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PEMANFAATAN PARE ( Momordica charantia L. ) SEBAGAI BAHAN 
PEMBUATAN MIE 

 

Nama  : Muhammad Iqbal Fadhlurrahman Wardana 

Kelas  : XII IPA 1 

NIS  :161710054 

 

Abstrak 

Pare adalah jenis sayuran yang terkadang sering di beli oleh masyarakat, karena 
pare terkadang sering digunakan untuk kebutuhakan tersendiri. Sebagian masyarakat 
tidak menyukai pare karena rasa pahitnya yang tidak nikmat. Banyak yang belum 
mengetahui bahwa pare bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain, contohnya dapat 
dibuat sebagai pembuatan mie pare. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan-kandungan yang 
terdapat pada pare dan mengetahui cara pembuatan mie dengan campuran pare. 
Analisis hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan uji organoleptik dan diujikan 
kepada 10  orang responden. Dari hasil penelitian tersebut didapat pendapat-pendapat 
tentang rasa, tekstur, aroma dan warna yang berbeda beda. 

Jenis penelitian yang aka dilakukan adalah penelitian eksperimental deskriptif. 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan alami yang akan diuji manfaat dan 
kandungannya sebagai kegunaan lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan uji organoleptik diketahui 
bahwa pare ini memiliki rasa 100% sangat suka, aroma 100% sangat suka, tekstur 90% 
sangat suka dan warnanya 90% sangat suka dan sudah hampir menyerupai mie. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa pare dapat digunakan sebagai bahan campuran 
pembuatan mie. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Zaman sekarang lingkungan semakin jauh dari kata sehat hal ini 

karena tidak adanya kesadaran manusia untuk menjaga alam yang 

menyebabkan terjadinya berbagai jenis penyakit yang menyerang kita. 

Jika penyakit sudah menyerang tubuh kita maka kita akan mencari 

obat yang bisa menyembuhkan rasa sakit tersebut. orang-orang 

berpikir karena kehidupan yang sudah sangat maju dan pesat 

sekarang maka orang-orang lebih memilih untuk membeli obat-obatan 

di warung atau di supermarket lainnya tanpa mengetahui jenis obatnya 

mengandung bahan kimia dan memiliki efek samping yang 

membahayakan bagi kesehatan manusia. 

Sejak zaman dahulu Indonesia sudah menggunakan obat-

obatan herbal untuk menyembuhkan suatu penyakit, namun karena 

sekarang zaman sudah semakin maju maka banyak orang yang sudah 

mengabaikan obat-obatan herbal tersebut dan beralih ke pengobatan 

yang secara kimia yang memiliki efek samping jika digunakan secara 

berlebihan. Sebenarnya lebih baik menggunakan obat herbal yang 

dihasilkan dari tanaman di sekitar kita untuk dijadikan obat alternatif, 

karena obat herbal tidak memiliki efek samping dan lebih ampuh untuk 

penyembuhan. Tanaman yang dapat dijadikan untuk dijadikan obat 

alternatif salah satunya adalah pare. 

Pare merupakan jenis sayuran yang memiliki banyak manfaat 

bagi kesehatan tubuh. Dibalik rasanya yang begitu pahit tersimpan 

banyak manfaat tanpa banyak orang yang mengetahui hal tersebut. 

dikerenakan rasanya yang sangat pahit maka banyak orang yang tidak 

menyukai pare. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah inovasi agar masyarakat bisa mengonsumsi 
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pare dengan sesuatu yang berbeda, yaitu mencampurkan pare 

sebagai bahan pembuatan mie. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan data-data yang penulis paparkan di atas dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain : 

1. Apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam mie pare? 

2. Bagaimana proses pembuatan mie pare? 

3. Apa saja manfaat yang terkandung dalam mie pare? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kandungan gizi yang terdapat dalam mie pare. 

2. Mendeskripsikan proses pembuatan mie pare. 

3. Mendeskripsikan manfaat dari mie pare. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti : 

a. Mendapatkan wawasan baru tentang salah satu makanan 

sehat. 

b. Mengamalkan ilmu bagi orang lain. 

c. Memberi motivasi untuk membuat makanan sehat. 

d. Menjadi salah satu solusi bagi orang yang tidak menyukai pare. 

e. Menjadikan produk ini sebagai peluang usaha baru. 

2. Manfaat bagi orang tua : 

a. Mendapatkan tips makanan sehat sebagai alternatif untuk di 

konsumsi. 

b. Memberi informasi bagi orang tua tentang makanan yang aman. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tanaman Pare ( Momordica charantia L. ) 

Pare ( Momordica charantia L. ) adalah tanaman yang 

terkenal dengan rasa buahnya yang pahit. Penyebab rasa pahit 

pada buah pare adalah suatu zat yang disebut kukurbitasin. 

Dibalik rasa pahit tersebut tersimpan berbagai manfaat yang 

berguna bagi manusia.  

Buahnya dimanfaatkan sebagai obat batuk, gangguan 

pencernaaan, obat malaria, penyakit kuning, dan merangsang 

nafsu makan. Daunnya dimanfaatkan untuk menyembuhkan 

batuk, menurunkan panas, mematikan cacing kremi, mengobati 

bisul, mengobati mencret untuk balita, meringankan penyakit 

sipilis dan untuk membersihkan darah bagi wanita yang baru 

melahirkan. 

