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1 II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mi 

Pembuatan mi di dalam rumah tangga diperkenalkan dari Cina sekitar 1 200 

tahun yang lalu, dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. Sekitar 700 tahun 

yang lalu, telah dikembangkan pembuatan so-men (mi yang sangat tipis) dengan 

tangan. Pengembangan mesin pembuat mi dilakukan oleh T. Masaki pada 1884 

(Kruger et al., 1996), yang menjadi revolusi industri mi. Pada tahun 1957, mi tipe 

Cina yang disajikan dingin menjadi populer, terutama di daerah Nagoya, Jepang. 

Pada tahun berikutnya, mi instan pertama yang disebut chicken ra-men 

diluncurkan ke pasaran, dan pada 1964 banyak industri yang mulai memproduksi 

mi instan tipe Cina 

Menurut Pagani (1985), berdasarkan ukuran diameter produk, mi dibedakan 

menjadi tiga, yaitu spaghetti (0.11–0.27 inci), mi (0.07–0.125 inci), dan vermiselli 

.Jika dilihat dari bahan bakunya, ada dua jenis mi, yaitu mi yang berasal dari 

tepung terutama tepung terigu, dan mi transparan yang berasal dari pati (misalnya 

soun dan bihun). Dari segi jenis produk yang dipasarkan, terdapat dua jenis mi, 

yaitu mi basah (mi ayam dan mi bakso), dan mi kering (mi telor dan mi instan). 

Mi kering dan mi basah memiliki komposisi yang hampir sama. Perbedaannya 

terletak pada kadar air dan tahapan pembuatan. 

2.1.1 Jenis-jenis Mi 

Menurut Astawan (2006), walaupun pada prinsipnya mi dibuat dengan cara 

yang sama, tetapi di pasaran dikenal beberapa jenis mi seperti mi segar atau 
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mentah (raw chinese noodle), mi basah (boiled noodle), mi kering (steam and 

fried noodle), dan mi instant (instant noodle). 

1.  Mi Mentah  

Mi mentah adalah mi yang tidak mengalami proses tambahan setelah 

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

Penyimpanan dalam refrigerator dapat mempertahankan kesegaran mi ini hingga 

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

2. Mi Basah  

Mi basah adalah jenis mi 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, mi 

basah dikenal sebagai mi kuning atau mi bakso.  

3. Mi Kering  

Mi kering adalah mi 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 mi ini mempunyai 

daya simpan yang relatif panjang dan mudah penanganannya. Mi kering sebelum 

dipasarkan biasanya ditambahkan telur segar atau tepung telur sehingga mi ini 

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

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

penambahan telur merupakan suatu keharusan karena mi kering harus 

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

4. Mi Instant  
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Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 3551-1994, mi 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 mi dan siap dihidangkan setelah 

dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Mi instant 

dikenal sebagai mi ramen. Mi ini dibuat dengan penambahan beberapa proses 

setelah diperoleh mi segar. Tahap-tahap tersebut yaitu pengukusan, pembentukan 

dan pengeringan. Kadar air mi instant umumnya mencapai 5-8% sehingga 

memiliki daya simpan yang cukup lama. 

2.2 Mi Basah 

Menurut Astawan (1999), mi basah adalah jenis mi yang mengalami proses 

perebusan setelah tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. Kadar air mencapai 

52 % sehingga daya tahan simpannya relatif singkat yaitu 40 jam dalam suhu 

kamar. Komposisi gizi mi basah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Komposisi mi basah per 100 gram 

Zat Gizi Mi Basah Zat Gizi Mi Basah 

Energy (Kal) 86 Besi (mg) 0,8 

Protein (g) 0,6 Vitamin A (mg) - 

Lemak (g) 3,3 Vitamin B1 (mg) - 

Karbohidrat (g) 14 Vitamin C (mg) - 

Kalsium (mg) 13 Air (mg) 80 

Sumber : Astawan, (1999) 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1992), definisi mi basah adalah 

produk makanan yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan 

bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, berbentuk khas 
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mi yang tidak dikeringkan. Kualitas mi basah menurut SNI dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu mi basah (SNI 01-2987-1992) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 

 Bau 

 Rasa 

 Warna 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Kadar Air %b/b 20 - 35 

3. Kadar abu (dihitung atas 

dasar bahan kering) 
%b/b Maks. 3 

4. Kadar Protein ((N x 6,25) 

dihitung atas dasar bahan 

kering) 

%b/b Min 3 

5. Bahan tambahan pangan 

 Boraks dan asam borat 

 Pewarna  

 

 

 Formalin  

- 

 

Tidak boleh ada 

 

Sesuai SNI-0222-M 

dan peraturan MenKes 

No. 

