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ABSTRACT 
 

Noodle is a product that is easily found and commonly consumed by the public. 
Noodles has a low protein content, so that the nutritional value of noodles can be improved 
by substitution. Substitute anchovy flour into wet noodles is one of diversification. The 
purpose of this study was to determine the effect of substitution of fish meal anchovy in the 
manufacture of wet noodles against panelist organoleptic properties and protein content.  
 

This type of research is experimental with experimental design used in this study is 
completely randomized design (CRD) with 3 treatments and 2 replications. Data were 
collected for Quality Appearance. Data were analyzed by analysis of variance, and if 
significantly different treatment, followed by DNMRT Test at 5 % level. Protein assay 
performed with the micro-Kjeldahl method.  
 

The results of organoleptic test showed that the average value of the color acceptance 
panelists ranged from 2.04 to 3.46, scents ranging from 2 – 3.04, flavors ranging from 2.04 - 
2.98, and textures value ranges between 2.16-3.1. There is a significant difference in the 
effect of anchovy flour substitution for color, aroma, flavor, and texture of a wet noodle.  
 

Based on the test results it can be concluded that the organoleptic quality is best 
noodles in treatment B. The protein content for the best results at 22.52  % or 28.1 grams. It 
is suggested in the manufacture of flour noodles substituted with anchovy wear comparison 
120 g : 5 g, and add spice to neutralize fishy scent on anchovy fish meal and further research 
to see its effect on endurance / power savings noodles.  
 
Keywords : Substitution, Anchovy Meal, Quality Appearance, Wet Noodle  
Reference  : 23 (1985-2013) 
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ABSTRAK 
 

Mie adalah produk yang mudah dijumpai dan umum dikonsumsi masyarakat. Mie 
memiliki kadar protein yang rendah, sehingga nilai gizi mie dapat ditingkatkan dengan cara 
subtitusi. Mensubtitusi tepung ikan teri ke dalam mie basah merupakan salah satu 
penganekaragaman. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh subtitusi tepung ikan 
teri dalam pembuatan mie basah terhadap sifat organoleptik panelis dan kadar protein. 
 Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan percobaan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 2 kali 
ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap Mutu Organoleptik. Data dianalisis dengan Sidik 
Ragam, dan jika perlakuan berbeda nyata, dilanjutkan dengan Uji DNMRT pada taraf 5 %. 
Uji kadar protein dilakukan dengan metode mikro kjeldahl.    
 Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerimaan panelis terhadap 
warna berkisar antara 2.04 - 3.46, aroma berkisar antara 2 - 3.04, rasa berkisar antara 2.04 - 
2.98, dan nilai tekstur berkisar antara 2.16 - 3.1. Terdapat perbedaan nyata pada pengaruh 
subtitusi tepung ikan teri terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur mie basah.
 Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa mutu organoleptik yang paling baik 
adalah mie pada perlakuan B. Kadar protein untuk hasil organoleptik terbaik sebesar 22.52 % 
atau 28.1 gram. Disarankan dalam pembuatan mie yang disubtitusi dengan tepung ikan teri 
memakai perbandingan 120 gr : 5 gr, dan menambahkan bumbu yang dapat menetralisir 
aroma amis pada tepung ikan teri serta adanya penelitian lebih lanjut dengan melihat 
pengaruhnya terhadap daya tahan/ daya simpan mie. 
 
Kata Kunci: Subtitusi, Tepung Ikan Teri, Mutu Organoleptik, Mie Basah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Penganekaragaman konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam 

upaya penurunan masalah pangan dan gizi. Penganekaragaman pangan adalah upaya 

untuk menganekaragamkan pola konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu gizi makanan yang dikonsumsi yang pada akhirnya akan meningkatkan status 

gizi penduduk.1 Tujuan utama penganekaragaman konsumsi pangan adalah untuk 

peningkatan mutu gizi konsumsi pangan, salah satu pangan yang dapat ditingkatkan 

mutu gizinya adalah mie. 

Mie adalah produk yang mudah dijumpai dan umum dikonsumsi masyarakat. 

Mie berasal dari tepung terigu yang berasal dari gandum yang banyak mengandung 

karbohidrat. Mie merupakan salah satu produk yang banyak disukai oleh semua 

kalangan masyarakat karena mempunyai tekstur, rasa, dan kepraktisan dalam 

penggunaannya.2 

Mie memiliki nilai gizi yang belum lengkap jika dikonsumsi sebagai makanan 

utama atau makanan porsi. Salah satu kekurangan dari mie adalah kadar proteinnya. 

Dimana dari 100 gram mie kering mengandung protein sebesar 7,9 gram dan dari 100 

gram mie basah mengandung protein sebesar 0,6 gram.3 Pada umumnya banyak 

masyarakat mengkonsumsi mie tanpa tambahan zat gizi lain, sehingga alangkah 

baiknya jika dalam mengkonsumsi mie dipadukan dengan bahan-bahan lain yang 

dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh sehari-hari. Beberapa bahan yang dapat 

ditambahkan pada pembuatan mie, antara lain bahan sumber protein, berbagai jenis 

serealia, dan sayuran yang dengan penambahan bahan-bahan tersebut, mie yang 

dikonsumsi akan lebih sehat.4  



Salah satu cara untuk meningkatkan nilai gizi mie adalah dengan cara 

nutrifikasi zat gizi ke dalam makanan. Nutrifikasi adalah subtitusi makronutrien ke 

dalam makanan. Teknik nutrifikasi yaitu dengan melakukan kombinasi antara satu 

jenis bahan makanan dengan bahan makanan lainnya sehingga memilki nilai gizi 

seimbang bila dibandingkan dengan hanya terdiri dari satu jenis bahan makanan saja.5 

Nutrifikasi memiliki beberapa istilah yaitu fortifikasi, restorasi, suplementasi, dan 

subtitusi. Substitusi digunakan dalam proses pengolahan makanan, dengan 

menentukan  perbandingan atau komposisi yang tepat bahan baku yang digunakan 

sehingga memberikan kandungan zat gizi yang optimal.5 

Salah satu pangan mengandung protein yang dapat disubstitusikan dengan mie 

adalah ikan teri. Ikan teri (Stolephorus spp) merupakan salah satu jenis ikan yang 

dihasilkan dalam jumlah yang besar di setiap lautan Indonesia. Produksi Ikan teri di 

Indonesia pada tahun 2010 mencapai 175. 726 ton, untuk Sumbar sendiri sebanyak 

13.219 ton.6  Pada kota Padang, produksi ikan teri pada tahun 2012 mencapai 292 

ton.7 Selain produksinya yang melimpah, ikan teri juga memiliki kandungan zat gizi 

yang baik, khususnya protein. Kandungan gizi per 100 gram ikan teri yaitu energi 77 

kkal, protein 16 gr dan lemak 1,0 gr.3 

Sampai saat ini pemanfaatan ikan teri masih terbatas pada usaha pengasinan 

dan dikonsumsi secara langsung. Ikan teri seperti ikan lainnya relatif lebih cepat 

mengalami pembusukan sehingga harus segera diolah, salah satunya menjadi tepung 

ikan. Tepung ikan untuk pangan masih jarang pemanfaatannya dibandingkan tepung 

ikan untuk pakan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan tepung ikan.8 

Jadi pemanfaatan ikan teri dapat ditingkatkan dengan dijadikan subtitusi dalam 

pembuatan mie, sehingga dapat dihasilkan mie dengan nilai gizi yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian Asmoro9 tentang subtitusi tepung ikan teri terhadap nilai 



gizi dan perubahan mutu organoleptik biskuit menunjukkan bahwa penambahan 

tepung ikan teri berhasil meningkatkan kadar protein biskuit tetapi memberikan 

pengaruh yang kurang baik pada mutu organoleptik dimana dihasilkan biskuit dengan 

warna gelap dan aroma ikan teri. 

Berdasarkan permasalahan dan keinginan untuk mengembangkan penelitian 

tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Subtitusi Tepung Ikan Teri (Stolephorus Spp) Terhadap Mutu Organoleptik dan 

Kadar Protein Dalam Pembuatan Mie Basah”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh subtitusi tepung ikan teri (Stolephorus Spp) terhadap 

mutu organoleptik dan kadar protein mie basah. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu organoleptik dan kadar 

protein mie basah dengan subtitusi tepung ikan teri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya nilai rata-rata warna mie basah yang disubtitusikan 

       dengan tepung ikan teri 

b. Diketahuinya nilai rata-rata aroma mie basah yang disubtitusikan 

       dengan tepung ikan teri 

c. Diketahuinya nilai rata-rata rasa mie basah yang disubtitusikan 

       dengan tepung ikan teri 

d. Diketahuinya nilai rata-rata tekstur mie basah yang disubtitusikan 

       dengan tepung ikan teri 



e. Diketahuinya perlakuan yang terbaik dari pembuatan mie. 

f. Diketahuinya kadar protein dari perlakuan terbaik mie basah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ikan teri yang 

selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal serta memperkenalkan produk 

mie yang bernilai gizi tinggi kepada masyarakat khususnya remaja. 

2. Merupakan penerapan ilmu yang didapat tentang teknologi pangan dalam rangka 

pengembangan pangan yang berkualitas, dapat diterima,  dikonsumsi dan disukai 

oleh  masyarakat. 

3.  Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan penulis di bidang 

teknologi pangan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka ruang lingkup penelitian yaitu pengaruh 

substitusi tepung ikan teri dalam pembuatan mie yang dilihat mutu organoleptiknya 

(warna, aroma, tekstur, rasa) yang diujikan kepada panelis di Laboratorium Ilmu 

Teknologi Pangan Poltekkes Kemenkes Padang dan dianalisis kadar proteinnya di 

Laboratorium Pertanian Universitas Andalah Padang dalam bulan Nobember 2013 – 

Juli Tahun 2014.  

