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ABSTRAK 

 
 Suweg (Amorphophallus campanulatus) adalah jenis umbi lokal Indonesia yang banyak 

mengandung karbohidrat dan banyak orang belum mengetahui cara penglahannya. Penelitian ini 

bertujuan untuk memaksimalkan dan mendayagunakan suweg sebagai bahan oalahan pembuatan 

mie serta hasil organoleptik mie suweg. Mie dengan penambahan warna dari kulit buah naga dan 

wortel menghasilkan warna yang khas untuk menarik perhatian konsumen. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua factorial. Faktor 

tersebut yaitu dosis tepung suweg (100 gram, 150 gram , dan 200 gram); tepung terigu (150 gram, 
100 gram, dan 50 gram); kulit buah naga (0%, 20%, dan 40%); dan wortel (0%, 20%, 40%). 

Analisis data secara deskriptif kuantitatif untuk uji karbohidrat dan deskriptif kualitatif untuk uji 

organoleptik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dosis tepung suweg dengan 

tepung terigu dan kulit buah naga dengan wortel berpengaruh terhadap kadar karbohidrat dari 

pembuatan mie. Hasil kadar karbohidrat tertinggi yaitu pada perlakuan P1Q0 dengan tepung 

suweg 100 gram dan tepung terigu 150 gram, tanpa penambahan pewarna dari kulit buah naga 

dan wortel dengan rata-rata kadar karbohidrat 44.82 gram, sedangkan kadar kadar karbohidrat 

terendah pada perlakuan P3Q2 (tepung suweg 200 gram dan tepung terigu 50 gram dengan 

penambahan pewarna dari kulit buah naga 0 % dan wortel 40 %) dengan rata – rata kadar 

karbohidrat sebesar 22.17gram. Dari semua perlakuan mie suweg agak disukai oleh masyarakat. 
 
Kata kunci: suweg, mie, pewarna alami (kulit buah naga dan wortel), kandungan karbohidrat, 

uji organoleptik. 

 

PENDAHULUAN 

 Suweg (Amorphophallus campanulatus) merupakan salah satu jenis umbi 

komoditas lokal Indonesia. Namun pengolahannya menjadi pangan fungsional 

masih terbatas. Umbi dari tanaman suweg ini merupakan bahan yang paling utama 

untuk dimanfaatkan sebagai aneka kue atau panganan serta kegunaan yang lain.  

Suweg merupakan tanaman yang sangat bermanfaat sehingga untuk 

memaksimalkan dan mendayagunakan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif lain sebagai bahan pangan sumber karbohidrat dengan cara pembuatan 

tepung. Cara yang dimaksud adalah menggunakan suweg sebagai bahan 

pembuatan mie, sehingga suweg dapat dinikmati dengan mudah dan nikmat. 



 

 

 

Mie merupakan salah satu produk pangan yang terbuat dari berbagai jenis 

tepung dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan 

pangan yang diperbolehkan untuk membuat mie. Menurut jenis dan 

pembuatannya, mie ada dua jenis yaitu mie berbahan terigu misalnya mie segar, 

mie basah, mie kering, mie telur, dan mie instan dan mie berbahan non terigu 

misalnya kwe tieku, bihun, dan sohun. 

Mie dengan bahan tepung suweg ini sudah tidak asing lagi di mata 

masyarakat. Meskipun dalam pembuatan mie suweg ini masih dijumpai beberapa 

kesulitan dikarenakan suweg atau tepung suweg tidak banyak mengandung glutein 

sehingga mie mudah putus. Agar pembuatan mie ini tidak mudah putus maka 

perlu penambahan sedikit tepung terigu. Mie yang baik memiliki tekstur yang 

lembut, kenyal, rasa yang enak, tidak putus-putus, meiliki bau yang sedikit harum 

dan gurih. 