722/Men.Kes/Per/IX/88 

Tidak boleh ada 

6. Cemaran logam : 

 Timbal (Pb) 

 Tembaga (Cu) 

 Seng (Zn) 

 Raksa (Hg) 

mg/kg 

 

Maks. 1.0 

Maks. 10.0 

Maks. 40.0 

Maks. 0.05 

7. Arsen (As) mg/kg Maks. 0.05 

8. Cemaran mikroba : 

 Angka lempeng total 

 E. Coli 

 Kapang 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks 1.0 x 106 

Maks. 10 

Maks. 1.0 x 104 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1992) 

2.3 Bahan Pembuatan Mi 

2.3.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan mi. Tepung 

terigu diperoleh dari tepung gandum (Triticum vulgare) yang digiling. 

Keistimewaan terigu dari serelia lain ialah kemampuannya membentuk gluten 
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pada saat dibasahi air. Sifat elastis gluten pada adonan ini menyebabkan mi yang 

dihasilkan tidak mudah putus pada proses pencetakan dan pemasakan 

(Astawan,1999). 

Tepung terigu merupakan hasil penggilingan biji gandum berupa 

endosperm yang terpisah dari lembaga. Terigu mengandung karotenoid yaitu 

xanthofil yang tidak mempunyai aktivitas vitamin A (Meyer, 1973). Terigu 

mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan tepung-tepung lainnya. 

Keistimewaan tepung terigu terletak pada protein yang dikandungnya. Kandungan 

protein total pada tepung terigu bervariasi antara 7% – 18%, tetapi pada umumnya 

8% – 14%. Sekitar 80% dari protein tersebut merupakan gluten (Matz, 1972). 

Gluten merupakan kompleks protein yang tidak larut dalam air, berfungsi 

sebagai pembentuk struktur kerangka. Gluten terdiri atas komponen gliadin dan 

glutenin yang menghasilkan sifat viskoelastis. Kandungan tersebut membuat 

adonan mampu dibuat lembaran, digiling, ataupun dibuat mengembang 

(Pomeranz dan Meloan, 1971). Sunaryo (1985) dalam Ratnawati (2003), 

menambah bahwa gliadin akan menyebabkan gluten bersifat elastis sedangkan 

glutein menyebabkan adonan menjadi kuat menahan gas dan menentukan 

sturuktur pada produk yang dibakar. Berikut ini kandungan gizi tepung terigu 

dalam 100 g pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Kandungan gizi tepung terigu per 100 g 

Zat Gizi Kandungan 

Kalori (Kal) 362 

Protein (gram) 8,9 

Lemak (gram) 1,3 

Karbohidrat (gram) 72,3 

Kalsium (mg) 16,0 

Phospor (mg) 160,0 

Besi (mg) 1,2 

Vitamin A (mg) 0 

Vitamin B (mg) 0,12 

Vitamin C (mg) 0 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, (2000) 

2.3.2 Garam  

Garam alkali, biasanya disebut dengan kansui, merupakan suatu zat 

tambahan pangan yang biasa digunakan dalam pembuatan mi basah. Keberadaan 

sangat penting dalam pembuatan mi basah. Garam alkali memberi flavor yang 

khas dan mempengaruhi kualitas mi serta bertanggungj awab terhadap warna pada 

mi (Supriyanto, 1992). 

Komponen utama dari dari kansui adalah Natrium Karbonat (Na2CO3) dan 

Kalium Karbonat (K2CO3). Penggunaan senyawa ini mengakibatkan pH lebih 

tinggi (7,0 – 7,5), warna sedikit kuning dan menghasilkan flavor yang lebih 

disukai konsumen. Natrium karbonat dan kalium karbonat telah sejak dulu dipakai 

sebagai alkali pembuat mi. Komponen ini berfungsi untuk mempercepat 

pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, dan meningkatkan 

kehalusan tekstur mi. Natrium karbonat dan kalium karbonat juga dapat 

meningkatkan pengikatan air, karena reaksi senyawa tersebut dengan pati dan air 

akan menghasilkan gas CO2. Dengan adanya gas CO2 berarti terbentuk rongga 
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antar ruang granula pati. Hasilnya ketika perebusan mi, air yang terserap akan 

lebih banyak (Ratnawati, 2003). 

2.3.3 Air 

Air dalam proses pembuatan mi berfungsi sebagai media reaksi antara 

gluten, karbohidrat dan larutan garam serta membentuk sifat kenyal gluten. Air 

juga digunakan untuk merebus mi mentah dalam pembuatan mi basah. Pada 

proses perebusan akan terjadi glatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dapat 

meningkatkan kekenyalan mi (Sunaryo, 1985 dalam Ratnawati, 2003). 

