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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ubi Suweg 

Ubi Suweg (Amorphophallus campanulatus B) merupakan jenis ubi yang 

mulai bertunas di awal musim kemarau dan dapat dipanen pada akhir tahun di 

musim kemarau. Tanaman suweg adalah tanaman liar dan tumbuh baik di tempat 

– tempat yang lembab dan terlindungi dari sinar matahari. Suweg dapat tumbuh 

pada tanah dengan pH agak masam hingga netral dan toleran penaungan hingga 

60%. Suweg dapat tumbuh subur di dataran rendah sampai 800m di atas 

permukaan laut. Kisaran suhu ideal pertumbuhan ubi suweg adalah sekitar 25-

35oC dengan curah hujan 1000-1500mm/tahun. Suweg berkembang biak dengan 

pemisahan anakan atau memotong tunas anakan yang tersebar di permukaan ubi. 

Risa (2009) menambahkan, tanah yang cocok adalah campuran antara tanah 

humus, lempung, dan pasir. Tanaman ubi suweg akan menghasilkan ubi siap 

panen ketika memasuki umur 18 bulan.  

Menurut Kriswidarti (2002), tanaman ubi suweg terdiri dari dua jenis, yitu 

Amorphophallus campanulatus varietas sylvestris, dan Amorphophallus 

campanulatus varietas hortensis. Jenis ubi suweg varietas sylvestris merupakan 

ubi suweg dengan batang tanaman yang kasar dan berwarna agak gelap, dan 

batang 20 serta ubinya yang menimbulkan rasa sangat gatal. Jenis ubi ini masih 

belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan masih merupakan tanaman liar. 

Ubi suweg varietas hortensis memiliki ciri-ciri batang tanaman yang halus dan 

berwarna hijau dengan bintik-bintik putih disekitar batang, batang dan ubinya 

tidak menimbulkan rasa gatal yang berlebihan. Jenis ubi suweg hortensis sudah 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara direbus. 
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Gambar 1. Ubi Suweg (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Suweg) 

Tanaman suweg dalam sistematika tanaman adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Super divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Sub kelas : Arecidae  

Ordo  : Arales 

Famili  : Araceae (suku talas-talasan) 

Genus  : Amorphophallus 

Spesies : Amorphophallus campanulatus BI 

Menurut Sutomo (2008) ubi suweg yang sudah memasuki masa panen 

adalah ubi yang memiliki ciri-ciri daunnya yang mulai rusak, layu, menguning, 

dan busuk. Apabila daun ubi sudah mengalami kerusakan, ubi tersebut dapat 

diolah dari batang hingga ubinya. Teknik pemanenan ubi suweg yang baik adalah 

dengan cara memperkirakan jarak yang optimal pada saat menggali tanah agar 

tidak menyebabkan goresan dan luka pada kulit ubi sampai dagingnya. 

Kulit ubi suweg berwarna coklat tua dengan daging ubi yang berwarna 

jingga kusam sampai kemerah-merahan dan. memiliki ukuran yang dapat 

mencapai diameter 40 cm, dengan bentuk ubi bundar pipih, diameter tinggi ubi 

bisa mencapai 30 cm, dan memiliki bobot kurang lebih 5 kg. Ubi suweg memiliki 

kandungan air ubi cukup tinggi, yakni antara 65 sd. 70%, sementara kandungan 

patinya di bawah 30%. Ubi suweg dapat mengeluarkan bunga apabila 
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pertumbuhan vegetatifnya telah mencapai titik optimum dan kandungan pati pada 

ubi telah penuh. Menurut pendapat Kasno (2009), perkembangbiakan tanaman 

suweg dapat dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Pada setiap kurun 

waktu empat tahun tanaman ini menghasilkan bunga yang kemudian menjadi 

buah dan biji. Satu tongkol buah dapat menghasilkan 250 butir biji yang dapat 

digunakan sebagai bibit dengan cara disemaikan terlebih dahulu. 

Sumber: Sutomo (2008) 

Ubi suweg memiliki keunggulan yaitu kandungan glukomannan yang 

terdapat dalam umbi suweg. Menurut pendapat Kasno (2007) ubi suweg 

mengandung glukomannan sebanyak 30% yang terdiri dari polisakarida manose 

dan glucose. Selain itu, pengolahan daging ubi suweg yang tidak baik dapat 

menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan karena mengandung kalsium oksalat. 

