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RINGKASAN EKSEKUTIF

1.

Latar Belakang
Di Indonesia, mi merupakan produk yang digemari masyarakat Indonesia. Mi

memiliki tekstur yang mudah dikunyah, kenyal dan harganya relatif murah, membuat mi
menjadi produk yang digemari masyarakat Indonesia. Mi instan dapat menjadi alternatif
pengganti nasi putih sebagai karbohidrat. Indonesia menghabiskan 12.540 miliar bungkus
mi instan per tahunnya, dan Indonesia menempati konsumsi mi instan di peringkat kedua
menurut data dari (WINA) World Instan Noodle Association pada tahun 2018.

Gambar 1 Tingkat Konsumsi Mi Instan di Dunia Tahun 2018
Sumber: Anonymous (2019)

Selama ini masyarakat Indonesia mengonsumsi mi yang berbahan dasar dari
tepung terigu. Tepung terigu adalah hasil olahan dari gandum, produksi gandum di
Indonesia masih minim, sedangkan gandum adalah salah satu bahan yang dibutuhkan
masyarakat Indonesia untuk diolah menjadi bahan pangan. Dari keadaan tersebut
membuat Indonesia membutuhkan gandum melalui impor dari luar negeri. Untuk
mengurangi volume ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan pangan di

Indonesia agar mencapai indeks yang lebih tinggi, ada hal yang dapat dilakukan dengan
cara memanfaatkan bahan lokal yaitu sagu. Sagu adalah bahan pangan lokal yang berada
di Indonesia yang dapat dijadikan salah satu bahan subtitusi pengganti tepung terigu
untuk membuat mi dan dalam 100 gr sagu terdapat: 86 gr karbohidrat, 1 gr serat, 0,5 gr
protein, 350 kalori, 3 mg sodium, 5 mg potassium, 0,2 gr lemak, total 0,1 gr lemak jenuh
(Swari, 2017), dari kandungan 100 gr sagu, nilai proteinnya hanya 0,5 gr yang tergolong
rendah. Peneliti melakukan penelitian untuk meningkatkan nilai protein dalam produk mi
sagu, peneliti menggunakan kulit ari kacang hijau yang mengandung protein yang cukup
tinggi dibanding isi kacang hijau, dan peneliti juga memanfaatkan bahan lain untuk
meningkatkan nilai protein dalam produk mi sagu dengan menggunakan kulit ari kedelai
yang mengandung protein cukup tinggi. Kulit ari dari kacang hijau dan kedelai adalah
limbah industri yang bermanfaat untuk pangan ternak, untuk meningkatkan kualitas dari
limbah industri ini perlu adanya pemanfaatan dari limbah tersebut untuk diolah menjadi
produk pangan yang bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki nilai ekonomi dan
meningkatkan kualitas dari limbah tersebut.

2.

Rumusan Masalah

a.

Bagaimana proses pembuatan tepung halus dan tepung kasar dari kulit ari
kacang hijau dan kedelai?

b.

Bagaimana cara membuat mi sagu dengan tepung halus dan tepung kasar dari
kulit ari kacang hijau dan kedelai?

c.

Bagaimana rasa, tekstur, warna, dan aroma mi sagu dengan tepung halus dan
tepung kasar kulit ari kacang hijau dan kedelai?

d.

Bagaimana peningkatan kadar protein mi sagu dari tepung halus dan tepung
kasar dari kulit ari kacang hijau dan kedelai?

e.

Bagaimana penerimaan pasar terhadap mi sagu dengan tepung halus dan
tepung kasar dari kulit ari kacang hijau dan kedelai?

3.
a.

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui proses pembuatan tepung halus dan tepung kasar dari kulit
ari kacang hijau dan kedelai.

b.

Untuk mengetahui proses pembuatan mi sagu dengan menggunakan tepung
halus dan tepung kasar dari kulit ari kacang hijau dan kedelai.

c.

Untuk mengetahui rasa, tekstur, warna, dan aroma mi sagu dengan tepung halus
dan tepung kasar dari kulit ari kacang hijau dan kedelai.

d.

Untuk mengetahui peningkatan kadar protein mi sagu dengan tepung tepung
halus dan tepung kasar dari kulit ari kacang hijau dan kedelai.

e.

Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap mi sagu dengan tepung halus
dan tepung kasar dari kulit ari kacang hijau dan kedelai.

4.

Landasan Teori

a.

