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ABSTRAK 

Penelitian tentang penggunaan tepung wortel (Daucus carota Linn) sebagai bahan pengkayaan nilai gizi 
mie telah dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh penambahan tepung wortel 
dalam pembuatan mie berdasarkan nilai gizi dan nilai organoleptik. 

Kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat, serat kasar, karoten total, serta nilai organoleptik mie 
dianalisis menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Sebagai 
perlakuan adalah persentase tingkat subtitusi tepung wortel (0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%), sedangkan 
sebagai kelompok adalah waktu analisis. Untuk menguji beda antar perlakuan dilakukan uji Beda Nyata 
Jujur dengan tingkat kebermaknaan 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mie dengan penambahan tepung wortel sebesar 20% mempunyai 
nilai gizi paling baik, yaitu kadar air 80,81%; kadar abu 3,04%; kadar lemak 0,54%, kadar protein 5,37%; 
kadar karbohidrat 10,24%; kadar serat kasar 58,38 mg/g; kadar karoten total 13,15 ug/g. Mie yang 
disukai panelis adalah mie dengan subtitusi tepung wortel sebesar 20% dengan nilai organoleptik untuk 
warna, bau, rasa, dan kekenyalan berturut-turut sebesar 1,90 (suka); 3,13 (biasa); 2,83 (biasa); 2,87 
(biasa). 
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PENDAHULUAN 

Mie sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lain melalui para 
pendatang dari Tiongkok. Makanan-makanan berbahan dasar mie, seperti mie goreng, mie kuah, 
mie bakso, mie ayam, mie pangsit, belakangan ini sangat populer di kalangan masyarakat kita. 
Di samping rasanya yang enak, mi adalah makanan yang praktis dalam penghidangannya 
(Astawan dan Astavvan, 1991). Mie kaya akan karbohidrat, tetapi rendah dalam kandungan gizi 
lain. Kandungan gizi mie sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusunnya, yaitu 
perbandingan antara tepung terigu dan telur, kualitas bahan baku yang digunakan, cara 
pembuatan, dan cara penyimpanan. Bahkan mie sering dipakai sebagai pengganti nasi oleh 
masyarakat karena penyediaan dan cara memasaknya yang praktis. 

Wortel adalah sayuran yang kaya akan provitamin A, atau disebut juga betakaroten, yang dapat 
berfungsi sebagai antioksidan. membantu melindungi tubuh terhadap penyakit cardiovascular 
dan kanker, dan meningkatkan penglihatan, terutama penglibatan malam hari (Anonim1, 2007). 
Wortel juga mengandung pektin yang baik untuk menurunkan kolesterol darah. Serat yang 
tinggi dalam wortel juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya konstipasi (Anonim, 2006). 
Kandungan wortel yang kaya akan karoten dan serat dapat dimanfaatkan untuk fortilikasi mie, 
sehingga menjadi makanan sumber karbohidrat yang lebih bergizi dan baik untuk kesehatan 
tubuh. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi dalam pembuatan mie ditinjau dari nilai 
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gizi, dan mengetahui jumlah tepung wortel terbaik yang harus ditambahkan untuk mendapatkan 
basil terbaik ditinjau dari nilai gizi dan organoleptik. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Piranti 
Bahan pembuat mie terdiri dari tepung terigu dan tepung wortel dengan berbagai perbandingan 
(tepung wortel 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, dan 20 %), telur ayam ras, soda kue (NaHCCb), garam 
dapur (NaCl), dan air. Bahan kimia yang digunakan adalah J-^SO^p), NaOH, eter, KOH, Na2S04 
anhidrat, etanol (Merck, Jennan), indikator campuran (indikator metil merah dan bromokresol), 
selenium, H3BO3, petroleum eter (Mallinckrodt, Mexico). 

Piranti yang digunakan adalah alat pencetak mie, pendingin balik (kondensor), kolf, soxhlet, 
oven (WTC-Binder, Jerman), muffle (Vulcan A550, Jepang), corong pisah, spektrofotometer 
UV-VIS (Mini Shimadzu U - 1240, Jerman), neraca analitis 4 desimal (Mettler, Jerman), rotary 
evaporator (Biichi, Switzerland), hot plate, water bath (Memmert, Jerman), dan peralatan gelas. 