 

 

 
 
 
 
 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Penganekaragaman Pangan 

Penganekaragaman pangan adalah upaya untuk menganekaragamkan pola 

konsumsi pangan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu gizi makanan yang 

dikonsumsi sehingga dapat membantu meningkatkan status gizi masyarakat.1 

Pengertian penganekaragaman pangan mencakup peningkatan jenis dan 

ragam pangan, baik dalam bentuk komoditas (bahan pangan), pangan semi-olahan dan 

olahan, maupun bentuk pangan yang siap saji. Pendekatan penganekaragaman 

tersebut dalam program pembangunan nasional dikenal dengan istilah diversifikasi 

horisontal dan vertikal. Melalui pengembangan anekaragam budidaya pertanian 

(diversifikasi horisontal) akan dihasilkan beragam pangan pokok seperti singkong, 

ubi, jagung, garut, sukun, sagu, uwi, ganyong dan sebagainya. Sedangkan dengan 

pengembangan aneka produk pangan olahan akan dihasilkan produk seperti tepung 

instan, kue, cereal breakfast, biskuit, cake, dan sebagainya (diversifikasi vertikal).10 

Keanekaragaman konsumsi pangan tidak saja menguntungkan dari segi gizi, 

namun juga sangat esensial untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan 

pangan rumah tangga. Dengan konsumsi pangan yang beranekaragam, kekurangan zat 

gizi dalam suatu pangan dapat ditutupi oleh kelebihan zat gizi dalam pangan lain 

sehingga kelengkapan zat gizi yang diperlukan tubuh dapat lebih terjamin. Pada sisi 

lain, dengan adanya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang 

beranekaragam, ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu dapat dicegah.10  

B. Mie 

Mie adalah adonan tipis dan panjang yang telah digulung, dikeringkan, dan 

dimasak dalam air mendidih. Istilah ini juga merujuk kepada mi kering yang harus 



dimasak kembali dengan dicelupkan ke dalam air. Produk mie umumnya digunakan 

sebagai sumber energi karena kandungan karbohidrat yang relatif tinggi.11  

1. Jenis-jenis Mie 

a. Mie segar 

 Mie segar atau mie mentah merupakan mie yang tidak mengalami proses 

tambahan setelah pemotongan dengan kadar air 35%. Mie segar umumnya dibuat 

dari tepung terigu jenis keras untuk memudahkan penanganannya. Mie jenis ini 

biasanya digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan mie ayam.2 

b. Mie Basah 

Mie basah merupakan mie yang mengalami perebusan air mendidih setelah 

tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. Kadar airnya dapat mencapai 52 % 

sehingga daya simpannya relatif singkat (40 jam pada suhu kamar). Di Indonesia 

mie basah lebih dikenal dengan istilah mie kuning atau mie bakso.2 

c. Mie kering 

Mie kering adalah mie mentah yang dikeringkan dengan kadar air antara 8-

10 %. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar 

matahari atau menggunakan oven. Karena sifat kering inilah maka mie mempunyai 

daya simpan yang relatif panjang dan dalam penanganannya cukup mudah. Mie 

kering juga ditambahkan dengan tepung telur, sehingga di pasaran mie ini dikenal 

juga dengan istilah mie telur.2 

d. Mie Instan 

Mie instan cukup parktis dalam penyajian, cukup dengan menyeduh dengan 

air panas. 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 umumnya 

mencapai 5-8 % sehingga memiliki daya simpan yang relatif lama.2 

2. Bahan Pembuatan Mie 

 a. Tepung terigu 

 Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan mie Keistimewaan 

tepung terigu di antara serealia lainnya adalah kemampuannya membentuk gluten 

pada saat dibasahi dengan air. Sifat elastis gluten pada adonan mie menyebabkan 

mie yang dihasilkan tidak mudah putus pada proses pencetakan dan pemasakan. 

  Tepung terigu yang biasa digunakan adalah tepung terigu jenis 

medium sampai dengan jenis tepung terigu yang hard. Tepung terigu segitiga biru 

adalah jenis medium dengan kandungan proteinnya 9,5-11 %, dan tepung terigu 

cakra kembar adalah tepung terigu jenis hard dengan kandungan proteinnya 12-13 

%.12 

b. Telur Ayam 

  Penambahan telur dimaksudkan untuk meningkatkan mutu protein mie dan 

menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah terputus-putus serta untuk 

menambahkan nilai gizi dari mie. 

c. Air 

Air dapat melarutkan bahan-bahan dalam adonan atau dapat dikatakan sebagai 

penyebar bahan-bahan bukan tepung secara seragam. Air mengembangkan adonan 

karena sewaktu bertemu panas air berubah menjadi uap air yang menimbulkan 

tekanan dalam adonan. Air juga memberi kelembabab pada adonan sehingga rasa 

lezat akan timbul. 

d. Pewarna 



Fungsi pewarna adalah memberi warna khas pada mie. Pewarna yang biasa 

digunakan adalah pewarna kuning, seperti tartarzine yellow. Disamping itu dapat pula 

digunakan pewarna alami seperti kunyit. 

e. Garam 

Dalam pembuatan mie, penambahan garam bertujuan untuk penambahan rasa, 

mengikat air, mempertahankan daya simpan produk dan menghambat aktifitas 

mikroba patogen yang dapat merusak bahan makanan 

3. Tahap-Tahap Pembuatan Mie basah 

Pembuatan mie basah meliputi tahap-tahap pencampuran bahan, pengulenan 

adonan, pembentukan lembaran, pemotongan dan pencetakan, dan perebusan.2 

 

Tahap-tahap Pembuatan Mie Basah :   

1. Pencampuran Bahan  

Pencampuran bahan merupakan langkah awal dari pembuatan  mie 

basah. Proses pencampuran dilakukan dengan cara mencampurkan bahan 

yaitu tepung terigu, telur, dan garam, lalu diremas-remas sambil 

ditambahkan air sedikit demi sedikit. 

2. Pengulenan Adonan 

Setelah bahan-bahan tercampur uleni sampai terbentuk adonan yang 

kalis 

3. Pembentukan Lembaran 

Tipiskan adonan menggunakan ampia dengan ketebalan 1,5-2 mm. 

Lakukan beberapa kali hingga adonan terbentuk sempurna 

4. Pemotongan dan Pencetakan 



Potong adonan memanjang menggunakan ampia taburi tepung terigu 

agar tidak lengket 

5. Perebusan 

Proses perebusan merupakan proses pemasakan untaian mie. Rebus 

mie dengan air mendidih hingga mie terapung. Angkat dan tambahkan 

minyak agar tidak lengket 

4. Komposisi Nilai Gizi Mie 

 Komposisi zat gizi mie dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 
Komposisi Zat Gizi Mie Per 100 Gram Bahan 

 
Zat Gizi Mie basah Mie kering 

Energi (kal) 86,0 337,0 
Protein (g) 0,6 7,9 
Lemak (g) 3,3 11,8 

Karbohidrat (g) 14,0 50,0 
Kalsium (mg) 14,0 49,0 
Fosfor (mg) 13,0 47,0 
Besi (mg) 0,8 2,8 

Vitamin A (SI) 0 0 
Vitamin B1 (mg) 0 0,01 
Vitamin C (mg) 0 0 

Air (g) 80,0 28,6 
                    Sumber: DKBM 20044 

C. Ikan Teri 

Ikan Teri (Stolephorus spp) adalah ikan perairan pesisir. Pada umumnya ikan 

teri hidup bergerombol, terutama jenis yang berukuran kecil, yang terdiri dari ratusan 

hingga ribuan ekor. Ciri-ciri ikan teri adalah moncongnya tumpul dengan gigi yang 

kecil dan tajam pada kedua rahangnya. badan silindris, bagian perut membulat, kepala 

pendek, anal sirip dubur sedikit dibelakang dan warna tubuh pucat. Teri banyak 

ditangkap karena mempunyai arti penting sebagai bahan makanan yang dapat 

dimanfaatkan baik sebagai ikan segar maupun ikan kering.13 



Ikan teri dapat ditemukan di beberapa wilayah perairan seperti di Sulawesi 

Tenggara, Sumatera Barat, Selat Madura dan Perairan lainnya. Produksi ikan teri 

tahun 2010 di Indonesia yaitu sebesar 175.726 ton, jumlah itu mengalami kenaikan 

sebesar 0,42 % periode 2000-2010.6 

Nilai gizi ikan teri cukup tinggi terutama sebagai sumber protein dan mineral, 

sedangkan vitamin dan lemaknya rendah jika dibandingkan dengan ikan laut lainnya. 

Bagian yang dapat dimakan (BDD-nya) sangat tinggi, yaitu 100% menyebabkan 

kandungan protein ikan teri cukup tinggi dibandingkan dengan sumber protein 

lainnya.13  

Ikan segar cepat mengalami kerusakan atau pembusukan sehingga waktu 

penyimpanannya relatif singkat. Proses pembusukan pada ikan dapat disebabkan 

terutama oleh aktivitas enzim yang terdapat dalam tubuh ikan sendiri, aktifitas 

mikroorganisme, atau proses oksidasi pada lemak tubuh oleh oksigen dan udara. 

Biasanya, pada tubuh ikan yang telah mengalami pembusukan terjadi perubahan 

seperti: timbulnya bau busuk, daging menjadi kaku, sorot mata pudar, serta adanya 

lendir pada insang maupun tubuh bagian luar. 

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ikan segar tersebut dirasakan sangat 

menghambat usaha pemasaran hasil perikanan dan menimbulkan kerugian besar, 

terutama pada saat produksi ikan melimpah. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha 

untuk meningkatakan daya simpan dan daya awet ikan segar melalui proses 

pengolahan maupun pengawetan. 

Pengolahan dan pengawetan ikan bertujuan mempertahankan mutu dan 

kesegaran ikan selama mungkin dengan cara menghambat atau menghentikan sama 

sekali penyebab kemunduran mutu (pembusukan) maupun penyebab kerusakan ikan 



(misalnya aktifitas enzim, mikroorganisme atau oksidasi oksigen) agar ikan tetap baik 

sampai ke tangan konsumen.14 

Adapun tujuan utama proses pengawetan dan pengolahan ikan adalah: 

1. Mencegah proses pembusukan pada ikan, terutama pada saat produk 

melimpah. 

2. Meningkatkan jangkauan pemasaran ikan. 

3. Melaksanakan diversifikasi produk-produk perikanan. 

4. Meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, sehingga terangsang 

untuk melipat gandakan produksi. 

Hasil olah ikan pada umumnya sangat disukai masyarakat karena produk 

akhirnya memiliki perubahan sifat seperti aroma, rasa, warna dan tekstur.14 

D. Tepung Ikan Teri 

Bertambahnya kegiatan dan usaha di bidang perikanan maupun peternakan 

mengakibatkan jumlah tepung ikan yang dibutuhkan sebagai salah satu komponen 

makanan ikan maupun ternak lain meningkat. Sebagai sumber protein hewani, ikan 

harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 

untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.15 

Untuk menambahkan manfaat ikan yang berupa daya simpan dan nilai gizi 

yang lebih baik maka ikan dapat diolah dalam bentuk tepung. Tepung ikan adalah 

suatu produk yang dihasilkan dengan jalan mengeluarkan sebagian besar cairan dan 

sebagian atau seluruh lemak yang terkandung di dalam tubuh ikan. Indonesia 

mempunyai potensi besar dalam memproduksi tepung ikan karena mempunyai 

banyak sumber ikan murah. Tepung ikan mempunyai nilai gizi yang tinggi terutama 

kandungan proteinnya yang kaya akan asam amino essensial seperti lisin dan 



metionin. Disamping itu tepung juga kaya akan vitamin B, mineral, dan memiliki 

kandungan serat yang rendah.15 

Tepung ikan akan bermutu baik bila bahan mentah yang dipakai adalah ikan 

yang tidak berlemak. Jika bahan mentahnya adalah ikan yang berlemak tepung ikan 

yang dihasilkan biasanya banyak mengandung lemak. Hal ini merugikan karena 

oksidasi lemak menyebabkan tepung ikan mudah mengalami ketengikan.15 Dilihat 

dari DKBM, ikan teri termasuk ikan yang memiliki kadar lemak yang rendah, maka 

ikan teri dapat diolah menjadi tepung ikan. 