2.3.4 Telur  

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). Komposisi kimia telur dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Telur Ayam Ras Petelur per 60 g 

Komponen 
Air 

(%) 
Protein (%) 

Abu 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Lemak 

(%) 

Kuning 

Telur 
48,20 15,70-16,60 1,10 0,20-1,00 

31,80-

35,50 

Putih Telur 88,00 9,70-10,60 0,50-0,60 0,40-0,90 0,03 

Kerabang 1,60 - 0,80-1,00 - - 

Utuh 75,50 12,80 0,80-1,00 0,30-1,00 10,50 

Sumber : Bell dan Weaver (2002) 

Telur dapat berpengaruh terhadap tekstur dan juga dapat menjaga kestabilan 

adonan. Senyawa yang bertindak sebagai emulsi pada telur adalah lecitin dan 
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chepalin yang merupakan komponen lemak telur. Fungsi lain pada telur adalah 

sebagai pengaerasi, pelembut, dan pengikat. Albumen (putih telur) membantu 

dalam pembentukan struktur adonan selama proses pemanggangan karena 

kemampuannya menangkap udara pada saat adonan dikocok dan memberikan 

kontribusi udara dalam adonan. Selain itu, telur juga dapat menambah gizi, warna, 

serta menguatkan flavour (Matz dan Matz, 1978). Albumen adalah protein yang 

bersifat sebagai emulsifier dengan kekuatan biasa sedangkan kuning telur 

merupakan emulsifier yang kuat. Paling sedikit sepertiga kuning telur terdiri dari 

lemak akan tetapi kandungan lesitin yang menyebabkan kuatnya daya emulsifier 

(Winarno, 2002). 

 

Gambar 1. Struktur molekul lesitin (Poedjiadi, 1994) 

Penambahan telur dimaksudkan untuk meningkatkan mutu protein mi dan 

menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah putus. Putih telur 

berfungsi untuk mencegah kekeruhan mi pada proses pemasakan. Kuning telur 

digunakan sebagai pengemulsi, lesitin juga dapat mempercepat hidrasi air pada 

tepung dan mengembangkan adonan (Astawan, 1999). Lesitin, kolesterol, 

lipoprotein dan protein adalah komponen penstabil emulsi pada kuning telur. 

Lesitin mempunyai bagian yang larut dalam minyak dan bagian yang 

mengandung PO4 (polar) yang larut air (Winarno, 1992). Oleh karena itu, lesitin 
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dapat berfungsi sebagai emulsifier yang dapat menstabilkan emulsi minyak dalam 

air, sedangkan kolesterol bersifat sebagai emulsifier yang menstabilkan emulsi air 

dalam minyak. Kadar lesitin dalam kuning telur lebih besar daripada kolesterol 

dengan perbandingan 4,73:1, sehingga kuning telur lebih mudah menstabilkan 

emulsi minyak dalam air (Yamamoto, dkk., 1997). 

2.3.5 Minyak Kelapa (Cocos nucifera) 

Minyak kelapa (Cocos nucifera) memiliki sifat khas yaitu persentase asam 

laurat yang tinggi. Asam laurat mempunyai kemampuan sebagai antivirus, 

antifungi, antiprotozoa dan antibakteri. Semakin banyak konsentrasi asam laurat 

dalam minyak kelapa, dapat mempercepat penurunan populasi bakteri diantaranya 

Staphylococcus aureus (Nakatsuji et al., 2009).  

Minyak berdasarkan panjang rantai karbon terbagi atas tiga, yaitu short 

chain fatty acids (SCFA), medium chain fatty acids (MCFA) dan long chain fatty 

acids (LCFA). Minyak kelapa dikategorikan sebagai minyak berantai karbon 

sedang (MCFA). Keunggulan MCFA dibandingkan dengan asam lemak rantai 

panjang (LCFA) yaitu MCFA lebih mudah dicerna dan diserap tanpa hidrolisis 

dan enzimatis. Minyak kelapa mengandung sekitar 90% asam lemak jenuh dan 

10% asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdiri dari asam kaproat, kaprilat, 

kaprat, laurat, miristat, palmitat, stearat, dan arakhidat. Asam lemak tak jenuh 

terdiri dari asam palmitoleat, oleat, dan linoleat.  

2.3.6 Carboxymethyl cellulose  (CMC) 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) adalah turunan dari selulosa dan ini 

sering dipakai dalam industri makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik. 

Fungsi CMC yaitu sebagai pengental, stabilisator, pembentuk gel, sebagai 
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pengemulsi, dan dalam beberapa hal dapat merekatkan penyebaran antibiotik 

(Winarno, 1995). Sifat CMC yang biodegradable dan food grade relatif aman 

untuk digunakan dalam aplikasi berbagai produk makanan atau minuman. CMC 

sebagai pengemulsi sangat baik untuk memperbaiki kenampakan tekstur dari 

produk berkadar gula tinggi, sedangkan sebagai pengental sifatnya mampu 

mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam struktur gel yang 

dibentuk oleh CMC (Minifie, 1989).  

Menurut Desmarais (1973), CMC mempunyai karakteristik yang partly 

soluble (larut sebagian) pada larutan etanol dan air, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pengental dalam campuran etanol dengan air pada proporsi tertentu. 

Selain itu, CMC telah dikenal luas dalam  masyarakat sebagai bahan tambahan 

pangan sehingga lebih mudah didapat dengan harga yang relatif lebih murah. 