Metode 
Pembuatan Tepung Wortel 
Wortel dikupas kulitnya dan bagian bawah dan atasnya dipotong. Kemudian diiris dengan 
ketebalan 2-4 mm. Wortel ditata pada wadah dan diatur supaya tumpukannya tidak terlalu tebal. 
Lalu dikeringkan dengan cabinet drier pada suhu 60 0C selama 12 jam. Wortel yang sudah 
kering dihaluskan dengan menggunakan grinder, kemudian diayak dengan ayakan 100 mesh. 

Pembuatan Mie Wortel 
Tepung terigu dicampur tepung wortel dengan variasi konsentasi tepung wortel 0%, 5%, 10%, 
15%, 20% dengan berat total campuran tepung 200 gam. Selanjutnya dibuat adonan dengan cara 
campuran tepung ditambah garam dapur, soda kue, telur, dan air, dan diuleni sampai kalis. 
Selanjutnya adonan mie dicetak dengan cetakan mie, mula-mula adonan dicetak menjadi 
lempengan tipis terlebih dahulu, baru kemudian dicetak menjadi mie. Mie tersebut segera 
direbus selama 3 menit, lalu didinginkan (Astawan dan Astawan, 1991). 

Penentuan Kadar Protein (Suprihati, 1987) 
1 g mie yang telah dihaluskan, dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl, kemudian ditambahkan 2 g 
campuran selenium dan 5 ml JESO^p). Didestruksi dalam labu Kjeldahl sampai diperoleh cairan 
berwama kuning kehijauan, lalu didinginkan. 100 ml akuades ditambahkan dalam labu 
Kjeldahl. Setelah pemasangan alat destilasi siap, ditambahkan 10 ml NaOH 30% ke dalam labu 
dan destilasi segera dimulai. Erlemneyer yang berisi 10 ml H3BO3 4% yang diberi 5 tetes 
indikator campuran (0,1 g merah metil ditambah 0,15 g hijau bromokresol dilarutkan dengan 
200 ml etanol 96%). Destilat yang berwama bening ditampung dalam erlenmeyer sampai teijadi 
pembahan wama menjadi kehijauan, kemudian dititrasi dengan H2SO4 0,05 N yang telah 
dibakukan. Akhir titrasi ditandai dengan pembahan wama dari hijau menjadi merah muda 
(wama semula). Blanko dilakukan seperti langkah di atas, hanya tidak menggunakan sampel. 

1 (A - B)x nH7SO, x 14 N total = — i^ x 100% 

 x berat(mv)sampelyanadipakai 
100 + KA 

Keterangan : 
B : jumlah (ml) H2SO4 yang dipakai untuk titrasi blanko 
A : jumlah (ml) H2SO4 yang dipakai untuk titrasi sampel 
n : normalitas H2SO4 yang dipakai untuk titrasi 
KA : kadar air sampel yang dipakai 

-xl00% 

Penentuan Kadar Lcmak dan Minyak (Sudarmadji dkk., 1997) 
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Mie yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 20 g, dibungkus dengan kertas saring, kemudian 
dimasukkan ke dalam soxhlet. Air pendingin dialirkan melalui kondensor dan tabung ekstraksi 
dipasang pada alat distilasi soxhlet dengan pelarut heksan secukupnya selama 4 jam. Heksan 
yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak dalam kolf diuapkan dengan rotary 
evaporator sampai heksan menguap seluruhnya. Berat residu dalam kolf dinyatakan sebagai 
berat lemak dan minyak. 

Penentuan Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 
Mie yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2-10 g dalam cawan porselin yang kering dan 
telah diketahui beratnya, kemudian diuapkan aimya. Mie yang telah kering dipijarkan dalam 
muffle sampai diperoleh abu berwama keputih-putihan. Krus dan abu didinginkan dalam 
desikator dan berat abu ditimbang. 

