinsipnya mie dibuat dengan 

cara yang sama, tetapi di pasaran dikenal beberapa jenis mie seperti mie 

segar/mentah (raw chinese noodle), mie basah (boiled noodle), mie kering (steam 

and fried noodle), dan mie instant (instant noodle). 

a. Mie Mentah 

 Mie mentah adalah mie yang tidak mengalami proses tambahan setelah 

pemotongan dan mengandung air sekitar 35%. Oleh karena itu, mie ini cepat rusak. 

Penyimpanan dalam refrigerator dapat mempertahankan kesegaran mie ini hingga 

50-60 jam. Setelah masa simpan tersebut, warna mie akan menjadi gelap.  

b. Mie Basah 

Mie basah adalah jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah tahap 

pemotongan dan sebelum dipasarkan. Kadar airnya dapat mencapai 52% sehingga 

daya tahan simpannya relatif singkat (40 jam pada suhu kamar). Di Indonesia, mie 

basah dikenal sebagai mie kuning atau mie bakso. 

c. Mie Kering 

Mie kering adalah mie mentah yang telah dikeringkan hingga kadar airnya 

mencapai 8-10%. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran di bawah 

sinar matahari atau dengan oven. Karena bersifat kering, maka mie ini mempunyai 
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daya simpan yang relatif panjang dan mudah penanganannya. Mie kering sebelum 

dipasarkan biasanya ditambahkan telur segar atau tepung telur sehingga mie ini 

dikenal dengan nama mie telur. Penambahan telur ini merupakan variasi sebab 

secara umum mie oriental tidak mengandung telur. Di Amerika Serikat, 

penambahan telur merupakan suatu keharusan karena mie kering harus 

mengandung air kurang dari 13% dan padatan telur lebih dari 5,5%. 

d. Mie Instant 

  Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 3551-1994, mie instant 

didefenisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu 

dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan makanan tambahan 

yang diizinkan, berbentuk khas mie dan siap dihidangkan setelah dimasak atau 

diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Mie ini dibuat dengan 

penambahan beberapa proses setelah diperoleh mie segar. Tahap-tahap tersebut 

yaitu pengukusan, pembentukan dan pengeringan. Kadar air mie instant umumnya 

mencapai 5-8% sehingga memiliki daya simpan yang cukup lama. 

Produk mie kering maupun mie basah pada dasarnya memiliki komposisi 

yang hampir sama. Keduanya dibedakan dalam tahapan proses pembuatan, kadar 

air, dan kadar protein. Mie kering diperoleh dengan cara mengeringkan mie mentah 

dengan metode penjemuran atau di angin-anginkan atau juga dikeringkan dalam 

oven pada suhu ± 50oC. Mie kering mempunyai daya simpan yang lebih lama 

tergantung dari kadar air dan cara penyimpanannya. Selama kemasannya masih 

tertutup rapat, mie kering dapat disimpan selama 6-12 bulan. 

Menurut SNI 01-2974-1996, mie kering didefinisikan sebagai produk 

makanan kering yang dibuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan 
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makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, berbentuk khas mie. 

Mie dalam bentuk kering harus mempunyai padatan minimal 87%, artinya 

kandungan airnya harus di bawah 13%. Karakteristik yang disukai dari mie kering 

adalah memiliki penampakan putih, hanya sedikit yang terpecah-pecah selama 

pemasakan, memiliki permukaan yang lembut, dan tidak ditumbuhi mikroba (Oh 

et al.,2000). Syarat mutu mie kering dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat mutu mie kering menurut SNI 01-2974-1996 

No 
 

Jenis Uji Satuan 
Persyaratan Persyaratan 

 Mutu I Mutu II 
1 Keadaan:    
. 1.1 Bau - Normal Normal 
 1.2 Warna  Normal Normal 
 1.3 Rasa  Normal Normal 
2. Air  % b/b Maks. 8 Maks. 10 
3  Abu % b/b  Maks. 3 Maks. 3 
4. Protein (N x 6,25) % b/b Min. 11 Min. 8 
5 Bahan Tambahan    
 Makanan:    
. 4.1 Boraks  Tidak boleh ada 
 4.2 Pewarna  sesuai dengan 
 Tambahan  SNI 01-0222-1995 
6 Cemaran Logam:    
 5.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 
. 5.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10,0 Maks. 10,0 
 5.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 Maks. 40,0 
 5.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 Maks. 0,05 
7. Arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 Maks. 0,5 
8 Cemaran    
 mikroba:    

. 
8.1 Angka koloni/g Maks. 1,0 x 106 Maks. 1,0 x 106 

lempeng total    
 8.2 E. coli APM/g Maks. 10 Maks. 10 
 8.3 Kapang koloni/g Maks. 1,0 x 104 Maks. 1,0 x 104 

Sumber: Data SNI 01-2974-1992 tentang standar mutu Mie kering 

2. Metode Pembuatan Mie 

Tahapan pembuatan mie terdiri dari tahap pencampuran, roll press 

(pembentukan lembaran), pembentukan mie, pengukusan, penggorengan, 
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pendinginan serta pengemasan. Tahap pencampuran bertujuan agar hidrasi tepung 

dengan air berlangsung secara merata dan menarik serat-serat gluten. Untuk 

mendapatkan adonan yang baik harus diperhatikan jumlah penambahan air (28 – 

38 %), waktu pengadukan (15 – 25 menit), dan suhu adonan (24 – 40 oC). 