Buah naga merupakan buah yang memliki nilai vitamin dan gizi yang 

sangat tinggi. Dagingnya berwarna putih atau merah dengan biji hitam kecil. Buah 

naga juga mengandung zat besi untuk menambah darah; vitamin B1 (menjaga 

panas tubuh); vitamin B2 (menambah selera), vitamin B3 (menurunkan kadar 

kolestrol); vitamin C (menambah kelicinan, kehalusan kulit serta mencegah 

jerawat), dan beta karotin (kesehatan mata, menguatkan otak dan menghalangi 

penyakit (Solikan, 2012). 

Wortel merupakan sayuran yang bernilai ekonomis penting di dunia 

karena wortel termasuk sayuran yang multi guna dan multi khasiat bagi kesehatan. 

Tanaman ini banyak mengandung vitamin A, B, C, zat kapur, zat besi, dan 

berkhasiat mempengaruhi pencernaan makanan, mencegah pembentukan endapan 

dalam saluran kencing, memperkuat mata, paru-paru, jantung serta hati. 

Penelitian Benyamin (2009), menunjukkan bahwa mie dari suweg dengan 

perbandingan komposisi dengan tepung terigu yaitu 75%:25%; 50%:50%; 

25%:75% hasilnya kurang menarik karena warnanya yang hitam dan teksturnya 

yang kurang bagus karena masih kasar dan masih putus-putus. 

Berdasarkan penelitian dari Puspitasari (2008), dengan pembuatan suweg 

noodle snack dengan penambahan ikan kuniran sebesar 20%, 40%, dan 60% 



 

 

 

untuk mengetahui sifat organoleptik yang meliputi rasa, aroma, dan tekstur. 

Suweg noodle snack dengan penambahan ikan kuniran sebesar 20% menghasilkan 

rasa gurih, aroma agak tajam dan tekstur renyah; penambahan ikan kuniran 

sebesar 40% menghasilkan rasa cukup gurih, aroma cukup tajam, dan tekstur 

cukup renyah; sedangkan dengan penambahan ikan kuniran sebesar 60% 

menghasilkan rasa agak gurih, aroma tajam, dan tekstur agak renyah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peniliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Kandungan Karbohidrat Dan Organoleptik Mie Suweg 

(Amorphophallus campanulatus) Dengan Penambahan Pewarna Kulit Buah Naga 

(Hylocereus Undatus) Dan Wortel (Daucus Carota L).” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2012-Juni 2013 di 

Laboratorium Kimia, FIK UMS. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dan menggunakan dua faktorial dosis tepung suweg (100 gram, 150 gram , 

dan 200 gram); tepung terigu (150 gram, 100 gram, dan 50 gram); kulit buah naga 

(0%, 20%, dan 40%); dan wortel (0%, 20%, 40%). 

1. Faktor 1: tepung suweg dan tepung terigu (P) 

P1 : tepung suweg 100 gram dan tepung terigu 150 gram 

P2 : tepung suweg 150 gram dan tepung terigu 100 gram 

P3 : tepung suweg 200 gram dan tepung terigu 50 gram  

2. Faktor 2: kulit buah naga dan wortel (Q) 

Q0 : kulit buah naga 0% dan wortel 0 % 

Q1 : kulit buah naga 40% dan wortel 0 % 

Q2 : kulit buah naga 0% dan wortel 40 % 

Q3 : kulit buah naga 20% dan wortel 20 % 

Sehingga diperoleh 12 perlakuan seperti pada tabel berikut: 

Table 1. Rancangan Penelitian 

Q 

P 
Q0 Q1 Q2 Q3 

P1 P1Q0 P1Q1 P1Q2 P1Q3 

P2 P2Q0 P2Q1 P2Q2 P2Q3 

P3 P3Q0 P3Q1 P3Q2 P3Q3 



 

 