Penentuan Kadar Air Metode Oven (Sudarmadji dkk., 1997) 
Mie yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 1-2 g dalam botol timbang yang telah diketahui 
beratnya, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105"C selama 3-5 jam. Selanjutnya 
didinginkan dalam desikator dan ditimbang lagi, perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat 
konstan (selisih tidak kurang dari 0,2 mg). Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam 
bahan. 

Penentuan Karbohidrat {by diffrence) 
% karbohidrat = 100 % - % (protein + lemak + abu + air) 

Pengukuran Kandungan P-karoten (AOAC, 1999) 
Mie ditimbang sebanyak 10 g, dimasukkan ke dalam kolf 500 ml dan ditambah KOH dalam 
etanol 10% sebanyak 50 ml, lalu direfluks selama 30 menit, kemudian didinginkan. Endapan 
disaring dengan corong Buchner dan dicuci dengan sedikit etanol 95%, lalu disaring lagi. Kolf 
dicuci dengan 25 ml eter, disaring dan prosedur ini diulang sampai dua kali. Filtrat diekstrak 
dengan 175 ml akuadest dan 25 ml larutan eter dengan corong pisah. Lapisan etanol dan 
akuades dibuang dan diekstrak kembali dengan 25 ml eter. Larutan eter yang mengandung |3- 
karoten dicampur dengan larutan eter hasil saringan kedua, kemudian campuran ini dicuci 
dengan akuades sebanyak 50 ml. Lapisan akuades dibuang dan filtrat diekstrak dengan 50 ml 
petroleum eter lalu dicuci dengan 50 ml akuades. Semua lapisan akuades dibuang. Larutan yang 
mengandung karoten diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu 45-50 ''C hingga 
volumenya ± 5 ml. Ekstrak dipindahkan ke dalam labu 25 ml melalui penyaringan yang diberi 
bubuk Na2S04 anhidrat, kemudian ditambah larutan petroleum eter. Absorbansi sampel diukur 
pada panjang gelombang 436 run dan dikonversikan dengan mengalikan absorbansi dengan 64,2 
untuk kuning telur, 13.05 untuk mie, atau 6,52 untuk makaroni. 

Penentuan Kadar Serat (Sudarmadji, dkk., 1997) 
Mie yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 g lalu diekstraksi lemaknya dengan soxhlet. 
Mie dipindahkan ke dalam erlenmeyer 600 ml. Kalau ada ditambahkan 0,5 g asbes yang telah 
dipijarkan, 3 tetes zat anti buih, dan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (4,25 g ELSCL (p)/100 ml = 
0,255 N H2SO4) dan ditutup dengan pendingin balik, didilikan selama 30 menit dengan 
kadangkala digoyang-goyangkan. Suspensi disaring melalui kertas saring dan residu yang 
tertinggal dalam erlenmeyer dicuci dengan akuades mendidih. Residu dalam kertas saring dicuci 
dengan akuades panas sampai air cucian tidak bersifat asam lagi. Secara kuantitatif residu 
dipindahkan dari kertas saring ke dalam erlenmeyer kembali dengan spatula, dan sisanya dicuci 
dengan larutan NaOH mendidih (1,25 g NaOII/lOO ml =0,313 N NaOH) sebanyak 200 ml 
sampai semua residu masuk ke dalam erlenmeyer. Dididihkan dengan pendingin balik sambil 
kadangkala digoyang-goyangkan selama 30 menit, kemudian disaring dengan kertas saring 
kering yang sudah diketahui beratnya atau kins Gooch yang telah dipijarkan dan diketahui 
beratnya. sambil dicuci dengan larutan K2SO4 10%. Residu dicuci lagi dengan akuades 
mendidih dan selanjutnya dengan lebih kurang 15 ml alkohol 95%. Kertas saring atau krus 
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dengan isinya dikeringkan pada 110 0C sampai berat konstan (1-2 jam), lalu didinginkan dalam 
desikator dan ditimbang. Jangan lupa mengurangkan berat asbes kalau digunakan. 

