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II .  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nangka 

Nangka merupakan tanaman hutan yang pohonnya dapat mencapai tinggi 25 

meter.  Seluruh  bagian  tanaman  bergetah,  yang  biasa  disebut  pulut.  Daunnya 

bulat,  lonjong,  dan  lebar.  Kayunya  keras,  apabila  telah  tua  berwarna  kuning 

sampai  kemerahan.  Bunganya  ada  dua  macam,  yakni  bunga  jantan  dan  

bunga betina (Sunaryono, 2005). 

Menurut (Rukmana, 1997) tanaman nangka termasuk tumbuhan tahunan. 

Dalam taksonomi tumbuhan, kedudukan tanaman nangka di klasifikasi sebagai 

berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tubuhan) 

Divisi   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub-divisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotyledonae (berbiji keping dua) 

Ordo  : Morales 

Famili  : Moraceae 

Genus  : Artocarpus 

Spesies : Artocarpus heterophyllus L.  

Gambar 1. Buah Nangka (Rukmana, 1997) 
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Buah nangka relatif  besar, berbiji  banyak,  dan  kulitnya  berduri  lunak.    

Setiap biji dibalut oleh daging buah (endokarp) dan eksokarp yang mengandung 

gelatin. Sebenarnya buah nangka merupakan buah majemuk (sinkarpik), yakni 

berbunga banyak tersusun tegak lurus pada tangkai buah (porosnya) membentuk 

bangunan besar yang kompak, bentuknya bulat sampai bulat lonjong. Duri buah 

yang dilihat sebenarnya bekas kepala putiknya. Kulit buah berwarna hijau sampai 

kuning kemerahan. Daging buahnya tipis sampai tebal yang setelah matang 

berwarna kuning merah, lunak, manis, dan aromanya spesifik (Sunaryono, 2005). 

Tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. 

Pemanfaatan yang banyak dari tanaman nangka adalah buah nangka. Buah nangka 

terdiri dari daging buah, biji, dan dami (jerami) nangka. Buah nangka selama ini 

hanya diambil dagingnya. Tetapi biji dan dami nangka menjadi limbah.   

Pengolahan buah nangka menjadi keripik menimbulkan limbah sebanyak 65% 

sampai 80% dari berat keseluruhan dari buah nangka. Biji nangka menempati    

porsi cukup besar yaitu 30% sampai 50% dari total limbah yang dihasilkan 

(Sugiarti, 2003). 

2.2 Biji Nangka 

Biji  nangka  merupakan bahan yang sering  terbuang setelah dikonsumsi 

walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang mengolahnya  untuk dijadikan 

makanan misalnya  diolah  menjadi  kolak. Biji nangka berbentuk bulat sampai 

lonjong,  berukuran  kecil  lebih kurang  dari  3,5 cm (3 – 9 g), berkeping  dua       

dan  rata-rata  tiap  buah  nangka  berisi  biji  yang  beratnya sepertiga  dari  berat  

buah,  sisanya  adalah  kulit  dan  daging  buah.  Jumlah  biji  per buah 150 - 350 

biji dan panjang biji nangka sekitar 3,5 cm - 4,5 cm. Biji  nangka  terdiri  dari  tiga  
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lapis  kulit,  yakni  kulit  luar berwarna  kuning  agak  lunak,  kulit  liat  berwarna  

putih  dan  kulit  ari  berwarna cokelat yang membungkus daging buah (Anonim, 

2011). 

 
Gambar 2. Biji Nangka (Suprapti, 2004) 

 

Biji nangka diketahui banyak mengandung karbohidrat dan protein yang 

besarnya tak kalah dengan buahnya. Biji buah nangka baru dimanfaatkan 

masyarakat dengan merebus maupun disangrai dan belum dimanfaatkan secara 

optimal sebagai komoditi yang memiliki nilai lebih, padahal biji nangka 

mengandung karbohidrat cukup tinggi. Namun, kemajuan dibidang bioteknologi  

menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan yang kurang 

bermanfaat diubah menjadi produk baru dan beberapa hasil olahan yang bermutu. 