 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui kulaitas mie suweg 

dengan penambahan pewarna kulit buah naga dan wortel dengan perlakuan yang 

berbeda, menggunakan analisis ANAVA dua jalur untuk menghitung data hasil 

uji kuantitatif karbohidrat. Sehingga analisis yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dari data hasil uji kuantitatif ANAVA dua jalur karbohidrat. Hasil uji 

organoleptik mie dianalisis dengan mengguanakan analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu membandingkan hasil uji kualitatif mie suweg dari hasil uji organoleptik. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mie suweg yang diberi perlakuan 

penambahan pewarna dari kulit buah naga dan wortel yang berbeda dosisnya, 

maka diperoleh data kuantitatif kandungan karbohidrat dan kualitatif organoleptik 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil kandungan karbohidrat mie suweg per 100 gram dan organoleptik 

Perlakuan 

Rata-Rata 

Kandungan 

Karbohidrat 

(gram) 

Organoleptik  

Warna Kekenyalan Tekstur  Rasa Aroma 

P1Q0 44.82** Hitam  Kenyal 
Setengah 

memanjang 
Agak suka 

Agak 

menyengat 

P2Q0 44.67 
Hitam 

Agak kenyal Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P3Q0 39.03 
Hitam 

Agak kenyal Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P1Q1 33.75 
Hitam 

Agak kenyal 
Setengah 

memanjang 
Agak suka 

Agak 

menyengat 

P2Q1 32.43 
Hitam 

Kenyal Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P3Q1 25.47 
Hitam 

Agak kenyal Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P1Q2 27.03 
Hitam 

Agak kenyal 
Setengah 

memanjang 
Tidak suka 

Agak 

menyengat 

P2Q2 25.32 
Hitam 

Kenyal  Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P3Q2 22.17* 
Hitam 

Kenyal  Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P1Q3 31.11 
Hitam 

Kenyal  
Setengah 
memanjang 

Agak suka 
Agak 
menyengat 

P2Q3 30.36 
Hitam 

Agak kenyal Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 

P3Q3 28.08 
Hitam 

Agak kenyal Agak putus Agak suka 
Agak 

menyengat 
Keterangan: 

P : tepung suweg dan tepung terigu 

Q : kulit buah naga dan wortel 

*) : kandungan karbohidrat terendah 

**) : kandungan karbohidrat tertinggi  



 

 

 

Dilihat dari (tabel 2) di atas mengindikasikan bahwa kandungan 

karbohidrat tertinggi pada perlakuan P1Q0 (tepung suweg 100 gram dan 

tepung terigu 150 gram, tanpa penambahan pewarna dari kulit buah naga dan 

wortel) dengan rata-rata kandungan karbohidrat 44.82 gram, sedangkan 

kandungan kandungan karbohidrat terendah pada perlakuan P3Q2 (tepung 

suweg 200 gram dan tepung terigu 50 gram dengan penambahan pewarna dari 

kulit buah naga 0 % dan wortel 40 %) dengan rata-rata kandungan 

karbohidrat sebesar 22.17 gram. Hasil terbaik uji organoleptik yaitu P1Q0 dan 

P1Q3 dengan hasil warna hitam, kenyal, tekstur setengah memanjang, rasa 

agak suka dengan aroma agak menyengat. 

Analisis data kandungan karbohidrat mie suweg dilakukan melalui 

Two Way Anova. Dalam analisis statistik parametrik, persyaratan data harus 

terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi normal dan variansi data sama, 

oleh karena itu analisis data melalui Two Way Anova mempersyaratkan uji 

normalitas dan uji homogenitas.   

PEMBAHASAN 

1. Kadar Karbohidrat 

Berdasarkan gambar 2 kadar karbohidrat dengan penambahan pewarna 

kulit buah naga dan wortel dapat mempengaruhi kadar karbohidrat pada mie 

suweg. Terbukti bahwa kadar karbohidrat yang paling tinggi yaitu P1Q0 yaitu 

dengan perbandingan tepung  suweg dan tepung terigu yaitu 100 gram : 150 

gram tanpa penambahan pewarna dari kulit buah naga maupun wortel dengan 

nilai rata-rata 44.82 gram, sedangkan kadar karbohidrat terendah terdapat pada 

perlakuan P3Q2 dengan perbandingan tepung  suweg dan tepung terigu yaitu 

200 gram : 50 gram dengan penambahan pewarna dari kulit buah naga 0% dan 

wortel 40%. Dengan nilai rata-rata 22,17 gram. 