Komposisi kimia yang ada dalam tepung ikan teri tidak jauh berbeda dengan 

yang ada dalam ikan teri. Namun setelah mengalami pengolahan, komposisi kimia 

yang terdapat dalam tepung ikan teri berubah, terutama akibat terjadinya penurunan 

kadar minyak, kadar air, dan kerusakan (perubahan) senyawa kimia tertentu terutama 

dalam pemanasan15 

Tepung ikan teri merupakan tepung yang dibuat dari ikan teri yang dijemur 

sampai kering atau menggunakan oven kemudian dihaluskan.  

Kandungan gizi ikan teri dan tepung ikan teri dapat dilihat pada tabel beriku 

 

Tabel 2. 
Kandungan Zat Gizi Ikan Teri dan Tepung Ikan Teri dalam 100 gram 

 
Zat Gizi Jumlah 

Ikan Teri Tepung Ikan Teri 
Energi (kal) 77 347 
Protein (g) 16 48,8 
Lemak (g) 1 6,4 

Karbohidrat (g) 0 19,6 
Kalsium (mg) 500 4608 
Fosfor (mg) 500 1200 
Besi (mg) 1 18,6 
Vit A (SI) 150 200 

Vit B1 (mg) 0,05 1,12 
Vit C (mg) 0 0 

                      Sumber: DKBM 20044 



E. Subtitusi 

Subtitusi dilakukan dalam proses pengolahan makanan, dengan menentukan 

perbandingan atau komposisi yang tepat bahan baku yang digunakan sehingga 

memberikan kandungan zat gizi yang optimal.5  

Dasar dari penentuan komposisi dalam subtitusi antara lain: berapa jumlah zat 

gizi yang diinginkan (energi, protein, lemak), skor asam amino yang diinginkan, 

perbandingan asam lemak jenuh dan tak jenuh, jumlah kandungan zat mikro yang 

diinginkan, dan jumlah serat yang diinginkan. 

Subtitusi harus dilakukan dengan syarat sebagai  berikut :5 

1. Zat gizi yang ditambahkan tidak mengubah warna dan cita rasa bahan 

pangan. 

2. Zat gizi tersebut harus stabil selama penyimpanan. 

3. Zat gizi tersebut tidak menimbulkan interaksi negatif dengan zat gizi lain 

yang ada dalam bahan pangan tersebut. 

4. Jumlah yang ditambahkan harus sudah memperhitungkan kebutuhan 

individu untuk mencegah over dosis. 

F. Penilaian Organoleptik 

Penilaian organoleptik disebut juga penilaian dengan indra atau penilaian 

sensorik yang merupakan suatu cara penilaian yang primitif. Penilaian dengan indra 

banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi hasil pertanian dan makanan.17 

Dalam penelitian ini pengujian organoleptik yang dilakukan adalah uji 

hedonik yang biasanya disebut sebagai uji kesukaan, dalam pengujian ini panelis 

diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan terhadap produk 

baru yang dibuat.17 



Penilaian hedonik dilakukan dengan cara pemberian nilai oleh panelis yang 

berkisar antara nilai 1-4 yaitu: 

1 = Tidak suka 

2 = Agak suka 

3 = Suka 

4 = Sangat suka 

Untuk melakukan suatu penilaian organoleptik diperlukan panel. Untuk 

penilaian mutu atau analisa sifat-sifat sensorik suatu komoditi panel bertindak sebagai 

instrumen atau alat. Penilaian makanan secara panel adalah berdasarkan kesan 

subyektif dari para panelis dengan prosedur sensorik tertentu yang harus dituruti. 

1. Macam Panelis 

Penggunaan panelis pada penilaian organoleptik berbeda tergantung dari 

tujuan. Karena itu perlu dikenali tiap jenis panel. Beberapa macam panelis yang biasa 

digunakan pada penilaian organoleptik adalah : 

a. Panelis Perorangan 

Panelis perorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik 

yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat 

intensif.17 

b. Panelis terbatas 

Merupakan panelis terbatas yang terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai 

kepekaan tinggi pengetahuan dan pengalaman tentang cara penilaian organoleptik 

sehingga bias lebih bisa dihindari.17 

c. Panelis terlatih 



  Panelis terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan yang 

kurang tinggi dari panelis terbatas atau cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih 

perlu seleksi dan yang terpilih kemudian dilatih.17 

d. Panelis agak terlatih 

  Panelis agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya  dilatih untuk 

mengetahui sifat sensorik tertentu.17 

e. Panelis tidak terlatih 

  Panelis terlatih terdiri dari 15-25 orang yang dilakukan umumnya untuk 

menguji kesukaan (preference test) dan anggotanya tidak tetap.17 

f. Panelis konsumen 

  Panelis konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target 

pemasaran komoditi/produk.17 

2. Syarat panelis antara lain: 

Dalam penelitian ini panelis yang digunakan adalah panelis agak terlatih 

yaitu panelis dalam kategori ini mengetahui sifat-sifat sensorik dari contoh yang 

dinilai karena mendapat penjelasan atau sekedar pelatihan. 

Sekelompok mahasiswa atau staf peneliti yang dijadikan panelis secara 

musiman juga termasuk kategori panelis agak terlatih. Panelis agak telatih ini 

jumlahnya berkisar antara 15-25 orang. Makin kurang terlatih makin besar jumlah 

panelis yang diperlukan.16 

Adapun syarat-syarat panelis yaitu : 

a. Orang yang dijadikan panelis harus ada perhatian terhadap penilaian 

organoleptik. 

b. Orang yang mempunyai kemampuan mendeteksi, mengenal, 

membandingkan, membedakan, dan kemampuan hedonik. 



c. Bersedia dan mempunyai waktu. 

d. Panelis mempunyai kepekaan yang diperlukan seperti rasa, aroma, tekstur, 

dan warna. 

e. Panelis tidak merokok, tidak dalam suasana lapar dan terlalu kenyang untuk 

menghindari terjadinya bias dalam penilaian mutu organoleptik. 

3. Persiapan Pengujian Organoleptik 

a.    Persiapan Panelis 

Sebelum dilaksanankan pengujian, para panelis harus sudah diberi tahu 

dan diharapkan datang pada waktunya.16 

b.   Penyiapan Sarana dan Peralatan 

Peralatan untuk melaksanakan uji organoleptik perlu direncanakan 

dengan teliti. Jangan sampai ketika pengujian sedang berlangsung ada sarana 

atau perlengkapan yang kurang sehingga terpaksa pengujian terputus karenanya. 

Peralatan dan sarana yang penting dalam laboratorium penilaian organoleptik 

yaitu peralatan dan sarana untuk penyajian sampel, peralatan komunikasi antar 

penyaji dengan panelis. Peralatan penyajian sampel seperti piring, sendok, 

garpu, cangkir, gelas, nampan, dan lain-lain. Sarana dapur sangat diperlukan 

dalam laboratorium penilaian organoleptik. Peralatan untuk penyiapan sampel 

dapat berupa peralatan dapur misalnya panci, kompor, wajan, pisau, sendok, dan 

lain-lain.16 

c.    Penjelasan 

              Dalam tahap penjelasan ini panelis dikumpulkan lalu kepada mereka 

diberikan penjelasan dan informasi tentang pengujian organoleptik. Selain itu 

instruksi harus jelas dan singkat supaya mudah dipahami dan cepat ditangkap 



artinya, mereka sudah harus tahu dan siap melakukan tugas apa yang harus 

dikerjakan.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah eksperimen di bidang teknologi pangan yaitu 

dengan membuat suatu perlakuan cara pembuatan mie yang disubtitusi dengan tepung 

ikan teri dengan perbandingan tertentu kemudian dilihat pengaruhnya terhadap mutu 

organoleptik serta kadar proteinnya.  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan satu kontrol dan dua ulangan.  yaitu: 

A (Kontrol)  : Penambahan tepung ikan teri 0 gram 

B  : Penambahan tepung ikan teri 5 gram 

C  : Penambahan tepung ikan teri 10 gram 

D  : Penambahan tepung ikan teri 15 gram 

Tabel 3. 
Pemakaian Bahan Baku untuk Tiap Perlakuan 

 
Bahan Perlakuan 

A B C D 
Tepung ikan teri 0 gr 5 gr 10 gr 15 gr 
Tepung terigu 125 gr 120 gr 115 gr 110 gr 
Telur ayam ras 25 gr 25 gr 25 gr 25 gr 

Kunyit 10 gr 10 gr 10 gr 10 gr 
Garam ½ sdt ½ sdt ½ sdt ½ sdt 

Air 40 ml 40 ml 40 ml 40 ml 
 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2013 hingga Juli 2014 di dua 

tempat, yaitu subtitusi tepung ikan teri pada pembuatan mie dan uji organoleptik 

dilakukan di Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan 



Kemenkes Padang. Sedangkan untuk uji kadar protein dilakukan di Laboratorium 

Pertanian Universitas Andalas Padang . 

C. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan mie adalah tepung terigu 

protein sedang (segitiga biru) 125 gram, telur ayam ras 25 gram, air 40 ml, kunyit 10 

gram dan garam ½  sdt18. Bahan untuk pembuatan tepung ikan teri adalah ikan teri 

segar sebanyak 250 gram. Semua bahan dibeli di pasar Bandar Buat, Kota Padang.  

Bahan yang akan digunakan untuk uji organoleptik yaitu sampel perlakuan, 

sampel kontrol dan air mineral. Sedangkan bahan yang akan digunakan untuk uji 

kadar protein sampel perlakuan terbaik dengan berat 1 gram, selenium 1 gram, HCL 

0,02 N 10 ml, H2SO4 2,0 ml, H2O 5 ml, Larutan NaOH-Thio Sulfat 40 % sebanyak 

10 ml, Asam borat 4 %  5 ml, 3 tetes indikator campuran (metylen res), dan BCG 3 

tetes 

2. Alat 

a. Alat Pembuatan Tepung Ikan Teri 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan tepung ikan teri antara 

lain: Oven listrik yang digunakan untuk proses pengeringan ikan teri, tampah untuk 

meletakkan ikan teri kering, blender, ayakan ukuran 60 mesh19, digunakan untuk 

menyaring ikan teri yang telah diblender hingga didapatkan tepung yang halus, 

sendok makan, dan timbangan rumah tangga yang digunakan untuk menimbang ikan 

teri segar, dan tepung ikan teri yang dihasilkan. 

b. Alat Pembuatan Mie 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan mie antara lain: Baskom 

plastik, ampia yang digunakan untuk pembentukan lembaran, pemotongan, dan 



pencetakan mie, pisau yang tidak berkarat, panci untuk tempat perebusan mie, dan 

sendok makan yang terbuat dari besi. 

 c.     Alat Uji Organoleptik 

Peralatan yang digunakan dalam uji organoleptik antara lain:  Sendok 

makan dan garpu, gelas minum, piring dan formulir uji organoleptik. 

d. Alat Uji Kadar Protein20 

Peralatan yang digunakan untuk uji kadar protein antara lain: labu kjeldhal, 

gelas kimia, gelas ukur, pipet ukur, tabung reaksi, buret, destruktor, distillation 

apparatus, timbangan, batang pengaduk, pipet hisap, erlemeyer, kertas lakmus, dan 

oven 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan beberapa tahap. Dimulai dari tahapan pencampuran 

bahan utama dengan tepung ikan teri, pembuatan adonan mie, uji organoleptik, hingga 

uji kadar protein terhadap hasil mie terbaik. Diagram alir penelitian ini dapat dilihat 

pada bagan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Diagram Alir Penelitian 

a. Tahap Pembuatan Tepung Ikan Teri 

Ikan teri basah dibersihkan dengan membuang kepala dan isi perut. Setelah 

itu ikan teri dicuci dan diberi bumbu berupa bawang merah, bawang putih dan 

kunyit halus. Lalu ikan teri dioven sampai kering. Pada proses pengeringan ini ikan 

teri dibolak-balik setiap selang waktu 30 menit dengan suhu 150oC selama 2 jam. 