Begitu juga mineralnya, seperti kalsium, dan fosfor yang cukup banyak. Yang 

mendorong pengolahan biji nangka dalam berbagai bentuk olaham, khususnya 

untuk dibuat tepung biji nangka. Biji nangka mempunyai 3 lapisan kulit, yaitu 

lapisan pertama berupa kulit berwarna kuning dan sedikit kuning. Lapisan kedua 

berupa kulit yang liat dan berwarna putih setelah kering. Lapisan yang ketiga 

berupa kulit ari yang berwarna coklat dan melekat pada daging biji nangka    

(Ariani, 2010). 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Biji Nangka per 100 gram Bahan 

No Kandungan Gizi Biji Nangka 

1. Air (g)        57,0 

2. Karbohidrat (g)        36,7 

3. Kalori (kkal)      165,0 

4. Lemak (g)  0,1 

5. Protein (g)  4,2 

6. Serat (g)  2,9 

7. Kalsium (mg)        33,0 

8. Fosfor (mg)  1,0 

9. Besi (mg)      200,0 

10. Thiamin (vitamin B1) (mg)  0,2 

11. Asam Askorbat (vitamin C) (mg)        10,0 

Sumber : Fairus (2010) 

 

2.3 Zat Besi 

Zat besi (Fe) merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, zat ini 

terutama diperlukan dalam hematopoiesis (pembentukan darah) yaitu dalam   

sintesa haemoglobin (Hb). Seorang ibu yang dalam masa kehamilannya telah 

menderita kekurangan zat besi tidak dapat memberi cadangan zat besi kepada 

bayinya dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan pertama. untuk    

mencegah anak menderita anemia (Siregar, 2000). 

Zat besi (Fe) terdapat dalam bahan makanan hewani, kacang-kacangan, dan 

sayuran berwarna hijau tua. Pemenuhan Fe oleh tubuh memang sering dialami 

sebab rendahnya tingkat penyerapan Fe di dalam tubuh. Sumber terbaik zat besi 

dari makanan ialah hati, tiram, kerang, buah pinggang, daging tanpa lemak, 

ayam/itik dan ikan. Kacang dan sayur yang dikeringkan adalah sumber Fe yang 

baik daripada tumbuhan (Soekirman, 2000). 

Kebutuhan zat besi melalui makanan setiap harinya sangat berbeda   

bergantung pada umur, jenis kelamin dan keadaan individu masing-masing.                 
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Berdasarkan Recommended Daily Allowance (RDA), laki-laki dewasa normal (19 

tahun ke atas) memerlukan zat besi sebanyak 8 mg/hari, sedangkan wanita pada 

usia reproduktif (19-50 tahun) memerlukan zat besi sekitar 18 mg/hari. Pada   

wanita hamil membutuhkan zat besi sekitar 27 mg/hari dan tergantung pada usia 

kehamilannya. Pada anak usia 4 hingga 8 tahun, zat besi yang dibutuhkan adalah 

10 mg/hari. Sedangkan anak usia 9 hingga 13 tahun memerlukan zat besi sekitar 8 

mg/hari (Hoffbrand, 2006). 

Kurangnya zat besi dan asam folat dapat menyebabkan anemia. Proses 

kekurangan zat besi sampai menjadi anemia melalui beberapa tahap. Awalnya 

terjadi penurunan simpanan cadangan zat besi, bila tidak dipenuhi masukan zat   

besi lama kelamaan timbul gejala anemia disertai penurunan kadar Hb. Kadar 

normal haemoglobin dalam darah yaitu pada anak balita 11%, anak usia sekolah 

12%, wanita dewasa 12%, ibu hamil 11%, laki-laki 13%, ibu menyusui 12% 

(Almatsier, 2002).  

2.4 Tepung Biji Nangka 

Tepung  merupakan  salah  satu  bahan  yang  digunakan  dalam  pembuatan  

berbagai  olahan makanan. Tepung  memiliki  keunggulan  yaitu  tahan  disimpan,  

mudah  dicampur,  ditambah zat  gizi, dibentuk,  dan  lebih  cepat  dimasak  sesuai 

dengan kehidupan  modern  yang  serba  praktis  (Winarno, 2000). Ada beberapa  

masalah  yang  terjadi  pada  suatu  bahan  makanan  yaitu  mudah  mengalami 

pencoklatan  setelah  dikupas. Proses  pencoklatan  ini  disebabkan  oleh  aktivitas  

enzim  fenolase (polifenol oksidase) dan oksigen yang saling berhubungan dengan 

bahan pangan tersebut (Adi, 2014). Pada  proses  pengolahan  bahan  makanan  

perlu  penambahan  natrium  metabisulfit  untuk  mencegah reaksi  pencoklatan  
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selama  pengolahan,  menghilangkan  bau,  dan  rasa  getir,  serta  untuk 

mempertahankan  warna  agar  tetap  menarik  (Martins, 2012). 