Dalam pembuatan mie suweg, kadar karbohidrat yang dihasilkan tiap 

perlakuan mengalami perbedaan. Hasil kadar karbohidrat yang diperoleh pada 

gambar 2, dapat dilihat bahwa  pada perlakuan P1Q0 memiliki kadar 

karbohidrat paling tinggi dibandingkan pada perlakuan yang lainnya. Pada 

perlakuan ini perbandingan tepung suweg dengan tepung terigu yaitu 100 



 

 

 

gram : 150, dengan kadar karbohidrat yang dihasilkan 44,82 gram. Kadar 

karbohidrat tepung terigu lebih banyak dibandingakn kadar karbohidrat pada 

tepung suweg. Hal ini sesuai pendapat Benyamin (2009), yang menyatakan 

bahwa penambahan tepung terigu yang semakin banyak akan menghasilkan 

kadar karbohidrat pada mie semakin banyak pula. Selain itu, pada perlakuan 

ini tidak adanya penambahan pewarna yang dapat mengurangi kadar 

karbohidrat pada mie suweg. Sedangkan kadar karbohidrat terendah terdapat 

pada perlakuan P3Q2 dengan perbandingan tepung suweg dan tepung terigu 

yaitu 200 gram : 50 gram dengan kadar karbohidrat 22,17 gram. Hal tersebut 

dikarenakan sedikitnya kadar tepung terigu dan banyaknya kadar air yang 

terdapat pada penambahan pewarna pada sari wortel dalam pembuatan mie 

suweg. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak sedikitnya kandungan air pada 

pewarna kulit buah naga dan wortel dan modifikasi tepung terigu juga dapat 

mempengaruhi kadar karbohidrat mie suweg tersebut. 

Dari data kadar karbohidrat tersebut dapat diketahui bahwa dosis 

tepung terigu dan pewarna yang diberikan pada masing-masing perlakuan 

mempengaruhi kadar karbohidrat yang terkandung dalam mie suweg. 

Dengan demikian semakin banyak dosis tepung terigu yang diberikan 

pada pembuatan mie suweg maka semakin banyak pula kadar karbohidrat 

yang dihasilkan, sedangkan semakin sedikit dosis tepung terigu yang 

diberikan pada pembuatan mie suweg maka semakin sedikit kadar 

karbohidratnya. Dan sebaliknya, jika semakin banyak dosis pewarna yang 

diberikan pada pembuatan mie suweg maka semakin sedikit kadar karbohidrat 

yang dihasilkan, sedangkan jika semakin sedikit dosis pewarna yang diberikan 

pada pembuatan mie suweg maka banyak sedikit kadar karbohidrat yang 

dihasilkan. 

Menurut Ardhiyanti (2008), selain mengandung karbohidrat mie 

suweg ini dapat dimakan pada penderita diabetes. Karena indeks glisemik 

pada suweg yang rendah dapat menekan peningkatan kadar gula darah 

penderita diabetes. 

 



 

 

 

2. Uji Organoleptik 

Dalam penelitian ini dilakukan uji organoleptik terhadap sampel mie 

suweg yang dibuat. Uji organoleptik terhadap sampel yang dibuat dengan 

melibatkan 20 panelis agak terlatih dari mahasiswa UMS. Uji organoletik mie 

suweg meliputi: warna, kekenyalan, tekstur, rasa, dan aroma. Berdasarkan 

hasil penelitian (tabel 3) dapat dilihat bahwa hasil uji organoleptik yang 

bervariasi. 

a. Warna  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk warna mie suweg 

yaitu hitam (rata-rata penilaian 1). Pembentukan warna hitam karena 

dipengaruhi warna umbi suweg itu sendiri. Suweg yang mempunyai warna 

coklat pekat tidak mampu merubah pewarna yang diberikan. Warna yang 

dihasilkan mie suweg ini tidak jauh berbeda dengan tepung suweg yaitu 

coklat kehitaman. 