Bijinya sebagai antioksidan yang cukup kuat yang 

dapat menghambat pembentukan sel kanker, mencegah 

penuaan dini.Akarnya dimanfaatkan untuk mengobati disentri, 

amuba, dan wasir. Sebagai sayur, pare dapat dimakan dalam 

bentuk lalap, oseng-oseng, gado-gado, dan sebagainya. 

 

Gambar 1. Pohon pare 

 

 

http://lh6.ggpht.com/--jUNUVOTdHA/UIBuSGmZ8BI/AAAAAAAACWA/wt0c9Mg7uWo/s1600-h/clip_image002[4][2].jpg
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2. Deskripsi Tanaman Pare ( Momordica charantia L. ) 

Pare merupakan jenis tanaman semak semusim yang 

tumbuh menjalar atau merambat dengan mengunakan sulur yang 

panjang . Sulur tumbuh di samping daun yang sering membentuk 

spiral. Akarnya berupa akar tunggang berwarna putih. Struktur 

batang pare tidak berkayu. Batangnya mempunyai alat pembelit 

yang terletak di dekat daun. 

Batang tegaknya berusuk lima dan berwarna hijau. Batang 

mudanya berambut dan akan menghilang setelah tua. Daun pare 

berbentuk bulat telur, berbulu, dan berlekuk. Susunan tulang 

daunnya menjari. Tangkai daun tumbuh dari ketiak daun. Panjang 

tangkai daunya mencapai 7- 12 cm. 

Daunnya berwarna hijau tua dibagian permukaan atas dan 

permukaan bawahnya berwarna hijau muda atau kekuningan. 

Letak daun pare berseling dengan panjang tangkai 1,5- 5,3 cm. 

Buahnya buni, bulat telur memanjang, warna hijau, kuning sampai 

jingga, dan rasanya pahit. Permukaan buahnya berbintil-bintil. 

Bijinya keras, berwarna cokelat kekuningan pucat, bentuknya pipih 

memanjang. 

Bunga pare tumbuh dari ketiak daun dan berwarna kuning 

menyala. Bunga pare terdiri dari bunga jantan dan bunga betina 

yang berduri temple, halus, dan berambut. . Panjang tangkai bunga 

jantan mencapai 2-5,5 cm. Sedangkan tangkai bunga betina 

panjangnya 1-10 cm. Kelopak bunga berbentuk lonceng, berusuk 

banyak, berlekatan, dan bertaju lima. Mahkota bunganya berwarna 

kuning dan berlekatan. Tabung mahkotanya bersatu dengan 

tabung kelopak. Panjang tangkai bunga jantan mencapai 2-5,5 cm. 

Sedangkan tangkai bunga betina panjangnya 1-10 cm. 

Tanaman ini mempunyai bau yang khas yaitu langu. Rasa 

buahnya juga khas, yaitu pahit. Meskipun hampir semua buah pare 

rasanya pahit, namun tingkat kepahitannya berbeda-beda. 

Tanaman pare sangat mudah dibudidayakan dan tumbuhnya tdak 
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tergantung pada musim. Tanaman ini tidak memerlukan banyak 

sinar matahari, sehingga dapat tumbuh subur di tempat-tempat 

yang agak terlindung. Pare biasanya ditanam di lahan pekarangan, 

tegalan, sawah bekas padi sebagai tanaman sela pada musim 

kemarau. 

Pare merupakan anggota famili Cucurbitaceae dan tergolong 

tanaman herba berumur satu tahun atau lebih yang tumbuh 

menjalar atau memanjat. Pare adalah genus dari sekitar 60 spesies 

tanaman herbal musiman atau bisa juga dikategorikan dalam 

golongan semak-semak kecil (perdu) dengan penyebaran yang 

jarang dalam keluarga. Sebagian besar spesies dalam suku ini 

menghasilkan minyak pada bunganya dan dikunjungi oleh 

penyerbuk dalam suku Ctenoplectrini apid. Di Indonesia pare 

mempunyai nama ilmiah Momordica charantia. 

 

 

Gambar 2. Daun dan bunga pare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lh3.ggpht.com/-ZvXAWnPmZhk/UIBuWgJYCrI/AAAAAAAACWQ/vuodmlMYJl8/s1600-h/clip_image004[3].jpg
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Tabel 2.1 Klasifikasi ilmiah pare 

Kingdom        : Plantae 

Kelas              : Magnoliopsida 

Sub Kelas      : Dilleniidae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Super Divisi   : Spermatophyta 

Divisi              : Magnoliophyta 

Ordo               : Violales 

Family            : Cucurbitaceae 

Genus            : Momordica L 

Species          : Momordica charantia L 

 

3.  Daerah Penyebaran 

Tanaman pare merupakan tanaman asli dari daerah tropis 

Afrika dan subtropis Asia serta Australia. Tanaman ini tersebar 

hampir di seluruh belahan dunia khususnya yang beriklim tropis 

dan subtropis. Di Indonesia tanaman ini di temukan di Jawa, 

Madura, Bali, dan Makasar. Saat ini tanaman pare sudah 

dibudidayakan di berbagai daerah di wilayah Nusantara. Umumnya, 

pembudidayaan dilakukan sebagai usaha sampingan.Biasanya 

ditanam di lahan pekarangan, tegalan, sawah bekas padi sebagai 

tanaman sela pada musim kemarau. 