Tabel 2. Komposisi Kimia Tepung Biji Nangka 

Komposisi Kimia Nilai Gizi Tepung Biji Nangka 

Air (g) 12,4 

Protein (g)  12,1 

Lemak (g)                      1,1 

Serat Kasar (g)                      2,7 

Abu (g)                      3,2 

Bahan ekstra tanpa nitrogen (g) 68,8 

Pati (g) 56,2 

 Sumber : Departemen Perindustrian RI (2000) 

 

Proses pembuatan tepung biji nangka terdiri dari beberapa tahap pengolahan 

agar dihasilkan tepung yang berkualitas dan tidak bau. Proses pertama dalam 

pembuatan tepung biji nangka adalah dengan pencucian biji nangka. Setelah   

dicuci, biji nangka direbus bersama arang batok kelapa untuk menghilangkan bau, 

dengan suhu 110 0C selama kurang lebih 30 menit. Setelah direbus, biji nangka 

dipisahkan dari sisa pulp yang masih menempel. Kemudian biji nangka diiris-iris 

(dipotong menjadi bagian-bagian kecil) agar memudahkan pada proses  

pengeringan (Achmad, 2008). 

Proses pengeringan hingga menjadi tepung biji nangka, dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain dengan cara membiarkan bahan pangan di bawah sinar 

matahari,  yang  dikenal  dengan  istilah  pengeringan  secara  alamiah  atau      

dengan menggunakan  panas  buatan  dalam  bentuk  udara  yang  panas  dari        

oven  atau konstruksi  pada  alat  pengering  yang  khusus  untuk  pengering  pada  

suatu  bahan pangan.  Pengeringan  di  terik  matahari  memang  bisa  efektif,         

oleh  karena  suhu yang di capai sekitar (35-45 0C). Iklim di wilayah tropis 

merupakan sumber energi yang sangat cukup potensial. Selain itu juga dapat  
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dikeringkan dengan mesin oven pengering Cabinet Dryer dengan suhu 60 0C 

selama 2 jam. Proses pengeringan ini bertujuan  untuk  mengurangi  kadar  air  

dalam  biji  nangka  tersebut  (Winarti dan Purnomo, 2006). 

2.5 Telur  

Telur merupakan salah satu produk hewani yang digunakan sebagai bahan 

pangan sumber protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. 

Protein telur mempunyai mutu yang tinggi karena memiliki susunan asam amino 

esensial yang lengkap. Sehingga dijadikan patokan untuk menentukan mutu   

protein dari bahan pangan yang lain. Sebutir telur terdiri atas kulit telur, lapisan 

kulit telur (kutikula), membran kulit telur, putih telur (albumen), kuning telur   

(yolk), bakal anak ayam (germ spot) dan kantung udara. Telur terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu bagian kulit telur 8 - 11 %, putih telur (albumen) 57 - 65  

% dan kuning telur 27 - 32 % (Koswara, 2009). 

Tabel 3. Komposisi Zat Gizi Telur Ayam Segar 

Komposisi  

Kimia 

Telur Ayam Segar 

Telur Utuh Kuning Telur Putih Telur 

Air (g) 73,70 88,57 48,50 

Protein (g) 13,00 10,30 16,15 

Lemak (g) 11,50   0,03 34,65 

Karbohidrat (g)   0,65   0,65   0,60 

Abu (g)   0,90   0,55   1,10 

Sumber : Winarno dan Koswara (2002). 

 

Telur merupakan bahan tambahan yang sangat penting dalam pembuatan mi. 