Setelah kering yang ditandai dengan tekstur ikan teri yang mulai mengeras dan 

Tepung terigu 
(Segitiga Biru) 125 gr 

Tp. Teri 0 gr Tp. Teri 5 gr Tp. Teri 10 gr Tp. Teri 15 gr 

Dicampur Rata Telur        25 gr 
Kunyit       10 gr 
Garam        5 gr 

Campur air 40 ml Uleni adonan hingga kalis 

Tipiskan dan giling dengan ampia ketebalan 2 mm 

Rebus Mie selama 2 menit 
sambil diaduk pelan Minyak 5 

ml 

Angkat dan tiriskan 

3 jenis mie basah 

Uji 
Organoleptik Mie basah terbaik 

Uji kadar 
protein 



berat yang berkurang dari berat awal, hancurkan ikan teri tersebut dengan blender 

dan diayak sehingga menghasilkan tepung. (Bagan 2 alir pembuatan tepung ikan 

teri dapat dilihat pada lampiran B). 

b. Tahap Pembuatan Mie Kontrol18 

Campurkan tepung terigu sebanyak 125 gram dengan telur sebanyak 25 

gram, kunyit 10 gram, dan garam ½ sdt, aduk rata. Tambahkan air sebanyak 40 ml 

sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga kalis lalu tipiskan berulang-ulang 

menggunakan ampia dengan ketebalan 1,5- 2 mm dan potong-potong setiap 

lembaran yang keluar ditaburi dengan terigu agar tidak lengket. Potong kembali 

dengan ampia. Saat penyajian, didihkan air dalam panci dan masukkan 5 gr 

minyak, kemudian rebus mie sekitar 2 menit sambil diaduk pelan. Angkat dan 

tiriskan sambil ditambahkan sedikit minyak agar tidak lengket. (Bagan 3 alir 

pembuatan mie kontrol dapat dilihat pada lampiran C). 

2 Penelitian Pendahuluan 

Uji pendahuluan dilakukan dengan membuat mie yang disubtitusi dengan 

tepung ikan teri. Campurkan tepung terigu dengan tepung ikan teri menggunakan 

perbandingan 125 : 0 gram, 120 : 5 gram, 115 : 10 gram serta 110 : 15 gram. Dari 3 

perlakuan tersebut didapatkan hasil organoleptik yang terbaik yaitu mie dengan 

subtitusi ikan teri sebesar 5  gram. 

3. Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini merupakan penelitian utama yang dilakukan yaitu dengan 

melanjutkan 3 perlakuan pada penelitian pendahuluan yaitu penambahan tepung 

ikan teri 5 gram,  10 gram, dan 15 gram menggunakan perbandingan 125 : 0 gram, 

120 : 5 gram, 115 : 10 gram, dan 110 : 15 gram. Selanjutnya dilakukan uji 

organoleptik dan uji kadar protein 



E. Pengamatan  

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan 

secara subjektif dan secara objektif, pengamatan secara subjektif dengan uji 

organoleptik, sedangkan pengamatan objektif dilakukan dengan uji kadar protein 

1. Pengamatan Subyektif 

Pengamatan ini dilakukan dengan uji organoleptik yaitu menggunakan uji 

hedonik (uji kesukaan) mengenai rasa, aroma, warna, dan tekstur mie yang dihasilkan 

dengan subtitusi tepung ikan teri.  

 

Skala hedonik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 
Skala Hedonik dan Skala Numerik 

 
Skala Hedonik Skala Numerik 
Sangat suka 4 

Suka 3 
Agak suka 2 
Tidak suka 1 

 

Panelis yang dipakai dalam uji hedonik adalah panelis yang agak terlatih yaitu 

mahasiswa Jurusan Gizi tingkat II yang telah mendapatkan kuliah Ilmu Teknologi 

Pangan (ITP) yang berjumlah 25 orang.  

Adapun syarat-syarat panelis yaitu : 

a. Orang yang dijadikan panelis harus ada perhatian terhadap 

 penilaian organoleptik. 

b. Orang yang mempunyai kemampuan mendeteksi, mengenal, 

 membandingkan, membedakan, dan kemampuan hedonik. 

c. Bersedia dan mempunyai waktu. 

d. Panelis mempunyai kepekaan yang diperlukan seperti rasa, 



     aroma, tekstur, dan warna. 

e. Panelis tidak merokok, tidak dalam suasana lapar dan terlalu 

 kenyang untuk menghindari terjadinya bias dalam penilaian 

     mutu organoleptik. 

          Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu diberikan pengarahan, tata tertib 

prosedur pengujian, dan contoh formulir organoleptik yang terlampir. 

 

2. Pengamatan Obyektif 

Uji Kadar Protein 20 

Pengamatan obyektif yang dilakukan terhadap analisa kadar protein mie ikan 

teri dengan menggunakan metode kjeldahl dengan prosedur sebagai berikut 20 

a. Prinsip: bahan didestruksi dengan H2SO4 pekat, nitrogen yang dilepaskan 

terikat dalam (NH4�2SO4. Amonium Sulfat dalam proses destilasi akan 

melepaskan NH3 yang akan ditampung dan diikat oleh larutan asam borat 

menjadi ammonium borat. Ammonium borat dititrasi dengan standar asam. 

b. Sterilisasi labu kjeldahl menggunakan  H2O 

c. Timbang 1 gram sampel ditambah I gram selenium, masukkan ke dalam labu 

kjeldahl (selenium digunakan untuk mempercepat proses destruksi). 

d. Tambahkan H2SO4 pekat sebanyak 10 ml ke dalam labu kjeldahl kemudian 

destruksi selama  1 jam (destruksi sampai tidak terdapat partikel karbon 

(jernih)). 

e. Encerkan campuran hasil destruksi dengan 2 ml H2O dinginkan.  

f. Isi erlenmeyer 125 ml dengan 5 ml asam borat 4% + 3 tetes indicator 

campuran (metylen red) + BCG 3 tetes. Rendam ujung alat destilasi ke dalam 

larutan asam borat + BCG 3 tetes. 



g. Masukkan 10 ml larutan NaOH-Thio Sulfat 40% ke dalam destilator, tutup 

dan panaskan alat pemanas destilator kemudian destilasi selama 6-30 menit. 

Perhatian: Pada saat destilasi air dalam pendingin balik harus   mengalir 

h. Destilasi destroat sampai didapat destilat lebih kurang 40 ml atau pH<7. 

i. Titrasi destilat dengan HCL 0,02 N sampai warna biru hilang dan terbentuk 

warna pink. 

j. Buat juga untuk blanko. 

k. ml HCL yang tepakai dimasukkan ke dalam rumus hitung kadar protein. 

Perhitungan : Kadar N (%) = 

(ml HCL titrasi bahan – ml titrasi blanko) x N HCL x 14,007 x 100 = 

…………. mg sampel 

Kadar protein = Kadar N x f 

f adalah faktor konversi N menjadi protein. Nilainya bervariasi tergantung 

jenis bahan makanannya.  

F. Cara Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengujian organoleptik akan diolah secara 

statistik dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5 %. Bila 

terlihat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan New Multiple Range 

Test pada taraf 5 % yang bertujuan untuk melihat perlakuan mana yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
HASIL PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Uji Organoleptik 

Hasil dari penelitian terhadap uji organoleptik mie basah yang ditambahkan 

dengan tepung ikan teri pada warna, aroma, tekstur, dan rasa didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Warna 

Hasil untuk penilaian rata-rata terhadap warna mie basah dengan subtitusi 

tepung ikan teri dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel 5 berikut ini: 

    Tabel 5. 
    Nilai Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Warna Mie Basah 

 
Perlakuan Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan 
A          (125 : 0 gr) 3.46 a Suka 
B          (120 : 5 gr) 2.7   b Suka 
C          (115 :  10 gr) 2.44 c Agak suka 
D          (110 : 15 gr) 2.04 d Agak suka 

             Ket : Nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama, berbeda nyata 
                            menurut uji DNMRT pada taraf  5% 
 

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui nilai rata-rata warna mie basah yang 

dihasilkan berkisar antara 2.04-3.46, dimana nilai tersebut berada pada tingkat suka 

hingga agak suka. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan A (kontrol) dan 

nilai rata-rata terendah terdapat pada perlakuan D. Untuk nilai rata-rata tertinggi 

dengan subtitusi tepung ikan teri adalah perlakuan B dengan subtitusi tepung ikan teri 

5 gr.    Dari uji statistik dengan analisa sidik ragam (ANOVA) pada 

taraf 5% diperoleh nilai F-hitung > dari pada F-tabel, hal ini berarti terdapat 

perbedaan nyata diantara pengaruh perlakuan tersebut.     

Setelah dilakukan uji DNMRT yang berfungsi untuk menentukan pasangan 

perlakuan mana yang berbeda nyata. Maka hasil yang didapatkan dari pasangan 

perlakuan tersebut yaitu perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan B 



berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan D, 

perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan C, perlakuan A berbeda nyata dengan 

perlakuan C, perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan B. 

2. Aroma 

Hasil untuk penilaian rata-rata terhadap aroma mie basah dengan subtitusi 

tepung ikan teri dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel 6 berikut ini:  

Tabel 6. 
    Nilai Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Aroma Mie Basah 

 
Perlakuan Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan 
A          (125 : 0 gr) 3.04 b Suka 
B          (120 : 5 gr) 2.86 b Suka 
C          (115 :  10 gr) 2.56 a Suka 
D          (110 : 15 gr) 2     c Agak suka 

             Ket : Nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama, berbeda nyata 
                            menurut uji DNMRT pada taraf  5% 
 

 
Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui nilai rata-rata aroma mie basah yang 

dihasilkan berkisar antara 2-3.04, dimana nilai tersebut berada pada tingkat suka 

hingga agak suka. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan A (kontrol) dan 

nilai rata-rata terendah terdapat pada perlakuan D. Untuk nilai rata-rata tertinggi 

dengan subtitusi tepung ikan teri adalah perlakuan B dengan subtitusi tepung ikan teri 

5 gr.      

