
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Jagung 

2.1.1. Klasifikasi dan Struktur Biji Jagung 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu komoditi pertanian yang termasuk ke 

dalam tanaman biji-bijian keluarga rumput-rumputan (Graminae). 

Diklasifikasikan kedalam divisi Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, ordo 

Poales, famili Poaceae, dan Genus Zea (Wikipedia, 2007). Jagung merupakan 

salah satu sumber pangan dunia selain gandum dan padi. Jagung dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, pakan ternak, dapat diambil minyaknya, 

serta dapat dijadikan sebagai bahan baku berbagai macam industri. Jagung yang 

telah direkayasa genetika juga dapat digunakan untuk bahan farmasi (Azra, 2012). 

Secara umum biji jagung terdiri dari endosperma, lembaga, perikarp, dan tipcap 

(tudung pangkal biji). Bagian utama yaitu endosperma yang merupakan bagian 

terbesar dari biji jagung dengan hampir seluruh bagiannya terdiri dari karbohidrat 

baik pada bagian lunak (fluory endosperm) maupun pada bagian yang keras 

(horny endosperm). Pati pada endosperm tersusun dari senyawa anhidroglukosa 

yang terdiri dari dua molekul utama yaitu amilosa dan amilopektin (White, 2001). 

Gambar 1 menunjukkan bagian-bagian dari biji jagung menurut Subekti et al. 

(2007). Gambar 1 menunjukkan bagian terluar biji jagung adalah kulit biji atau 
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perikarp. Bagian terbesar dari biji jagung adalah adalah Endosperma yang 

berhubungan langsung dengan Lembaga. Lembaga pada Gambar 1, tersusun atas 

skutelum, koleoptil, pumula daun, meristem apikal tajuk, meristem apikal akar, 

dan koleoriza, selain itu juga terdapat lapisan pati yang aleuron.  

                                  

Gambar 1. Bagian-bagian Biji Jagung 

Sumber: Subekti et al., 2007. 

2.1.2. Komposisi Kimia Jagung 

Komponen kimia terbesar dalam jagung adalah karbohidrat, yaitu sekitar 72% 

dari berat biji yang sebagian besar berupa pati, yang secara umum mengandung 

amilosa 25-30 % dan amilopektin sekitar 70-75 % (Boyer dan Shannon, 2003). 

Biji jagung mengandung lipid yang terdiri dari triasilgliserol (TAGs) yaitu sekitar 

95%, fosfolipid, glikolipid, hidrokarbon, fitosterol (sterol dan stanol), asam lemak 

bebas, karotenoid (vitamin A), tocol (vitamin E), dan waxes. Asam lemak yang 

terkandung pada minyak jagung antara lain asam linoleat (59,7%), asam oleat 

(25,2%), asam palmitat (11,6%), asam stearat (1,8%), dan asam linolenat (0,8%). 

Kulit Biji (Perikarp) 

Kotiledon 

(Skutelum) 

Pati (Aleuron) 

Koleoptil 

Pumula Daun 

Meristem Apikal Tajuk 

Meristem Apikal Akar 

Koleoriza 

Endosperma 
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Kandungan asam lemak tersebut sebenarnya memiliki efek fungsional, namun 

kandungan ini akan menghasilkan produk dari jagung memiliki tekstur yang 

kurang baik serta mudah sekali mengalami ketengikan (Lawton dan Wilson, 

2003).  

Komposisi kimia pada biji jagung menurut Watson (2003) dapat dilihat pada 

Tabel 1, selain itu biji jagung juga mengandung beberapa vitamin seperti kolin 57 

mg/kg, niasin 28 mg/kg, asam pantotenat 6,6 mg/kg, piridoksin 5,3 mg/kg, tiamin 

3,8 mg/kg, riboflavin 1,4 mg/kg, asam folat 0,3 mg/kg, biotin 0,08 mg/kg, vitamin 

A (karoten) 2,5 mg/kg, dan vitamin E (tokoferol) 30 IU/kg (Watson, 2003). 