Uji Organoleptik
Penilaian dengan indra juga disebut penilaian organoleptik merupakan cara

penilaian yang paling primitif. Penilaian dengan uji organoleptik ini dianggap sebagai
prosedur yang dihubungkan dengan penilaian secara objektif dan merupakan analisis data
yang lebih sistematis. Penilaian organoleptik ini banyak digunakan dalam industri pangan

untuk memberi hasil penilian sangat teliti karena dalam hal ini indera dianggap paling
sensitif melebihi ketelitian alat pengukur (Susiwi, 2009:2). Dalam uji organoleptik
karakteristik yang diperhatikan adalah dari segi aroma, warna, rasa, dan tekstur. Pada
penelitian kreasi produk ini akan menggunakan uji hedonik untuk melihat minat panelis
terhadap produk yang ditawarkan. Tingkat kesukaan yang dilihat akan menggunakan
skala dapat dimisalkan seperti sangat suka, suka, tidak suka, sangat tidak suka yang akan
ditransformasikan ke dalam skala numerik (Wijayani, 2014:46).
b.

Teori Bauran Pemasaran
Salah satu teori pemasaran yang sering digunakan dalam industri makanan adalah

8P. Bauran pemasaran adalah strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang berkaitan
dengan bagaimana cara menawarkan suatu produk pada segmen pasar tertentu yang
merupakan sasaran pasarnya untuk mengetahui respon pasarnya (Ulus, 2013:1136).
Bauran pemasaran terdiri dari:
1)

Product
Product dapat berupa barang atau layanan yang memiliki peranan penting dalam

memenuhi kepuasan pelanggan yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan
pelanggan (Econ, 2016:2).
2)

People
People merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran yang berpengaruh

terhadap kualitas yang diberikan dan juga berkaitan dengan internal marketing yang
merupakan interaksi antar setiap karyawan dalam perusahaan. People juga mengambil
bagian dalam memengaruhi persepsi pembeli (Shandy, 2015:179).
3)

Price

Price merupakan salah satu hal yang berdampak besar pada pemasaran produk
karena harga yang menentukan keuntungan suatu perusahaan dan harga merupakan
jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk dan memenuhi
kebutuhannya (Econ, 2016:2).
4)

Place
Place adalah area yang dipilih untuk memasarkan produk berdasarkan kebutuhan

pelanggan dan juga merupakan cara perusahaan menempatkan produknya secara tepat,
yang menjadi akses untuk menjual produk kepada pelanggan (Econ, 2016:2).
5)

Promotion
Promotion merupakan salah satu cara yang menyadarkan produk kita kepada

pelanggan melalui berbagai sumber media seperti iklan televisi, radio, internet, media
cetak dan media sosial, yang dapat memberikan informasi secara relevan kepada
pelanggan (Econ, 2016:2).
6)

Productivity & Quality
Productivity & quality yang memastikan bahwa tingkat layanan diberikan kepada

pelanggan dengan sangat baik, sebelum, selama dan setelah proses pembelian (Wickham,
2018:2).
7)

Processes
Processes merupakan gabungan semua aktivitas, yang terdiri atas prosedur,

mekanisme dan aktivitas, di mana barang dan jasa yang baik dihasilkan dan disampaikan
kepada pelanggan (Shandy, 2015:179).
8)

Physical Evidence
Physical evidence merupakan persyaratan yang bernilai tambah bagi pelanggan

dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter, baik dilihat dari interior, lighting dan
kelengkapan bangunan yang dapat menarik fokus dan minat pelanggan (Shandy,
2015:179).

5.

Metode Penelitian

a.

Model Pengembangan
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan research and

development, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1)

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian
terdahulu terhadap peningkatan kadar protein pada mi sagu.

2)

Peneliti melakukan eksperimen pembuatan mi sagu dengan penambahan tepung
kulit ari kacang hijau dan kedelai.

3)

Peneliti melakukan uji organoleptik terhadap 30 orang panelis dan melakukan
pengulangan sebanyak tiga kali untuk memvalidasi data.

4)

Peneliti melakukan pengolahan data terhadap hasil uji organoleptik yang telah
dilaksanakan untuk mengetahui produk terbaik yang akan dipilih untuk dijadikan
produk akhir.

5)

Peneliti melakukan uji laboratorium terhadap protein dan kabohidrat produk
terbaik yang telah dipilih berdasarkan hasil olah data uji organoleptik .

6)

Peneliti menerima hasil uji laboratorium untuk kemudian mengetahui hasil kadar
protein dan karbohidrat mi sagu dengan penambahan tepung kulit ari kacang hijau
dan kedelai.