Dari uji statistik dengan analisa sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% 

diperoleh nilai F-hitung > dari pada F-tabel, hal ini berarti terdapat perbedaan nyata 

diantara pengaruh perlakuan tersebut.    Setelah dilakukan uji 

DNMRT yang berfungsi untuk menentukan pasangan perlakuan mana yang berbeda 

nyata. Maka hasil yang didapatkan dari pasangan perlakuan tersebut yaitu perlakuan 

C berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan D, 



perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan B berbeda nyata dengan 

perlakuan C, perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan C, perlakuan A tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan B. 

3. Rasa 

Hasil untuk penilaian rata-rata terhadap rasa mie basah dengan subtitusi 

tepung ikan teri dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. 
    Nilai Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Rasa Mie Basah 

 
Perlakuan Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan 
A          (125 : 0 gr) 2.78 a Suka 
B          (120 : 5 gr) 2.98 a Suka 
C          (115 :  10 gr) 2.46 b Suka 
D          (110 : 15 gr) 2.04 c Agak suka 

             Ket : Nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama, berbeda nyata 
                            menurut uji DNMRT pada taraf  5% 
 
 

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui nilai rata-rata rasa mie basah yang 

dihasilkan berkisar antara 2.04-2.98 dimana nilai tersebut berada pada tingkat suka 

hingga agak suka. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan B dan nilai rata-

rata terendah terdapat pada perlakuan D. Untuk nilai rata-rata tertinggi dengan 

subtitusi tepung ikan teri adalah perlakuan B dengan subtitusi tepung ikan teri 5 gr. 

     Dari uji statistik dengan analisa sidik ragam 

(ANOVA) pada taraf 5% diperoleh nilai F-hitung > dari pada F-tabel, hal ini berarti 

terdapat perbedaan nyata diantara pengaruh perlakuan tersebut.   

 Setelah dilakukan uji DNMRT yang berfungsi untuk menentukan pasangan 

perlakuan mana yang berbeda nyata. Maka hasil yang didapatkan dari pasangan 

perlakuan tersebut yaitu perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan A 

berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan D, 



perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan C, perlakuan B berbeda nyata dengan 

perlakuan C, perlakuan B tidak berbeda nyata dengan perlakuan A. 

4. Tekstur 

Hasil untuk penilaian rata-rata terhadap tekstur mie basah dari 4 perlakuan 

dengan subtitusi tepung ikan teri dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel 8 

berikut ini: 

Tabel 8. 
    Nilai Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Tekstur Mie Basah 

 
Perlakuan Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan 
A          (125 : 0 gr) 3.1 a Suka 
B          (120 : 5 gr) 2.92 a Suka 
C          (115 :  10 gr) 2.6 b Suka 
D          (110 : 15 gr) 2.16 c Agak suka 

             Ket : Nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama, berbeda nyata 
                            menurut uji DNMRT pada taraf  5% 
 
        

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui nilai rata-rata tekstur mie basah yang 

dihasilkan berkisar antara 2.16-3.1 dimana nilai tersebut berada pada tingkat suka 

hingga agak suka. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan A (kontrol) dan 

nilai rata-rata terendah terdapat pada perlakuan D. Untuk nilai rata-rata tertinggi 

dengan subtitusi tepung ikan teri adalah perlakuan B subtitusi tepung ikan teri 5 gr. 

    Dari uji statistik dengan analisa sidik ragam (ANOVA) 

pada taraf 5% diperoleh nilai F-hitung > dari pada F-tabel, hal ini berarti terdapat 

perbedaan nyata diantara pengaruh perlakuan tersebut.   Setelah 

dilakukan uji DNMRT yang berfungsi untuk menentukan pasangan perlakuan mana 

yang berbeda nyata. Maka hasil yang didapatkan dari pasangan perlakuan tersebut 

yaitu perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan B berbeda nyata 

dengan perlakuan D, perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan D, perlakuan B 



berbeda nyata dengan perlakuan C, perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan C, 

perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B. 

5. Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan uji organoleptik mie basah yang disubtitusikan dengan tepung 

ikan teri didapatkan rata-rata kesukaan panelis dapat dilihat pada tabel 9 : 

Tabel 9. 
Nilai Rata-Rata Penerimaan Panelis Terhadap Mutu Organoleptik Mie Basah dengan 

Subtitusi Tepung Ikan Teri 
 

Perlakuan Warna Aroma Rasa Tekstur Rata-
Rata 

  A       (125 : 0 gram) 3.46  3.04  2.78  3.1  3.09 
B       (120 : 5 gram) 2.7    2.86  2.98  2.92  2.86 

 C       (115 : 10 gram) 2.44  2.56  2.46  2.6  2.51 
  D        (110 : 10 gram) 2.04  2     2.04  2.16  2.06 

 

Berdasarkan tabel 9 diketahui dari uji organoleptik terhadap mie basah yang 

disubtitusikan dengan tepung ikan teri didapatkan perlakuan terbaik dari rata-rata 

warna, aroma, rasa, dan tekstur dari setiap perlakuan umumnya berada pada tingkat 

suka dan agak suka yang berkisar antara 2.06 – 3.09. Perlakuan terbaik pada mie 

basah subtitusi tepung ikan teri adalah perlakuan B dengan nilai rata-rata yaitu 2.86 

yang disubtitusikan dengan tepung ikan teri sebanyak 5 gram.   

  Dari hasil analisa sidik ragam yang didapatkan maka perlakuan dari 

hasil subtitusi tepung ikan teri berpengaruh terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur 

mie basah dapat dilihat pada grafik 1 : 

 

 

 



Grafik 1. 
Nilai Rata-Rata dari Warna, Aroma, Rasa dan Tekstur pada Subtitusi Tepung Ikan 

Teri terhadap Mie basah Berdasarkan Uji Organoleptik 
 

 

Keterangan: 

A : Tanpa subtitusi tepung 

B : Subtitusi tepung 5 gr 

C : Subtitusi tepung 10 gr 

D : Subtitusi tepung 15 gr 

Rata-rata daya terima panelis terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur pada 

mie basah yang diberikan umumnya disukai panelis dari setiap perlakuan. Pada 

penilaian untuk mie yang disubtitusikan dengan tepung ikan teri terhadap warna, 

aroma, rasa, dan tekstur yang tertinggi didapatkan pada perlakuan B dengan subtitusi 

tepung ikan teri sebesar 5 gram 

 

6. Kadar Protein 

Pada penelitian ini dilakukan uji protein dengan tujuan untuk melihat 

pengaruh subtitusi tepung ikan teri terhadap kadar protein mie basah. Uji protein 

dilakukan pada perlakuan terbaik yaitu perlakuan B dengan subtitusi 5 gram. 
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B. Pembahasan 

Penilaian mutu makanan dilakukan pada produk akhir yang akan dikonsumsi. 

Penilaian tersebut merupakan kumpulan ciri khas pada makanan yang menunjukkan 

bagaimana keadaan makanan tersebut. Mutu makanan yang disajikan dapat dinilai 

melalui penampilan, rasa dan sanitasi makanan serta peralatannya. Makanan yang 

bermutu dapat memberikan kepuasan dan rasa aman pada konsumen apabila makanan 

tersebut dikonsumsi3. 

1. Warna 

  Warna merupakan penampilan atau penampakan makanan secara keseluruhan 

yang dinilai secara deskriptif. Warna makanan memegang peranan utama dalam 

penampilan makanan. Selain faktor yang ikut menentukan mutu, warna juga dapat 

digunakan sebagai indikator kesegaran dan kematangan. Daya tarik suatu makanan 

sangat dipengaruhi oleh penampilan fisik dan warna dari makanan tersebut dan 

merupakan salah satu faktor untuk menggugah selera seseorang dalam memilih 

makanan21. 

  Hasil penilaian uji organoleptik terhadap warna mie basah diperoleh nilai rata-

rata tingkat kesukaan panelis berkisar antara 2.04 sampai 3.46, dimana nilai tersebut 

berada pada tingkat agak suka sampai suka. 

 Dari hasil analisa sidik ragamnya subtitusi tepung ikan teri dalam pembuatan 

mie menimbulkan perbedaan dalam penerimaan terhadap warna mie. Pada perlakuan 

B, mie yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari warna pada kontrol yaitu kuning 

terang. Sedangkan pada perlakuan C dan D didapatkan mie dengan warna kuning 

sedikit kehijauan. Dari nilai rata-rata penerimaan panelis terhadap warna mie dengan 

subtitusi tepung ikan teri yang tertinggi adalah perlakuan B yaitu dengan subtitusi 

tepung ikan teri sebanyak 5 gram. 



  Tepung ikan teri terbuat dari ikan teri yang dioven selama kurang lebih 2 jam 

menghasilkan warna kuning kehijauan yang apabila dicampurkan ke dalam adonan 

mie membuat mie tersebut mengikuti warna dari tepung ikan. Warna kuning 

kehijauan yang terbentuk pada tepung ikan teri merupakan perpaduan dari warna ikan 

teri yang coklat keabu-abuan dengan warna kuning pada kunyit. 

 Penurunan nilai warna terjadi karena warna kehijauan dari tepung yang 

mempengaruhi warna pada produk mie. Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haryati, dkk (2006) mengenai penambahan tepung ikan kembung pada 

pembuatan mie instant. Dimana semakin banyak tepung ikan kembung yang 

dimasukkan ke dalam adonan mie maka warna mie yang dihasilkan menjadi semakin 

buram karena warna dari tepung ikan kembung semakin dominan23. 

2. Aroma 

  Aroma adalah bau yang dikeluarkan oleh makanan. Aroma memiliki daya 

tarik tersendiri dalam menetukan lezat atau tidaknya suatu makanan yang akan 

dikonsumsi. Aroma mampu merangsang indra penciuman sehingga dapat 

membangkitkan selera makan21.    Hasil penilaian uji 

organoleptik terhadap aroma mie ikan teri diperoleh nilai rata-rata tingkat kesukaan 

panelis berkisar antara 2 sampai 3.04, dimana nilai tersebut berada pada tingkat agak 

suka sampai suka. Dari hasil analisa sidik ragamnya subtitusi tepung ikan teri 

dalam pembuatan mie menimbulkan perbedaan yang nyata dalam penerimaan 

terhadap aroma mie. Pada kontrol  mie yang dihasilkan memiliki aroma yang tidak 

jauh berbeda dari aroma mie pada perlakuan B. Sedangkan pada perlakuan C dan D 

didapatkan aroma mie yang bercampur dengan aroma ikan teri sehingga semakin 

banyak jumlah tepung ikan teri yang disubtitusikan maka nilai rata-rata kesukaan 

panelis menjadi semakin kecil.  



 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmoro (2009), yaitu 

penambahan tepung ikan teri pada pembuatan biskuit. Dimana semakin banyak 

tepung ikan teri yang dimasukkan ke dalam adonan biskuit maka semakin kecil nilai 

rata-rata kesukaan panelis terhadap aroma biskuit9. 

  Kandungan protein dan asam lemak tidak jenuh ganda berantai panjang yang 

terdapat pada ikan mudah mengalami oksidasi dan hidrolisis selama proses 

pengolahan. Hal ini yang kemudian menimbulkan bau tidak sedap yang berasal dari 

ammonia dan bau amis pada tepung ikan yang dihasilkan22. 