Kalsium oksalat terdapat 23 disemua tanaman ubi-ubian, namun hanya beberapa 

jenis ubi yang dapat menimbulkan rasa gatal tergantung dari kadar kalsium 

oksalat yang terkandung. Kalsium oksalat yang terkandung dalam ubi suweg 

terdapat di hampir seluruh bagian tanaman suweg yang berbentuk jarum halus 

(raphide). Kalsium oksalat pada suweg dapat dihilangkan dengan cara merendam 

dengan perendaman dan pemanasan yang dilakukan secara intensif. 

Tabel 1. Kandungan Kimia dan Karakter Fisik Ubi Suweg 

Komposisi Kimia Ubi segar (%) 

Warna Kulit 

Warna Daging 

Kandungan air 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Krbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Thiamin  

Coklat 

Jingga kusam 

82 

60-69 

1 

0,1 

15,7 

62 

41 

4,2 

0,07 
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2.2 Tepung Suweg 

Proses pembuatan tepung suweg (Amorphophallus campanulatus) dapat 

dilakukan dengan cara kering. Ubi yang telah dicabut kemudian dibersihkan, 

dikupas dan dicuci dengan air bersih. Selanjutnya ubi suweg diiris tipis-tipis dan 

dikeringkan dengan cabinet dryer pada suhu 500C selama 18 jam. Kemudian 

dilakukan penggilingan dan diayak menggunakan ayakan berukuran 80 mesh 

maka akan dihasilkan tepung suweg (Faridah, 2005). 

Menurut Pitojo (2007), sifat fisika tepung suweg antara lain halus, 

berwarna putih keabu-abuan atau kecoklat-coklatan. Warna tepung suweg kurang 

putih dibandingkan dengan tepung terigu, tepung tapioka atau tepung sukun. 

Tepung suweg berwarna kecoklatan yang disebabkan terjadinya reaksi browning 

(pencoklatan) pada saat pengupasan ubi sehingga chips yang dihasilkan tidak 

berwarna putih. Sifat kimia tepung suweg memiliki aroma spesifik. Tepung suweg 

tidak seperti tepung terigu yang memiliki banyak gluten. Namun demikian tepung 

suweg dapat dimanfaatkan sebagai substitusi dengan tepung terigu atau tepung 

yang lain untuk membuat aneka makanan.  

Menurut Faridah (2005) tepung ubi suweg memiliki kandungan serat 

pangan 15,09% , dan kandungan pati 18,44%. Menurut Sutomo (2008) ubi suweg 

dalam 100 gram bahan memiliki kandungan gizi antara lain Kalori 60 – 69 kal, 

Protein 1g, Lemak 0,1 g, Karbohidrat 15,7 g, Kalsium 62 mg, Fosfor 41 mg, Besi 

4,2 mg, Vit B1 0,07 mg, Air 82 g. Pada tepung suweg mengandung tinggi 

glukomanan (serat larut air) dan rendah kalori sehingga memiliki manfaat 

menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, dan menjaga berat 
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badan (Aulia dan widjanarko, 2014). Perbandingan tepung suweg dan tepung 

terigu ditunjukkan pada Tabel 2.  

Sumber: Faridah (2015) 

2.3 Glukomanan 

Glukomannan merupakan polisakarida dari jenis hemiselulosa yang terdiri 

dari ikatan rantai galaktosa, glukosa, dan mannosa. Ikatan rantai utamanya adalah 

glukosa dan mannosa sedangkan cabangnya adalah galaktosa. Ada dua cabang 

polimer dengan kandungan galaktosa yang berbeda. Glukomannan terdapat dalam 

kayu keras (2- 5%). Rasio antara glukosa dan mannose adalah sekitar 1:2 dan 1:1 

tergantung jenisnya. Glukomannan mempunyai karakteristik yang unik. Larutan 

1% glukomannan mempunyai viskositas yang sangat tinggi (30.000 cP), 

merupakan viskositas tertinggi diantar 12 jenis polisakharida yang diuji (Yaseen 

dkk., 2005). Tingginya nilai viskositas ini berkaitan dengan sifat penyerapan air 

yang tinggi, dimana per 1 gr glukomanan akan menyerap 100 gr air. Selain itu 

glokomannan juga memppunyai berat molekul yang tinggi, 105 -106. Umumnya, 

tepung konjak diperoleh setelah ubi konjak dicuci, diiris-iris, dikeringkan dan 

dihaluskan. Kadar KGM dalam tepung konjak berkisar antara 50-70% (Tatirat and 

Charoenrein, 2011). 