Pengeringan juga akan mempengaruhi warna tepung suweg. 

Pengeringan dengan sinar matahari akan terlihat berbeda warnanya dengan 

pengeringan menggunakan oven. Pengeringan dengan sinar matahari akan 

menghasilkan warna coklat krem karena teoksidasi oleh udara, sedangkan 

pengeringan dengan menggunakan oven akan menghasilkan warna lebih 

putih sehingga mie suweg ini dapat diberi warna menurut selera 

konsumen. Umbi suweg sama halnya dengan umbi kentang maupun apel, 

jadi ketika pengupasan tidak langsung dimasukkan ke dalam air maka 

akan teroksidasi oleh udara sehingga warna berubah menjadi coklat. 

Menurut penelitian Sutopo (2012), pada pengujian awal pembuatan 

mie lethek dengan penambahan pemberian pewarna 20% belum sesuai 

karena pada proses pembuatan mie kurang kenyal dan warna yang tidak 

sesuai yaitu terlalu merah. Akan tetapi pada pengujian selanjutnya dengan 

penambahan kulit buah naga 10% memiliki hasil terbaik, karena mie 

lethek yang dihasilkan sudah sesuai tingkat kekenyalan dan warnanya 

sudah baik. 

 



 

 

 

b. Kekenyalan 

Berdasarkan penelitian telah diketahui bahwa tingkat kekenyalan 

mie suweg tertinggi pada perlakuan P2Q1 dengan nilai rata-rata 2,85, 

sedangkan tingkat kekenyalan mie suweg terendah terjadi pada perlakuan 

P1Q2 dengan nilai rata-rata 1,15. Kekenyalan mie suweg tiap perlakuan 

memiliki tingkat yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 

penambahan CMC (carboxymethyl cellulose) yang digunakan sebagai 

pengikat tepung sekaligus sebagai pengenyal mie. Perbedaan tingkat 

kekenyalan ini juga dipengaruhi oleh penambahan tepung terigu dan kadar 

air pada pewarna yang dicampurkan bersamaan dengan adonan. Tepung 

terigu yang memliki kualitas baik (tinggi glutennya) mampu memberikan 

kekenyalan yang baik pada hasil pembuatan mie. Semakin banyak 

penambahan tepung terigu dan sedikit tepung suweg akan semakin kenyal. 

Karena pada tepung suweg memiliki kadar gluten yang sedikit. Sehingga 

mie yang dihasilkan tiap perlakuan mempunyai tingkat kekenyalan yang 

berbeda-beda. Kekenyalan mie suweg ini memiliki rata-rata penilaian 2.12 

yaitu agak kenyal yang dinilai oleh 20 panelis agak terlatih. 

c. Tekstur  

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui tekstur mie suweg 

yaitu agak putus-putus (rata-rata penilaian 2.10833). Tekstur mie suweg 

ini dipengaruhi karena umbi suweg tidak mengandung glutein atau sedikit 

mengandung glutein. Dalam pembuatan mie ini perlu modifikasi dengan 

tepung yang mengandung glutein yaitu tepung terigu dan telur untuk 

mengikat mie agar tidak mudah putus-putus. Semakin banyak tepung 

terigu yang diberikan akan semakin baik tekstur mie yaitu mie tidak 

mudah putus-putus, karena  tepung terigu ini banyak mengandung gluten 

yang tinggi dibandingkan tepung suweg. Misalnya pada perlakuan P1Q0, 

P1Q1, P1Q2, dan P1Q3 dengan perbandingan tepung suweg dan tepung 

terigu yaitu 150 gram : 100 gram, sedangkan P2Q0, P3Q0, P2Q1, P3Q1, 

P2Q2, P3Q2, P2Q3, dan P3Q3 memiliki tekstur yang agak putus-putus. 

