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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelor (Moringa oleifera) 

Kelor awalnya banyak tumbuh di India, namun kini kelor banyak 

ditemukan di daerah beriklim tropis (Grubben, 2004). Pada beberapa Negara kelor 

dikenal dengan sebutan benzolive, drumstick tree, kelor, marango, mlonge, 

mulangay, nebeday, sajihan, dan sajna (Fahey, 2005). 

Budidaya daun kelor di dunia internasional merupakan program yang 

sedang digalakan. Terdapat beberapa julukan untuk pohon kelor, diantaranya The 

Miracle Tree, Tree for Life, dan Amazing Tree. Julukan tersebut muncul karena 

bagian pohon kelor mulai dari daun, buah, biji, bunga, kulit batang, hingga akar 

memiliki manfaat yang luar biasa. Tanaman kelor mampu hidup di berbagai jenis 

tanah, tidak memerlukan perawatan yang intensif, tahan teradap musim kemarau, 

dan mudah dikembangbiakan (Simbolan et al., 2007).  

Tanaman kelor di Indonesia dikenal dengan berbagai nama. Masyarakat 

Sulawesi menyebutnya kero, wori, kelo, atau keloro. Orang-orang Madura 

menyebutnya maronggih. Di Sunda dan Melayu disebut kelor. Di Aceh disebut 

murong. Di Ternate dikenal sebagai kelo. Di Sumbawa disebut kawona. 

Sedangkan orang-orang Minang mengenalnya dengan nama munggai (Krisnadi, 

2010).  

2.1.1 Spesifikasi Dan Klasifikasi Tanaman Kelor 

Tanaman kelor memiliki 13 spesies dari moringa yaitu Moringa arborea 

Verdc.,Moringaborziana, Moringa concanensi, Moringadrouhardii, Moringa 

hildebrandtii, Moring longituba, Moringa oleifera Lam. Horseradish Tree 

(northwestern India), Moringa ovalifolia Moringaperegrina, Moringa pygmaea 
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Moringa rivae, Moringa ruspoliana, Moringa stenopetala. Perbedaan antara satu 

spesies dengan lainnya adalah bentuk batang, dan geografis tempat tumbuh. 

Untuk daratan Asia, termasuk India dan Indonesia tanaman kelor yang tumbuh 

masuk dalam spesies Moringa oleifera. Hal ini disebabkan ciri-ciri fisik dan 

tempat tanaman tumbuh pada suhu dan lingkungan tropis di benua Asia 

(Luthfiyah, 2012). 

Klasifikasi tanaman kelor 

Regnum : Plantae 

Division : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledoneae 

Subclassis : Dialypetalae 

Ordo  : Rhoeadales 

(Brassicales) 

Familia : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Species : Moringa oleifera 

(Roloff et al, 2009) 

 

Gambar 1 : Daun kelor (Moringa oleifera) 
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2.1.2 Karakteristik Umum Tanaman Kelor 

Pohon kelor (drumstick tree : Inggris) memiliki ketinggian pohon antara 7-

12 m. Batang kayunya lunak dan getas (mudah patah) dan cabangnya jarang, 

tetapi mempunyai akar yang kuat. Pohon kelor berbunga dan berganti daun 

sepanjang tahun, tumbuh dengan cepat, dan tahan terhadap musim kering 

(kemarau). Pohon kelor dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai jenis tanah 

berpasir atau tanah lempung menjadi tempat terbaik bagi pertumbuhannya. Kelor 

dapat berkembang biak dengan baik pada daerah yang mempunyai ketinggian 

antara 1-1.000 m diatas permukaan laut. (Jonni, dkk., 2008). 