2.4 Pembuatan Mi Basah 

Bahan dasar umum untuk pembuatan mi basah ialah terigu, air, dan bahan 

tambahan lain seperti garam, air abu, dan minyak goreng. Terigu berfungsi 

sebagai bahan pembentuk struktur, sumber karbohidrat, sumber protein, pelarut 

garam, dan pembentuk sifat kenyal gluten. Garam berfungsi memberi rasa, 

memperkuat tekstur, mengikat air, serta meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas 

mi. Air abu adalah bahan alkali yang digunakan untuk meningkatkan tekstur mi. 

Air abu atau kansui dapat mengandung satu atau lebih bahan tambahan pangan, 

dan yang biasa digunakan adalah natrium karbonat (Na2CO3), kalium karbonat 

(K2CO3), dan kalium polifosfat (KH2PO4) sebagai bahan alkali dalam pembuatan 

mi. Bahan-bahan alkali tersebut memiliki fungsi berbeda. Gabungan Na2CO3 dan 

K2CO3 berguna untuk meningkatkan warna kuning dan memberikan flavor yang 
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lebih baik. Na2CO3 sendiri berfungsi untuk meningkatkan kehalusan dan tekstur 

mi, K2CO3 untuk meningkatkan sifat kekenyalan mi, sedangkan KH2PO4 untuk 

meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mi (Badrudin, 1994). 

2.4.1 Pencampuran  

Proses pencampuran bertujuan untuk menghidrasi tepung dengan air, 

membuatnya merata dengan mencampur dan membuat adonan dengan bentuk 

jaringan glutein dengan meremas-remas. Untuk membuat adonan yang baik faktor 

yang harus diperhatikan adalah jumlah air yang ditambahkan, waktu pengadukan 

dan temperature (Sunaryo, 1985).  

Mixing berfungsi untuk mencampur secara homogen semua bahan, 

mendapatkan hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein, membentuk 

dan melunakkan glutein hingga tercapai adonan yang kalis. Adapun yang 

dimaksud kalis adalah pencapaian pengadukan maksimum sehingga terbentuk 

permukaan film pada adonan. Tanda-tanda adonan telah kalis adalah jika adonan 

tidak lagi menempel di wadah atau di tangan atau saat adonan dilebarkan 

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

Tahap pencampuran bertujuan untuk menghasilkan campuran yang 

homogen, menghidrasi tepung dengan air, dan membentuk adonan dari jaringan 

gluten, sehingga adonan menjadi elastis dan halus. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam proses pencampuran adalah jumlah air yang ditambahkan, 

suhu adonan, dan waktu pengadukan. Jumlah penambahan air adalah sekitar 28-

38% dari bobot tepung. Jika air yang ditambahkan kurang dari 28%, adonan 

menjadi keras, rapuh, dan sulit dibentuk menjadi lembaran, sedangkan jika air 

yang ditambahkan lebih dari 38%, adonan menjadi basah dan lengket (Oh et al., 
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1985). Badrudin (1994) menyatakan bahwa waktu pengadukan terbaik adalah 15 

sampai 25 menit. Apabila kurang dari 15 menit, adonan menjadi lunak dan 

lengket, sedangkan bila lebih dari 25 menit adonan menjadi keras, rapuh, dan 

kering. Suhu adonan yang terbaik adalah 25-40oC. Apabila suhunya kurang dari 

25oC, adonan menjadi keras, rapuh, dan kasar, sedangkan bila suhunya lebih dari 

40oC, adonan menjadi lengket sehingga mi kurang elastis. Hal ini disebabkan 

semakin tinggi suhu, kapasitas pengikatan air dari protein semakin berkurang. 

Akibatnya, jika suhu terlalu rendah, air tidak tersebar merata ke seluruh adonan, 

namun jika suhu terlalu tinggi, air kurang terikat dalam adonan. Adonan yang 

diharapkan bersifat lunak, lembut, tidak lengket, halus, elastis, dan mengembang 

dengan normal. 

2.4.2 Pembentukan Lembaran 

Tahap selanjutnya ialah pembentukan lembaran (sheeting). Proses ini 

bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan membentuk adonan menjadi 

lembaran. Adonan yang sudah kalis sebagian dimasukkan ke dalam mesin 

pembuat mi untuk mendapatkan lembaran-lembaran. Pembentukan lembaran ini 

diulang beberapa kali untuk mendapatkan lembaran yang tipis (Widyaningsih dan 

Murtini, 2006).  Hal ini dilakukan dengan jalan melewatkan adonan berulang-

ulang di antara dua roll logam. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini di 

antaranya adalah suhu dan jarak antara roll. Hasil akhir yang diharapkan adalah 

berupa lembaran adonan yang halus dengan arah jalur serat searah, sehingga 

dihasilkan mi yang elastis, kenyal, dan halus (Badrudin, 1994). 
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2.4.3 Pembentukan Mi 

Proses pembentukan lembaran dilanjutkan dengan proses pemotongan. 