Berat residu = berat serat kasar 

Uji Organoleptik 
Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan 30 orang panelis. Uji dilakukan terhadap 
empat parameter meliputi wama/kenampakan, rasa, ban, dan kekenyalan mie. Dengan skor 1 = 
sangat suka; 2 - suka; 3 = biasa/netral; 4 = tidak suka; 5 = sangat tidak suka. 

Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Sebagai perlakuan adalah persentase penambahan 
wortel yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%, sedangkan sebagai kelompok adalah waktu analisis. 
Untuk menguji beda antar perlakuan dilakukan uji Beda Nyata Jujur dengan tingkat 
kebermaknaan 5%. 

HASH. DAN DISKUSI 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar Air 
Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar air mie dapat 
dilihat pada Tabel 1, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel dengan berbagai 
konsentrasi mengakibatkan peningkatan kadar air mie. 

Tabel 1. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Air Mie 

Penambahan Tepung Wortel  Kadar Air (%)  

 (%) (x ± SE)  
0 68,20 ± 3,68a 

5 73,07 ± 2,37b 

10 75,13 ± 1,94"° 
15 77,74± l,97c 

 20 80,81 ± l,05c  
Keterangan : * W= 3.66 pada BNJ 5% 

* Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Hasil uji statistik dengan BNJ 5% menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel 5% sudah 
memberikan perbedaan yang nyata bila dibandingkan kadar air kontrol. Makin tinggi 
konsentrasi tepung wortel yang ditambahkan, makin tinggi pula kadar air mie yang dihasilkan. 
Hasil penelitian ini memiliki kecenderungan yang sama dengan hasil penelitian Anggrahini dkk 
(2006) tentang mie ubi kayu yang disubtitusi dengan tepung labu kuning dari 5% sampai 20%, 
kadar aimya juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan kontrol. 

Mie mempunyai kadar air yang tinggi karena proses perebusan yang menyebabkan teijadinya 
gelatinisasi pati. Jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati yang sangat banyak, menyebabkan 
kemampuan menyerap air sangat besar. Serat yang terdapat dalam wortel diduga dapat mengikat 
lebih baik daripada terigu sehingga mempengaruhi dalam peningkatan kadar air. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar Abu 
Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar abu mie dapat 
dilihat pada Tabel 2, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada berbagai 
konsentrasi menyebabkan meningkatnya kadar abu mie. 
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Penambahan tepung wortel 5% belum menunjukkan peningkatan kadar abu mie secara nyata 
dibandingkan dengan kontrol, peningkatan kadar abu secara nyaia bam mulai terlihat pada 
penambahan tepung wortel sebesar 10%. Selanjutnya, makin memngkat tepung wortel yang 
ditambahkan, makin meningkat pula kadar abu dari mie yang dinasilkan. Hasil penelitian ini 
juga mirip dengan hasil penelitian Anggrahini dkk. (2006) yaitu peningkatan kadar abu mie ubi 
kayu yang difortifikasi dengan tepung labu kuning. 

Tabel 2. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Abu Mie 
Kadar Abu (% bk) 

Penambahan Tepung Wortel (%) 
(x±SE) 

0 0,90 ± 0,48a 

5 1,18 ± 0,58ab 

10 1,47 ±0,63* 
15 1,84 ± 0,85c 

 20 3,04 ± 0,83d  
W= 0,52 pada BNJ 5% 
Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Keterangan : 

Sekitar 96% bahan makanan terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur 
mineral. Mineral diperlukan oleh manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik. 
Mineral dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan jumlahnya dalam tubuh manusia. 
Mineral yang terdapat di tubuh dalam jumlah yang besar disebut sebagai mineral makro, 
sedangkan mineral yang terdapat dalam jumlah kecil disebut mineral mikro. Unsur mineral juga 
dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik 
terbakar tetapi zat anorganiknya tidak terbakar, karena itulah disebu* abu (Winamo, 1986). 