3. Rasa 

Rasa merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam 

menentukan keputusan akhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu 

makanan. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain21.  

Hasil penilaian uji organoleptik terhadap rasa mie ikan teri diperoleh nilai rata-rata 

tingkat kesukaan panelis berkisar antara 2.04 sampai 2.98, dimana nilai tersebut 

berada pada tingkat agak suka sampai suka.  Dari hasil analisa sidik ragamnya 

subtitusi tepung ikan teri dalam pembuatan mie menimbulkan perbedaan dalam 

penerimaan terhadap rasa mie. Dari nilai rata-rata penerimaan panelis terhadap aroma 

mie dengan subtitusi tepung ikan teri yang tertinggi adalah perlakuan B yaitu dengan 

subtitusi tepung ikan teri sebanyak 5 gram. Semakin banyak tepung ikan teri yang 

ditambahkan maka rasa ikan teri semakin kuat, namun masih berada dalam taraf 

disukai.     

Pada penelitian yang dilakukan Asmoro (2009), penambahan tepung ikan teri 

pada pembuatan biskuit menyebabkan terjadinya penurunan rasa, pada pemberian 



tepung ikan teri yang paling tinggi dikarenakan pada rasa biskuit tercampur dengan 

rasa dari tepung ikan teri.  

4. Tekstur 

Tekstur dapat mempengaruhi cita rasa suatu makanan. Perubahan tekstur 

makanan dapat mengubah rasa dan aroma dari makanan tersebut, karena dapat 

mempengaruhi kecepatan timbulnya rangsangan terhadap sel reseptor alfaktori air 

liur21. 

  Hasil penilaian uji organoleptik terhadap tekstur mie ikan teri dari empat 

perlakuan diperoleh nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis berkisar antara 2.16 

sampai 3.1, dimana nilai tersebut berada pada tingkat agak suka sampai suka. 

Dari nilai rata-rata penerimaan panelis terhadap tekstur mie dengan subtitusi 

tepung ikan teri yang tertinggi adalah perlakuan B yaitu dengan subtitusi tepung ikan 

teri sebanyak 5 gram. 

Hasil analisa sidik ragamnya subtitusi tepung ikan teri dalam pembuatan mie 

menimbulkan perbedaan dalam penerimaan terhadap tekstur mie. Pada control dan 

perlakuan dan B, mie yang dihasilkan lebih kenyal dan tidak mudah putus 

dibandingkan dengan perlakuan C dan D yang menghasilkan mie dengan tekstur yang 

lebih lunak. Sehingga semakin banyak tepung ikan teri yang disubtitusikan maka 

elastisitas mie tersebut akan semakin menurun.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Haryati, dkk (2006) mengenai subtitusi 

tepung ikan kembung dalam pembuatan mie instant. Dimana semakin banyak 

penambahan tepung ikan, mie yang dihasilkan jadi semakin mudah putus23. 

5. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik adalah salah satu perlakuan dari beberapa perlakuan yang 

memiliki rata-rata tertinggi terhadapa warna, aroma, rasa, dan tekstur. Rata-rata 



penerimaan terhadap mie basah subtitusi tepung ikan teri yang merupakan hasil 

terbaik adalah perlakuan B dengan subtitusi 5 gram karena memiliki rata-rata tertinggi 

yaitu 2.86. Hal ini disebabkan karena perpaduan antara tepung terigu dan tepung ikan 

teri 5 gram menghasilkan mie basah yang lebih menarik dan enak.  

6. Kadar Protein 

Protein merupakan merupakan suatu senyawa makromolekul yang terdiri atas 

sejumlah asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Selama  proses 

pengolahan ikan menjadi tepung ikan akan terjadi proses hidrolisa protein menjadi 

asam-asam amino dan terurai lebih lanjut menjadi komponen yang berperan dalam 

pembentukan citarasa produk.   Protein merupakan zat makanan yang 

amat penting bagi tubuh, karena disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam 

tubuh, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur21.   

  Kadar protein ikan teri dalam 100 gram ikan teri adalah 16 gram. Pada 

penelitian ini perlakuan terbaik yaitu perlakuan B dengan penambahan tepung ikan 

teri sebesar 5 gram didapatkan kadar protein pada mie yaitu 22.52%, atau sebesar 28,1 

gram. Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang 

dikandungnya. Protein yang bermutu tinggi adalah protein yang mengandung semua 

jenis asam amino essensial dalam proporsi yang sesuai untuk keperluan pertumbuhan, 

sedangkan protein bermutu rendah adalah protein yang tidak mengandung atau 

mengandung dalam jumlah kurang satu lebih asam amino essensial1. 

 

 

 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A.  Kesimpulan 

1. Rata-rata kesukaan panelis terhadap warna mie basah dengan penambahan tepung 

ikan  teri berada pada tingkat agak suka hingga suka. 

2. Rata-rata kesukaan panelis terhadap aroma mie basah dengan penambahan tepung 

ikan teri berada pada tingkat agak suka hingga suka. 

3. Rata-rata kesukaan panelis terhadap rasa mie basah dengan penambahan tepung ikan 

teri berada pada tingkat agak suka hingga suka. 

4. Rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur mie basah dengan penambahan tepung 

ikan teri berada pada tingkat agak suka hingga suka. 

5. Hasil terbaik pada pembuatan mie basah perlakuan B dengan subtitusi 5 gram. 

6. Kadar protein dari perlakuan terbaik sebesar 22.52% atau sebesar 28.1 gram. 

B.  Saran 

1. Disarankan dalam pembuatan mie basah yang disubtitusi dengan tepung ikan teri 

memakai perbandingan 5 gram. 

2. Pada penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji tentang cara menghilangkan bau  

amis ikan dan melihat pengaruh terhadap daya tahan/ daya simpan mie sehingga mie 

basah yang dihasilkan dapat lebih menarik dan disukai. 
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LAMPIRAN A: SKEMA PEMBUATAN TEPUNG IKAN. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Afrianto dan Liliviawati tahun 2011 

 

 

 

 

 

Bersihkan dan cuci 

Keringkan (jemur)/ oven � 2 jam 

Haluskan (blender) dan ayak 
(saringan tepung 60 mesh) 

Timbang tepung ikan yang 
dihasilkan 

Ikan Segar 

Tepung 
Ikan 



LAMPIRAN B: SKEMA PEMBUATAN TEPUNG IKAN TERI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi dari Afrianto dan Liliviawati tahun 2011 

 

 

Ikan Teri 
Segar 

Pemisahan bagian 
daging ikan  dari 

bagian tubuh lainnya 

Pencucian dengan air, lalu 
tiriskan 

Pengeringan dengan oven 
pada suhu 1500C selama 

2 jam 

Penggilingan daging 
dengan blender 

Pengayakan dengan 
ayakan 60 mesh 

Kepala dan Isi 
Perut 

Tepung Ikan 
Teri 

Dibumbui dengan bawang merah, 
bawang putih, dan kunyit halus 



LAMPIRAN C: SKEMA PEMBUATAN MIE KONTROL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi dari Soewitomo Sisca tahun 2011 

 

 

 

 

Terigu  

Tambahkan telur ayam 25 gr, kunyit 
10 gr, dan garam 5 gram, aduk rata 

Tambahkan air 40 ml sedikit demi 
sedikit sambil diuleni sampai kalis 

Tipiskan, potong dengan ampia, 
taburi terigu agar tidak lengket 

Didihkan air, masukkan 5 gr 
minyak, rebus mie sekitar 2 menit 

sambil diaduk pelan 

Angkat dan tiriskan 
tambah sedikit minyak 

agar tidak lengket 

Mie Basah 



LAMPIRAN D: Formulir Uji Organoleptik (Uji Hedonik)  

FORMULIR  UJI ORGANOLEPTIK (UJI HEDONIK)  

 
Tanggal Pengujian  : No. Panelis : 

Jenis Sampel            :  Mie                                     Nama :_____________________ 

 

Prosedur 
Pengujian       

a. Disediakan 4 sampel yang telah diletakkan pada sebuah piring. Setiap 

sampel diberi kode 

b. Panelis mencicipi sampel, sebelum dan sesudah mencicipi sampel 

panelis diminta untuk minum air yang telah disediakan 

c. Panelis mengisi formulir uji organoleptik yang telah disediakan terhadap 

mutu organoleptik (rasa, warna, aroma dan tekstur) dalam bentuk angka.  

Nilai tingkat kesukaan antara lain: 

Sangat Suka : 4 

Suka  : 3 

Agak  Suka  : 2 

Tidak Suka  : 1 

No Kode Sampel Uji Organoleptik 
Rasa Warna Tekstur Aroma 

1 207     
2 193     
3 404     
4 653     

 

Komentar : 

  

   

 

 
 



LAMPIRAN E: Dokumentasi Penelitian 
 

Tepung Ikan Teri 

 

                                   A                                                                            B 

                                  

  

                                     C                                                                            D 

                                

 

 



 

                                      A                                                                             B 

                                               

 

 

                                   C                                                                           D 

                               

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN F: Hasil Uji Sidik Ragam 

HASIL UJI ORGANOLEPTIK MIE IKAN TERI 

1. Warna 

Panelis Perlakuan Total 
A B C D Yi � ��� (Yi��    

 
1 4 3 3 3 13 43 169 
2 3 3.5 2.5 2.5 11.5 33.75 132.25 
3 3.5 3 2.5 2.5 11.5 33.75 132.25 
4 4 3 3 1.5 11.5 36.25 132.25 
5 3.5 2.5 1.5 1.5 9 23 81 
6 2.5 3 2.5 1.5 9.5 23.75 90.25 
7 2.5 2 2 1.5 8 16.5 64 
8 4 3 2.5 2.5 12 37.5 144 
9 3 2 2.5 2 9.5 23.25 90.25 
10 3.5 2 2 1.5 9 22.5 81 
11 3.5 2.5 2 1.5 9.5 24.75 90.25 
12 3.5 2 2.5 2.5 10.5 28.75 110.25 
13 4 3.5 2.5 1.5 11.5 36.75 132.25 
14 3.5 3 2.5 2.5 11.5 33.75 132.25 
15 3.5 1.5 3 2 10 27.5 100 
16 3 2 2.5 1.5 9 21.5 81 
17 3.5 3 2 2.5 11 31.5 121 
18 3.5 2.5 2.5 2 10.5 28.75 110.25 
19 4 2.5 2.5 2.5 11.5 34.75 132.25 
20 4 3 2 1.5 10.5 31.25 110.25 
21 3 2.5 2 1.5 9 21.5 81 
22 4 4 3 3 14 50 196 
23 3.5 2.5 2.5 1.5 10 27 100 
24 2.5 3 2.5 2 10 25.5 100 
25 4 3 3 3 13 43 169 
Yi 86.5 67.5 61 51 266 759.5 2882 

� ��� 305.25 190.25 152.5 111.5 2882  24600.22 357095.72 

(Yi�� 7482.25 4556.25 3721 2601 70756 576840.25 8305924 

�� 3.46 2.7 2.44 2.04 10.64 30.38 115.28 

Uji Sidik Ragam (Keterangan Tabel 1): 

 Yi  = Total Umum 

∑ ����   = Total Jumlah Kuadrat 

∑ ���                = Total Jumlah Kuadrat Perlakuan 

∑ ���            = Total Jumlah Kuadrat Kelompok 



FK (Faktor Koreksi)  = 
����  !"#" $

%#" �& '( �")�* + %#" �& ,(- �*#�. 