Proses pemotongan lembaran bertujuan untuk membentuk pita-pita mi dengan 

ukuran lebar 1-3 mm. Selanjutnya, mi direbus. Perebusan pita-pita mi bertujuan 

agar terjadi proses gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga mi menjadi 

kenyal (Badrudin, 1994). 

Gelatinisasi merupakan peristiwa pembengkakan granula pati sehingga 

granula tersebut tidak dapat kembali pada posisi semula (Winarno, 1991). 

Gelatinisasi ini membuat pati meleleh dan akan membentuk lapisan tipis (film) 

pada permukaan mi yang dapat menghasilkan kelembutan mi, meningkatkan daya 

cerna pati, dan mempengaruhi daya rehidrasi mi (Badrudin, 1994). 

Tahap terakhir adalah pemberian minyak goreng. Pelumasan mi yang telah 

direbus dengan minyak goreng dilakukan agar untaian mi tidak menjadi lengket 

satu sama lain, memberikan citarasa, serta meningkatkan warna dan penampakan 

agar mi tampak mengkilap. 

Kadar air mi basah yang cukup tinggi menyebabkan mi basah cepat 

mengalami kerusakan walaupun disimpan pada suhu lemari es. Kerusakan yang 

sering terjadi adalah timbulnya kapang. Pada mi basah matang, kerusakan terjadi 

pada penyimpanan suhu kamar setelah 40 jam, berupa tumbuhnya kapang 

(Hoseney, 1998).  

2.5 Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas) 

Secara umum, ubi jalar digolongkan oleh ahli taksonomi ke dalam famili 

Convolvulaceae, genus Ipomoea, dan spesies Ipomoea batatas. Ubi jalar termasuk 

tanaman palawija (Sarwono 2005) yang memiliki biji berkeping dua (dikotiledon). 
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Tanaman ubi jalar berbentuk herbaceous, yaitu tidak berkayu, berwarna hijau atau 

ungu. Batangnya kadang tumbuh menjalar, merambat atau setengah tegak dengan 

panjang 1-5 meter dengan diameter 3-10 mm. Bentuk daunnya bermacam-macam, 

yaitu berbentuk bulat, menyerupai jantung, dan menjari. Warnanya ada yang hijau 

atau ungu, demikian pula batangnya (Suismono, 1995). Ukuran bunganya sedang, 

berwarna putih atau putih keunguan pucat dan warna ungu di bagian tengahnya 

(Prana dan Danimiharja 1981). 

Susunan anatomi dan morfologi ubi jalar berbeda tiap varietas. Suismono 

(1995) menjelaskan bahwa ubi jalar memiliki sembilan macam bentuk yaitu bulat, 

bulat elips, elips, bulat di bawah, bulat di atas, bulat panjang ukuran kecil, bulat 

panjang ukuran besar, elips ukuran besar panjang, dan panjang kecil tak beraturan. 

Ubi jalar dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan bentuk permukaan 

umbi yaitu ubi jalar dengan permukaan berkerut seperti kulit, urat darah, panjang 

tengah menyempit dan berlekuk atau membujur. 

Berdasarkan warna kulit dan daging umbinya, ubi jalar dapat dibedakan 

menjadi sembilan jenis, yaitu : putih, krem, kuning, oranye, coklat, jingga, merah, 

merah muda, merah gelap, dan ungu. Warna daging sering digunakan sebagai 

tanda membedakan jenis ubi jalar karena mewakili sifat fisikokimia sebagai bahan 

olahan. Perbedaan warna ubi jalar disebabkan oleh perbedaan pigmen yang 

terkandung (Suismono 1995). Pigmen yang menyusun warna ubi jalar ungu 

varietas Ayamurasaki termasuk dalam jenis antosianin yang didominasi oleh 

sianidin dan peonidin dalam bentuk mono- atau diasilasinya (Kano et al. 2005). 

Ubi jalar ungu mengandung vitamin (A, B1, B2, C, dan E), mineral 

(kalsium, kalium, magnesium, tembaga, dan seng), serat pangan, serta karbohidrat 
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bukan serat (Suda et al. 2003). Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan 

sumber kalori yang cukup tinggi. Total kandungan antosianin ubi jalar varietas 

Ayamurasaki bervariasi pada setiap tanaman, yaitu berkisar antara 20 mg/100 g 

sampai 924 mg/100 g berat basah (Widjanarko 2008). Pigmennya lebih stabil bila 

dibandingkan antosianin dari sumber lain, seperti kubis merah, elderberi, bluberi, 

dan jagung merah (Kano et al. 2005). Kandungan nutrisi ubi jalar ungu juga lebih 

tinggi bila dibandingkan ubi jalar varietas lain, terutama kandungan lisin, Cu, Mg, 

K, Zn yang berjumlah rata-rata 20% (Widjanarko 2008). Tabel 5 menunjukkan 

kandungan kimia dan karakter fisik ubi jalar ungu. 