6.

Bahan dan Peralatan Penelitian

Tabel 1
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Peralatan Penelitian Mi Sagu dengan Substitusi Tepung Kulit Ari Kacang
Hijau dan Kedelai.
Alat
Blender
Stoples
Timbangan digital
Ayakan 80 mesh
Bowl kecil
Bowl besar
Sendok
Gelas takar
Mixer besar
Mesing penggiling mi
Oven
Loyang (30 x 40)
Saringan
Serbet

Jumlah
1
4
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
6

Satuan
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Sumber: Data Diolah (2019)
7.

Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:
a.

Metode Eksperimen yaitu peneliti melakukan percobaan pembuatan mi sagu
dengan persentase penambahan tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai sebesar
10%, 15%, dan 20%

b.

Metode Observasi yaitu peneliti mengobservasi hasil uji eksperimen mengenai
perbedaan dari 12 jenis sampel.

c.

Uji Organoleptik yaitu peneliti meminta penilaian panelis dengan menggunakan
kuesioner yang akan dibagikan bersama dengan sampel mi sagu dengan

penambahan tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai, yang berisi form penilaian
dengan parameter warna, aroma, tekstur, rasa dan keseluruhan produk untuk
dinilai oleh panelis. Dalam uji organoleptik karakteristik yang diperhatikan adalah
dari segi aroma, warna, rasa, dan tekstur. Pada penelitian kreasi produk ini akan
menggunakan uji hedonik untuk melihat minat panelis terhadap produk yang
ditawarkan. Tingkat kesukaan yang dilihat akan menggunakan skala dapat
dimisalkan seperti sangat suka, suka, tidak suka, sangat tidak suka yang akan
ditransformasikan ke dalam skala numerik (Wijayani, 2014:46).
d.

Uji Laboratorium yaitu peneliti mengirimkan hasil produk terbaik berdasarkan uji
organoleptik untuk mengetahui kadar protein dan karbohidrat di dalamnya ke
Balai Riset dan Standardisasi Surabaya di Jalan Jagir Wonokromo.

e.

Statistik Deskriptif yaitu peneliti akan menginterpretasikan hasil uji organoleptik
dan uji laboratorium yang telah dilakukan oleh peneliti.

8.

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk

menganalisis hasil uji organoleptik adalah menggunakan ANOVA atau Analysis of
Variance untuk mengetahui hubungan antara warna, aroma, tekstur, rasa dan keseluruhan
produk terhadap kesukaan panelis.

9.

Analisis dan Pembahsan
Rasio penambahan tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai dalam penelitian ini

adalah sebesar 10%, 15%, dan 20%. Masing-masing perlakuan memiliki ciri warna, rasa,

aroma, dan tekstur yang berbeda-beda, sesuai dengan banyaknya tepung kulit ari kacang
hijau dan kedelai yang ditambahkan. Semakin banyak jumlah tepung kulit ari kacang
hijau dan kedelai yang digunakan, warna mi sagu yang menggunakan kulit ari kacang
hijau akan terlihat makin hijau gelap, karena tepung kulit ari kacang hijau bewarna hijau
gelap, aroma kulit ari kacang hijau semakin kuat, tekstur mi sagu akan semakin berserat,
dan kasar, rasa kulit ari kacang hijau akan lebih terasa, dan untuk mi sagu kulit ari kedelai
untuk warna akan terlihat lebih kuning kecoklatan disebabkan warna tepung kulit ari
kedelai berwarna kuning kecoklatan, aroma kedelai semakin kuat dan harum, teksturnya
lebih berserat, kasar, dan terasa berpasir, untuk rasa lebih terasa keledainya. Setelah
melakukan eksperimen, peneliti melakukan uji organoleptik dengan melibatkan 90 orang
panelis yang terbagi ke dalam tiga kali pengulangan, yang kemudian data yang dihasilkan
telah diolah menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance dengan hasil sebagai
berikut:

Tabel 2

Hasil Uji Organoleptik Mi Sagu Kulit Ari Kacang Hijau Tepung Halus
dan Tepung Kasar Menggunakan ANOVA