Menurut Kruger dkk. (1996, dalam Anggrahini dkk., 2006) kadar abu mie tergantung dari kadar 
abu tepung atau bahan dasar dan garam alkali yang ditambahkan. Peningkatan jumlah tepung 
wortel yang ditambahkan ke dalam mie dalam penelitian ini menyebabkan meningkatnya kadar 
abu mie. Hal ini dapat dijelaskan karena tepung terigu mengandung mineral (kalsium, fosfor, 
dan best) sebesar 0,11% (Charley, 1982), sedangkan tepung wonel mengandung abu sebesar 
4,80% (Astuti, 2004). Kadar abu tepung wortel yang lebih besar daripada tepung terigu 
mempengaruhi kadar abu mie yang dihasilkan, sehingga semakin besar penambahan tepung 
wortel semakin besar pula kadar abu mie yang dihasilkan. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar 
Lemak Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar lemak mie dapat 
dilihat pada Tabel 3, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada berbagai 
konsentrasi menurunkan kadar lemak mie. 

Tabel 3. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Lemak Mie 
_ Kadar Lemak (% bk) 

Penambahan Tepung Wortel (%) = 
   (x ± S K)  

0 1,41 ± 0,33 b 

5 Q,12 ±020' 
10 0,65 ± 0,20:1 

15 0,60 ±0,20" 
 20 0,54 ±0,213  
Keterangan : * W= 0,22 pada BNJ 5% 

* Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 
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Hasil uji BNJ 5% menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel sebesar 5% sudah 
memberikan perbedaan nyata dibanding kontrol, tetapi penambahan tepung wortel sebesar 5% 
tidak memberikan perbedaan yang nyata dibandingkan penambahan 10%, 15 % dan 20%. Hasil 
penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Anggrahini, dkk (2006) yaitu kadar lemakrnhe 
ubi kayu yang disubtitusi dengan tepung labu kuning dari 5% sampai 20% mengalami 
peningkatan. 

Perbedaan nyata antara kontrol dengan mie yang disubtitusi tepung wortel disebabkan karena 
kandungan lemak tepung terigu lebih besar daripada wortel dan tepung wortel. Dalam Anonim1, 
(2007) disebutkan bahwa wortel mengandung lemak sebesar 0,2% dan tepung wortel sendiri 
mengandung lemak sebesar 0,55% (Astuti, 2004), sedangkan tepung terigu mengandung lemak 
sebesar 1,99% (Anonim5, 2007). Dengan demikian dapat dipahami bahwa subtitusi tepung 
wortel akan menurunkan kadar lemak mie. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar 
Protein Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar protein mie 
dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada berbagai 
konsentrasi tidak berpengaruh terhadap kadar protein mie, namun mie dengan penambahan 
tepung wortel 5% lebih tinggi kadar proteinnya secara nyata dibanding mie dengan penambahan 
tepung wortel 10%, 15 % dan 20%. 

Tabel 4. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Protein Mie 
_ _ Kadar Protein (% bk) 

Penambahan Tepung Wortel (%) = 
   (x ± SE)  

0 6,93 ± l,80:ib 

5 7,10 ±1,99" 
10 6,39 ±1,80" 
15 6,37 ± 1,27a 

 20 5,37 ± 2,08a  
Keterangan : * W= 1,71 pada BNJ 5% 

* Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Sri Anggrahini dkk. (2006) yaitu kadar 
protein mie ubi kayu yang disubtitusi dengan tepung labu kuning dari 5% sampai 20% 
mengalami peningkatan. Ini dikarenakan kadar protein tepung labu kuning yang lebih tinggi 
dibandingkan tepung wortel. 

Menurunnya kadar protein mie disebabkan kadar protein tepung terigu yang tinggi bila 
dibandingkan dengan kadar protein pada tepung wortel. Tepung terigu mempunyai kandungan 
protein sebesar 10,9% (Charley, 1982) dan kadar protein tepung wortel adalah 4,75% (Astuti, 
2004). Kecilnya kandungan protein pada tepung wortel mempengaruhi kandungan protein pada 
mie, sehingga semakin besar jumlah tepung wortel yang ditambahkan semakin kecil kadar 
protein mie. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar 
Karbohidrat Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar karbohidrat mie 
dapat dilihat pada Tabel 5, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada berbagai" 
konsentrasi menyebabkan menurunnya kadar karbohidrat mie secara nyata dibandingkan 
kontrol. 

