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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mie 

 Mie merupakan bahan pangan yang berbentuk pilinan memanjang dengan 

diameter 0,07-0,125 inchi yang dibuat dengan bahan baku terigu atau tanpa 

tambahan kuning telur (Beans et al, 1974).Mie merupakan produk pasta yang 

pertama kali ditemukan oleh bangsa China yang berbahan baku beras dan tepung 

kacang-kacangan (Puspasari,  2007).  Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), 

mie adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa penambahan 

bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, berbentuk khas mie. 

Saat ini mie telah digunakan sebagai salah satu alternatif pengganti nasi. Hal ini 

tentu sangat menguntungkan ditinjau dari sudut penganekaragaman bahan pangan. 

Dengan menganekaragamkan konsumsi bahan pangan, maka kita dapat terhindar 

dari ketergantungan pada suatu bahan pangan terpopuler saat ini, yaitu beras 

(Astawan, 2004).  

 Mie merupakan makanan yang paling populer di Asia. Sekitar 40% dari 

konsumsi tepung terigu di Asia digunakan untuk pembuatan mie. Di Indonesia pada 

tahun 1990, penggunaan tepung terigu untuk pembuatan mie mencapai 60-70% 

(Kruger dan Matsuo, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa mie merupakan makanan 

yang paling populer di Asia khususnya Indonesia hingga saat ini. Mie pertama kali 

dibuat dari bahan baku beras dan tepung kacang-kacangan. Menurut Chamdani 

(2005) mie basah memiliki ketahanan masa simpan selama 36 jam.  Mie 

merupakan produk pangan yang dibuat dari adonan terigu atau tepung lainnya 

sebagai bahan utama dengan atau tanpa penambahan bahan
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tambahan lainnya. Mie merupakan bahan pangan yang berbentuk pilinan 

memanjang dengan diameter 0,07- 1,05 inci yang terbuat dari tepung terigu dengan 

atau tanpa tambahan kuning telur (Beans et al. 1974). Mie diperkirakan berasal dari 

daratan Cina. Hal ini terlihat dari tradisi menyajikan mie pada perayaan ulang tahun 

sebagai simbol untuk umur yang panjang. Marcopolo adalah orang yang 

memperkenalkan mie pertama kali di luar daratan Cina, dengan membawanya ke 

Italia dan mulai merambah ke negara lain (Juliano dan Hicks 1990). Di Indonesia 

saat ini mie telah menjadi salah satu pangan alternatif utama setelah nasi. 

2.2 Mie Basah 

 Mie basah adalah jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah tahap 

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

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

basah dikenal sebagai mie kuning atu mie bakso. Mie basah umumya dikemas 

dengan platik polipropilen (PP) atau polietilen (PE). Polipropilen memiliki sifat 

kaku , kuat, ringan , daya tembus uap air rendah, tahan tehadap lemak, stabil 

terhadap suhu tinggi dan mengkilap. Oleh karena itu pengemasan dengan 

menggunakan polipropilen diharapkan mampu menjaga kestabilan uap air produk 

lebih baik dari paa pengemas dari bahan polietilen. (Astawan, 1999). 

 Mie merupakan salah satu bahan pangan yang bernilai ekonomis tinggi. Mie 

adalah produk pasta atau ekstruksi yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia 

(Teknologi Pangan dan Agroindustri, 1992). Terdapat dua jenis mie yaitu mie basah 

dan mie kering (Chandrawati, 2009). Pada umumnya, mie basah banyak diproduksi 

dalam skala rumah tangga atau industri-industri kecil dengan kapasitas produksi 

antara 500-1500 kg mie per hari (Wikipedia Indonesia, 2008). Mie basah yang ideal 
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adalah mie basah yang memenuhi syarat SNI 01-2987-1992, yaitu memiliki bau, 

warna, dan rasa yang normal, kadar air sebesar 20-35%, kadar abu dan protein 

minimal 3% (SNI, 1992). 