Kelor merupakan tanaman yang dapat mentolerir berbagai kondisi 

lingkungan, sehingga mudah tumbuh meski dalam kondisi ekstrim seperti 

temperatur yang sangat tinggi, di bawah naungan dan dapat bertahan hidup di 

daerah bersalju ringan. Kelor tahan dalam musim kering yang panjang dan 

tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 250 

sampai 1500 mm. Meskipun lebih suka tanah kering lempung berpasir atau 

lempung, tetapi dapat hidup di tanah yang didominasi tanah liat. Perbanyakan 

Kelor dapat dilakukan dengan metode penyemaian langsung dengan biji atau 

menggunakan stek batang. Daun Kelor dapat dipanen setelah tanaman tumbuh 

1,5 hingga 2 meter, yang biasanya memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Namun 

dalam budidaya intensif yang bertujuan untuk produksi daunnya, Kelor dipelihara 

dengan ketinggian tidak lebih dari 1 meter. Pemanenan dilakukan dengan cara 

memetik batang daun dari cabang atau dengan memotong cabangnya dengan 

jarak 20 sampai 40 cm di atas tanah. (Krisnadi, 2015). 
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Pohon dengan daun majemuk menyirip ganda 2-3 posisinya tersebar, tanpa 

daun penumpu, atau daun penumpu telah mengalami metamorphosis sebagai 

kelenjar-kelenjar pada pangkal tangkai daun. Bunga banci, zigomorf, tersusun 

dalam malai yang terdapat dalam ketiak daun, dasar bangun mangkuk, kelopak 

terdiri atas lima daun kelopak, mahkotapun terdiri atas lima daun mahkota, lima 

benang sari. Bakal buah, bakal biji banyak, buahnya buah kendaga yang mebuka 

dengan tiga katup dengan panjang sekitar dengan panjang sekitar 30 cm, biji 

besar, bersayap, tanpa endosperm, lembaga lurus. Dari segi anatomi mempunyai 

sifat yang khas yaitu terdapat sel-sel mirosin dan buluh-buluh gom dalam kulit 

batang dan cabang. Dalam musim-musim tertentu dapat menggugurkan daunnya 

(meranggas) (Roloff et al, 2009). Daun sebesar ujung jari berbentuk bulat telur, 

tersusun majemuk dan gugur di musim kemarau, tinggi pohon mencapai 5-12 m, 

bagian ujung membentuk payung, batang lurus (diameter 10-30 cm) menggarpu, 

berbunga sepanjang tahun berwarna putih/krem, buah berwarna hijau muda, tipis 

dan lunak. Tumbuh subur mulai dataran rendah sampai ketinggian 700 m diatas 

permukaan laut (Schwarz, 2000). 

2.2 Daun Kelor 

Daun Kelor telah dilaporkan menjadi sumber yang kaya β-karoten, 

protein, vitamin C, kalsium dan kalium, dan menjadi sumber makanan yang baik 

sebagai antioksidan alami, karena adanya berbagai jenis senyawa antioksidan 

seperti asam askorbat, flavonoid, fenolat dan karotenoid (Dillard dan Jerman, 

2000; Siddhuraju dan Becker, 2003). 

Tepung daun Kelor memiliki beberapa zat hypotensif, antikanker, dan 

antibakterial antara lain, niacimicin dan pterygospermin. Selain itu daun Kelor 

juga memiliki zat antioksidan antara lain sitosterol dan glukopyranoside (Guevara 
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et al., 1999). Menurut hasil penelitiannya, daun Kelor ternyata mengandung 

vitamin A, vitamin C, Vit B, kalsium, kalium, besi, dan protein, dalam jumlah 

sangat tinggi yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. Bahkan, 

seperti tampak pada Tabe 1 Perbandingan Nutrisi Daun Kelor Segar dan Serbuk, 

dengan beberapa sumber nutrisi lainnya, jumlahnya berlipat-lipat dari sumber 

makanan yang selama ini digunakan sebagai sumber nutrisi untuk perbaikan gizi 

di banyak belahan negara. Tidak hanya itu, Kelor pun diketahui mengandung 

lebih dari 40 antioksidan. Kelor dilaporkan mengandung 539 senyawa yang 

dikenal dalam pengobatan tradisional Afrika dan India (Ayurvedic) serta telah 

digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 300 penyakit. 

 

Gambar 2. Perbandingan nutrisi daun kelor segar dan serbuk, dengan beberapa 

sumber nutrisi lainnya (Krisnadi, 2010). 