Penggunaan telur pada mi bertujuan untuk menambah elastisitas mi, mempercepat 

hidrasi air dan menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah putus 

(Astawan, 2001). Menurut Koswara (2009), putih telur akan menghasilkan suatu 

lapisan yang tipis dan kuat pada permukaan mi. Lapisan tersebut cukup efektif 

untuk mencegah penyerapan minyak sewaktu digoreng dan kekeruhan air mi 
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sewaktu pemasakan. Pada kuning telur mengandung lesitin yang bersifat sebagai 

pengemulsi, dapat mempercepat hidrasi air pada terigu dan bersifat 

mengembangkan adonan. Selain itu, kuning telur juga berfungsi sebagai pemberi 

warna pada mi dan membuat mi terasa lebih gurih (Wahyudi, 2003).  

2.6 Mi Basah 

Mi merupakan bahan makanan yang digunakan sebagai sumber karbohidrat 

pengganti nasi. Menurut (Setyajaya dan Nawansih, 2008), ada beberapa jenis mi 

yaitu mi mentah, mi basah, mi kering, mi goreng dan mi instant, tetapi pada   

dasanya mi dibedakan menjadi dua yaitu mi basah dan mi kering.  Yang 

membedakannya adalah tingkat keuletannya dan daya simpan. Untuk mi basah, 

keawetannya 1-2 hari, sedangkan mi kering daya simpannya sampai beberapa  

bulan (Puspita, 2005). Selain itu, perbedaan yang lain antara mi basah dan mi  

kering terletak pada tahap setelah penggilingan mi. Pada mi basah tidak    

mengalami pengeringan terlebih dahulu sebelum dipasarkan, sedangkan mi kering 

mengalami pengeringan terlebih dahulu sebelum dipasarkan (Saragih dkk, 2007). 

Mi basah adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, garam dan air serta 

bahan tambahan pangan lain (Lubis dkk, 2013). Menurut SNI, mi basah adalah 

produk pangan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan 

bahan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, berbentuk khas mi yang 

tidak dikeringkan. Mi basah memiliki kadar air maksimal 35% (b/b). Mi basah 

banyak digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai masakan, antara lain seperti 

soto mi, mi kocok, mi ayam, mi bakso, mi goreng maupun bahan cemilan        

lainnya (Widyaningsih & Murtini, 2006). Ciri–ciri mi basah yang baik yaitu 
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berwarna putih atau kuning terang, tekstur agak kenyal dan tidak mudah putus 

(Kristina, 2007).  

2.6.1 Bahan – bahan Pembuatan Mie Basah 

1.  Tepung Terigu 

 Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mi. Tepung terigu 

diperoleh dari biji gandum yang digiling. Ciri khas terigu adalah mengandung 

protein yang lebih tinggi dan dapat membentuk gluten yang berupa jaringan    

dari sebagian penyusun protein, apabila terigu diberi air dan digilas-gilas. 

Tepung ini berfungsi untuk membentuk struktur mi, sumber protein dan 

karbohidrat. Protein dalam tepung terigu untuk pembuatan mi harus dalam 

jumlah yang cukup tinggi supaya mi menjadi elastis dan tahan terhadap 

penarikan sewaktu proses produksi berlangsung (Handayani, 2004). 

Tepung terigu yang tergolong medium hard flour di pasaran dikenal sebagai 

Segitiga Biru atau Gunung Bromo. Mutu tepung terigu yang dikehendaki adalah 

tepung terigu yang memiliki kandungan kadar air 14%, kadar protein 8-          

12%, kadar abu 0,25-0,60% dan gluten 24-36% (Astawan, 2008). Tepung    

terigu yang digunakan sebaiknya yang memiliki kandungan gluten 8-12%. 

(Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

2.  Garam 

Dalam pembuatan mi, penambahan garam dapur berfungsi memberi rasa, 

memperkuat tekstur mi, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mi serta   

untuk mengikat air. Selain itu, garam dapur juga dapat menghambat aktifitas 

enzim protease dan amilase sehingga mi yang dihasilkan tidak bersifat lengket 

dan tidak mengembang secara berlebihan (Astawan, 2006). 
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3.  Soda abu (Natrium Karbonat dan Kalium Karbonat) 

Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat dan kalium karbonat 

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

meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mi, meningkatkan kehalusan tekstur 

dan meningkatkan sifat kenyal (Astawan 2006).  

4.  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. Jumlah air yang ditambahkan pada 

umunya sekitar 28-38% dari campuran bahan yang digunakan. Jika lebih dari 

38%, adonan akan menjadi sangat lengket dan jika kurang dari 28% adonan akan 

menjadi rapuh sehingga sulit dicetak (Astawan, 2006). 