Glukomanan merupakan molekul polisakarida hidrokoloid yang 

merupakan gabungan glukosa dan manosa dengan ikatan β-1,4 glikosida. 

Tabel 2. Komposisi Tepung Suweg dan Tepung Terigu 

Komposisi Kimia Tepung Suweg Tepung Terigu 

Kadar Air 

Kadar Abu 

Kadar Lemak 

Kadar Protein 

Kadar Serat Kasar 

Kadar Karbohidrat 

  4,74 

  4,60 

  0,28 

  7,20 

  5,23 

83,18 

  7,80 

  0,52 

  0,90 

  8,00 

  0,43 

82,35 
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Glukomanan mengandung kadar serat yang cukup tinggi dan dapat berfungsi 

sebagai thickening dan gelling agent yang mampu membentuk dan menstabilkan 

struktur gel sehingga dapat digunakan sebagai pengenyal makanan dan pengganti 

lemak dalam produk pangan (Jimenez-Colmenero dkk., 2012). Glukomanan juga 

dapat digunakan sebagai bahan tambahan makanan (BTM) seperti pada mi atau 

pasta dikarenakan kemampuan glukomanan yang sangat besar dalam mengikat air 

(Mulyono dkk., 2009).  

Dalam air pada suhu ruang glukomannan akan memberikan kekentalan 

yang tinggi (Sumarwoto, 2007). Menurut Parry (2010), glukomannan memiliki 

gugus asetil setiap 10-19 unit gugus karbon pada posisi C2, C3 dan C6. Gugus 

asetil tersebut berperan pada sifat fisikokimia glukomannan seperti sifat kelarutan 

glukomannan dalam air panas maupun air dingin. Hasil penelitian Maekaji (1974) 

menyatakan bahwa glukomannan kehilangan gugus asetilnya pada keadaan basa, 

dan glukomannan yang kehilangan gugus asetilnya kemudian berkumpul satu 

dengan yang lain bergabung dengan ikatan hidrogen, sehingga rantai 

glukomannan akan membentuk ikatan yang baru. Dengan cara demikian, gugus 

asetil inilah yang pada akhirnya berperan utama untuk membentuk gel. 

 

Gambar 2. Struktur Glukomannan (https://aoac.blogspot.com/2016/08/tumbuhan-

konjak-selesai-gambar-konjak.html) 

 

 



 

10 
 

2.4 Ekstraksi Glukomanan 

Beberapa  tahun  belakangan,  metode  ekstraksi  dan  pemurnian  

glukomanan dari  Amorphophallus  terutama  Amorphophallus konjac,  yang  

biasa  disebut  konjac glucomannan  (KGM)  telah  dipelajari  dan dikembangkan.  

KGM  diekstrak  secara mekanik  (proses  kering),  atau  dengan  proses  basah  

(secara  kimia).  Metode pemrosesan kering meliputi penggilingan chips konjak 

kering menjadi tepung konjak kasar, dan dimurnikan dengan wind-sifting. Tepung 

konjak yang dihasilkan dengan cara  ini  memiliki  kemurnian  yang  rendah  dan  

dijual  sebagai  komoditas  pangan dengan harga rendah. Metode  pemrosesan  

basah  meliputi  penggunaan  garam  (misal  aluminium sulfat), 2-propanol 

dengan enzim penghidrolisis pati, dan etanol. Penggunaan enzim pendegradasi  

pati  (impurity)  tidak  selektif  karena  dapat  mendepolimerisasi  KGM. Oleh 

karena itu, metode yang banyak digunakan akhir-akhir ini adalah ekstraksi dengan 

menggunakan etanol karena sederhana dan memiliki efisiensi tinggi   (Chua dkk., 

2012). 

2.5  Kalsium Oksalat 

Oksalat memiliki peran bagi tanaman yaitu untuk kepentingan ekologis 

dari serangan hewan herbivora dan kepentingan fisiologis tanaman. Oksalat dalam 

talas terdapat dalam dua bentuk yaitu yang dapat larut dalam air (asam oksalat) 

dan tidak dapat larut dalam air (garam oksalat atau kalsium oksalat) (Akhtar dkk., 

2011). Jumlah kandungan oksalat yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah 

maksimal 2-5 g/100 g. Oksalat labil dengan panas. Metode yang dapat dilakukan 

untuk menguranginya adalah dengan perebusan dan pengukusan. Selain itu, 

fermentasi juga dapat mengurangi kadar oksalat dalam bahan pangan. Perlakuan 
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tertentu yang didasarkan pada sifat kimiawi oksalat juga dapat dijadikan alternatif 

untuk menghilangkan oksalat dalam bahan pangan. 