Tabel 1. Komposisi Kimia Biji Jagung 

Komponen Pati  

(%) 

Protein 

(%) 

Lipid 

(%) 

Gula  

(%) 

Abu  

(%) 

Serat  

(%) 

Biji Utuh 

Endosperma 

Lembaga 

Perikarp 

Tip Cap 

73,4 

87,6 

8,3 

7,3 

6,3 

9,1 

8,0 

18,4 

3,7 

9,1 

4,4 

0,8 

33,2 

1,0 

3,8 

1,9 

0,62 

10,8 

0,34 

1,6 

1,4 

0,3 

10,5 

0,8 

1,6 

9,5 

1,5 

14 

90,7 

95 

Sumber: Watson (2003) 

Karatenoid umumnya terdapat pada biji jagung kuning, sedangkan jagung putih 

mengandung karatenoid sangat  sedikit bahkan tidak ada. Biji tua jagung 

mengandung sangat sedikit asam askorbat (Vitamin C), dan piridoksin (Vitamin 

B6) (Suarni dan Widowati, 2007).   
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2.1.3. Potensi Produksi Jagung di Provinsi Lampung 

Jagung adalah salah satu komoditas yang produksinya terus ditingkatkan untuk 

mendukung peningkatan pangan nasional. Jagung menempati urutan kedua di 

Indonesia sebagai makanan pokok penyedia karbohidrat setelah beras, sedangkan 

di dunia, jagung menempati urutan ketiga setelah gandum dan padi (BPS, 2007). 

Provinsi Lampung memiliki tiga wilayah sentra produksi jagung yaitu Kabupaten 

Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Tengah. 

Diantara ketiga wilayah tersebut, Kabupaten Lampung Selatan memiliki 

prouktivitas jagung paling tinggi. Pada tahun 2011, produktivitas Lampung 

Selatan mampu mencapai angka 599.609 ton, dengan luas tanam bagi perkebunan 

mencapai 116.431 hektare. Jagung sendiri merupakan kamoditi pertanian kedua 

terbesar di Kabupaten Lampung Selatan setelah padi (Tribun, 2012). Tahun 2011 

produksi jagung di provinsi Lampung mengalami penurunan 12,54 % 

dibandingkan pada tahun 2010.  Angka Ramalan III produksi jagung yang 

dikemukakan pada Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung mencapai 1,86 juta 

ton (Kompas, 2011).  

2.2. Tepung Jagung 

Menurut SNI 01-3727-1995, tepung jagung adalah tepung yang diperoleh dengan 

cara menggiling biji jagung yang bersih dan baik. Secara umum, terdapat dua 

metode pembuatan tepung jagung yaitu metode basah dan metode kering. Pada 

metode basah, biji jagung yang telah disosoh direndam dalam air selama 4 jam 

lalu dicuci, ditiriskan dan diproses menjadi tepung menggunakan mesin penepung. 
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Sedangkan pada metode kering, biji jagung yang telah disosoh ditepungkan, 

artinya tanpa perendaman (Suarni, 2009). 

Pada prinsipnya, penggilingan biji jagung adalah proses pemisahan perikarp, 

endosperma dan lembaga, kemudian dilanjutkan dengan proses pengecilan ukuran. 

Perikarp harus dipisahkan pada proses pembuatan tepung karena kandungan 

seratnya yang cukup tinggi sehingga dapat membuat tepung bertekstur kasar. Pada 

pembuatan tepung, dilakukan pemisahan lembaga karena tanpa pemisahan 

lembaga tepung akan mudah mengalami ketengikan. Tip cap juga harus 

dipisahkan karena dapat membuat tepung menjadi kasar. Pada pembuatan tepung, 

endosperma merupakan bagian yang digiling menjadi tepung (Suarni et al., 2001). 

Tepung jagung memiliki kandungan lemak dan kandungan amilosa yang tinggi 

sehingga sulit untuk mengikat air selama proses pemasakan. Kandungan lemak 

pada tepung jagung menyebabkan terhalangnya kontak antara air dengan protein 

dalam jagung. Sedangkan kandungan amilosa pada jagung memiliki struktur yang 

kompak sehingga sulit untuk ditembus oleh air. Rendahnya tingkat kemampuan 

mengikat air inilah yang menyebabkan kemampuan granula pati untuk 

menggelembung pada gelatinisasi menjadi rendah (Alam, 2010). Tepung jagung 

juga memiliki mutu yang bervariasi, tergantung dari jenis jagungnya. Oleh karena 

itu, ditentukan kriteria mutu tepung jagung berdasarkan SNI yang disajikan pada 

Tabel 2 agar aplikasi dari tepung jagung tersebut memiliki kualitas yang baik.  
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Tabel 2. Kriteria Mutu Tepung Jagung berdasarkan SNI 