 Syarat mutu mie basah menurut Standart Nasional Indonesia dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standart Nasional Indonesia pada Mie Basah 

Komponen Jumlah 

Kadar Air (%) 

Kadar Abu (%) 

Protein (%) 

Borax (mg/kg) 

Pb (mg/kg) 

Cu (mg/kg) 

Zn (mg/kg) 

Arsen (mg/kg) 

20-32 

3 

10 

Negatif 

2 

30 

40 

1 

Sumber : SNI (2015) 

 Mie merupakan produk makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat 

Indonesia. Definisi mie menurut SII adalah produk makanan yang dibuat dari 

tepung gandum atau tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

lain dan bahan tambahan makanan yang diijinkan, bentuk khas mie dan siap 

dihidangkan setelah dimasak (Astawan, 2005) 

 Berdasarkan kondisi sebelum dikonsumsi, mie dapat digolongkan dalam 

beberapa kelompok yaitu mie basah, mie kering, mie rebus, mie kukus dan mie 

instant (Anonim, 2005). Menurut Astawan (1999), mie basah adalah jenis mie yang 

mengalami proses perebusan setelah tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. 

Kadar air mencapai 52 % sehingga daya tahan simpannya relatif singkat yaitu 40 

jam 7 dalam suhu kamar. Komposisi gizi mie basah secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 2 

 



 
 

8 
 

Tabel 2. Kandungan Gizi Mie Basah 

Zat gizi Mie basah 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (S1) 

Vitamin B1 (mg) 

Air (g) 

86 

0,6 

3,3 

14 

14 

13 

0,8 

0 

0 

80 

Sumber :Purnawijayanti(2009)  

2.2 Pengelompokan Mie 

Berdasarkan cara pengolahannya mi dapat di kelompokkan menjadi 4 

macam: 

1. Mie basah dibedakan dengan mie jenis lain berdasarkan kadar air dan tingkat 

pemasakan awalnya. Mie mentah yang belum direbus mengandung air sekitar 

35 %, mie basah (mie mentah yang direbus) mengandung air sekitar 52 %, mie 

kering (mie mentah yang dikeringkan) sekitar 10 %, mie instan (mie mentah 

yang dikukus kemudian digoreng) sekitar 8 %, sedangkan mie goreng (mie 

mentah yang digoreng) mengandung lipid sekitar 20 % (Krunger dkk, 1996). 

2. Mie kering adalah mie mentah yang dikeringkan dengan kadar air antara 8-10%. 

Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari 

atau dengan menggunakan oven. Karena sifat kering inilah maka mie 

mempunyai daya simpan yang relatif panjang dan dalam penanganannya cukup 

mudah. Mie kering juga ditambahkan dengan telor segar atau tepung telor, 

sehingga dipasaran mie ini juga dikenal dengan istilah mie telor (Astawan,2003) 

3. Mie Instan adalah mie yang telah mengalami proses gelatinisasi, sehingga untuk 

menghidangkannya cukup dengan di rebus dengan air mendidih, Mie instan biasanya 
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mengacu pada produk-produk yang dikukus dan digoreng dalam minyak (stemed & 

deep fried) (Kim,1996). Mie instan juga dikenal dengan nama ramen. Mie ini 

dibuat dengan penambahan beberapa proses setelah menjadi mie segar. Tahap-

tahap tersebut yaitu pengukusan, pembentukan dan pengeringan. Kadar air mie 

instan umunya mencapai 5-8% sehingga memiliki daya simpan yang relatif lama 

(Astawan,2003). 

4. Mie mentah atau mie segar adalah mie yang tidak mengalami proses tanbahan 

setelah pemotongan dengan kadar air 35%. Mie segar umunya dibuat dari tepung 

terigu jenis keras untuk memudahkan penanganannya. Mie jenis ini biasanya 

digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan mie ayam (Astawan, 2003) 

2.3 Komposisi Mie 

2.3.1 Tepung Terigu 

Gandum adalah bahan dasar dalam pembuatan terigu. Sampai saat ini tidak 

ada bahan lain yang biasa digunakan untuk menggantikan gandum sebagai bahan 

dasar pembuatan terigu, karena gandum adalah satu-satunya jenis biji-bijian yang 

mengandung gluten, yaitu protein yang tidak larut dalam air,mempunyai sifat 

elastis seperti karet dan kerangka pembuatan mie  (Murdiati, 2013). 