Semakin besar penambahan tepung wortel, semakin kecil karbohidrat yang terkandung di dalam 
mie. Hasil uji BNJ 5% pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pada penambahan tepung wortel 
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sebesar 5% sudah dapat menurunkan kadar karbohidrat secara nyata dibandingkan kontrol. 
Hasil penelitian ini sama dcngan basil penelitian Sri Anggrahini dkk. (2006) yaitu kadar 
karbohidrat mie ubi kayu yang disubtitusi dengan tepung labu kuning dari 5% sampai 20% 
mengalami penurunan kadar karbohidrat. 
Tabcl 5. Pengaruh Pcnambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Karbohidrat Mie 

Kadar Karbohidrat (% bk) 
Penambahan Tepung Wortel (%) 

(x±SE) 
0 22,60 ± l,34d 

5 17,93±3,62bc 

10 16,35 ± 3,54b 

15 13,45 ± 4,22ab 

20 10,24 ± 2,17a  
Keterangan : 

0 22,60 ±1,34" 
5 17,93±3,62bc 

10 16,35 ± 3,54b 

15 13,45 ± 4,22ab 

20 10,24 ± 2,17a  
W= 3,89 pada BNJ 5% 
Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Penurunan kadar karbohidrat pada mie dikarenakan kandungan karbohidrat dalam wortel lebih 
rendah bila dibandingkan dengan tepung terigu. Menurut Anonim5 (2007) kadar karbohidrat 
dalam tepung terigu adalah 75,36 g/100 g, sedangkan wortel hanya mengandung karbohidrat 
sebesar 9 g/100 g (Anonim1, 2007). Oleh karena hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan 
meningkatnya penambahan tepung wortel, kandungan karbohidrat pada mie makin menurun. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar 
Serat Kasar Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar serat kasar mie 
dapat dilihat pada Tabel 6, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel dapat 
meningkatkan kadar serat kasar mie. 

Tabel 6. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Serat Kasar Mie 
_ Kadar Serat Kasar (mg/g bk) 

Penambahan Tepung Wortel (%) = 
(x ± SE) 

0 2,14 ± 1,92" 
5 17,03 ±l,60b 

10 29,35 ± 5,07c 

15 36,75 ± 9,82d 

 20 58,38 ± 10,06e  
Keterangan : * W= 9,87 pada BNJ 5% 

* Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Pemberian tepung wortel sebesar 5 % sudah dapat meningkatkan kadar serat kasar secara nyata 
dibandingkan kontrol. Selanjutnya, makin besar penambahan tepung wortel, makin meningkat 
pula kadar serat mie yang dihasilkan. Peningkatan kadar serat ini disebabkan kandungan serat 
yang terdapat pada wortel jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam 
tepung terigu. Wortel memiliki kandungan serat sebesar 1,0 g/100 g sedangkan terigu hanya 
memiliki kandungan serat sebesar 0,3 g/100 g (Charley, 1982). 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Kadar 
Karoten Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap kadar karoten mie 
dapat dilihat pada Tabel 7, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada berbagai 
konsentrasi mengakibatkan meningkatnya kadar karoten mie. 

Peningkatan kadar karoten secara nyata sudah mulai terlihat pada penambahan tepung wortel 
sebesar 5 %, selanjutnya makin meningkat konsentrasi tepung wortel yang ditambahkan, makin 
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meningkat pula kadar karoten mie yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian Sri Anggrahini dkk. (2006), yaitu teijadinya peningkatan P-karoten mie ubi kayu 
yang disubtitusi dengan tepung labu kuning dari 5% sampai 20%. 