Kriteria uji Satuan Persyaratan 

Bau 

Rasa 

Warna 

Benda asing 

Serangga 

Pati lain selain jagung 

Kehalusan 

Lolos 80 mesh 

Lolos 60 mesh 

Air 

Abu 

Silikat 

Serat kasar 

Derajat asam 

Timbal 

Tembaga 

Seng 

Raksa 

Cemaran arsen 

Angka lempeng total 

E.coli 

Kapang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

% 

% 

% (b/b) 

% (b/b) 

% (b/b) 

% (b/b) 

ml N NaOH/100 g 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

koloni/g 

APM/g 

koloni/g 

Normal 

Normal 

Normal 

Tidak boleh 

Tidak boleh 

Tidak boleh 

 

Minimum 70 

Maksimum 99 

Maksimum 10 

Maksimum 1,50 

Maksimum 0,10 

Maksimum 1,50 

Maksimum 4 

Maksimum 1 

Maksimum 10 

Maksimum 40 

Maksimum 0,05 

Maksimum 0,50 

Maksimum 5 x 10
6
 

Maksimum 10 

Maksimum 10
4
 

Sumber: Badan Standar Nasional (1993) 

 

2.3. Nikstamalisasi 

Nikstamalisasi adalah proses tradisional penduduk Meksiko yang terdiri dari 

pemasakan dan perendaman jagung dengan menggunakan kalsium hidroksida. 

Pada nikstamalisasi secara tradisional, jagung dimasak dengan larutan kalsium 

hidroksida, lalu direndam dalam larutan rebusan tersebut, kemudian dicuci 

sedikitnya 2 kali untuk menghilangkan sisa komponen organik (kulit ari, lembaga, 

dan pecahan endosperm) dan kelebihan kalsium (Fernandez-Munoz et al., 2004). 

Mekanisme kerja proses nikstamalisasi ini meliputi penyerapan dan 

pendistribusian air yang lebih cepat dan memodifikasi lapisan luar biji jagung. Hal 
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inilah yang menyebabkan pecahan perikarp menjadi rapuh dan jaringan dalam biji 

jagung menjadi longgar (Rosentrater, 2005). 

Perlakuan kalsium hidroksida pada nikstamalisasi dapat memperbaiki nilai gizi 

dari jagung dengan meningkatkan dan menyediakan lisin dalam fraksi glutelin dan 

gelatinisasi pati (Fernandez-Munoz et al., 2004).  Selain itu, perlakuan alkali-panas 

yang digunakan dalam proses nikstamalisasi dapat mempengaruhi komponen dinding 

sel yaitu merubah hemiselulosa menjadi gums yang larut. Perlakuan ini memiliki 

beberapa fungsi seperti untuk menggelatinisasi pati, saponifikasi bagian lipid, dan 

juga untuk melarutkan beberapa protein yang terdapat di sekitar granula pati sehinga 

mempengaruhi sifat reologi dan tekstur produk yang dihasilkan (Rooney & Serna-

Saldivar 2003). 

Keuntungan proses nikstamalisasi dalam pengolahan jagung diantaranya dapat 

memudahkan proses pelepasan perikarp dan lembaga, meningkatkan gelatinisasi 

granula pati, serta memberikan flavor dan tekstur khas yang diinginkan (Rooney & 

Serna-Saldivar 2003; Johnson 2000). Menurut Rooney dan Suhendro (1999), proses 

nikstamalisasi juga berfungsi untuk memperlambat proses retrogradasi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nikstamalisasi sangat baik untuk dilakukan sebagai perlakuan 

pendahuluan sebelum jagung diolah menjadi produk pangan jadi. 

Pemasakan merupakan tahapan yang kritis pada proses nikstamalisasi. Selama 

pemasakan, ion Ca2+  dibawa oleh air melalui tip cap, lembaga, perikarp, dan 

sebagian besar kalsium disimpan/tertahan dalam lembaga (Milan-Carillo et al. 2004). 