Tepung Halus

Warna

Aroma

Rasa

Tekstur

10%

2,83 ± 0,783 a

2,90 ± 0,688 a

2,93 ± 0,747 a

2,90 ± 0,808 a

15%

2,77 ± 0,654 a

2,82 ± 0,633 a

2,72 ± 0,874 b

2,54 ± 0,823 a

20%
Tepung Kasar

2,84 ± 0,733 a
Warna

2,83 ± 0,691 a
Aroma

2,72 ± 0,887 a b
Rasa

2,54 ± 0,810 a
Tekstur

10%

2,60 ± 0,804 a

2,83 ± 0,723 a

2,71 ± 0,851 a

2,78 ± 0,804 a

15%

2,72 ± 0,704 a

2,78 ± 0,746 a

2,38 ± 0,842 b

2,36 ± 0,769 a

20%

2,76 ± 0,783 a

2,84 ± 0,778 a

2,52 ± 0,890 a b

2,34 ± 0,926 a

Sumber Data Diolah (2020)

Tabel 3

Hasil Uji Organoleptik Mi Sagu Kulit Ari Kedelai Tepung Halus dan
Tepung Kasar Menggunakan ANOVA

Tepung Halus
10%
15%
20%
Tepung Kasar
10%
15%
20%

Warna

Aroma

Rasa

Tekstur

2,84 ± 0,718 a

2,84 ± 0,733 a

2,60 ± 0,790 a

2,91 ± 0,759 a

2,59 ± 0,634 a

2,73 ± 0,716 a

2,48 ± 0,824 a

2,54 ± 0,837 b

2,84 ± 0,698 a
Warna

2,86 ± 0,680 a
Aroma

2,66 ± 0,823 a
Rasa

2,66 ± 0,837
Tekstur

2,69 ± 0,713 a

2,79 ± 0,679 a

2,83 ± 0,877 a

2,86 ± 0,894 a

2,72 ± 0,671 a

2,73 ± 0,747 a

2,66 ± 0,781 a

2,56 ± 0,823 b

2,67 ± 0,670 a

2,84 ± 0,763 a

2,46 ± 0,950 a

2,48 ± 0,890 b

Sumber Data Diolah (2020)
Berdasarkan hasil Tabel 2 dan 3, dianalisis dengan dipilih nilai tertinggi dari
masing-masing produk untuk diuji kadungan gizinya, hasil analisis dipaparkan ditabel
berikut:
Tabel 4
Tepung
Kulit
Ari
Kacang
Hijau
Tepung
Kulit
Ari
Kedelai

Hasil Analisis Nilai Tertinggi Uji Organoleptik
Warna
Konsentrasi dan
Jenis
2,84 ± 0,733 a
20% Halus

Aroma
Konsentrasi dan
Jenis
2,90 ± 0,688 a
10% Halus

Rasa
Konsentrasi dan
Jenis
2,93 ± 0,747 a
10% Halus

Tekstur
Konsentrasi dan
Jenis
2,90 ± 0,808 a
10% Halus

2,84 ± 0,718 a
dan
2,84 ± 0,698 a
10% Halus
dan
20% Halus

2,86 ± 0,680 a

2,83 ± 0,877 a

2,91 ± 0,759 a

20% Halus

10% Kasar

10% Halus

Sumber: Data Diolah (2020)
Dari hasil berikut untuk produk mi sagu kulit ari kacang hijau yang terpilih adalah
produk mi sagu dengan konsentrasi 10% dengan jenis tepung halus, karena hasil dari uji
ANOVA, untuk konsentrasi 10% dengan jenis tepung halus memiliki hasil dominan, dan
untuk produk mi sagu kulit ari kedelai yang terpilih adalah produk mi sagu kulit ari
kedelai dengan konsentrasi 10% dengan jenis tepung halus, karena hasil 10% dengan

tepung halus lebih dominan walau, untuk kategori aroma tertulis 20%, peneliti tetap
memilih, dengam menggunakan konsentrasi 10% dengan jenis tepung halus dikarenakan
hasil tidak jauh signifikan, yang perbedaannya 2,83 ± 0,877 a dengan 2,86 ± 0,680 a. Hasil uji
laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kadar protein mi sagu dengan
kulit ari kacang hijau menjadi 2,48%, dan untuk mi sagu kulit ari kedelai mengandung
2,17 protein.

10.

Aspek Bisnis

a.