Tabel 7. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Kadar Karoten Mie 
Kadar Karoten (pg/g bk) 

Penambahan Tepung Wortel (%) 
(x± SE) 

0 0,70 ±0,53" 
5 ' 3,16± 2,14b 

10 5,53 ± 0,86c 

15 8,53± l,80d 

20 13,15± \,1T  
W= 2,34 pada BNJ 5% 
Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 
nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Keterangan : 

Wortel merupakan sayuran sumber provitamin A, yang dikenal juga sebagai P-karoten. Karoten 
yang dominan dalam wortel adalah campuran dari a- dan P-karoten, yang merupakan pigmen 
utama dari wortel (Gross, 1991). Karotenoid berwama kuning-jingga dan terabsorpsi pada 
spektra visibel. P-karoten yang terdapat dalam sayuran mentah berbentuk kristal dengan 
berbagai bentuk dalam sitoplasma sel (Charley, 1982). 

Karotenoid dalam buah-buahan dan sayur-sayuran diperkirakan memberikan 30 — 100 % dari 
kebutuhan vitamin A manusia. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayur yang kadar 
karotenoidnya tinggi sering dihubungkan dengan teijadinya penurunan dari jenis kanker tertentu 
pada manusia (Fennema, 1996). 

Wortel yang digunakan diolah menjadi tepung, digunakan sebagai subtituen dalam mie. Wortel 
mempunyai kadar air sebesar 90%, sehingga dari 1 kg wortel hanya bisa dihasilkan 0,1 kg 
tepung wortel. Jika biaya pembuatan tepung wortel dan harga tepung terigu dibandingkan, maka 
biaya pembuatan tepung wortel relatif lebih mahal. Dilihat dari perbandingan biaya yang 
dikeluarkan untuk pembuatan tepung wortel, maka subtitusi tepung wortel yang dipakai perlu 
menjadi bahan pertimbangan. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Uji Sensoris 
Warna Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap uji sensoris wama mie 
dapat dilihat pada Tabel 8, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel 
mempengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap wama mie yang dihasilkan. 

Tabel 8. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Uji Sensoris Warna Mie 

Penambahan Tepung Wortel (%)  (a-±SE)   

0 4,17 ± 0,41c 

5 3,40 ±0,29° 
10 2,47 ±0,30° 
15 1,90 ± 0,30b 

 20 1,83 ± 0,31"  
Keterangun : * Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 

nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 
* Skor: 1 = sangat suka; 2 = suka; 3 = biasa - netral; 4 -- tidak suka; 5 = sangat tidak suka 

Perbedaan warna sensoris yang nyata terhadap kontrol baru mulai terlihat pada penambahan 
tepung wortel sebesar 15 %, sedang penambahan 5 % dan 10 % belum menunjukkan perbedaan 
yang nyata terhadap kontrol. Karoten yang terdapat pada wortel menyebabkan warna mie 
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nienjadi benvarna kuning-jingga, semakin banyak tepung wortel yang ditambahkan vvama yang 
dihasilkan akan semakin jingga yang disukai oleh panelis. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Uji Sensoris 
BauMie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap uji sensoris bau mie, 
dapat dilihat pada Tabel 9, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada berbagai 
konsentrasi tidak berpengamh terhadap uji sensoris bau mie yang dihasilkan yang dapat dikenali 
oleh panelis. 

Wortel sebenamya memiliki aroma yang agak langu, namun pada penelitian ini penambahan 
tepung wortel pada berbagai konsentrasi tidak menunjukkan adanya perbedaan bau secara nyata 
yang terasa oleh panelis. Panelis tidak mendeteksi bau wortel yang khas pada mie yang 
dihasilkan dibandingkan kontrol maupun antar perlakuan. 

Tabel 9. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Uji Sensoris Bau Mie 

Penambahan Tepung Wortel (%) (x± SE) 

0 2,63 ± 0,29a 

5 3,17 ± 0,38a 

10 2,80 ± 0,30ab 

15 3,13 ± 0,29ab 

 20 3,43 ± 0,27ab  
Keterangan : * Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 

nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 
* Skor: 1 = sangat suka; 2 = suka: 3 = biasa netral: 4 = tidak suka; 5 = sangat tidak suka. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Uji Sensoris 
Rasa .Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap uji sensoris rasa mie 
dapat dilihat pada Tabel 10, yang menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel pada 
berbagai konsentrasi tidak berpengamh terhadap uji sensoris rasa mie. 