Tabel 5. Kandungan kimia dan karakter fisik ubi jalar ungu 

Sifat Kimia dan Fisik Jumlah 

Kadar air (%bb) 67.77 

Kadar abu (%bk) 3.28 

Kadar pati (%bk) 55.27 

Gula reduksi (%bk) 1.79 

Kadar lemak (%bk) 0.43 

Kadar antosianin (mg/100g) 923.65 

Aktivitas antioksidan (%) 61.24 

Warna (L) 37.50 

Warna (a+) 14.20 

Warna (b+) 11.50 

Sumber : Widjanarko, 2008 

Kestabilan dan kandungan antosianin yang lebih tinggi pada ubi jalar ungu 

daripada sumber lain, menjadikannya sebagai pilihan alternatif pewarna alami 

(Kano et al. 2005). Beberapa industri pewarna dan minuman beralkohol di Jepang 

menggunakan ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki sebagai bahan baku penghasil 
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antosianin. Ubi jalar ungu juga telah dikembangkan dalam bentuk produk es krim, 

sirup, mi, pia, dan yogurt. 

Antosianin yang terkandung dalam ubi jalar ungu juga memiliki fungsi 

fisiologis, seperti antioksidan, antikanker, antibakteri, perlindungan terhadap 

kerusakan hati, pencegah penyakit jantung dan stroke. Ubi jalar ungu bisa menjadi 

antikanker karena mengandung zat aktif berupa selenium dan iodin, serta 

jumlahnya dua puluh kali lebih tinggi dari jenis ubi jalar lainnya. Ubi jalar ungu 

memiliki aktivitas antioksidan 2.5 kali dan antibakteri 3.2 kali lebih tinggi 

daripada beberapa varietas bluberi. Ubi jalar ungu juga berperan dalam membantu 

kelancaran peredaran darah (Kano et al. 2005). 

2.5.1 Tepung ubi jalar ungu 

Kandungan air yang tinggi pada ubi jalar dapat dikurangi dengan 

mengubahnya menjadi bentuk tepung. Selain mudah dalam proses penyimpanan, 

bentuk tepung mempunyai umur simpan yang panjang. Tepung ubi jalar diperoleh 

dengan melakukan pembersihan, pengecilan ukuran, pengeringan, penggilingan, 

dan pengayakan. Hal (2000) menerangkan berbagai perlakuan tambahan yang 

dapat diterapkan dalam pembuatan tepung ubi jalar. Ubi jalar ditimbang, disortir, 

dicuci, dan dibersihkan kulitnya. Umbi yang telah dikupas tersebut diiris dengan 

ketebalan tertentu atau disawut, lalu direndam dalam larutan pemutih (bleaching), 

dan dipres untuk menghilangkan kelebihan air. Perlakuan selanjutnya adalah 

penataan umbi pada baki dan selanjutnya dikeringkan. Umbi yang telah kering 

digiling dan diayak. Kandungan air ubi jalar yang tinggi menghasilkan rendemen 

penepungan yang kecil. Woolfe (1992) yang diacu dalam Hal (2000) 

menyebutkan rendemen penepungan ubi jalar di Filipina yaitu 12%-37%. 
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Tepung ubi jalar memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pati 

ubi jalar, antara lain : dapat disimpan dalam waktu lama sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna ubi jalar sepanjang tahun, dapat digunakan 

sebagai bahan baku industri secara langsung, tepung ubi memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan menjadi berbagai macam produk olahan (Jiang 2001). Di 

banyak negara, tepung ubi jalar digunakan sebagai suplementasi tepung terigu 

dalam pembuatan produk bakery, pancake, pudding, dan lainnya. 

Manfaat yang terkandung dalam tepung ubi jalar bergantung pada 

komposisi kimia umbi, terutama berhubungan dengan waktu panen. Hal (2000) 

menyatakan kandungan protein dan serat tertinggi terdapat pada ubi jalar yang 

dipanen pada bulan keempat dan akan menurun pada bulan kelima, sedangkan 

kandungan gula akan meningkat pada bulan kelima. Secara keseluruhan, waktu 

pemanenan yang optimum adalah bulan keempat karena tepung yang akan 

dihasilkan memiliki kandungan nutrisi lebih baik dibandingkan dengan tepung 

singkong. Pada Tabel 6 dapat dilihat komposisi kimia tepung berbagai jenis ubi 

jalar. 