Menurut Astawan (2005), pembuatan mie dalam perkembangan produk mie 

dan teknologi pembuatannya tidak lagi terbatas hanya dari bahan mentah utama 

terigu saja, sehingga mie dapat dikelompokan menjadi beberapa macam 

berdasarkan bahan utamanya, yaitu: 1. Mie yang terbuat dari tepung terigu 2. Bihun 

yang terbentuk dari tepung beras 3. So’un (fensi) yang terbuat dari pati kacang hijau 

4. Shomein yang terbuat dari tepung terigu dan tepung beras. Kandungan gizi 

tepung terigu dapat dilhat pada Tabel 3. 

https://www.blogger.com/null
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Tabel 3. Kandungan Gizi Tepung Terigu 

Komposisi  Jumlah  

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

Kalsium (mg) 

Fe (mg) 

365 

8,9 

1,3 

77,3 

12,0 

16 

1,2 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan R.I(1996) 

2.3.2 Minyak Goreng 

Minyak goreng pada proses pembuataan mie digunakan sebagai media 

penghantar panas. Disamping itu penambahan minyak goreng yang memiliki 

kandungan  lemak juga berfungsi untuk menambah kolestrol serta memperbaiki 

tekstur dan cita rasa dari bahan pangan ( Winarno 2003) 

2.3.3 Air 

Air merupakan cairan yang tidak berasa, berwarna bening, dan tidak berbau. 

Pada keadaan suhu kamar yang normal, air akan berbentuk cair. Pada keadaan 

tertentu air akan membentuk 3 titik keseimbangan yaitu : cair, padat, dan uap. 

Secara kimia air merupakan suatu zat organik yang terdiri atas dua molekul 

hidrogen dan memiliki rumus molekul H2O (Winarno,2002). 

Air sangat menentukan konsistensi dan karakteristik rheologi dari adonan. 

Selain itu air juga berfungsi sebai pelarut bahan-bahan tambahan dalam pembuatan 

mie, sehingga dapat terdispersi secara merata (Subarna,1992). 

2.3.4.Garam 

Penambahan garam dapur(NaC1) disamping memberikan rasa pada mie 

juga untuk memperkuat tekstur,membantu reaksi gluten dan karbohidrat dalam 

mengikat air (Winarno,1994). 
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Garam dapur juga dapat menghambat aktifitas enzim protease dan amilase 

sehingga mie tidak bersifat lengket dan mengembang secara berlebihan (Astawan 

2003).Selain itu garam berfungsi untuk meningkatkan temperatur gelatinisasi pati. 

Garam berpengaruh pada aktifitas air selama gelatinisasi yaitu menurukan Aw 

untuk gelatinisasi (Chinachoti, 1990). 

Garam merupakan bahan penyedap yang bisa digunakan dalam makanan. 

Garam digunakan untuk memberi rasa gurih dan meningkatkan kelihatan gluten. 

Selain itu garam merupakan suatu bahan pemadat (pengeras ). Apabila adonan tidak 

memakai garam maka adonan tersebut akan agak basah. Garam memperbaiki 

butiran dan susunan pati menjadi lebih kuat srta secara tidak langsung membantu 

pembentukan warna (Wheat, 1991). 

2.3.5 Telur 

Telur memiliki fungsi sebagai bahan pengikat, bahan pengental, bahan 

pelindung, bahan pengembang, bahan penyedap, bahan pengemulsi, dan abahan 

pengilat (glazing). Jika ditambahkan bahan kering seperti tepung maka telur akan 

mengikatnya menjadi satu adonan. Saat adonan dimasak maka telur akan membeku 

dan daya ikatnya semakin permanen. Apabila bahan pangan dicelupkan terlebih 

dahulu dalam putih telur. Putih telur akan menghasilkan suatu lapisan yang tipis 

dan kuat pada permukaan mie. Lapisan tersebut cukup efektif untuk mencegah 

penyerapan minyak sewaktu digoeng dan kekeruhan saus mie sewaktu, pemasakan. 

Lesitin pada kuning telur merupakan pengemulsi yang baik, dapat mempercepat 

hidrasi air pada terigu, dan bersifat mengembangkan adonan (Wirakusumah, 2005). 