Indikator yang baik untuk pemasakan ini meliputi penyerapan air oleh biji, 

kemudahan melepas kulit ari, dan keempukan biji. Brioness-Caballero et al. (2000), 

melaporkan bahwa penggunaan Ca(OH)2 dalam proses nikstamalisasi jagung dapat 
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merubah komposisi kimia dan memperbaiki sifat-sifat fisik serta struktur kristal dari 

jagung nikstamal. Pengaruh penggunaan larutan alkali telah diteliti oleh Bryant & 

Hamaker (1997) pada pati dan tepung jagung. Dilaporkan bahwa pada pH larutan 

yang tinggi, Ca(OH)2 akan terionisasi menjadi Ca
2+

 dan OH-, kemudian membentuk 

ikatan silang dengan pati. Interaksi Ca
2+

 dengan pati akan menstabilkan dinding 

granula pati sehingga granula pati akan lebih kuat dan keras. Rodriguez et al. (1996) 

menjelaskan lebih lanjut dengan adanya Ca
2+

 dalam pati akan merusak ikatan antara 

pati dengan molekul air dan membentuk ikatan silang dengan molekul amilosa dan 

amilopektin yang ada dalam pati yang juga dinamakan jembatan kalsium. Fernández-

Muñoz et al. (2001) menambahkan bahwa terbentuknya ikatan silang pada rantai 

polimer pati ini memberi kontribusi pada konduktivitas panas yang lebih baik, sifat-

sifat fisik, struktur, serta flavor dan aroma yang lebih baik. 

2.4.  Mie  

Mie merupakan produk makanan yang pertama kali dibuat dan dikembangkan di 

daratan Cina. Bahan baku utama dalam pembuatan mie adalah tepung terigu. Mie 

merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia, bahkan mie ditempatkan 

sebagai bahan pangan alternatif setelah nasi. Meningkatnya konsumsi mie di 

Indonesia menunjukkan bahw mie sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia. 

Masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai macam jenis mie, namun jenis mie 

yang paling populer adalah mie instan. 

Meningkatnya konsumsi mie mengakibatkan meningkatnya kebutuhan terhadap 

tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan mie. Seiring dengan perkembangan 

teknologi pertanian, kini mulai dikembangkan mie berbahan baku non terigu 
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seperti mie dari tepung beras, sorgum, kasava, jagung, dan lain sebagainya. 

Pembuatan mie baerbahan baku non terigu tidak hanya dilakukan untuk 

mengurangi konsumsi terigu, tetapi juga untuk mendapatkan pangan alternatif 

baru. Awalnya teknologi pembuatan mie dilakukan secara sederhana, yaitu 

dengan cara diuleni, ditarik, diayun, dan diguncang-guncang, tetapi sekarang 

pembuatan mie sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi modern yaitu 

dengan menggunakan mesin pengaduk dan alat pencetak mie. 

Pembuatan mie berbahan terigu harus mempertimbangkan pemilihan tepung 

terigu yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan mie. Kandungan 

dalam tepung terigu yang harus diperhatikan adalah kadar protein dan kadar abu. 

Kadar prtein berkorelasi dengan jumlah gluten dan kadar abu berkorelasi dengan 

kualitas mie yang dihasilkan. Ciri-ciri mie basah berbahan baku terigu yang baik 

adalah berwarna putih atau kuning terang, memiliki tekstur agak kenyal, dan tidak 

mudah putus-putus. Bentuk khas mie berupa pilinan panjang yang dapat 

mengembang sampai batas tertentu dan lentur, serta tidak banyak padatan yang 

hilang ketika dilakukan perebusan (Widianingsih dan Murtini, 2006., dalam 

Rizkina, 2011). 

 Berdasarkan tahap pengolahan dan kadar airnya, mie dibagi menjadi 5, yaitu: 

1. Mie mentah/ segar, adalah mie produk langsung dari proses pemotongan 

lembaran adonan dengan kadar air 35%. 

2. Mie basah, adalah mie mentah yang sebelum dipasarkan mengalami 

perebusan dalam air mendidih lebih dahulu dengan kadar air sekitar 52%. 
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3. Mie kering, adalah mie mentah yang langsung dikeringkan dengan kadar 

air sekitar 10%. 