   = 
���

/ 0 � = 
266�

�2 34 = 
56527

866  = 707.56 

JKT (Jumlah Kuadrat Total) = Total Jumlah Kuadrat – Faktor Koreksi 

    = (∑ ��� A + ∑ ��� B + ∑ ��� C + ∑ ��� D) – FK 

    = (305.25 + 190.25 + 152.5 + 111.5) – 707.56 

    = 759.5 – 707.56 = 51.94 

JKP ( Jumlah Kuadrta Perlakuan) = 
%#" �& '#�9-�� ����  ,(- �*#�.

%#" �& '( �")�*  - Faktor Koreksi 

     = 
:;<�$   => :;<�$   ?> :;<�$   @> :;<�$   A

.  – FK 

     = 
BCDE.EG> CGGH.EG> IBEJ> 2601 

EG  – 707.56 

     = 
JDIHK.G

EG  – 707.56 = 734.42 – 707.56 = 26.86 

JKK (Jumlah Kuadrat Kelompok)     = LMNOPQ RMPSTPU VWUPO RXOWNYWZ
LMNOPQ [XTOPZMP\  - Faktor Koreksi 

                                                            = 
∑:]^�2 

^  – FK 

                                                            = 
2882

C  – 707.56 

                                                            = 720.5 – 707.56 = 12.94 

JKG (Jumlah Kuadrat Galat)              = JKT – JKP – JKK 

                                                            = 51.94 - 26.86 -  12.94 

                 = 12.14 

KT (Kuadrat Tengah)                         = 
%#" �& '#�9-��
A(-�`��  �(a�b  

KTP   = 
%',
<cJ = 

26.86
I  = 8.95 

KTK   = 
%''
.cJ = 

12.94
EC  = 0.53 

KTG   = 
%'d
)*  = 

 12.14
BE  = 0.16 



F. Hitung   = 
'#�9-�� �(.e�& ,(- �*#�.

'#�9-�� �(.e�& d� ��  

                   = 
'�,
'�d = 

8.95
0.16 = 55.93 

Daftar Analisa Ragam 

Sumber Keragaman Db JK KT F Hit F Tabel 
Perlakuan (p-1) 3 26.86 8.95 55.93 2.76 
Kelompok (k-1) 24 12.94 0.53   

Galat 72 12.14 0.16   
Total 99 51.94    

                      Dari hasil analisa ragam diketahui bahwa F hitung > Ftabel maka terdapat 
perbedaan nyata terhadap Warna Mie Ikan Teri 

UJI DUNCAN (DMRT) 

Sy (Standar Error Rata-rata) = f '� d� ��
%#" �& '( �")�* 

                                        = fK.JH
EG  = √0.0064 = 0.08 

Range LSR tingkat 5% dengan derajat bebas galat 60 dimana:  

P 2 3 4 5 
Range (SSR) 2.83 2.98 3.08 3.14 

LSR (Least Significant Range) 0.226 0.238 0.246 0.251 
 

Perlakuan dari nilai tertinggi D C B A 
Rata-rata 2.04 2.44 2.7 3.46 
C – D = 2.44 – 2.04  = 0.4   > 0.226 C h D Berbeda nyata 
B – D = 2.7   – 2.04 = 0.66 > 0.238   B h D Berbeda nyata 
A – D = 3.46 – 2.04  = 1.42 > 0.246  A h D Berbeda nyata 
B – C = 2.7 – 2.44    = 0.26 > 0.226   B h C Berbeda nyata 
A – C = 3.46 – 2.44  = 1.02 > 0.238   A h C Berbeda nyata 
A – B = 3.46 – 2.7    = 0.76 > 0.226   A h B Berbeda nyata 

 

 

 

 

 

 



2. Aroma 

Panelis Perlakuan Total 
A B C D Yi � ��� (Yi��    

 
1 3 4 3 1.5 11.5 36.25 132.25 
2 3 3 3 3 12 36 144 
3 3 4 3 3 13 43 169 
4 3 3.5 2.5 1.5 10.5 29.75 110.25 
5 2.5 2.5 2 2 9 20.5 81 
6 3 2.5 1.5 1.5 8.5 19.75 72.25 
7 2 2.5 1.5 2 8 16.5 64 
8 3 3 3 2.5 11.5 33.25 132.25 
9 4 2.5 3 2.5 12 37.5 144 
10 3 2 2 2 9 21 81 
11 3.5 2 2.5 2 10 26.5 100 
12 3 2.5 2 1 8.5 20.25 72.25 
13 3.5 3.5 3.5 2.5 13 43 169 
14 3 2.5 2.5 2 10 25.5 100 
15 2.5 2.5 2 1.5 8.5 18.75 72.25 
16 3.5 2 2 2.5 10 26.5 100 
17 2.5 3.5 2 2 10 26.5 100 
18 3 3 3 2 11 31 121 
19 2.5 3 2 2 9.5 23.25 90.25 
20 3 2.5 3 2 10.5 28.25 110.25 
21 3.5 3 2.5 2 11 31.5 121 
22 4 3.5 3 2 12.5 41.25 156.25 
23 3.5 3 3.5 1.5 11.5 35.75 132.25 
24 2 3 3.5 2 10.5 29.25 110.25 
25 3.5 2.5 2.5 1.5 10 27 100 
Yi 76 71.5 64 50 261.5 727.75 2784.75 

� ��� 237.5 212.25 172.5 105.5 2784.75 22603.16 332248.66 

(Yi�� 5776 5112.25 4096 2500 68382.25 529620.06 7754832.6 

�� 3.04 2.86 2.56 2 10.46 29.11 111.39 

Uji Sidik Ragam (Keterangan Tabel 1): 

 Yi  = Total Umum 

∑ ����   = Total Jumlah Kuadrat 

∑ ���                = Total Jumlah Kuadrat Perlakuan 

∑ ���            = Total Jumlah Kuadrat Kelompok 

FK (Faktor Koreksi)  = 
����  !"#" $

%#" �& '( �")�* + %#" �& ,(- �*#�. 



   = 
���

/ 0 � = 
261.5$

�2 3 4  = 
7iji�.�2

866  = 683.8 

JKT (Jumlah Kuadrat Total) = Total Jumlah Kuadrat – Faktor Koreksi 

    = (∑ ��� A + ∑ ��� B + ∑ ��� C + ∑ ��� D) – FK 

    = (237.5 + 212.25 + 172.5 + 105.5) – 683.8 

    = 727.75 – 683.8 = 43.95 

 

JKP ( Jumlah Kuadrta Perlakuan) = 
%#" �& '#�9-�� ����  ,(- �*#�.

%#" �& '( �")�*  - Faktor Koreksi 

     = 
:;<�$   => :;<�$   ?> :;<�$   @> :;<�$   A

.  – FK 

     = 
GBBH> GJJE.EG> CKkH> EGKK

EG  - 683.8 

     = 
JBCDC.EG

EG  - 683.8 

     = 699.37 – 683.8 = 15.57 

JKK (Jumlah Kuadrat Kelompok)     = LMNOPQ RMPSTPU VWUPO RXOWNYWZ
LMNOPQ [XTOPZMP\  - Faktor Koreksi 

                                                            = 
∑:]^�2 

^  – FK = 
2784.75

C  - 683.8 

                                                            = 696.18 – 683.8 = 12.38 

JKG (Jumlah Kuadrat Galat)              = JKT – JKP – JKK 

                                                            = 43.95 - 15.57 - 12.38 

                                                            = 16 

KT (Kuadrat Tengah)                         = 
%#" �& '#�9-��

A(-�`�� ?(a�b  

KTP   = 
%',
<cJ  = 

JG.GB
I  = 5.19 

 

KTK   = 
%''
.cJ = 

JE.ID
EC  = 0.51 

KTG   = 
%'d
)*  = 

JH
BE = 0.22 



F. Hitung   = 
'#�9-�� �(.e�& ,(- �*#�.

'#�9-�� �(.e�& d� ��  

                   = 
'�,
'�d = 

G.Jk
0.22  = 23.5 

Daftar Analisa Ragam 

Sumber Keragaman Db JK KT F Hit F Tabel 
Perlakuan (p-1) 3 15.57 5.19 23.5 2.76 
Kelompok (k-1) 24 12.38 0.51   
Galat 72 16 0.22   
Total 99 43.95    

                      Dari hasil analisa ragam diketahui bahwa F hitung > Ftabel maka terdapat 
perbedaan nyata terhadap Aroma Mie Ikan Teri 

UJI DUNCAN (DMRT) 

Sy (Standar Error Rata-rata) = f '� d� ��
%#" �& '( �")�* 

                                       = f0.22
EG  = √0.0088 = 0.093 

Range LSR tingkat 5% dengan derajat bebas galat 60 dimana:  

P 2 3 4 5 
Range (SSR) 2.83 2.98 3.08 3.14 

LSR (Least Significant Range) 0.263 0.277 0.286 0.292 
 

Perlakuan dari nilai tertinggi D C B A 
Rata-rata 2 2.56 2.86 3.04 
C – D = 2.56 – 2      = 0.56 > 0.263   C h D Berbeda nyata 
B – D =2.86 – 2       = 0.86 > 0.277  B h D Berbeda nyata 
A – D =3.04 – 2       = 1.04 > 0.286    A h D Berbeda nyata 
B – C = 2.86 – 2.56 = 0.3 > 0.263     B h C  Berbeda nyata 
A – C = 3.04 – 2.56 = 0.48 > 0.277  A h C Berbeda nyata 
A – B = 3.04 – 2.86 = 0.18 < 0.263    A m B Tidak Berbeda nyata  

 

 

 

 

 

 



3. Rasa 

Panelis Perlakuan Total 
A B C D Yi � ��� (Yi��    

 
1 2.5 4 2 1.5 10 28.5 100 
2 3 3.5 2 2 10.5 29.25 110.25 
3 3.5 3.5 2.5 2.5 12 37 144 
4 3 3.5 2.5 2 11 31.5 121 
5 2 2.5 2.5 2.5 9.5 22.75 90.25 
6 2.5 2.5 1.5 2 8.5 18.75 72.25 
7 3 2 1.5 2 8.5 19.25 72.25 
8 3.5 2.5 2.5 3 11.5 33.75 132.25 
9 3 3 2 2 10 26 100 
10 2 2 2.5 2.5 9 20.5 81 
11 3 3.5 3 1.5 11 32.5 121 
12 2.5 2.5 2.5 2 9.5 22.75 90.25 
13 3.5 3.5 3 2 12 37.5 144 
14 3 3 2.5 1.5 10 26.5 100 
15 2.5 2 2 1.5 8 16.5 64 
16 1.5 3 3 1.5 9 22.5 81 
17 3 3 2.5 2 10.5 28.25 110.25 
18 2.5 2.5 2 2.5 9.5 22.75 90.25 
19 3.5 2.5 2.5 2.5 11 31 121 
20 3 3.5 3 2.5 12 36.5 144 
21 2.5 3.5 2.5 2 10.5 28.75 110.25 
22 3 4 3 2 12 38 144 
23 3 3 2.5 2 10.5 28.25 110.25 
24 3 3 3 2 11 31 121 
25 2 3 3 1.5 9.5 24.25 90.25 
Yi 69.5 74.5 61.5 51 256.5 694.25 2664.75 

� ��� 199.75 230.25 156.25 108 2664.75 20191.41 297856.66 

(Yi�� 4830.25 5550.25 3782.25 2601 65792.25 481983.06 7100892.6 

�� 2.78 2.98 2.46 2.04 10.26 27.77 106.59 

 

Uji Sidik Ragam (Keterangan Tabel 1): 

 Yi  = Total Umum 

∑ ����   = Total Jumlah Kuadrat 

∑ ���                = Total Jumlah Kuadrat Perlakuan 

∑ ���            = Total Jumlah Kuadrat Kelompok 

FK (Faktor Koreksi)  = 
����  !"#" $

%#" �& '( �")�* + %#" �& ,(- �*#�. 