Analisis Biaya yang Dihasilkan

Tabel 5 HPP Mi Sagu Kulit Ari Kacang Hijau
Nomor
Bahan
Jumlah
Satuan
1

Tepung sagu

2

Tepung kulit
ari kacang
hijau
Air
Garam

Harga (Rp)

Jumlah(Rp)

120

Gr

16.000/750
Gram

2.420

10

Gr

5.000/Kilogram

50

8
Gr
1
Gr
Packing
EWG
Total (Rp)
Harga jual (Rp)
Sumber: Data Diolah (2020)

2.000/Liter
10.000/Kilogram

0,16
10
1.000
832,4
4.176
10.000

3
4

Tabel 6 HPP Mi Sagu Kulit Ari Kedelai
Nomor
Bahan
Jumlah
Satuan
1

Tepung sagu

2

Tepung kulit
ari kedelai
Air
Garam

Harga (Rp)

Jumlah(Rp)

120

Gr

16.000/750
Gram

2.420

10

Gr

5.000/Kilogram

40

8
Gr
1
Gr
Packing
EWG
Total (Rp)
Harga jual (Rp)
Sumber: Data Diolah (2020)

2.000/Liter
10.000/Kilogram

0,16
10
1.000
832,4
4.164
10.000

3
4

b.

Kemasan
Berikut contoh kemasan mi sagu yang akan dipasarkan:

Gambar 2 Kemasan Mi Sagu
Sumber: Data Diolah (2020)
c.

Strategi Pemasaran dan Feedback Pasar
Berikut adalah marketing mix yang ditinjau untuk studi kelayakan bisnis:

1)

Product

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah mi sagu berprotein dengan
pemanfaatan kulit ari kacang hijau dan kedelai. Mi sagu ini memiliki keunikan dari rasa,
aroma, dan tekstur yang berbeda karena ada penambahan tepung kulit ari kacang hijau
dan kedelai, dan mi sagu ini mengandung protein yang tinggi sebesar 2,48% protein dan
56,11% karbohidrat untuk mi sagu penambahan tepung kulit ari kacang hijau dan untuk
mi sagu penambahan tepung kuit ari kedelai mengandung protein sebesar 2,17% dan
karbohirat sebesar 68,1%.
2)

Price
Dari 90 responden ada 16 responden memilih harga Rp 6.500 untuk produk mi

sagu per porsinya (150gr) atau (50gr dengan bumbu), kemudian ada 24 responden yang
merasa cocok dengan harga Rp 7.500 per porsinya, dan ada 23 responden yang merasa
cocok dengan harga Rp 8.500 per porsinya, dan yang terakhir ada 27 orang responden
yang merasa cocok dengan harga Rp 10.000. Dari hasil tersebut, peneliti memilih harga
tertinggi sebesar Rp 10.000. Feedback dari delapan pembeli, ada tujuh orang pembeli
yang merespon bahwa harga produk mi sagu yang ditawarkan dengan harga Rp 10.000
sudah sesuai, akan tetapi ada salah satu pembeli dari kota Bangkalan yang merespon
bahwa harga ini sudah cocok akan tetapi jika dipasarkan di kota Bangkalan butuh usaha
lebih untuk menjual produk tersebut, karena produk mi sagu ini hal yang baru di kota
Bangkalan.
3)

Place
Tempat yang digunakan untu produksi mi sagu ini berada di kota Bangkalan di

jalan Tunojoyo 21. Produk ini dijual secara online dan offline. media online yang

digunakan adalah WhatsApp dan Instagram, sedangan media offline peneliti menitipkan
produk di toko bahan kue Surya Indah yang berada di jalan Trunojoyo 21.
4)

Promotion
Untuk media penjualan yang cocok untuk produk ini, menurut 90 responden

adalah menggunakan kedua media tersebut yaitu media online dan offline, dari 90
responden ada 51 pilihan media online dan untuk media offline ada 52 pilihan, menurut
para responden untuk penjualan media online ini menurut para responden yang lebih
efektif adalah menggunakan media online Instagram karena menurut data dari survey
uji minat pasar ada 51 pilihan dari responden untuk menjualnya di Instagram dan untuk
media online Facebook hanya 12 pilihan, Menurut para responden media offline yang
cocok untuk memasarkan atau menjual produk ini adalah keduanya yaitu supermarket
dan swalayan, terdapat 42 pilihan dari responden pada kuesioner sedangkan
supermarket terdapat 41 pilihan.
5)

People
Dalam penelitian ini, peneliti bertugas membuat produk mi sagu ini dan juga yang

menjalankan kegiatan pemasaran dan penjualan melalui media online dan offline.
6)

Process
Proses dalam produk ini dimulai dari proses pembuatan produk, proses

pemasaran dan penjualan produk. Seluruh proses di atas ditangani oleh peneliti sendiri,
dan setiap penjualan secara online dan offline peneliti menjelaskan bahwa produk mi
sagu ini mengandung protein dengan pemanfaatan tepung kulit ari kacang hijau dan
kedelai, dan menjawab pertanyaan yang pembeli berikan agar pembeli mendapat pesan
dan nilai yang ingin dicapai peneliti.