Kalsium oksalat (CaOOC-COOCa) adalah bahan dalam tanaman yang 

diproduksi dalam bentuk kristal mikroskopis yang tajam. Kristal-kristal ini dapat 

mengakibatkan iritasi pada manusia. Persenyawaan kalsium oksalat berasal dari 

ion kalsium dengan ion oksalat. Senyawa ini terdapat dalam bentuk kristal padat 

nanovolatil, bersifat tidak larut dalam air namun dapat larut dalam asam, basa 

maupun garam. Bentuk kalsium oksalat yang terdapat dalam berbagai jenis 

tanaman umumya berbentuk raphide (jarum), druse (bulat), dan rhomboid (Arnoot 

dan Pautard, 1970 dalam Wahyudi, 2010). 

Senyawa tersebut diduga kuat dapat menyebabkan rasa gatal, sensasi 

terbakar, dan iritasi pada kulit, mulut serta saluran cerna saat dikonsumsi 

(Koswara, 2014). Banyak varietas ubi yang apabila dikonsumsi dalam keadaan 

mentah dapat mengakibatkan bengkak pada bibir, mulut, dan tenggorokan. 

Pembengkakan ini diakibatkan karena adanya kalsium oksalat yang berbentuk 

raphide yang dapat menusuk apabila bersentuhan dengan kulit yang lembut. Rasa 

gatal disebabkan oleh adanya raphide yang tidak dikelilingi atau ditutupi semacam 

getah sehingga dapat bersentuhan dengan lidah, bibir atau langit-langit ketika 

dikunyah. Sementara raphide yang tertutupi getah tidak menimbulkan rasa gatal. 

Raphide yang tertutupi getah terletak dalam daerah di antara dua vakuola. 

Kelebihan kalsium oksalat yang tidak dapat dibuang melalui urin juga dapat 

menghambat saluran kandung kemih kemudian akan menjadi kristal dan batu 

pada kandung kemih (Misnani, 2011).  
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Ubi suweg merupakan salah salah satu jenis ubi-ubian yang memiliki 

kandungan kalsium oksalat. Namun kalsium oksalat yang terdapat dalam ubi 

suweg ini mudah untuk dihilangkan yaitu dengan direndam pada larutan garam. 

Menurut Purwantoyo (2007) tanaman suweg berasal dari daerah Asia tropis. 

Umbi suweg mengandung senyawa kalsium oksalat yang dapat menimbulkan rasa 

gatal dikulit pada saat dikupas dan mulut saat dikonsumsi. Akan tetapi dapat 

dinetralkan dengan cara suweg direndam selama 20 menit dalam larutan garam 

berkadar 1% .  

2.6 Mi Basah 

Mi merupakan produk makanan yang terbuat dari tepung terigu. Mi 

banyak digemari oleh masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa karena 

memiliki cita rasa yang enak, selain itu juga praktis dalam mengolahnya dan 

harganya relatif murah. Ada bermacam-macam jenis mie, tapi secara umum mi 

dibedakan menjadi dua, yaitu mi kering dan mi basah (Purnawijayanti, 2009).  

Mi basah dibedakan dengan mi jenis lain berdasarkan kadar air dan tingkat 

pemasakan awalnya. Mi mentah yang belum direbus mengandung air sekitar 35 

%, mi basah (mi mentah yang direbus) mengandung air sekitar 52 %, mi kering 

(mi mentah yang dikeringkan) sekitar 10 %, mi instan (mi mentah yang dikukus 

kemudian digoreng) sekitar 8 %, sedangkan mi goreng (mi mentah yang digoreng) 

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

Mi basah mentah umumnya terbuat dari tepung gandum (tepung terigu), 

air, dan garam dengan/tanpa penambahan garam alkali. Terigu merupakan bahan 

utama dalam pembuatan mi basah mentah. Fungsi terigu adalah sebagai bahan 

pembentuk struktur, sumber karbohidrat, sumber protein, dan pembentuk sifat 
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kenyal gluten. Garam berfungsi memberikan rasa, memperkuat tekstur, dan 

mengikat air (Astawan, 1999). Proses pembuatan mi basah mentah meliputi 

pencampuran semua bahan (tepung, air dan garam) menjadi adonan lalu dibentuk 

menjadi lembaran-lembaran yang tipis dengan mesin rollpress, diistirahatkan, 

kemudian dipotong menjadi bentuk benang-benang mie. Selanjutnya ditaburkan 

tapioka sebagai pemupur. Berdasarkan SNI 01-2987 (1992), mi basah adalah 

produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa penambahan bahan 

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

tidak dikeringkan. Mutu mi basah berdasarkan SNI dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Mi Basah SNI 01-2987 (1992) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