Pengeringan merupakan faktor yang penting dan paling menentukan dalam 

pembuatan tepung. Pengeringan adalah proses termudah dan termurah untuk 

mengurangi kapasitas penyimpanan ubi jalar. Martin (1984) melaporkan bahwa 

ubi jalar dalam bentuk sawut akan lebih mudah untuk dikeringkan dan digiling, 

walaupun proses pengerjaannya lebih sulit, berbeda dengan ubi jalar yang digiling 

dalam bentuk potongan yang dikeringkan. Pengeringan yang dapat dilakukan 

untuk membuat tepung ubi jalar adalah pengeringan matahari dan pengering 

buatan.  
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Tabel 6. Komposisi kimia tepung ubi jalar 

Komponen kimia 
Tepung Ubi Jalar 

Putih Kuning Ungu 

Air (%bb) 6.87-7.70 6.77 7.00 

Abu (%bk) 2.79-2.94 4.71 5.31 

Lemak (%bk) 0.71-0.81 0.91 0.81 

Protein (%bk) 2.3-3.0 4.42 2.79 

Serat Pangan (%bk) 2.83-3.90 5.54 4.72 

Karbohidrat (%bk) 86.1-94.1 83.19 83.81 

Pati (%bk) 66.7-70.7 - - 

Total Gula (%bk) 10.3-15.2 - - 

Gula Pereduksi (%bk) 3.80-10.35 - - 

Sumber : Hal (2000) 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melakukan optimasi pembuatan 

tepung ubi jalar. Salah satunya, Northern Philippines Root Crop Research and 

Training Center (Benguet, Filipina) menyatakan bahwa cara untuk membuat 

tepung ubi jalar yang berkualitas adalah dengan memotong ubi jalar yang telah 

dicuci setebal 2 cm dan mengukusnya selama 15 menit pada suhu 100oC. 

Perlakuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencoklatan akibat 

pemotongan. Proses selanjutnya adalah pendinginan, pengupasan (peeling), dan 

pemotongan menjadi bentuk kubus dengan ukuran 2 cm3. Pengeringan ubi jalar 

tersebut dilakukan menggunakan metode freeze drying. Untuk menjaga kualitas, 

tepung disimpan pada suhu 4 oC dalam wadah yang dapat dengan mudah dikemas 

kembali hingga akan digunakan (Rumbaoa et al. 2009).  

Proses pemanasan awal (pre-heating) akan mengurangi tingkat kecerahan 

warna ungu dan meningkatkan kekuatan gel dari ubi jalar (Steed et al. 2008). 
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Karakteristik bahan yang memiliki kekuatan gel tinggi akan menghasilkan produk 

dengan tekstur yang diinginkan. Beberapa produk yang membutuhkan karakater 

kekuatan gel tinggi adalah pia, kue, dan mashed sweetpotato. 

2.6 Tepung Tapioka 

Tapioka merupakan salah satu bentuk olahan berbahan baku singkong, 

Tepung tapioka mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan 

pembantu dalam berbagai industri. Komposisi zat gizi tepung tapioka lebih baik 

bila dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau terigu, 

tapioka juga dapat digunakan sebagai bahan bantu pewarna putih. Tapioka yang 

diolah menjadi sirup glukosa dan destrin sangat diperlukan oleh berbagai industri 

antara lain industri kembang gula, penggalengan buah-buahan, pengolahan es 

krim, minuman dan industri peragian. Tapioka juga banyak digunakan sebagai 

bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, 

seperti dalam pembuatan puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis 

daging, industri farmasi, dan lain-lain (Tri dan Agusto, 1990).  

Tepung tapioka sering digunakan sebagai pengganti tepung sagu karena 

sifat keduanya hampir sama. Warna putih yang dimiliki oleh tepung tapioka 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pewarna putih alami. Umumnya tepung 

tapioka digunakan juga sebagai pengental makanan karena efeknya akan kental 

dan bening saat dipanaskan. Kelemahan dalam penggunaan tepung tapioka adalah 

tidak larut dalam air dingin, pemasakannya memerlukan waktu yang cukup lama 

dan pasta yang terbentuk cukup keras. Indonesia adalah produsen tepung tapioka 

nomor dua di Asia setelah Thailand. Produksi rata-rata tepung tapioka Indonesia 

mencapai 15–16 juta ton per tahun, sedangkan Thailand 30 juta ton tapioka per 
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tahun dan Vietnam berada pada urutan ketiga yaitu 2–3 juta ton tapioka per tahun 

(Tarwiyah, 2001). 

Menurut SNI 01-2997-1992, tepung singkong adalah tepung yang dibuat 

dari bagian umbi singkong yang dapat dimakan, melalui penepungan singkong 

iris, parut, ataupun bubur kering dengan mengindahkan ketentuan kebersihan. 