Proses roll press (pembentukan lembaran) bertujuan untuk menghaluskan serat-

serat gluten dan membuat lembaran adonan. Pasta yang dipress sebaiknya tidak 

bersuhu rendah yaitu kurang dari 25 oC, karena pada suhu tersebut menyebabkan 

lembaran pasta pecah-pecah dan kasar. Mutu lembaran pasta yang demikian akan 

menghasilkan mie yang mudah patah. Tebal akhir pasta sekitar 1,2 – 2 mm Di akhir 

proses pembentukan lembaran, lembar adonan yang tipis dipotong memenjang 

selebar 1 – 2 mm dengan rool pemotong mie, dan selanjutnya dipotong melintang 

pada panjang tertentu, sehingga dalam keadaan kering menghasilkan berat standar.  

Setelah pembentukan mie dilakukan proses pengukusan. Pada proses ini terjadi 

gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dengan terjadinya dehidrasi air dari 

gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mie. Hal ini disebabkan oleh 

putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih 

rapat. Pada waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan fleksibel, tetapi 

setelah dikukus menjadi keras dan kuat.  

Pada proses selanjutnya, mie digoreng dengan minyak pada suhu 140 – 150 oC 

selama 60 sampai 120 detik. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih sempurna 

sehingga kadar airnya menjadi 3–5 %. Suhu minyak yang tinggi menyebabkan air 

menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada permukaan mie, 

sehingga waktu rehidrasi dipersingkat. Teknik tersebut biasa dipakai dalam 

pembuatan mie instan. Setelah digoreng, mie ditiriskan dengan cepat hingga suhu 
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40 oC dengan kipas angin yang kuat pada ban berjalan. Proses tersebut bertujuan 

agar minyak memadat dan menempel pada mie. Selain itu juga membuat tekstur 

mie menjadi keras. Pendinginan harus dilakukan sempurna, karena jika uap air 

berkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Pengeringan dapat juga 

dilakukan menggunakan oven bersuhu 60 oC sebagai pengganti proses 

penggorengan, dan mie yang diproduksi dikemas dengan plastik. 

2.2 Bahan-bahan Pembuatan Mie 

2.2.1 Tepung terigu 

 

  Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir 

gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mie dan roti. Kata terigu 

dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, trigo, yang berarti "gandum". 

Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak 

larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, yang 

berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu. 

Tepung terigu juga berasal dari gandum, bedanya terigu berasal dari biji gandum 

yang dihaluskan, sedangkan tepung gandum utuh (whole wheat flour) berasal dari 

gandum beserta kulit arinya yang ditumbuk. 

Tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan mie sebaiknya yang 

mengandung gluten 8-12%. Tepung terigu ini tergolong medium hard flour di 

pasaran dikenal sebagai Segitiga Biru atau Gunung Bromo. Gluten adalah protein  

yang terdapat pada terigu. Gluten   bersifat elastis sehingga akan mempengaruhi 

sifat elastisitas  dan  tekstur   mie   yang  dihasilkan (Widyaningsih dan Murtini, 

2006). Tepung terigu merupakan tepung yang berasal dari bahan dasar gandum 

yang diperoleh dengan cara penggilingan gandum yang banyak digunakan dalam 
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industri pangan. Komponen yang terbanyak dari tepung terigu adalah pati, sekitar 

70% yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Besarnya kandungan amilosa dalam 

pati ialah sekitar 20% dengan suhu gelatinisasi 56–620 C (Belitz dan Grosch, 1987). 

 Tepung terigu yang mempunyai kadar protein tinggi akan memerlukan air 

lebih banyak agar gluten yang terbentuk dapat menyimpan gas sebanyak-

banyaknya. Umumnya, dalam pembuatan roti digunakan tepung terigu protein 

tinggi untuk mendapatkan volume yang besar, tetapi ada kemungkinan roti menjadi 

alot. Oleh karena itu, dalam pembuatan roti perlu penambahan bahan-bahan lain 

yang berfungsi untuk mengempukkan roti seperti gula, margarin atau mentega, dan 

kuning telur dengan komposisi tertentu. Pencampuran tepung terigu protein tinggi 

dengan tepung terigu protein sedang juga dapat dilakukan, tujuannya agar kadar 

protein terigu turun sehingga roti yang dihasilkan sesuai dengan keinginan, seperti 