4. Mie goreng, adalah mie mentah yang sebelum dipasarkan mengalami 

proses penggorengan. 

5. Mie instan (mie siap hidang), adalah mie mentah yang telah mengalami 

pengukusan dan dikeringkan sehingga menjadi mie instan kering atau 

digoreng menjadi mie instan goreng (Winarno, 2002). 

Berdasarkan komposisi bahannya, terdapat juga mie yang dikenal sebagai mie 

telur. Mie telur adalah mie yang dibuat dengan penambahan telur segar atau 

tepung telur. Mie telur biasanya dipasarkan dalam bentuk mie kering. Mie 

berbahan baku non terigu yang sudah dikenal dipasaran antara lain, kwetiau, 

bihun dan sohun. Kwetiau dan bihun merupakan mie yang menggunakan tepung 

beras sebagai bahan baku utamanya, hanya saja kwetiau seringkali dicampur 

dengan terigu. Sohun merupakan mie yang dibuat dari pati kacang hijau. 

2.4.1. Mie Kering 

Menurut SNI 01-2974-1996, mie kering merupakan produk makanan kering yang 

dibuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lain dan bahan 

tambahan makanan yang diizinkan, serta berbentuk khas mie. Mie dalam bentuk 

kering harus mempunyai minimal padatan 87% yang artinya kandungan airnya 

maksimal 13%. Karakteristik yang disukai dari mie kering adalah memiliki 

penampilan putih, hanya sedikit yang terpecah-pecah selam pemasakan, memiliki 

permukaan yang lembut, dan tidak ditumbuhi oleh mikroba (Oh et al., 1985). 

Syarat mutu Mie kering dapat diihat pada Tabel . 
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Proses pengolahan mie kering sebenarnya hampir sama dengan pengolahan mie 

instan. Pada mie kering terjadi proses pengeringan untuk mengurangi kadar air 

mie 10-12 %. Sedangkan pengolahan mie instan umumnya dengan digoreng dan 

dilengkapi dengan bahan tambahan seperti bumbu, cabe, kecap, minyak, dan 

sayuran kering sehingga mudah dihidangkan dengan segera (Intan, 1997., dalam 

Merdiyanti, 2008).  

Tabel 3. Syarat Mutu Mie Kering menurut SNI 01-2974-1996 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Mutu I 

Persyaratan 

Mutu II 

1 Keadaan: 

1.1 Bau 

1.2 Warna 

1.3 Rasa 

 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2 Air % b/b Maks. 8 Maks.10 

3 Protein (N x 6,25) % b/b Min.11 Min. 8 

4 Bahan Tambahan 

Makanan: 

4.1 Boraks 

4.2 Pewarna Tambahan 

  

 

Tidak boleh ada sesuai dengan SNI 

01-0222-1995 

5 Cemaran Logam: 

5.1 Timbal (Pb) 

5.2 Tembaga (Cu) 

5.3 Seng (Zn) 

5.4 Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 1,0 

Maks. 10,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

 

Maks. 1,0 

Maks. 10,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

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

7 Cemaran Mikroba: 

7.1 Angka lempeng total 

7.2 E.coli 

7.3 Kapang 

 

koloni/g 

APM/g 

koloni/g 

 

Maks 1,0 x 10
6
 

Maks. 10 

Maks. 1,0 x 10
4
 

 

Maks 1,0 x 10
6
 

Maks. 10 

Maks. 1,0 x 10
4
 

Sumber: Badan Standar Nasional (1996) 
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2.4.2. Mie Jagung 

Mie jagung merupakan mie yang dibuat dengan bahan baku tepung jagung atau 

pati jagung dengan ditambahkan bahan-bahan lain. Mie jagung dapat dibuat 

dalam bentuk mie instan, mie kering, ataupun mie basah. Menurut Juniawati 

(2003), pembuatan mie jagung instan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 

pencampuran bahan, pengukusan pertama, pengulian, pembentukan lembaran, 

pencetakan, pengukusan kedua, dan pengeringan. Sedangkan pembuatan mie 

basah dilakukan melalui tahapan pencampuran bahan, pengukusan, pembentukan 

lembaran, pencetakan, perebusan, perendaman dalam air dingin, dan pelumuran 

dengan minyak (Rianto, 2006). 