Syarat mutu tepung singkong sesuai SNI dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Syarat mutu tepung singkong ( SNI 01-2997-1992) 

No. Jenis uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan 

- Bau 

- Rasa  

- Warna  

 

- 

- 

- 

 

Khas singkong 

Khas singkong 

Putih 

2. Benda asing - Tidak boleh ada 

3. Derajat putih % Min. 85 

4. Kadar abu % b/b Maks. 1.5 

5. Kadar air % b/b Maks. 12 

6. Derajat asam Ml N NaOH/100 g Maks. 3 

7. Asam sianida mg/kg Maks. 40 

8. Kehalusan % lolos (80 mesh) Min. 90 

9. Kadar pati % b/b Min. 75 

10. Bahan tambahan pangan Sesuai SNI 01-0222-

1995 

 

11. Cemaran logam 

- Timbal 

- Tembaga 

- Seng 

- Raksa 

- Arsen 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 1.0 

Maks. 10.0 

Maks. 40.0 

Maks. 0.05 

Maks. 0.5 

12. Cemaran mikroba 

- Angka lempeng total 

- E. coli 

- Kapang 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks. 1.0 x 106 

<3 

Maks. 1.0 x 104 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1992) 

Menurut Whister (1984) kualitas tapioka sangat ditentukan oleh beberapa 

faktor, yaitu:  

a. Warna tepung; tepung tapioka yang baik berwarna putih.  
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b. Kandungan air; tepung harus dijemur sampai kering benar sehingga 

kandungan airnya rendah.  

c. Banyaknya serat dan kotoran; usahakan agar banyaknya serat dan kayu 

yang digunakan harus yang umurnya kurang dari 1 tahun karena serat dan 

zat kayunya masih sedikit dan zat patinya masih banyak.  

d. Tingkat kekentalan; usahakan daya rekat tapioka tetap tinggi.  

Kandungan nutrisi yang terdapat pada tepung tapioka disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Kandungan nutrisi pada tepung 100 g bahan makanan 

Zat gizi Kadar 

Energi 362 kkal 

Protein 0,5 g 

Lemak 0,3 g 

Karbohidrat 86,9 g 

Kalsium (Ca) 0 mg 

Besi (Fe) 0 mg 

Fosfor (P) 0 mg 

Vitamin A 0 mg 

Vitamin B1 0 mg 

Air 12 mg 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY (2012) 

2.7 Tepung Maizena 

Menurut SNI 01-3727-1995, tepung jagung adalah tepung yang diperoleh 

dengan cara menggiling biji jagung (zea mays LINN.) yang bersih dan baik. 

Penggilingan biji jagung ke dalam bentuk tepung merupakan suatu proses 

memisahkan kulit, endosperm, lembaga dan tip cap. Endosperm merupakan 

bagian biji jagung yang digiling menjadi tepung dan memiliki kadar karbohidrat 

yang tinggi. Kulit memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga kulit harus 

dipisahkan dari endosperm karena dapat membuat tepung bertekstur kasar, 

sedangkan lembaga merupakan bagian biji jagung yang paling tinggi kandungan 
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lemaknya sehingga harus dipisahkan karena lemak yang terkandung di dalam 

lembaga dapat membuat tepung tengik. Tip cap merupakan tempat melekatnya 

biji jagung pada tongkol jagung. Tip cap juga merupakan bagian yang harus 

dipisahkan karena dapat membuat tepung menjadi kasar. Apabila pemisahan tip 

cap tidak sempurna maka akan terdapat butir-butir hitam pada tepung.Syarat mutu 

tepung jagung SNI 01-3727-1995 dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel  9.  Syarat mutu tepung jagung (SNI 01-3727-1995) 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 

- Bau 

- Rasa 

- Warna 

- Benda-benda asing 

Serangga dalam bentuk 

stadia dan potong-

potongan 

Jenis pati selain pati 

jagung 

Kehalusan 

- Lolos ayakan 80 mesh 

- Lolos ayakan 60 mesh 

Air 

Abu 

Silikat 

Serat kasar 

Derajat asam 

Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Seng (Zn) 

- Raksa (Hg) 

Cemaran Arsen (As) 

Cemaran mikroba 

Angka lempeng total 

E. coli 

Kapang 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

% 

% 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

ml N NaOH/100 g 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

koloni/g 

APM/G 

Koloni/g 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Tidak boleh ada 

Tidak boleh ada 

 

 

Tidak boleh ada 

 

 

Min. 70 

Min. 99 

Maks. 10 

Maks. 1.5 

Maks. 0.1 

Maks 1.5 

Maks 4.0 

 

Maks. 1.0 

Maks. 10.0 

Maks. 40.0 

Maks. 0.05 

Maks. 0.5 

 

Maks. 5x106 

Maks. 10 

Maks. 104 

 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1995) 
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Tepung jagung memiliki sifat fleksibel, hal ini dikarenakan sebagai bahan baku 

berbagai produk pangan. Tepung jagung relatif mudah diterima masyarakat, 

karena telah terbiasa menggunakan bahan tepung, seperti halnya tepung beras dan 

terigu. Pemanfaatan tepung jagung komposit pada berbagai bahan dasar pangan 

antara lain untuk kue basah, kue kering, mi kering, dan roti-rotian. Tepung jagung 

komposit dapat mensubstitusi 30-40% terigu untuk kue basah, 60-70% untuk kue 

kering, dan 10-15% untuk roti dan mi (Richana dan Suarni, 2007). 

 