tekstur lebih lembut (Mudjajanto dan Yuliati, 2004). Tepung terigu merupakan 

bahan dasar dalam pembuatan roti dan mie. Keistimewaan terigu diantara serealia 

lain adalah adanya gluten yang merupakan protein yg menggumpal, elastis serta 

mengembang bila dicampur dengan air. Gluten digunakan sebagai bahan tambahan 

untuk mempertinggi kandungan protein dalam roti. Biasanya mutu terigu yang 

dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar air 14%, kadar protein 8 - 12%, 

kadar abu 0,25 – 0,60% dan gluten basah 24 – 36% (Astawan, 2004). Protein tepung 

gandum sangat unik, dimana bila tepung gandum dicampur dengan air dalam 

perbandingan tertentu, maka protein akan membentuk suatu massa atau adonan 

koloidal yang plastis. Hal tersebut dapat menahan gas dan akan membentuk suatu 

struktur spons bila dipanggang untuk mencapai suatu kehalusan yang memuaskan. 

Jenis tepung gandum yang berbeda memerlukan jumlah pencampuran (air) yang 
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berbeda (Desrosier, 1988). Mutu tepung terigu dtentukan oleh setiap komposisi 

kimia yang ada didalamnya. Adapun komposisi kimia tepung terigu Cakra Kembar 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Tepung Terigu Cakra Kembar per 100 gram Bahan 

Sumber : Departemen Kesehatan RI, (1996). 

2.2.2 Garam 

Dalam pembuatan mie ,penambahan garam dapur berfungsi member rasa, 

memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas, dan elastisitas mie serta untuk 

mengikat air. Selain itu garam dapur dapat menghambat aktifitas enzim protease 

dan amylase sehingga pastatidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara 

berlebihan (Astawan, 2006). Secara fisik, garam adalah benda padatan berwarna 

putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar 

Natrium Chlorida (>80%) serta senyawa lainnya seperti Magnesium Chlorida, 

Magnesium Sulfat, Calsium Chlorida, dan lain-lain. Garam mempunyai 

sifat/karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, bulk density 

(tingkat kepadatan) sebesar 0,8 - 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 8010C 

( Burhanuddin, 2001). Kadar garam yang tinggi menyebabkan mikroorganisme 

yang tidak tahan terhadap garam akan mati. Kondisi selektif ini memungkinkan 

mikroorganisme yang tahan garam dapat tumbuh. Pada kondisi tertentu 

penambahan garam berfungsi mengawetkan karena kadar garam yang tinggi 

Komposisi Jumlah 
Energi (Kal) Min 340 
Air (g) Maks 14,5 
Protein (g)           11 
Karbohidrat (g) Min   70 
Serat kasar (g)            0,4 
Lemak (g)            0,9 
Kalsium (g)            1 
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menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi dan aktivitas air rendah. Kondisi 

ekstrim ini menyebabkan kebanyakan mikroorganisme tidak dapat hidup. 

Pengolahan dengan garam biasanya merupakan kombinasi dengan pengolahan 

yang lain seperti fermentasi dan enzimatis. Contoh pengolahan pangan dengan 

garam adalah pengolahan acar (pickle), pembuatan kecap ikan, pembuatan daging 

kering, dan pembuatan keju ( Estiasih, 2009).  

2.2.3 Telur 

Secara umum, penambahan telur dimaksudkan untuk meningkatkan mutu 

protein mie dan menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah putus-

putus. Putih telur berfungsi untuk mencegah kekeruhan saus mie waktu pemasakan. 

Penggunaan putih telur harus secukupnya saja karena pemakaian yang berlebihan 

akan menurunkan kemampuan mie menyerap air (daya dehidrasi) waktu direbus 

(Astawan, 2006). Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap 

gizinya. Selain itu, bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Komposisinya terdiri dari 11% kulit telur, 

58% putih telur, dan 31% kuning telur. Kandungan gizi terdiri dari protein 6,3 gram, 

karbohidrat 0,6 gram, lemak 5 gram, vitamin dan mineral di dalam 50 gram telur 

(Sudaryani, 2003)  

a.  Protein 

Protein disusun dari asam-asam amino yang terikat satu dengan lainnya. 