Menurut hasil penelitiannya, daun Kelor ternyata mengandung vitamin A, 

vitamin C, Vitamin B, kalsium, kalium, besi, dan protein, dalam jumlah sangat 

tinggi yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. Tidak hanya itu, 

kelor pun diketahui mengandung 46 antioksidan kuat, senyawa antioksidan yang 

terkandung dalam kelor adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, 

vitamin B (Choline), vitamin B1 (Thiamin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B3 

(Niacin), vitamin B6, Alanine, Alpha-Carotene, Arginine, Beta-Carotene, Beta-
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sitosterol, Caffeoylquinic Acid, Campesterol, Carotenoids, Chlorophyll, 

Chromium, Delta-5-Avenasterol, Delta-7-Avenasterol, Glutathione, Histidine, 

Indole Acetic Acid, Indoleacetonitrile, Kaempferal, Leucine, Lutein, Methionine, 

Myristic-Acid, Palmitic-Acid, Prolamine, Proline, Quercetin, Rutin, Selenium, 

Threonine, Tryptophan, Xanthins, Xanthophyll, Zeatin, Zeaxanthin, Zinc. Kelor 

dilaporkan mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional 

Afrika dan India (Ayurvedic) serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional 

untuk mencegah lebih dari 300 penyakit (Krisnadi, 2010). 

Berdasarkan penelitian Verma et al (2009) bahwa daun kelor mengandung 

fenol dalam jumlah yang banyak yang dikenal sebagai penangkal senyawa radikal 

bebas. Kandungan fenol dalam daun kelor segar sebesar 3,4% sedangkan pada 

daun kelor yang telah diekstrak sebesar 1,6% (Foild et al., 2007). Selain itu, telah 

diidentifikasi bahwa daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikroba 

(Das, et al., 2012). Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan asam askorbat, 

flavonoid, phenolic, dan karatenoid (Anwar et al., 2007; Makkar & Becker, 1997; 

Moyo et al., 2012; Dahot, 1998). 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Tanaman Kelor (Moringa oleifera, Lamk) (per 100 g) 

Komponen Daun Serbuk Daun 

Kadar Air (%) 75.0 7.5 

Calori 92 205 

Protein (g) 6.7 27.1 

Lemak (g) 1.7 2.3 

Carbohydrate (g) 13.4 38.2 

Fiber (g) 0.9 19.2 

Minerals (g) 2.3 - 

Ca (mg) 440 2,003 

Mg (mg) 24 368 

P (mg) 70 204 

K (mg) 259 1,324 

Cu (mg) 1.1 0.57 

Fe (mg) 7 28.2 

S (mg) 137 870 

Oxalic acid (mg) 101 1.6% 

Vitamin A-B carotene (mg) 6.8 16.3 

Vitamin B-choline (mg) 423 - 

Vitamin B1-thiamin (mg) 0.21 2.64 

Vitamin  B2-riboflavin (mg) 0.05 20.5 

Vitamin B3-nicotinic acid (mg) 0.8 8.2 

Vitamin C-ascorbic acid (mg) 220 17.3 

Vitamin E-tocopherol (mg) - 113 

Arginine (g/16g N) 6.0 1.33% 

Histidine (g/16g N) 2.1 0.61% 

Lysine (g/16g N) 4.3 1.32% 

Tryptophan (g/16g N) 1.9 0.43% 

Phenylanaline (g/16g N) 6.4 1.39% 

Methionine (g/16g N) 2.0 0.35% 

Threonine (g/16g N) 4.9 1.19% 

Leucine (g/16g N) 9.3 1.95% 

Isoleucine (g/16g N) 6.3 0.83% 

Valine (g/16g N) 7.1 1.06% 

 

2.3 Antioksidan 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron 

(elektron donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang 

dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja 
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dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat (Winarti, 2010). 

Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal 

bebas. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar 

atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat 

proses oksidasi (Sayuti dan Rina, 2015). 