7)

Productivity and Quality or Customer Service
Layanan untuk pembeli yang dilakukan peneliti adalah menawarkan produk

terhadap pembeli dengan membawa produk sampel untuk ditawarkan, dan menjelaskan
tentang produk yang peneliti tawarkan, dan meminta tanggapan untuk penyempurnaan
produk mi sagu tersebut. Selain itu kualitas pelayanan seperti ketepatan dalam
pelayanan, kecepatan dalam membalas feedback konsumen, dan terus menjaga
hubungan baik dengan konsumen.

8)

Physical Evidence or Physical Environment
Produk yang dijual oleh peneliti adalah produk mi sagu dengan pemanfaatan

tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai yang memiliki kandungan protein yang tinggi.
Produk yang dijual dengan menggunakan kemasan plastik agar terlihat simple dan
ekonomis. Untuk feedback kemasan dari delapan orang pembeli produk mi sagu ini
memberikan feedback pada kemasan mi sagu tersebut, dari delapan orang pembeli ada
enam orang memberikan hasil respon bahwa kemasan produk mi sagu ini sudah menarik,
dan juga ada merespon bahwa tampilan kemasannya simpel dan praktis, kemudian dari
delapan orang ada dua orang yang kurang tertarik pada kemasan mi sagu ini karena
gambar dari kemasan sedikit kurang jelas, atau resolusi gambar kurang bagus.

11.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji organoleptik, uji laboratorium, uji minat pasar, analisis dan

pembahasan yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan dari
pengembangan produk dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Proses tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai, dioven terlebih dahulu lalu
haluskan dengan blender hingga menjadi tepung, kemudian diayak dengan ayakan
80 mesh untuk pembuatan tepung halus, dan untuk pembuatan tepung kasar hanya
diblender sepuluh detik saja.

b.

Proses pembuatan mi sagu dengan penambahan tepung kulit ari kacang hijau, dan
kulit ari kedelai, pertama mencampurkan tepung sagu dengan kulit ari kacang
hijau atau kulit ari kedelai lalu disaring dengan serbet, kemudian diperas, hingga
berbentuk bola kemudian direbus selama lima menit dengan air mendidih, tiriskan
kemudian adonan dipotong dan diuleni hingga kalis, kemudian dicetak dengan
mesin penggiling mi, kemudian adonan direbus lagi selama satu menit dengan air
mendidih, lalu dijemur disuhu ruang selama enam jam, atau dijemur dengan
diberi kipas angin selama dua jam, adonan yang sudah kering dicetak dengan
mesin penggiling mi.

c.

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap kreasi produk mi sagu kulit ari
kacang hijau dan mi sagu kulit ari kedelai dapat disimpulkan bahwa produk mi
sagu kulit ari kacang hijau mengandung 2,48% protein, dan 56,11% karbohidrat
dari 250 gr sampel yang diuji, dan untuk mi sagu kulit ari kedelai mengandung
2,17% protein dan 68,1% karbohidrat dari setiap 250 gr sampel yang diuji di
laboratorium.

d.

Berdasarkan dari uji minat pasar terhadap mi sagu kulit ari kacang hijau dan mi
sagu kulit ari kedelai, dapat disimpulkan bahwa 93,33% responden merespon
bahwa produk ini layak dipasarkan ,kemudian untuk harga ada 30% orang cocok
dengan harga Rp 10.000, 27% cocok dengan harga Rp 7.500, 25 % cocok dengan

harga Rp 8.500, dan 18% cocok dengan harga Rp 6.500, kemudian responden
menyatakan bahwa produk ini baik dijual secara online dan offline, persentase
responden yang mengisi bahwa produk ini secara 50% online dan 50% offline.

12.

Saran
Saran yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

a.

Pengaplikasian tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai menjadi produk lain
selain pengaplikasian terhadap mi sagu

b.

Menggunakan variabel lainnya yang berasal dari pangan lokal selain tepung kulit
ari kacang hijau dan kedelai untuk menambahkan protein ke dalam mi sagu.

c.

Penggunaan air kapur sebagai pengganti air pada mi sagu dengan penambahan
tepung kulit ari kacang hijau dan kedelai untuk menghasilkan adonan yang lebih
kenyal dan tidak mudah putus.
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