2.6.2 Metode Pembuatan Mi Basah 

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 (28-38%), 

waktu pengadukan 15-25 menit dan suhu adonan 24-400 C (Sunaryo, 1985). 

Mixing berfungsi untuk mencampur secara homogen semua bahan,  

mendapatkan hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein, membentuk 

dan melunakkan gluten 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  
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adonan tidak lagi menempel di wadah atau di tangan atau saat adonan   

dilebarkan (Mudjajanto dan Yulianti, 2004).  

2. Pembentukan Lembaran 

Adonan yang sudah kalis sebagian dimasukkan ke dalam mesin pembuat mi 

untuk mendapatkan lembaran-lembaran dan menghaluskan serat-serat gluten. 

Pembentukan lembaran ini diulang beberapa kali untuk mendapatkan lembaran 

yang tipis. Adonan yang dipress sebaiknya tidak bersuhu rendah yaitu kurang 

dari 25 oC karena pada suhu tersebut akan menyebabkan lembaran pecah, 

bersifat kasar dan mi yang dihasilkan akan mudah patah (Widyaningsih dan 

Murtini, 2006). 

3. Pembentukan Mi 

Proses pembentukan mi ini umumnya sudah dilakukan dengan alat pencetak 

mi (roll press) yang digerakkan oleh tenaga listrik. Alat ini mempunyai dua rol. 

Rol pertama berfungsi untuk menipiskan lembaran mi dan rol kedua berfungsi 

untuk mencetak mi. Pertama-tama lembaran mi masuk ke rol pertama    

kemudian masuk ke rol kedua. Tebal adonan pasta akhir sekitar 1,2-2 mm.                       

Ketika adonan dilakukan roll press, serat-serat gluten yang tidak beraturan 

segera ditarik memanjang dan searah oleh tekanan antara 2 roller (Sunaryo, 

1985). Di akhir proses ini, lembaran adonan yang tipis dipotong memanjang 1-

2 mm dengan alat pemotong mi dan selanjutnya dipotong melintang dengan 

panjang tertentu (Astawan, 2000). 

4. Perebusan 

Proses perebusan merupakan proses pemasakan agar terjadi gelatinisasi pati 

dan koagulasi gluten sehingga akan menyebabkan dehidrasi protein gluten    

yang mempengaruhi kekenyalan pada mi. Hal ini disebabkan karena   
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terputusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati-gluten lebih 

rapat. Sebelum perebusan, ikatan bersifat lunak dan fleksibel, tetapi setelah 

perebusan, ikatan bersifat keras dan kuat (Astawan, 2000). 

5. Penirisan  

Setelah melalui proses perebusan, mi ditiriskan dan didinginkan. Tujuan    

dari penirisan adalah agar minyak yang terserap memadat dan menempel pada 

mi serta membuat tekstur mi menjadi kuat (Mahayani dkk, 2014).  

2.7 Perendaman Larutan Natrium Metabisulfit 

Natrium metabisulfit adalah salah satu pengawet an-organik yang 

diperbolehkan dalam makanan sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 

722/Menkes/Per/IX/1988. Rumus molekulnya Na2S2O5 yang sering digunakan 

dalam pengolahan pangan yang berfungsi sebagai pemutih bahan pangan  

digunakan untuk mencegah kerusakan karena reaksi browning yang enzimatis   

serta bekerja sebagai zat antioksidan (Damayanti, 2010).  

Senyawa ini memiliki penampakan kristal atau bubuk berwarna putih, mudah 

larut dalam air dan sedikit larut dalam alcohol. Pemakaiannya dalam pengolahan 

bahan pangan bertujuan untuk mencegah proses pencoklatan serta untuk 

mempertahankan warna bahan agar tetap menarik. Penggunaannya maksimum 

2000-3000 ppm (part per million) (Frazier, 19976 dalam Hildayati, 2005). 