Sehingga untuk  pembuatan mie suweg ini perlu penambahan bahan yang 



 

 

 

dapat mengikat adonan agar menghasilkan mie yang tidak mudah putus. 

Bahan tersebut yaitu telur dan tepung terigu sebagai daya ikat adonan dan 

perlu memperhatikan pula tekstur pembuatan tepungnya. 

d. Rasa 

Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa rata-rata penilaian dari 

20 panelis agak terlatih adalah 1,86 dengan kategori agak suka. Rasa mie 

suweg yang dihasilkan memang sangat berbeda dengan mie yang terbuat 

dari tepung terigu sepenuhnya. Karena umbi suweg itu sendiri mempunyai 

rasa yang agak getir dan khas di lidah. Hal ini sesuai dengan Benyamin 

(2009) bahwa  mie suweg memiliki rasa khas suweg sehingga terasa lebih 

gurih.  

e. Aroma 

Dalam penilaian aroma pada hasil penelitian olahan mie suweg, 

panelis menggunakan panca indra penciuman untuk menilai. Mie suweg 

yang dihasilkan memiliki aroma yang beragam. Aroma dapat dijadikan 

sebagai faktor pengujian dalam penentuan penelitian yang telah dilakukan 

karena aroma memiliki peranan dalam menentukan layak atau tidaknya 

suatu produk untuk dikonsumsi atau tidaknya.  

Berdasarkan penelitian telah diketahui bahwa penambahan pewarna 

ini terdapat pada perlakuan P1Q1, P2Q1, P3Q1 (untuk penambahan pewarna 

dari kulit buah naga 40%); P1Q2, P2Q2, P3Q2 (untuk penambahan pewarna 

dari wortel 40%); dan P1Q3, P2Q3, P3Q3 (untuk penambahan pewarna dari 

kulit buah naga 20% dan wortel 20%). Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan (tabel 4.2) bau mie suweg yaitu agak menyengat dengan rata-

rata penilaian 2.15. Hal ini dikarenakan aroma tepung suweg itu sendiri 

dan pengolahan pada waktu memasak. Bahan-bahan yang digunakan 

dalam memasak seperti bawang putih, bawang merah, merica, dan cabai 

sangat mempengaruhi aroma dari mie suweg tersebut. Tepung suweg 

sendiri memiliki aroma yang khas sehingga mie yang dihasilkan berbau 

khas suweg. Tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya beberapa dosis 

penambahan pewarna yang mengakibatkan bau mie suweg agak sedikit 



 

 

 

berbau kulit buah naga dan wortel. Penambahan kulit buah naga pada mie 

suweg akan menghasilkan aroma mie yang sedikit berbau khas kulit buah 

naga, sedangkan dengan penambahan wortel akan menghasilkan aroma 

mie yang sedikit berbau khas wortel (getir). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kadar karbohidrat tertinggi yaitu pada perlakuan P1Q0 dengan rata-rata kadar 

karbohidrat 44.82 gram, sedangkan kadar karbohidrat terendah pada mie 

suweg adalah perlakuan P3Q2 dengan rata-rata kadar karbohidrat sebesar 

22.17 gram. 

2. Hasil terbaik uji organoleptik mie suweg yaitu P1Q0 dan P1Q3 dengan hasil 

warna hitam, kenyal, tekstur setengah memanjang, rasa agak suka dengan 

aroma agak menyengat. 

SARAN 

Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan dalam pemberian warna pada mie suweg 

dengan penambahan pewarnaan yang hitam. 

2. Peneliti selanjutnya dalam pembuatan tepung suweg ini dengan cara 

pengeringan menggunakan oven agar umbi suweg tidak mudah teroksidasi 

oleh udara. 
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