Mutu protein ditentukan oleh asam-asam amino dan jumlah masing-masing asam 

amino tadi (Sudaryani, 2003). Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi 

dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur, 

yaotu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Dari sebutir 
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telur yang berbobot sekitar 50 gram, kandungan total proteinnya adalah 6 gram 

(Sudaryani, 2003). 

b.  Lemak 

Kandungan lemak pada telur sekitar 5 gram. Lemak pada telur terdapat pada 

kuning telur, sekitar 32%, sedangkan lemak yang lain terdapat pada putih telur . Zat 

gizi ini mudah dicerna oleh manusia. Lemak pada telur terdiri dari trigliserida 

(lemak netral), fosfolipida dan kolesterol. Fungsi trigliserida dan fosfolipida 

umumnya menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari 

(Sudaryani,2003). 

c.  Vitamin dan Mineral 

Telur mengandung semua vitamin. Selain sebagai sumber vitamin, telur 

juga merupakan bahan pangan sumber mineral. Beberapa mineral yang terkandung 

dalam telur di antaranya besi, fosfor, kalsium, tembaga, yodium, magnesium, 

mangan, potasium, sodium, zink, klorida dan sulfur. (Sudaryani,2003) 

2.2.4 Soda Abu 

  Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat dan kalium karbonat 

(perbandingan 1:1). Berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, 

meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, meningkatkan kehalusan tekstur, 

serta meningkatkan sifat kenyal (Astawan 2006). Soda abu biasa disebut garam 

alkali atau kansui, merupakan suatu zat tambahan pangan yang biasa dipergunakan 

dalam pembuatan mie. Keberadaanya sangat penting dalam pembuatan mie kering. 

Garam alkali memberikan flavor yang khas dan mempengaruhi kualitas mie serta 

bertanggung jawab terhadap warna kuning pada mie (Supriyanto, 1992). 

Komponen utama dari kansui adalah Natrium Karbonat (Na2CO3) dan Kalium 
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Karbonat (K2CO3). Penggunaan senyawa ini mengakibatkan pH lebih tinggi (7,0 – 

7,5), warna sedikit kuning dan menghasilkan flavor yang lebih disukai konsumen. 

Sunaryo (2008) menyatakan bahwa natrium karbonat dan kalium karbonat telah 

sejak dulu dipakai sebagai alkali dalam pembuatan mie. Komponen tersebut 

berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, 

fleksibilitas dan meningkatkan kehalusan tekstur mie. 

2.2. 5 CMC 

Struktur CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) merupakan rantai polimer yang 

terdiri dari unit molekul sellulosa. Setiap unit anhidroglukosa memiliki tiga gugus 

hidroksil dan beberapa atom Hidrogen dari gugus hidroksil tersebut disubstitusi 

oleh carboxymethyl. (Gambar 1) 

 

Gambar 1. Struktur CMC (Winarno, 2004) 

Gugus hidroksil yang tergantikan dikenal dengan derajad penggantian 

(degree of substitution) disingkat DS. Jumlah gugus hidroksil yang tergantikan atau 

nilai DS mempengaruhi sifat kekentalan dan sifat kelarutan CMC dalam air. CMC 

yang sering digunakan adalah yang memiliki nilai DS sebesar 0,7 atau sekitar 7 

gugus Carboxymethyl per 10 unit anhidroglukosa karena memiliki sifat sebagai zat 

pengental cukup baik (aqualonCMC.Herculesincorporated). CMC merupakan 
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molekul polimer berantai panjang dan karakteristiknya bergantung pada panjang 

rantai atau derajad polimerisasi (DP). Nilai DS dan nilai DP ditentukan oleh berat 

molekul polimer, dengan bertambah besar berat molekul CMC maka sifatnya 

sebagai zat pengental semakin meningkat. Berdasarkan sifat dan fungsinya maka 

CMC dapat digunakan sebagai bahan aditif pada produk minuman dan juga aman 

untuk dikonsumsi. CMC mampu menyerap air yang terkandung dalam udara 

dimana banyaknya air yang terserap dan laju penyerapannya bergantung pada 

jumlah kadar air yang terkandung dalam CMC serta kelembaban dan temperatur 

udara disekitarnya. Kelembaban CMC yang diijinkan dalam kemasan tidak boleh 

melebihi 8 % dari total berat produk. 

CMC adalah ester polimer selulosa yang larut dalam air dibuat dengan 

mereaksikan Natrium Monoklorasetat dengan selulosa basa (Fardiaz, 1987). 

Menurut Winarno (2004), Natrium karboxymethyl selulosa merupakan turunan 

selulosa yang digunakan secara luas oleh industri makanan adalah garam Na 

karboxyl methyl selulosa murni kemudian ditambahkan Na kloroasetat untuk 

mendapatkan tekstur yang baik. Selain itu juga digunakan untuk mencegah 

terjadinya retrogradasi dan sineresis pada bahan makanan. 

Dalam pembuatan mie, CMC berfungsi sebagai pengembang. CMC dapat 

mempengaruhi sifat adonan, memperbaiki ketahanan terhadap air, 

mempertahankan keempukan selama penyimpanan. Jumlah CMC yang 

ditambahkan untuk pembuatan mie antara 0,5-1% dari berat tepung terigu. 

Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan tekstur mie yang terlalu keras dan 

daya rehidrasi mie menjadi berkurang (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Penggunaan CMC pada berbagai industri sebagaimana tertera pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Penggunaan CMC pada berbagai Industri 
Jenis Industri Aplikasi Jenis CMC 

 Pasta gigi Pengentalstabilizer,pengikat 

Kosmetik 
Shampoo: produk 

berbusa Pengental, Stabilizer, Pengikat Air 

  
Emulsion stabilizer, Pembentuk 
Lapisan 

 Krim: body lotion  

 Makanan beku 
Pengendali pertumbuhan kristal 
es, 

  Penguat rasa 
 Makanan hewan Pengikat air, Pengental 

Makanan Makanan berprotein 
Menahan kadar air dalam 
makanan, 

  Penguat rasa 
 Saos Pengental 

 Salep 
Stabilizer, Pengental, Pembentuk 
Lapisan 

  Pengental, Pembentuk Lapisan 

Farmasi 
Jelly Zat inert, Pengikat air 

 Pengental 
 Obat Pencuci Perut  
 Sirup  

 Internal addition 
Pengikat, mempercepat kering 
pada 

Kertas 

 Kertas 

Pelapisan Pigment Pengikat 
 Kain dan Laundry Pembentukan Lapisan 

Tekstil   
 Bahan Pewarna Pengikat(binder), Pengikat Air 

Lithography Tinta Air Pengikat Warna 
   

Tobacco 
Rokok Pembentukan lapisan pada kertas 

 Rokok 
 

2.2.6 Air 

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat (akan 

mengembang), melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. Air yang 

digunakan harus air yang memenuhi persyaratan air minum, yaitu tidak berwarna, 

tidak berbau, dan tidak berasa (Astawan, 2006). Jumlah air yang ditambahkan pada 

umumnya sekitar 23-38% dari campuran bahan yang akan digunakan. Jika lebih 
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dari 38% adonan akan menjadi sangat lengket dan jika kurang 28% adonan akan 

menjadi sangat rapuh sehingga sulit dicetak (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Kepentingan air pada pembuatan mie adalah untuk media reaksi antara glutein 

dengan karbohidrat, larutan garam dan membentuk sifat kenyal dari glutein 

(Soenaryo, 2008).  Air bersama terigu akan menghasil kan gluten, air juga berfungsi 

untuk melarutkan garam akali sebelum proses pencampuran .air juga membantu 

proses perebusan, dan jumlah air yang ditambahkan berkisar 35% s/d 38% akan 

mempermudah proses dan peningkatan kualitas makanan. 

2.3 Serat Pangan 

Definisi fisiologis serat pangan adalah sisa sel tanaman setelah dihidrolisis 

enzim pencernaan manusia. Hal ini termasuk materi dinding sel tanaman seperti 

selulosa, hemiselulosa, pectin dan lignin; juga polisakarida intraseluler seperti 

gum dan musilago. Definisi ini tidak menerangkan sisa makanan yang tidak dapat 

dicerna yang dapat mencapai kolon. Definisi kimia nya adalah polisakarida bukan 

pati dari tumbuhan ditambah lignin. Pengertian serat pangan tidak sama dengan 

serat kasar. Yang dimaksud dengan serat kasar adalah zat sisa asal tanaman yang 

biasa dimakan yang masih tertinggal setelah bertutut-turut diekstraksi dengan zat 

pelarut, asam encer dan alkali. Dengan demikian nilai zat serat kasar selalu lebih 

rendah dari serat pangan, kurang lebih hanya seperlima dari seluruh nilai serat 

pangan. Dinding tanaman mengandung persentase serat yang lebih besar, 

biasanya terdiri dari dua dinding. Dinding yang pertama adalah pembungkus sel 

yang belum matang terdiri dari selulosa. Dinding kedua terbentuk setelah sel 

matang yang terdiri dari selulosa dan non selulosa (polisakarida) (Beck, 2011). 

a. Penggolongan Serat Pangan 
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Penggolongan serat pangan. Serat pangan dapat digolongkan menjadi serat 

tidak larut dan serat larut, yaitu : (Lestiani dan Aisyah, 2011) 

1. Serat tidak larut (tidak larut air) terdiri dari karbohidrat yang mengandung 

selulosa, hemiselulosa dan non karbohidrat yang mengandung lignin. Sumber-

sumber selulosa adalah kulit padi, kacang polong, kubis, apel sedangkan 

hemiselulosa adalah kulit padi dan gandum. Sumber-sumber lignin adalah 

wortel, gandum dan arbei. 

2. Serat larut (larut dalam air) terdiri dari pektin, gum, B-glukan dan psylium seed 

husk (PSH). Bahan makanan yang kaya akan pektin adalah apel, arbei dan jeruk. 

Gum banyak terdapat pada oatmeal dan kacang-kacangan. 