Penggunaan natrium metabsulfit yang berlebih akan menyebabkan gejala 

ringan yang mungkin timbul adalah sakit kepala, iritasi pernafasan, sedangkan 

gejala yang parah dapat berupa penyempitan saluran pernafasan. Orang yang 

memiliki sensitifitas terhadap sulfit, apabila mengkonsumsi makanan yang telah 

ditambahkan natrium metabisulfit, maka gejala akan timbul setelah 15-30 menit 

setelah konsumsi (Purwanto, 2013). 
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2.8 Syarat Mutu Mi Basah 

Mi basah atau disebut juga mi kuning adalah jenis mi yang mengalami proses 

perebusan setelah tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. Pada suhu kamar    

mi basah hanya bertahan 10-12 jam saja, karena setelah itu mi akan berbau asam 

dan berlendir atau basi. Pada umumnya mi yang disukai masyarakat Indonesia 

adalah mie berwarna kuning. Bentuk khas mi berupa pilinan panjang yang dapat 

mengembang sampai batas tertentu dan lentur serta kalau direbus tidak banyak 

padatan yang hilang. Semua ini termasuk sifat fisik mi yang sangat menentukan 

terhadap penerimaan konsumen (Chamdani, 2005). Standar mutu mi basah dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Standar Mutu Mi Basah  

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan :   

1.1 Bau  Normal 

1.2 Warna  Normal 

1.3 Rasa  Normal 

2. Kadar Air  % b/b 20 – 35 

3. Abu % b/b Maks. 3 

4. Protein  % b/b Min. 8 

5. Bahan Tambahan 

Pangan : 

  

5.1 Boraks dan asam borat - Tidak boleh ada yang 

diizinkan 

Tidak boleh ada 

 

5.2 Pewarna - 

5.3 Formalin - 

6. Cemaran Mikroba :   

6.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 1,0 x 106 

6.2 E. coli APM/g Maks. 10 

6.3 Kapang Koloni/g Maks. 1,0 x 104 

7. Cemaran Logam :   

7.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

7.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10,0 

7.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 

7.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

8. Arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

Sumber : Astawan (2006). 
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2.9 Perubahan yang Terjadi Selama Pembuatan Mi Basah 

2.9.1  Gelatinisasi  

Pada pembuatan mi, proses gelatinisasi terjadi selama perebusan.    

Proses gelatinisasi dimulai dengan terjadinya hidrasi yaitu masuknya molekul 

air ke dalam molekul granula pati. Granula pati memiliki sifat tidak larut   

dalam air dingin tetapi membentuk sistem dispersi dan akan menjadi gel   

ketika dipanaskan. Diameter pati granula umumnya berkisar antara 3-100 µm 

(Haryadi, 2006). Meningkatnya suhu suspensi pati maka ikatan hidrogen  

dalam pati dan air akan menurun kemudian molekul air yang relatif kecil     

akan menembus lapisan granula luar dan granula ini akan menggelembung 

(terjadi pada suhu 60-850 C) bahkan hingga lima kali lipat volume semula. 

Ukuran granula pati membesar, campuran menjadi kental. Pada suhu sekitar 

850 C, granula pati terpecah dan isinya terdispersi merata kesekelilingnya. 

Molekul berantai panjang mulai terurai dan campuran air dan pati menjadi 

kental membentuk sol. Pada pendinginan, jika perbandingan pati dan air   

cukup besar, molekul pati membentuk jaringan dan molekul air terkurung 

didalamnya sehingga terbentuk gel (Departemen Pertanian, 2000). 

2.9.2  Denaturasi Protein 

Dalam pembuatan mi, selama perebusan terjadi denaturasi protein. 

Denaturasi protein merupakan perubahan struktur sekunder, tersier dan 

kuartener dari molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen. 

Denaturasi disebabkan oleh pengaruh panas, pH dan mekanis. Protein yang 

terdenaturasi akan mengalami menurunkan aktivitas biologinya dan   

berkurang kelarutannya, sehingga udah mengendap (Yazid, 2006). 

 



19 
 

2.9.3  Pencoklatan (Browning) 

Dalam pembuatan mi, reaksi pencoklatan terjadi pada tahap perebusan. 

Pencoklatan yang terjadi pada pembuatan mi basah adalah reaksi Maillard. 

Reaksi ini terjadi antara karbohidrat, khususnya gula pereduksi dengan gugus 

amina primer. Pada pembuatan mi, reaksi maillard disebabkan adanya  

senyawa gula (glukosa) dengan asam amino pada bahan pembuatan mi, 

sehingga menimbulkan warna cokelat pada mie yang dihasilkan (Puspita,   

2005). 