Proses oksidasi tidak saja terjadi dalam tubuh manusia tetapi juga dapat 

terjadi dalam makanan. Komponen makanan yang paling mudah mengalami 

oksidasi adalah lemak. Antioksidan merupakan senyawa yang ditambahkan 

kedalam lemak atau makanan berlemak untuk mencegah terjadinya proses 

oksidasi dapat memperpanjang kesegaran dan palabilitas dari makanan tersebut. 

Antioksidan yang ditambahkan kedalam bahan makanan tersebut harus memenuhi 

beberapa persyaratan yaitu : 

1. Tidak mempunyai efek fisiologis yang berbahaya 

2. Tidak menyebabkan terbentuknya flavor, odor atau warna yang tidak disukai 

pada lemak atau makanan 

3. Efektif pada konsentrasi rendah 

4. Larut dalam lemak 

5. Tahan terhadap proses pengolahan 

6. Mudah diperoleh 

7. Ekonomis (Muchtadi., dkk, 1993). 

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber antioksidan penting, dan 

telah dibuktikan bahwa pada orang yang banyak mengkonsumsi sayuran dan 

buah-buahan memiliki resiko yang lebih rendah menderita penyakit kronis 
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dibandingkan dengan yang kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 

(Sayuti dan Rina, 2015). 

Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kandungan 

lipid, konsentrasi antioksidan, suhu, tekanan oksigen, dan komponen kimia dari 

makanan secara umum seperti protein dan air. Proses penghambatan antioksidan 

berbeda-beda tergantung dari struktur kimia dan variasi mekanisme. Dalam 

mekanisme ini yang paling penting adalah reaksi dengan radikal bebas lipid, yang 

membentuk produk non-aktif. (Gordon, et al. 2001). 

Tabel 2. Mekanisme Aktivitas Antioksidan 

Jeinis Antioksidan Mekanisme Aktivitas 

Antioksidan 

Contoh Antioksidan 

Hidroperoxide 

Stabiliser 

- Menonaktifkan radikal bebas 

lipid 

- Mencegah penguraian 

hidroperoxida menjadi 

radikal bebas 

Senyawa fenol 

Sinergis - Meningkatkan aktivitas 

antioksidan 

Asam sitrat dan asam 

askorbat 

Chelators logam - Mengikat logam berat 

menjadi senyawa non- 

Aktif 

Asam fosfat dan asam 

sitrat 

Unsur 

mengurangi 

hidroperoksida 

- Mengurangi hidroperoksida Protein asam amino 

Sumber: Gordon, et al.(2001)  

2.4 Kajian Umum Mie  

Mie pertama dibuat dan berkembang di daratan Cina dan hingga kini 

masih terkenal sebagai oriental noodle. Kemudian teknologi mie diperkenalkan 

oleh Marcopolo kepada para bangsawan di Italia dan kemudian menyebar ke 

Perancis, dan dari sana ke seluruh penjuru Eropa. Pada saat ini mie telah dikenal 

di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembuatan mie juga 

telah bersifat modern dan dapat dilakukan secara kontinu (Koswara, 2009). 



 
 

12 
 

Mie adalah produk makanan yang dibuat dari terigu dengan penambahan 

bahan makanan tambahan yang diizinkan, berbentuk khas mie dan siap 

dihidangkan setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 

menit (Badan Standarisasi Nasional, 1992). Mie basah adalah jenis mie yang 

mengalami proses perebusan setelah tahap pemotongan. Biasanya mie basah 

dipasarkan dalam keadaan segar. Kadar air mie basah dapat mencapai 52% dan 

karenanya daya simpannya relatif singkat (40 jam pada suhu kamar) 

(Singarimbun, 2008). 

Mie adalah sejenis pasta yang terbuat dari tepung dengan atau tanpa 

penambahan telur atau kuning telur. Mie berbentuk pilinan berdiameter 0,1778-

0,3175cm. Mie memiliki beberapa keunggulan dalam hal rasa dan tekstur, 

kenampakan serta kemudahan dan praktis dalam penyajiannya. Umumnya mie 

kaya kerbohidrat dan zat tenaga (energi) dengan kandungan protein rendah. 