 
 

12 
 

2.4 Kelor 

Di Indonesia kelor menyebar mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Adapun nama 

daerah dari tanaman ini selain kelor adalah kelintang, Limaran. Masyarakat 

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

menyebutnya meronggih. Di Aceh disebut murong. Di Ternate dikenal sebagai 

kelor. Di Sumbawa disebut kawona, Sedangkan orang-orang Minang mengenalnya 

dengan nama munggai (Krisnadi, 2015).  

Kelor (Moringa Oleifera) merupakan tanaman perdu yang toleran 

kekeringan dan terhadap intensitas curah hujan tahunan 250 – 3.000 mm. Tinggi 

tanaman dapat mencapai 10 meter, berbatang lunak dan rapuh, daun kecil berbentuk 

bulat telur dan tersusun majemuk. Berbunga sepanjang tahun berwarna putih, buah 

bersisi segitiga dengan panjang sekitar 30cm dan dapat tumbuh mulai dari dataran 

rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut (Ramachandran dkk,1980). 

Kelor mempunyai kemampuan produksi biomassa yang tinggi mencapai 4,2 – 8,3 

ton bahan kering/ha pada interval pemotongan 40 hari (Makkar, 1996). 

Budidaya daun kelor di dunia internasional merupakan yang sedang 

digalakan. Tanaman kelor mampu hidup di berbagai jenis tanah, tidak memerlukan 

perawatan yang intensif, tahan terhadap musim kemarau, dan mudah 

dikembangbiakan. Bagian pohon kelor mulai dari daun, buah, biji, bunga, kulit 

batang, hingga akar memiliki manfaat yang luar biasa. Sehingga pohon kelor biasa 

disebut The Miracle Tree, Tree for Life, dan Amazing Tree (Simbolan dkk, 2007). 
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2.5 Daun Kelor 

Daun kelor di Indonesia dikonsumsi sebagai sayuran dengan rasa yang khas, 

yang memiliki rasa langu dan juga digunakan untuk pakan ternak karena dapat 

meningkatkan perkembangbiakan ternak khususnya unggas. Selain dikonsumsi 

daun kelor juga dijadikan obat-obatan dan penjernih air 

Menurut Roloff (2009) dalam Nugraha (2013), klasifikasi tanaman kelor  

adalah sebagai berikut : 

Regnum  : Plantae  

Division   : Spermatophyta  

Subdivisio   : Angiospermae  

Classis   : Dicotyledoneae  

Subclassis   : Dialypetalae  

Ordo    : Rhoeadales (Brassicales)  

Familia   : Moringaceae 

Genus  : Moringa  

Species   : Moringa oleifera 

Daun kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang telah 

banyak diteliti kandungan gizi dan kegunaannya. Daun kelor sangat kaya akan 

nutrisi, diantaranya kalsium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, protein, vitamin A, 

vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, asam folat dan biotin. Daun kelor juga 

mengandung berbagai macam asam amino, antara lain asam amino yang berbentuk 

asam aspartate, asam glutamate, alanin, valin, leusin, isoleusin, hisidin, lisin, 

arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan metionin (Syarifah, 2015) 
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2.6 Komposisi Zat Gizi Daun Kelor 

 Menurut Simbolan (2007), kandungan kimia yang dimiliki daun kelor yakni 

asam amino yang berbentuk asam aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, 

isoleusin, histidin, lisin, arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan methionin. Daun 

kelor juga mengandung makro elemen seperti potasium, kalsium, magnesium, 

sodium, dan fosfor, serta mikro elemen seperti mangan, zinc, dan besi. Daun kelor 

merupakan sumber provitamin A, vitamin B, Vitamin C, mineral terutama zat besi. 

Akar, batang dan kulit batang kelor mengandung saponin dan polifenol. 