Bekatul (oat) banyak mengandung B-glukan. PSH adalah serat larut yang   

banyak terdapat pada tanaman plantago ovate. 

b. Komposisi Kimia Serat Makanan 

Dengan metode analisis kimia yang modern, serat makanan dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok utama : (Beck, 2011) 

1. Selulosa 

Selulosa adalah polisakarida yang merupakan tipe serat yang paling umum 

dijumpai. Benang-benang serat yang panjang dan ulet memberikan bentuk serat 

kekakuan pada tanaman, dan akan menyelip diantara gigi-geligi manusia. Sayuran 

merupakan sumber makanan yang kaya akan selulosa. 

2. Pektin 

Pektin dan musilago. Bahan-bahan serat ini memiliki komposisi yang serupa. 

Bahan tersebut semuanya merupakan polisakarida non/selulosa tetapi dengan 

fungsi yang berbeda-beda di dalam tanaman. Pektin bergabung dengan air 
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membentuk gel. Keberadaan pektin dalam buah memungkinkan dipertahankannya 

air di dalam buah tersebut, misalnya sebutir jeruk mengandung air sebanyak 85 

persen. Musilago ditemukan bercampur dengan endosperm dalam biji sebagai 

tanaman. Bahan ini dapat mengikat air sehingga mencegah keringnya biji dalam 

keadaan tak aktif. Biji pada buncis, kacang polong, kacang kapri merupakan sumber 

yang kaya akan serat musilago. 

3. Lignin 

Lignin merupakan serat yang memberikan bentuk struktur dan kekuatan yang khas 

bagi kayu tanaman. Jumlah lignin dalam sebatang pohon bervariasi antara 10 

hingga 50 persen dan jumlah ini tergantung spesies dan maturitas pohon tersebut, 

lignin bukan komponen penting dalam diet manusia. 

c. Manfaat Serat dalam Makanan 

Fungsi dari serat sangat bervariasi tergantung dari sifat fisik jenis serat   

yang dikonsumsi (Tala, 2009) 

1.  Kelarutan dalam air. 

Berdasarkan kelarutannya serat terbagi atas serat larut dalam air dan tidak 

larut dalam air. Serat larut akan memperlambat waktu pengosongan lambung, 

meningkatkan waktu transit, mengurangi penyerapan beberapa zat gizi. 

Sebaliknya serat tak larut akan memperpendek waktu transit dan akan 

memperbesar massa feses. 

2.  Kemampuan menahan air dan viskositas. 

Jenis serat larut dapat menahan air lebih besar dibanding serat tak larut, 

tetapi hal ini juga dipengaruhi pH saluran cerna, besarnya partikel serat dan juga 

proses pengolahannya. Akibat kemampuan menahan air ini serat akan 
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membentuk cairan kental yang memiliki beberapa pengaruh terhadap saluran 

cerna, yaitu : 

a. Waktu pengosongan lambung lebih lama. 

Cairan kental (gel) tersebut menyebabkan kimus yang berasal dari lambung 

berjalan lebih lama ke usus. Hal ini menyebabkan makanan lebih lama 

dilambung sehingga rasa kenyang menjadi lebih panjang. Keadaan ini juga 

memperlambat proses pencernaan karena karbohidrat dan lemak yang tertahan 

dilambung belum dapat dicerna sebelum masuk ke usus. 

b. Mengurangi bercampurnya isi saluran cerna dan enzim pencernaan. Cairan 

kental yang terbentuk membuat adanya penghambat yang mempengaruhi 

kemampuan makanan untuk bercampur dengan enzim pencernaan. 

c. Menghambat fungsi enzim. 

Cairan kental yang terbentuk mempengaruhi proses hidrolisis enzimatik didalam 

saluran cerna misalnya gum dapat menghambat peptidase usus yang dibutuhkan 

untuk pemecahan peptida menjadi asam amino. Aktivasi lipase pankreas juga 

berkurang sehingga menghambat pencernaan lemak. 

d. Mengurangi kecepatan penyerapan nutrisi. 

e. Mempengaruhi waktu transit di usus. 

3. Absorbsi dan binding ability 

Beberapa jenis serat seperti lignin, pektin, dan hemiselulosa dapat 

berikatan dengan enzim atau nutrisi didalam saluran cerna yang memiliki efek 

fisiologis adalah : 

a. Berkurangnya absorbsi lemak. 
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Serat larut dapat mempengaruhi absorbsi lemak dengan meningkatkan asam lemak, 

kolesterol dan garam empedu disaluran cerna. Lemak yang berikatan dengan serat 

tidak dapat diserap sehingga akan terus ke usus besar untuk diekskresi melalui feses 

atau didegradasi oleh bakteri usus. 

b. Meningkatkan ekskresi garam empedu. 