Kandungan gizi mie bervariasi tergantung pada jenis, jumlah, dan kualitas bahan 

penyusunnya serta cara pembuatannya. Pada prinsipnya mie dibuat dengan cara 

yang sama tetapi dipasaran dikenal beberapa jenis mie, seperti mie segar atau mie 

mentah, mie basah, mie kering dan mie instan (Astawan, 2002). Beberapa jenis 

mie menurut Astawan (2006) digolongkan menjadi: 

1) Mie segar atau mie mentah 

Mie mentah adalah mie yang tidak mengalami proses tambahan setelah 

pemotongan dan mengandung air sekitar 35%. Oleh karena itu, mie mentah 

mudah rusak. Penyimpanan dalam refrigerator dapat mempertahankan mie 

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

gelap. Mie mentah umumnya dibuat dari terigu yang keras agar mudah 
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penangananya. Mie mentah ini umumnya digunakan sebagai bahan baku mie 

ayam. 

2) Mie basah 

Mie basah adalah jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah tahap 

pemotongan dan sebelum dipasarkan. Kadar air mie basah dapat mencapai 

52% sehingga daya tahan simpan relatif singkat (40 jam pada suhu kamar). 

Di Indonesia mie basah dikenal sebagai mie kuning atau mie bakso. 

3) Mie kering 

Mie kering adalah mie mentah yang telah dikeringkan hingga kadar airnya 8-

10%. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran dibawah sinar 

matahari atau dengan oven, karena bersifat kering maka mie ini mempunyai 

masa simpan yang relatif panjang dan mudah penanganannya. 

4) Mie instan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 3551-1994, mie instan didefinisikan 

sebagai produk makan kering yang dibuat dari tepung terigu dengan atau 

tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan yang diizinkan. 

Mie ini 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 seger. Kadar air mie 

instan umumnya mencapai 5-8%, sehingga memiliki daya simpan yang cukup 

lama (Astawan, 2006). 
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Tabel 3. Standar Mutu Mie Basah (SNI 2987-2015) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Mie Basah 

Mentah 

Mie Basah 

Matang 

1. Keadaan    

1.1 Bau - Normal Normal 

1.2 Rasa - Normal Normal 

1.3 Warna - Normal Normal 

1.4 Tekstur - Normal Normal 

2. Kadar Air Fraksi massa, 

% 

Maks. 35 Maks. 65 

3. Kadar Protein (Nx6.25) Fraksi Massa, 

% 

Min. 9.0 Min. 6,0 

4. Kadar abu tidak larut 

dalam asam 

Fraksi Massa, 

% 

Maks. 0,05 Maks 0,05 

5. Bahan Berbahaya    

5.1 Formalin (HCHO) - Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh 

ada 

5.2 Asam borat (H3BO3) - Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh 

ada 

6. Cemaran Logam    

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

6.2  Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 Maks. 0,2 

6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 Maks. 40,0 

6.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,05 Maks. 0,05 

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

8. Cemaran Mikroba    

8.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 1x10
6
 Maks 1x10

6
 

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

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

8.4 Staohylococcus aureus koloni/g Maks 1x10
3
 Maks 1x10

3
 

8.5 Bacillus cereus koloni/g Maks 1x10
3
 Maks 1x10

3
 

8.6 Kapang koloni/g Maks 1x10
4
 Maks 1x10

4
 

9 Deoksinivalenol µg/kg Maks. 750 Maks. 750 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2015 

2.4.1 Bahan Penyusun Mie 

a. Tepung Terigu 

Terigu sebagai bahan pangan (makan) menurut SNI 01.3551-1994 

didefinisikan sebagai terigu yang dibuat dari endosperma biji gandum Triticum 

aestivum L dan Triticum compacticum Host atau campuran keduanya dengan 

tambahan zat besi, seng, vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat sebagi fortifikan. 
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Terigu merupakan bahan dasar pembuatan mie, terigu diperolah dari biji gandum 

(triticum vulgare) yang melalui proses pembersihan, pemberian air, penggilingan, 

pengayakan, dan pengepakan (wijaya, 1997). 