Proses pengolahan mie jagung berbeda dengan proses pegolahan mie terigu 

karena 60% protein endosperma jagung terdiri dari zein yang tidak dapat 

membentuk massa yang elastic-cohessive bila hanya ditambahkan air dan diuleni 

tanpa proses pemanasan, seperti halnya gliadin dan glutelin pada gandum (Soraya, 

2006), oleh karena itu pada pembuatan mie jagung dilakukan proses pengukusan. 

Proses pengukusan pada pembuatan mie jagung bertujuan untuk menggelatinisasi 

sebagian pati (sekitar 70%) sehingga dapat berperan sebagai pengikat adonan. 

Lama dan waktu pengukusan bervariasi tergantung dari jumlah adonan yang 

dimasak. Namun, tingkat gelatinisasi atau pemasakan diharapkan hampir sama 

(Juniawati, 2003). 

Mie jagung memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk pangan 

lainnya. Mie jagung instan memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi yaitu 

sekitar 360 kalori/kemasan bila dibandingkan dengan nasi yang mengandung 178 
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kalori, singkong yang mengandung 146 kalori, dan ubi jalar yang mengandung 

123 kalori. Namun, nilai gizi mie jagung masih lebih rendah dibandingkan dengan 

mie terigu instan yang memiliki kandungan gizi sebesar 471 kalori. Tingginya 

nilai gizi pada mie jagung instan menunjukkan bahwa mie jagung instan dapat 

dijadikan pangan alternatif pengganti nasi. Selain memiliki kandungan gizi yang 

cukup tinggi, mie jagung instan memiliki kandungan lemak yang jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan mie instan terigu. Mie jagung instan juga tidak 

mengunakan pewarna tambahan seperti halnya pada mie terigu instan karena 

warna kuning pada mie jagung instan berasal dari pigmen alami yang terkandung 

dalam jagung, yaitu karoten, lutein, dan zeaxanthin (Juniawati, 2003). 

Kurniawati (2006) telah membuat mie jagung berbahan baku pati jagung dan 

Corn Gluten Meal (CGM). Corn Gluten Meal (CGM) adalah produk sampingan 

utama dari penggilingan basah jagung. Mie yang dihasilkan memiliki masih 

memiliki karakteristik elongasi yang kurang baik, sehingga ditambahkan pati 

kacang hijau sebanyak 5 % untuk memperbaiki karakteristik tersebut, selain itu 

dilakukan juga penambahan CMC ke dalam formulasi untuk menurunkan nilai 

KPAP. Bahan tambahan lain yang juga digunakan adalah garam dan baking 

powder. Hasil analisis menunjukkan bahwa mie basah yang dihasilkan memiliki 

kadar air sebesar 63,71 %,  kadar abu sebesar 0,41 %, kadar protein sebesar 7, 

14 %, kadar lemak sebesar 4,49 %, serta kadar karbohidrat sebesar 87,99 %.  

Arvie (2009) membuat mie jagung berbahan pati jagung yang dimodifikasi 

dengan cara fermentasi spontan selama 1, 3, 5, dan 7 hari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lama fermentasi spontan berpengaruh terhadap sifat 
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organoleptik mie jagung basah yang dihasilkan. Sifat organoleptik tersebut 

meliputi elastisitas, elongasi, warna, dan penerimaan keseluruhan. Mie jagung 

yang dihasilkan memiliki kadar air antara 71,685-75,720 %, kadar abu antara 

0,035-0,067 %, kadar protein antara 0,995-1,315 %, kadar lemak antara 0,025-

0,105 %, dan kadar karbohidrat antara 23,225-26,879 %. Mie yang dibuat dari 

pati fermentasi selama 7 hari memiliki tingkat hidrolisis oleh enzim α-amilase 

sebesar 51,49 %, elongasi sebesar 15,12 %, dan kekuatan tarik sebesar 11,41 gF, 

sedangkan mie dari pati yang difermentasi selama 5 hari memiliki nilai elongasi 

sebesar 16,9 %, kekuatan tarik 12,004 gF dan nilai KPAP terendah yaitu 1,7 %. 