  2 

3 

4 

5 

  5.1 

5.2 

5.3  

6 

  6.1 

  6.2  

  6.3 

  6.4 

  7 

  8 

  8.1 

  8.2 

  8.3 

Keadaan 

Bau 

Rasa 

Warna 

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Kadar Protein 

Bahan Tambahan Pangan 

Boraks dan asam borat 

Pewarna 

Formalin 

Cemaran Logam 

Timbal (pb)  

Tembaga (cu) 

seng (Zn) 

Raksa (Hg) 

Arsen (As) 

Cemaran mikroba  

Angka lempeng total 

 E.coli 

Kapang 

- 

- 

- 

- 

%bb 

%bb 

%bb 

 

 

 

 

 

 

  mg/kg 

 

 

 mg/kg 

 

Koloni/g  

APM/g  

Koloni/g 

Normal/dapat diterima 

Normal/dapat diterima 

Normal/dapat diterima 

Normal/dapat diterima 

20 - 35 

Maksimal 3 

Minimal 3 

Tidak boleh ada sesuai 

SNI-022-M dan peraturan 

Menkes No. 

722/Menkes/per/IX/88 

Tidak boleh ada 

Maksimal 1 

Maksimal 10 

Maksimal 40 

Maksimal 0,05 

Maksimal 0,05 

 

Maksimal 1x106 

Maksimal 10 

Maksimal 1x104 

Sumber: SNI 01-2987 (1992) 
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Nilai gizi utama dari mi basah adalah karbohidrat, selain itu tergantung 

pada bahan tambahan yang digunakan dalam membuatnya. Mi basah yang 

memiliki kadar air cukup tinggi dan memiliki kadar kalori yang rendah 

(Purnawijayanti, 2009).  

Tabel 4. Zat Gizi Mi Basah dalam 100 gram 

Zat Gizi Mi Basah 

Energi (kal) 86 

Protein (g) 0,6 

Lemak (g) 3,3 

Karbohidrat (g) 14 

Kalsium (mg) 14 

Fosfor (g) 13 

Besi (g) 0,8 

Vitamin A (SI) 0 

Vitamin B1 (mg) 0 

Air (g) 80 

Sumber: Purnawijayanti (2009) 

2.6.1 Bahan-bahan Pembuatan Mie 

Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan mi adalah sebagai berikut: 

a. Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan hasil proses penggilingan biji terigu atau 

gandum (Triticum vulgare), berupa endosperm yang terpisah dari lembaganya 

(Mayer, 1973). Keistimewaan terigu diantara serelia lainnya adalah 

kemampuannya membentuk  gluten  pada  saat   tepung  terigu  dibasahi  dengan   

air.  Sifat elastisitas gluten pada adonan miemenyebabkan mieyang dihasilkan 

tidak mudah diputus pada proses pencetakan dan pemasakan (Astawan, 1999). 

Berdasarkan kandungan gluten (protein), tepung terigu yang beredar di 

pasaran dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut: 

1. Hard flour. Tepung ini berkualitas paling baik. Kandungan proteinnya 12-13%. 

Tepung ini biasanya digunakan untuk pembuatan roti dan mieberkualitas 
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tinggi. Contohnya tepung cakra kembar atau kereta kencana. 

2. Medium hard flour. Terigu jenis ini mengandung protein 9,5-11%. Tepung ini 

banyak digunakan untuk pembuatan roti, mi dan macam- macam kue serta 

biscuit contohnya : terigu segitiga biru. 

3. Soft flour. Tepung ini mengandung protein sebesar 7-8.5%. penggunaannya 

cocok sebagai bahan pembuatan kue dan biscuit contohnya : terigu kunci 

kembar (Astawan, 1999). 

b. Soda Abu 

Soda abu merupakan campuran dari natrium karbonat dan kalium karbonat 

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

meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie, meningkatkan kehalusan tekstur, 

serta meningkatkan sifat kenyal (Astawan, 1999). 

c. Garam 

Garam yang digunakan adalah garam dapur atau NaCl. Fungsi garam 

antara lain untuk memberi rasa, memperkuat tekstur mi, membantu reaksi antara 

gluten dengan karbohidrat sehingga meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas 

miedan mengikat air (Astawan, 1999). 

d. Air 

Air berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan dan membantu proses 

gelatinisasi pati pada saat membentuk adonan. Air memberi peranan penting, air 

terdiri dari molekul-molekul H2O yang terikat satu sama lain dengan ikatan 

hidrogen lainnya sehingga dapat mencampur adonan. 