Serat akan mengikat garam empedu sehingga micelle tidak dapat direabsorbsi dan 

diresirkulasi melalui siklus enterohepatik. Akibatnya garam empedu ini akan terus 

ke usus besar untuk dibuang melalui feses atau didegradasi oleh flora normal usus. 

c. Mengurangi kadar kolesterol serum. 

Konsumsi serat dapat menurunkan kadar kolesterol serum melalui berbagai cara : 

• Dengan meningkatnya ekskresi garam empedu dan kolesterol melalui feses 

maka garam empedu yang mengalami siklus enterohepatik juga berkurang. 

Hal ini akan menurunkan kadar kolesterol sel hati. Ini akan meningktkan 

pengambilan kolesterol dari darah yang akan dipakai untuk sintesis garam 

empedu yang baru sehingga akan menurunkan kadar kolesterol darah. 

• Penelitian pada hewan menunjukkan asam lemak rantai pendek lain yang 

terbentuk sebagai hasil degradasi serat dikolon akan menghambat sintesis 

asam lemak. 

d. Mempengaruhi keseimbangan mineral. 

Beberapa serat dapat berikatan dengan kation seperti kalsium, seng dan zat besi. 

4. Degradability/ Fermentability 

Bakteri yang terdapat di lumen usus besar dapat memfermentasikan serat, 

terutama pektin. Selulosa dan hemiselulosa juga difermentasikan tetapi dengan 

kecepatan lebih lambat. Metabolit utama yang terbentuk adalah asam lemak rantai 
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pendek yang kemudian akan berperan dalam meningkatkan absorbsi air, 

merangsang ploriferasi sel, sebagai sumber energi dan akan menimbulkan 

lingkungan asam di usus. Jenis serat yang tidak larut atau yang lambat difermentasi 

berperan dalam merangsang proliferasi bakteri yang bermanfaat untuk detoksifikasi 

dan meningkatkan volume usus. 

Sayuran dan buah-buahan adalah sumber serat makanan yang paling mudah 

dijumpai sehari-hari. Sayuran dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah atau telah 

direbus. Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa IPB, diperoleh bahwa sayuran 

yang melalui proses pemasakan jumlah seratnya akan meningkat. Dalam penelitian 

tersebut, diketahui bahwa sayuran direbus menghasilkan kadar serat makanan 

paling tinggi (6,40%), disusul sayuran kukus (5,97%). Proses pemasakan akan 

menghilangkan beberapa zat gizi sehingga berat sayuran menjadi lebih kecil 

berdasarkan berat keringnya. Pada proses pemasakan juga menyebabkan terjadi nya 

proses pencoklatan yang dalam analisis gizi terhitung sebagai serat makanan 

(Sitorus, 2009). 

Anjuran kebutuhan serat yang ditetapkan bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penyakit-penyakit degeneratif. United State Food Dietary Analysis menyatakan 

anjuran untuk total dietary fiber adalah 25g 2000kalori atau 30g 2500kalori. 

American Diabetic Assosiation menetapkan kebutuhan serat 25-50g/hari untuk 

pencegahan penyakit diabetes. Pada sensus nasional pengelolaan diabetes di 

Indonesia menyarankan konsumsi serat sebanyak 25g/hari walaupun sudah ada 

ketetapan tersebut tetapi harus diperhtikan kebiasaan makan, penyakit yang diderita 

dan keluhan-keluhan lainnya (Lestiani dan Aisyah, 2011). 

2.4 Ganyong 
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Ganyong (Canna Edulis Kerr) merupakan tanaman tegak yang tingginya 

0,9-1,8 meter atau lebih. Daunnya lebar dengan bentuk elip memanjang dengan 

bagian pangkal dan ujungnya agak runcing, dibagian bunganya berwarna merah 

oranye. Umbinya dapat mencapai panjang 60 cm, dikelilingi berkas-berkas sisik 

dengan serabut tebal (Pinus Lingga, 1993).  Ganyong salah satu jenis tanaman yang 

umbinya dapat dikonsumsi manusia. Umbi ganyong sebenarnya merupakan batang 

yang tinggal didalam tanah (rhizoma). Umumnya, umbi ganyong dikelilingi sisik 

yang berwarna ungu atau coklat dengan akar serabut yang tebal. 