Selain itu kelor juga mengandung alkaloida, tannin, steroid, flavonoid, gula 

tereduksi dan minyak atsiri. Akar dan daun kelor juga mengandung zat yang berasa 

pahit dan getir. Sementara biji kelor mengandung minyak dan lemak (Utami, 2013) 

2.7 Kandungan Nutrisi Daun Kelor 

Menurut hasil penelitian, Kelor diketahui mengandung lebih dari 90 jenis 

nutrisi berupa vitamin esensial, mineral, asam amino (Toripah dkk, 2014). Daun 

kelor mengandung vitamin A, vitamin C, Vitamin B, kalsium, besi dan protein, 

dalam jumlah sangat tinggi yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh 

manusia. Bahkan 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 dibanyak 

belahan Negara (Krisnadi, 2015). 

 Kandungan zat gizi tepung daun kelor per 100 gr bahan kering yaitu protein 

kasar adalah 26.59 g serat kasar 10,59%, lemak kasar 3.17 g, kadar abu 

7,6%,karbohidrat 53.5 g dan nilai kalori 354,42 kalori. Analisis mineral dalam daun 

kelor dalam mg/100g bahan kering (DM) adalah Ca: 34, Fe: 2.56, vitamin C: 78.62, 
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Zn: 2.67 dan kadar vitamin A, beta karoten dan iodium 552.13 RE,539,02 ug dan 

216 ppm (Luthfiyah, 2010)  

 Serbuk daun kelor mengandung vitamin A 10 kali lebih banyak dibanding 

wortel, vitamin B1 4 kali lebih banyak dibanding daging babi, vitamin B2 50 kali 

lebih banyak dibanding sardines, vitamin B3 50 kali lebih banyak dibanding 

kacang, vitamin E 4 kali lebih banyak dibanding minyak jagung, beta carotene 4 

kali lebih banyak dibanding wortel, zat besi 25 kali lebih banyak dibanding bayam, 

zinc 6 kali lebih banyak dibanding almond, kalium 15 kali lebih banyak dibanding 

pisang, kalsium 17 kali dan 2 kali lebih banyak dibanding susu, protein 9 kali lebih 

banyak dibanding yogurt, asam amino 6 kali lebih banyak dibanding bawang putih, 

poly phenol 2 kali lebih banyak dibanding red wine, serat (dietary fiber) 5 kali 

lebihbanyak dibanding sayuran pada umumnya, GABA (gamma-aminobutyric 

acid) 100 kali lebih banyak dibanding beras merah (Kurniasih, 2013). 

2.8 Karagenan 

 Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan makanan, minuman dan obat – 

obatan beberapa hasil olahan seperti agar – agar, alginat dan karagenan cukup 

penting dalam industry (Istini, 1998) Karagenan dipakai sebagai stabilisator, 

pengental, pembentuk gel, pengemulsi, pengikat dan pencegah kristalisasi dalam 

industri makanan ataupun minuman, farmasi dan kosmetik lainnya. Rumput laut 

diketahui kaya akan komponen seperti enzim, asam nukleat, asam amino, mineral  

dan vitamin A, B, C, D, E dan K. Sebagian besar rumput laut di Indonnesia diekspor 

dalam bentuk kering (Suwandi, 1992) 

 Karagenan pada penelitian ini digunakan karagenan jenis kappa. Sebab 

kappa karagenan memikili nilai gel strength yang lebih kuat dan stabil akn tetapi 
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sifat kappa karagenan tidak berbeda jauh dari iota karagenan. Karagenan akan 

meningkatkan kekuatan gel apabila terjadi interaksi dengan makromolekul yang 

bermuatan, misalnya protein sehingga mampumenghasilkan berbagai jenis 

pengaruh seperti pembentukan gel (Winarno,19966). Standart mutu karagenan 

dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Standart Mutu Karagenan Komersial 

Spesifikasi  Standart 

Penampakan  Bubuk kekuningan 

Kelembapan (105°C, 4 jam) ≤ 15% 

Total abu(750°C , 4 jam) 15-40% 

Ukuran partikel 90% melewati 120 

mesh 

Viskositas(1,5%, 75°C,#1sp30rpm) ≥ 10 mPa.s 

Total Sulfat 15-40% 

Nilai pH (1,5%w/w, 60°C) 7-10 

As (mg/kg) ≤ 3 

Pb (mg/kg) ≤ 5 

Cd (mg/kg) ≤ 1 

Hg (mg/kg) ≤ 1 

Kekuatan gel (1,5%+0,2%KCL(w/w) pada 20°C, 10 jam) ≥ 350g/cm 

Abu larut asam ≤ 1% 

Total Plate Count ≤ 5 X 103cfu/g 

Ragi dan jamur ≤ 3 X 102cfu/g 

Escherichia coli Negatif 

Salmonella Negatif 

Sumber: Food Chemical Codex (1981) dalam Rifansyah (2016) 