   = 
;<$

. + < = 
256.5$
EG 3C = 

HGBkE.EG
JKK  = 657.92 

JKT (Jumlah Kuadrat Total) = Total Jumlah Kuadrat – Faktor Koreksi 

    = (∑ ��� A + ∑ ��� B + ∑ ��� C + ∑ ��� D) – FK 

    = (199.75 + 230.25 + 156.25 + 108) – 657.92 

    = 694.25 –657.92= 36.33 

JKP ( Jumlah Kuadrta Perlakuan) = 
%#" �& '#�9-�� ����  ,(- �*#�.

%#" �& '( �")�*  - Faktor Koreksi 

     = 
:;<�$   => :;<�$   ?> :;<�$   @> :;<�$   A

.  – FK 

     = 
CDIK.EG>GGGK.EG > IBDE.EG> EHKJ  

EG  – 657.92 

     = 
JHBHI.BG

EG  – 657.92  = 670.55 – 657.92 = 12.63 

JKK (Jumlah Kuadrat Kelompok)     = 
%#" �& '#�9-�� ����  '( �")�*

%#" �& ,(- �*#�.  - Faktor Koreksi 

                                                            = 
∑:;<�$ 

<  – FK  

                                                            = 
2664.75

C  – 657.92 = 666.18 – 657.92 = 8.26 

JKG (Jumlah Kuadrat Galat)              = JKT – JKP – JKK 

                                                            = 36.33 - 12.63 – 8.26 

                                                            = 15.44 

KT (Kuadrat Tengah)                         = 
%#" �& '#�9-��

A(-�`�� ?(a�b  

KTP   = 
%',
<cJ = 

12.63
I  = 4.21 

KTK   = 
%''
.cJ = 

8.26
EC  = 0.344 

KTG   = 
%'d
)*  = 

15.44
BE  = 0.214 

F. Hitung   = 
'#�9-�� �(.e�& ,(- �*#�.

'#�9-�� �(.e�& d� ��  

                   = 
'�,
'�d = 

4.21
0.214 = 19.67 



Daftar Analisa Ragam 

Sumber Keragaman Db JK KT F Hit F Tabel 
Perlakuan (p-1) 3 12.63 4.21 19.67 2.76 
Kelompok (k-1) 24 8.26 0.344   
Galat 72 15.44 0.214   
Total 99 36.33    

                      Dari hasil analisa ragam diketahui bahwa F hitung > F tabel maka terdapat 
perbedaan nyata terhadap Rasa Mie Ikan Teri 

UJI DUNCAN (DMRT) 

Sy (Standar Error Rata-rata) = f '� d� ��
%#" �& '( �")�* 

                                        = f0.214
EG m √0.00856 = 0.092 

Range LSR tingkat 5% dengan derajat bebas galat 60 dimana:  

P 2 3 4 5 
Range (SSR) 2.83 2.98 3.08 3.14 

LSR (Least Significant Range) 0.26 0.274 0.283 0.288 
 

Perlakuan dari nilai tertinggi D C A  B 
Rata-rata 2.04 2.46 2.78 2.98 
C – D = 2.46 – 2.04 = 0.42   > 0.26       C h D  Berbeda nyata 
A – D = 2.78 – 2.04 = 0.74   > 0.274     A h D  Berbeda nyata 
B – D = 2.98 – 2.04 = 0.94   > 0.283     B h D  Berbeda nyata 
A – C = 2.78 – 2.46 = 0.32   > 0.26       A h C  Berbeda nyata  
B – C = 2.98 – 2.46 = 0.52   > 0.274     B h C  Berbeda nyata 
B – A = 2.98 – 2.78 = 0.2     < 0.26       B = A  Tidak berbeda nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tekstur 

Panelis Perlakuan Total 
A B C D Yi � ��� (Yi��    

 
1 4 3.5 2.5 1.5 11.5 36.75 132.25 
2 3 2.5 3 2 10.5 28.25 110.25 
3 3 3 3 2 11 31 121 
4 3 3 3 2.5 11.5 33.25 132.25 
5 3 2 2.5 1 8.5 20.25 72.25 
6 2 2.5 2 2 8.5 18.25 72.25 
7 3 2.5 2 2 9.5 23.25 90.25 
8 3.5 3 2.5 2.5 11.5 33.75 132.25 
9 3 3.5 3.5 3 13 42.5 169 
10 2 2.5 2.5 3 10 25.5 100 
11 3.5 2 2.5 1.5 9.5 24.75 90.25 
12 3 2.5 2 2 9.5 23.25 90.25 
13 4 3.5 3 2.5 13 35.5 169 
14 3.5 3.5 2.5 2.5 12 37 144 
15 2.5 3 2 3 10.5 28.25 110.25 
16 3 3 3 2.5 11.5 33.25 132.25 
17 3.5 3 2.5 2 11 31.5 121 
18 3 2.5 2.5 2 10 25.5 100 
19 4 3 2.5 1 10.5 32.25 110.25 
20 2.5 3 2 2 9.5 23.25 90.25 
21 3 3 2.5 2.5 11 30.5 121 
22 4 4 3 2.5 13.5 47.25 182.25 
23 3.5 3 2.5 2.5 11.5 33.75 132.25 
24 2 3.5 3 2 10.5 29.25 110.25 
25 3 2.5 3 2 10.5 28.25 110.25 
Yi 77.5 73 65 54 269.5 764.25 2945.25 

� ��� 248.75 219 173 123.5 2945.25 23959.02 366242.02 

(Yi�� 6006.25 5329 4225 2916 72630.25 584078.06 8674497.6 

�� 3.1 2.92 2.6 2.16 10.78 30.57 117.81 

Uji Sidik Ragam (Keterangan Tabel 1): 

 Yi  = Total Umum 

∑ ����   = Total Jumlah Kuadrat 

∑ ���                = Total Jumlah Kuadrat Perlakuan 

∑ ���            = Total Jumlah Kuadrat Kelompok 

FK (Faktor Koreksi)  = 
����  !"#" $

%#" �& '( �")�* + %#" �& ,(- �*#�. 



   = 
���

/ 0 � = 
269.5$
EG 3C = 

72630.25
JKK  = 726.3 

JKT (Jumlah Kuadrat Total) = Total Jumlah Kuadrat – Faktor Koreksi 

    = (∑ ��� A + ∑ ��� B + ∑ ��� C + ∑ ��� D) – FK 

    = (248.75 + 219 + 173 + 123.5) – 726.3 

    = 764.25 – 726.3 = 37.95 

JKP ( Jumlah Kuadrta Perlakuan) = 
%#" �& '#�9-�� ����  ,(- �*#�.

%#" �& '( �")�*  - Faktor Koreksi 

     = 
:;<�$   => :;<�$   ?> :;<�$   @> :;<�$   A

.  – FK 

     = 
HKKH.EG>GIEk> CEEG>EkJH

EG  - 726.3 

     = 
JDCBH.EG

EG  - 726.3 

                                                                 = 739.05 – 726.3 = 12.75 

JKK (Jumlah Kuadrat Kelompok)     = LMNOPQ RMPSTPU VWUPO RXOWNYWZ
LMNOPQ [XTOPZMP\  - Faktor Koreksi 

                                                            = 
∑:]^�2 

^  – FK 

                                                            = 
EkCG.EG

C  - 726.3 = 736.31 – 726.3 = 10.01 

JKG (Jumlah Kuadrat Galat)              = JKT – JKP – JKK 

                                                            = 37.95 – 12.75 – 10.01 = 15.19 

KT (Kuadrat Tengah)                         = 
%#" �& '#�9-��

A(-�`�� ?(a�b  

KTP   = 
%',
<cJ = 

12.75
I  = 4.25 

KTK   = 
%''
.cJ = 

 10.01
EC  = 0.41 

KTG   = 
%'d
)*  = 

15.19
BE  = 0.2109 

F. Hitung   = 
'#�9-�� �(.e�& ,(- �*#�.

'#�9-�� �(.e�& d� ��  

                   = 
'�,
'�d = 

4.25
0.2109 = 20.15 



Daftar Analisa Ragam 

Sumber Keragaman Db JK KT F Hit F Tabel 
Perlakuan (p-1) 3 12.75 4.25 20.15 2.76 
Kelompok (k-1) 24 10.01 0.41   
Galat 72 15.19 0.2109   
Total 99 37.95    

                      Dari hasil analisa ragam diketahui bahwa F hitung > Ftabel maka terdapat 
perbedaan nyata terhadap Tekstur Mie Ikan Teri 

UJI DUNCAN (DMRT) 

Sy (Standar Error Rata-rata) = f '� d� ��
%#" �& '( �")�* 

                                       = f0.2109
EG  = √0.008436 = 0.0918 

Range LSR tingkat 5% dengan derajat bebas galat 60 dimana:  

P 2 3 4 5 
Range (SSR) 2.83 2.98 3.08 3.14 

LSR (Least Significant Range) 0.259 0.273 0.282 0.288 
 

Perlakuan dari nilai tertinggi D C B A 
Rata-rata 2.16 2.6 2.92 3.1 
C – D = 2.6 – 2.16       = 0.44 > 0.259   C h D Berbeda nyata 
B – D = 2.92 – 2.16     = 0.76  > 0.273  B hD Berbeda nyata 
A – D = 3.1 – 2.16       = 0.94  > 0.282  A hD Berbeda nyata 
B – C  = 2.92 – 2.6       = 0.32  > 0.259  B hC Berbeda nyata  
A – C  = 3.1 – 2.6          = 0.5 > 0.273    A hC Berbeda nyata 
A – B   = 3.1 – 2.92        = 0.18 < 0.259 A mB Tidak Berbeda nyata 

 

 
 
 