Terigu mengandung protein 7-22% dan tersusun minimal 5 jenis protein 

yaitu albumin yang larut dalam air, globulin dan proteosa yang larut dalam garam, 

gliadin yang larut dalam alkohol dan glutenin yang larut dalam asam atau alkali 

(glutelin). Glutelin atau gliadin bila dicampur dengan air akan membentuk gluten. 

Gluten akan mempengaruhi sifat elastisitas adonan yang dapat menyebabkan mie 

tidak mudah putus saat pencetakan (Winarno, 1991). Mutu terigu yang 

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

kadar abu 0.25-0.60% dan glutein basah 24-36% (Astawan, 2006). 

Tepung terigu yang digunakan 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). 

b. Garam Dapur/ Natrium Klorida (NaCl) 

Garam dapur selain untuk memberi rasa, juga 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). Penggunaan garam 1-2% akan meningkatkan kekuatan lembaran adonan 

dan mengurangi kelengketan. Di jepang dalam pembuatan mie pada umumnya 

ditambahkan 2-3% garam kedalam adonan mie. Jumlah ini merupakan kontrol 

terhadap α-amilase jika aktivitas rendah (widyaningsih dan murtini, 2006) 
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c. 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). 

Protein putih telur dapat membentuk lapisan yang cukup kuat dan albumin 

pada telur menyebabkan pengikatan air yang lebih baik, hal ini dikarenakan putih 

telur yang menyebabkan kenyal, dan kuning telur bisa memberi warna pada mie 

juga membuat mie terasa lebih gurih (Wahyudi, 2003). Kuning telur dipakai 

sebagai pengemulsi karena dalam kuning telur terdapat lesitin. Selain sebagi 

pengemulsi, lechitin juga dapat mempercepat hidrasi air pada tepung dan untuk 

mengembangkan adonan (Astawan, 2006). 

d. Soda Abu (Natrium Karbonat dan Kalium Karbonat) 

Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat (NaCO3) dan kalium 

karbonat (KCO3) dengan perbandingan 1:1. Berfungsi untuk mempercepat 

pengikatan gluten, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, meningkatkan 

kehalusan tekstur, serta meningkatkan sifat kenyal (Astawan 2006). Natrium 

karbonat dan garam fosfat telah sejak dahulu dipakai sebagai alkali untuk 

pembuatan mie. Komponen tersebut berfungsi untuk mempercepat pengikatan 

gluten, meningatkan elastisitas dan fleksibilita dan meningkatakan kehalusan 

tekstur (Sunaryo, 1985). 

e. Air 
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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 umunya sekitar 28-38% dari campuran 

bahan yang akan digunakan. Jika lebih dari 38% adonan akan menjadi sangat 

lengket dan jika kurang dari 28% adonan akan menjadi sangat rapuh sehingga 

sulit dicetak (widyaningsih dan murtini, 2006). 

2.4.2 Proses Pembuatan Mie 

a. 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). 

Pencampuran 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 

(Mudjajanti dan Yulianti, 2004). 

b. Pembentukan lembaran 

Adonan yang sudah kalis sebagian dimasukkan ke dalam mesin pembuat 

mie untuk mendapatkan lembaran-lembaran. Pembentukan lembaran ini diulang 
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beberapa kali untuk mendapatkan lembaran yang tipis (Widyaningsih dan Murtini, 

2006). 

c. Pembentukan mie 

Proses pembentukan mie ini umumnya sudah dilakukan dengan alat 

pencetak mie (roll press) yang digerakkan tenaga listrik. Alat ini mempunyai dua 

rol. Rol pertama berfungsi untuk menipiskan lembaran mie dan rol kedua 

berfungsi untuk mencetak mie. Pertama-tama lembaran mie masuk ke rol pertama 

kemudian masuk ke rol kedua. Mie yang keluar dari rol pencetak dipotong tiap 1 

m dengan menggunakan gunting (Astawan, 2006). 

d. Perebusan 

Setelah pembentukan mie dilakukan proses pengukusan karena 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 (Koswara, 2009). 

 