Air yang ditambahkan dalam pembuatan mieberfungsi sebagai media 

reaksi pada tepung terigu, yang akan membentuk sifat kenyal pada gluten. Air   
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yang  digunakan   memiliki pH 6-9,   air   yang  digunakan   air   yang memenuhi  

persyaratan  air  minum,  diantaranya  tidak  berwarna,  tidak berbau, dan tidak 

berasa. Jumlah air yang ditambahkan dalam adonan berkisar antara 28-29% dari 

campuran bahan yang digunakan. (Astawan 1999). 

2.6.2 Proses Pembuatan Mie 

Proses pengolahan mieantara lain meliputi bahan campuran (tepung terigu, 

garam, air, soda abu, pewarna makanan dan minyak goreng) dicampur, kemudian 

adonan tersebut diuleni, selanjutnya adonan tersebut dibentuk lembaran dengan 

ketebalan 1,5-2 mm. Lalu dibentuk miedengan alat pencetak dan selanjutnya 

direbus kurang lebih 3 menit, kemudian didinginkan dan dikeringkan (Astawan, 

1999). Adapun langkah-langkah dalam pembuatan miekering menurut Astawan 

(1999) adalah sebagai berikut: 

a. Proses Pencampuran 

Pada proses pencampuran ini pertama tepung terigu ditaruh di atas meja 

pencampuran, terigu disusun menjadi suatu gundukan dengan lubang di tengah-

tengah, kemudian ditambahkan bahan-bahan lain ke dalam lubang tersebut. Secara 

perlahan-lahan, campuran tersebut diaduk rata dan ditambah air sampai 

membentuk adonan yang homogen, yaitu menggumpal bila dikepal dengan 

tangan. 

b. Pengulenan Adonan 

Adonan yang sudah membentuk gumpalan selanjutnya diuleni. Pengulenan 

dapat dilakukan selama 15 menit. Adonan yang baik dapat dibuat dengan 

memperhatikan jumlah air yang ditambahkan umumnya berjumlah 28-38% dari 

berat tepung. Jika penambahan air lebih dari 38 % adonan menjadi basah dan 
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lengket, jika penambahan air kurang dari 28%, adonan menjadi keras, rapuh, dan 

sulit dibentuk menjadi lembaran. 

Waktu pengadukan yang baik yaitu sekitar 15-25 menit, pengadukan lebih 

dari 25 menit menyebabkan adonan menjadi rapuh, keras, dan kering. Sedangkan 

bila pengadukan kurang dari 15 menit adonan menjadi lunak. 

c. Pembentukan Lembaran 

Pembentukan lembaran dilakukan dengan menggunakan mesin roll press 

yang akan mengubah adonan menjadi lembaran-lembaran. Adonan yang sudah 

kalis dimasukkan ke dalam mesin pembentuk lembaran yang diatur ketebalannya 

secara berulang kali (4-5 kali) sampai ketebalan lembaran miemencapai 1,5-2 mm 

lembaran yang sudah keluar dibedaki dengan tepung tapioka agar tidak menyatu 

kembali. 

Pembentukan lembaran adonan bertujuan untuk membentuk lembaran 

adonan yang seragam ketebalannya dan untuk menghaluskan serat-serat gluten 

serta membuat lembaran adonan ketika dilewatkan pada roll press (Sunaryo, 

1985). 

d. Pembentukan Mie 

Proses pembuatan mieini umumnya sudah dilakukan dengan pencetak 

mieroll press yang digerakkan dengan tenaga listrik. Alat ini mempunyai dua rol. 

Rol pertama berfungsi untuk menipiskan lembaran miedan rol kedua berfungsi 

untuk mencetak mi. 
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e. Pengukusan 

Pengukusan bertujuan agar terbentuk gel pati yang secara visual dapat diamati 

dengan berubahnya substansi semiepadat adonan menjadi padat dan elastis. Selain 

itu terjadi perubahan warna adonan menjadi transparan (Meyer, 1973). 