 Bentuk umbinya beragam tergantun umur, varietas, dan tempat umbuh 

tanaman (Murtiningsih dan Suyanti, 2001:106). Ratnaningsih dkk (2010) 

menjelaskan di Indonesia dikenal dua varietas ganyong, yaitu ganyong merah dan 

ganyong putih. Ganyong merah ditandai dengan warna batang, daun dan 

pelepahnya yang berwarna merah atau ungu, sedangkan yang warna batang, daun 

dan pelepahnya hijau dan sisik umbinya kecoklatan disebut ganyong putih. Dari 

kedua varietas tersebut mempunyai beberapa perbedaan sifat, sebagai berikut :  

1. Ganyong merah  

  Karakteristik ganyong merah batang lebih besar, agak tahan kena sinar dan 

tanah agak kekeringan, sulit menghasilkan biji, hasil umbinya basah lebih besar 

tetapi kadar patinya rendah, umbi lazim dimakan segar (direbus). Bentuk dan warna 

umbi ganyong merah dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Ganyong Merah (Murtiningsih, 2001) 
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2. Ganyong putih  

  Karakteristik ganyong putih batang lebih kecil dan pendek, kurang tahan 

kena sinar tetapi tanahnya kekeringan, selalu menghasilkan biji dan bisa 

diperbanyak menjadi anakan tanaman. Hasil umbinya basah lebih kecil tetapi kadar 

patinya tinggi hanya lazim diambil patinya. Bentuk dan warna umbi ganyong putih 

dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Ganyong Putih (Murtiningsih, 2001) 

Jenis umbi ganyong yang digunakan untuk membuat tepung pada penelitan 

ini yaitu ganyong putih. Kandungan gizi umbi ganyong tiap 100 g dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan gizi umbi ganyong tiap 100 g 

No Kandungan Gizi Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Energi (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbihidrat (g) 
Kalsium (g) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
Bdd (%) 
Serat (g) 

96,00 
1,00 
0,11 
22,60 
21 
70 
1.9 
0,10 
10 
75 
65,00% 
10,4 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI 
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Dilihat dari kandungan gizi dan kemudahan budi dayanya, ganyong patut 

dikembangkan serta diawetkan dalam bentuk tepung. Tepung ganyong mempunyai 

prospek yang bagus apabila diproses atau dikelola dengan baik karena merupakan 

sumber karbohidrat alternatif yang berasal dari sumber daya lokal (Murtiningsih & 

Suyanti, 2001:107). 

2.5 Tepung Ganyong 

Tepung ganyong merupakan salah satu produk diversifikasi produk umbi 

ganyong. Tepung ganyong berasal dari pengirisan umbi ganyong yang selanjutnya 

dikeringkan (Ratnaningsih dkk, 2010). Karakteristik atau bentuk fisik tepung 

ganyong adalah warna putih kecoklatan, tekstur halus rasa agak manis dengan 

aroma harum khas ganyong. Tepung ganyong memiliki kanndungan gizi antara 

lain: karbohirat, protein, lemak, kalsium posfor, zat besi, vitamin C dan serat. Kadar 

serat tepung ganyong berpotensi sebagai sumber serat. Uraian kandungan gizi 

tepung ganyong dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan Gizi tepung Ganyong 

No Kandungan Gizi Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Energi (Kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbihidrat (g) 
Kalsium (g) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin C  (mg) 
Air (g) 
Bdd ( %) 
Serat (g) 

0 
0,70 
0,20 
85,20 
8 
22,0 
1,50 
0,40 
0,00 
14 
100% 
2,20 

    Sumber : Ratnaningsih dkk (2010) 

Pembuatan tepung ganyong pada penelitian ini mengacu pada proses 

pembuatan tepung ganyong menurut Ratnaningsih dkk (2010) sebagai berikut :  
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1. Pemilihan umbi  

Umbi ganyong dipilih yang segar, maksimal disimpan dua hari setelah panen 

karena setelah dua hari penyimpana kualitas kesegaran ganyong menurun umbi 

ganyong menjadi layu dan didalamnya muncul bercak hitam sehingga akan 

berpengaruh pada kualitas tepung ganyong.  

2. Pembersihan dan pencucian  

Umbi ganyong dibersihkan dari kotoran (tanah) dan kulit atau sisik-sisiknya 

kemudian umbi ganyong dicuci dalam air mengalir hingga bersih. 

3. Pemotongan dan perendaman  

Umbi ganyong dirajang tipis-tipis dengan alat pengiris atau pemotong ubi kayu 

kemudian segera direndam dalam larutan Na-bisulfit 200-500 ppm (0,2-0,5 mg/liter 

air) selama 30 menit agar tidak terjadi pencoklatan (browning).  

4. Pengeringan  

Sawut ganyong dikeringkan dengan cara dijemur dengan sinar matahari atau 

menggunakan alat pengering buatan hingga kadar air 10-12% atau dengan indikator 

irisan ganyong sudah kering, teksturnya kering dan rapuh.  

5. Penepungan  

Sawutan kering ditumbuk, kemudian digiling dengan mesin penggiling tepung. 

6. Pengayakan  

Diayak dengan ayakan 100 mesh. Tampung tepung ganyong dalam wadah.  

7. Pengemasan  

Tepung ganyong yang sudah kering dan diayak kemudian ditimbang dan dikemas 

menggunakan kemasan primer kantong plastic PP 0,8 dengan plastic sealer.  

8. Penyimpanan  

Tepung ganyong disimpan dalam wadah yang bersih dan ditempat yang kering. 