Karagenan (carrageenan) merupakan hidrokoloid senyawa polisakarida 

rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut. Karagenan merupakan 

polisakarida berantai linier atau lurus dan merupakan molekul galaktan dengan 

unit-unit utamanya berupa galaktosa (Ghufran, 2011). Karagenan terbentukoleh D-

galaktosa dan 3,6 anhidro-galaktosa yang terhubung dengan α-1,3dan β-1,4 

glikosida. Komposisi karagenan tersusun atas 15% hingga 40% ester sulfat dengan 

rata-rata berat molekul di bawah 100 kDa, yang diklasifikasikan kedalam beberapa 

jenis seperti λ, κ, ι, ε, μ, yang mana tersusun atas 22% hingga 35% golongan 
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sulfat. Karakteristik karagenan dipengaruhi oleh jumlah dan posisi dari golongan 

ester sulfat pada kandungan 3,6 anhidrat-sulfat (Iglauer dkk, 2011). 

Menurut Tojo dan Prado (2003) kappa karagenan dihasilkan dari rumput 

laut jenis Eucheuma cottonii, iota karagenan dihasilkan dari Eucheuma spinosum, 

sedangkan lambda karagenan dari Chondrus crispus. Karagenan dibagi 3 fraksi 

berdasarkan unit penyusunnya yaitu kappa, iota dan lambda karagenan. Strukturnya 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Struktur Dasar Kappa, Iota dan Lamda Karagenan (Tojo,  2003) 

Fungsi karagenan sebagai pembentuk konsistensi gel di pengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu jenis karagenan, konsistensi, adanya ion-ion serta pelarut 

yang menghambat pembentukan hidrokoloid. Struktur kappa karagenan 

memungkinkan bagian dari dua molekul masing-masing membentuk double helix 

yang mengikat rantai molekul menjadi bentuk jaringan 3 dimensi atau gel. Ada 

hubungan antara karagenan dengan vitamin C yaitu dengan adanya karagenan maka 

akan menghambat oksidasi vitamin C dan lebih dapat mempertahankan vitamin C 

karena adanya struktur double helix yang dibentuk oleh karagenan (Agustin, 2014). 
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Menurut Winarno (1996), karaginan dapat menyerap air sehingga 

menghasilkan tekstur yang kompak. Karaginan juga meningkatkan rendemen, 

meningkatkan daya serap air, menambah kesan juiceness, meningkatkan 

kemampuan potong produk dan melindungi produk dari efek pembekuan dan 

thawing. Karaginan dapat dicampurkan bersama daging, larutan garam, tepung dan 

bahan tambahan pangan lainnya ke dalam mixer, blender atau tumbler. 

Karagenan dapat dimanfaatkan dalam industri pangan dan industri non 

pangan. Karagenan sangat penting peranannya sebagai stabilisator (pengatur 

keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk gel, pengemulsi, koloid 

pelindung, penggumpal, dan pencegah kristalisasi. Sifat ini sangat dimanfaatkan 

dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri 

lainnya (Arfini, 2011). Pada industri pangan karagenan digunakan untuk pengental, 

pengemulsi, pensuspensi, dan penstabil. Aplikasi karagenan pada pembuatan jeli, 

susu kental dan coklat digunakan sebagai pengental, dan pada pembuatan es krim 

karagenan digunakan sebagai penstabil. Karagenan juga dapat dikombinasikan 

dengan garam kalium, yang dapat digunakan sebagai gel pengikat atau pelapis 

produk daging. Menurut Winarno (2002) dalam jumlah yang relatif kecil, 

karagenan juga dipergunakan dalam produk makanan lainnya, misalnya macaroni, 

jam atau selai, jelly, sari buah, bir dan lain-lain.  

 