Tabel 10. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Uji Sensoris Rasa Mie 

Penambahan Tepung Wortel (%)  (x ± S E) 

0 ■ 3,33 ±1,23" 
5 3,00 ± 0,86a 

10 2,70 ± 0,93a 

15 2,83 ± 1,04a 

 20 2,73 d: 1,17''  
Keterangan : * Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 

nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 
* Skor: I = sangat suka; 2 = suka; 3 = biasa netral; 4 = tidak suka; 5 = sangat tidak suka 

Wortel biasanya menimbulkan rasa yang langu. namun pada penelitian ini penambahan tepung 
wortel sampai dengan 20% tidak menimbulkan perbedaan rasa yang dapat dikenali/terdeteksi 
oleh panelis. Mungkin ha! ini disebabkan bahwa dalam proses pembuatan tepung wortel, bau 
dan rasa mie yang agak langu sudah hilang. 

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel pada Berbagai Konsentrasi Terhadap Uji Sensoris 
Kekenyalan Mie 
Pengaruh penambahan tepung wortel pada berbagai konsentrasi terhadap uji sensoris 
kekenyalan mie dapat dilihal pada Tabel 11. yang menunjukkan bahwa penambahan tepung 
wortel pada berbagai konsentrasi tidak berpengamh terhadap kekenyalan mie yang dihasilkan 
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menurut panelis. Serat yang terdapat pada tepung wortel temyata tidak menimbulkan perbedaan 
kekenyalan secara nyata yang dapat dikenali oleh panelis. 

Tabel 11. Pengaruh Penambahan Tepung Wortel Terhadap Uji Sensoris Kekenyalan Mie 

Penambahan Tepung Wortel (%) (x ± SE) 
O- 2,97 ± 0,45a 

5 2,97 i 0,32a 

10 2,77 ± 0,34a 

15 2,87 ± 0,32a 

 20_^ . 2,97 ± 0,30a  
Keterangan : * Nilai yang diikuti dengan huruf sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata, sedangkan 

nilai yang diikuti dengan huruf tidak sama menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 
* Skor: 1 = sangat suka; 2 = suka; 3 = biasa netral: 4 = tidak suka: 5 = sangat tidak suka 

Hasil uji organoleptik secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1, yang meliputi uji 
sensoris wama, bau, rasa, dan kekenyalan mie. Dalam gambar terlihat bahwa mie yang disukai 
oleh panelis adalah mie yang berada di lingkaran dalam, yaitu mie dengan subtitusi tepung 
wortel 20% dengan nilai organoleptik untuk wama, bau, rasa, dan kekenyalan berturut-turut 
sebesar 1,83; 3,43; 2,73; dan 2,97 yang terletak di lingkaran dalam. 

Rasa 

Gambar 1. Grafik Uji Organoleptik Mie yang Diperkaya dengan Tepung Wortel 

KESIMPULAN 

1. Mie dengan penambahan tepung wortel sebesar 20% mempunyai nilai gizi paling baik, yakni 
kadar air 80,81%; kadar abu 3,04%; kadar lemak 0,54%, kadar protein 5,37%; kadar 
karbohidrat 10,24%; kadar serat kasar 58,38 mg/g; dan kadar karoten total 13,15 pg/g. 

2. Mie yang disukai oleh panelis adalah mie dengan subtitusi tepung wortel sebesar 20% 
dengan nilai organoleptik untuk wama, bau, rasa, dan kekenyalan berturut-turut sebesar 1,83 
(suka); 3,43 (biasa/netral); 2,73 (biasa/netral); dan 2,97 (biasa/netral). Dalam hal ini 
perbedaan yang nyata secara statistik hanya terlihat pada wama. 
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