Kisaran daerah penyebaran tanaman pare 30° LU dan 30°LS 

menyebabkan Indonesia sebagai salah satu Negara pemroduksi 

pare. Indonesia yang memiliki batas astronomi 6° LU – 11° LS 

berpotensi sebagai Negara penghasil pare. 

Sebutan pare di berbagai negara antara lain : balsam pear    

(Inggris), margose (Prancis), cundiamor (Spanyol), tita kerala             

(India), ampalaya (Filipina), peria (Malaysia), pavakai                  

(Srilanka), fu kwa (Korea), kiiuri (Jepang). 

Di Indonesia ada beberapa sebutan untuk tanaman pare di 

berbagai daerah antara lain : pare (Jawa), periu (Gayo), peria      
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(Toba), foria (Nias), kambeh/ peria (Minangkabau), paria             

(Sunda), pepareh (Madura), paria (Bali), paita (Sumba), paliek 

(Roti), belenggede (Gorontalo), pania (Timor), paria 

(Makasar/Bugis), papare (Ternate), papare (Halmahera), peria 

(Melayu). 

 

4.  Kandungan gizi dalam Tanaman Pare 

Ternyata dibalik rasanya yang pahit, pare menyimpan sejuta 

manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. karena tanaman ini 

mengandung senyawa lutein dan likopen yang berkhasiat sebagai 

antibiotik, antivirus, antioksidan, antikanker, perangsang produksi 

insulin, penyeimbang tekanan darah, dan perangsang nafsu makan 

Dibeberapa Negara terutama Jepang, Korea dan China, 

selain sebagai makanan, pare juga dimanfaatkan untuk 

pengobatan. Kadar kalsium didalam pare  tergolong tinggi, 

sehingga mampu menaikkan produksi sel-sel beta dalam pancreas 

untuk menghasilkan insulin.Bila insulin dalam tubuh 

mencukupi, mungkin kadar glukosa membanjir dapat dicegah, 

sehingga kadar glukosa dalam darah akan menjadi normal atau 

menjadi terkontrol. 

Belum lama ini, Prof. Lee-Huang dari Universitas New York 

juga menemukan zat yang luar biasa pada pare, yakni senyawa 

anti HIV-AIDS. Zat ini dinamakan alpha-momorchorin, beta-

momorchorin dan MAP 30 (Momordica antiviral protein 30). Zat 

berkhasiat ini banyak terdapat pada biji pare tua. 

Di Amerika sendiri, kapsul berisi bubuk biji pare sudah lazim 

dipasarkan. Obat tersebut diakui dapat menahan laju 

perkembangan  virus HIV-AIDS. Berkat terapi pare,para pengidap 

HIV-AIDS di Thailand dan Amerika serikat secara klinis tampak 

lebih sehat dan berat badannya meningkat. 
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Tabel 2.2 Kandungan gizi tiap 100 gram buah pare. 

Zat Buah Pare 

Air 91,2 g 

Kalori 29 g 

Protein 1,1 g 

Lemak 1,1 g 

Karbohidrat 0,5 g 

Kalsium 45 mg 

Zat besi 1,4 mg 

Fosfor 64 mg 

Vitamin A 18 SI 

Vitamin B 0,08 mg 

Vitamin C 52 mg 

Folasin - 

1 

 

5. Mie 

Mie merupakan salah satu makanan kesukaan orang 

Indonesia. Harganya murah sehingga digemari oleh kalangan 

pelajar mahasiswa yang memiliki uang yang berkecukupan. Seperti 

sphagetti yang rasanya begitu nikmat dan juga harganya yang 

tergolong mahal. 

Mi atau juga sering ditulis 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 dalam air. 

Orang Italia, Tionghoa, dan Arab telah mengklaim bangsa mereka 

sebagai pencipta mie, meskipun tulisan tertua mengenai mie 

                                                           
1 Fitri, Anisa Yahya. “Manfaat pare”. 2012. Dalam: http://datasmaku.blogspot 

.com/2012/10/manfaat-buah-pare-momordica-charantia-l.html 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adonan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Italia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
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berasal dari Dinasti Han Timur, antara tahun 25 dan 220 Masehi. 

Pada Oktober 2005, mie tertua yang diperkirakan berusia 4.000 

tahun ditemukan di Qinghai, Tiongkok. 

Mie adalah nama generik. Orang Eropa 

menyebut pasta (dari bahasa Italia) secara generik, 

dan noodle (bahasa Inggris) untuk pasta yang berbentuk 

memanjang. Namun begitu, di Eropa bahan baku mie biasanya dari 

jenis-jenis gandum, sementara di Asia bahan baku mie lebih 

bervariasi. Di Asia sendiri, pasta yang dibuat selalu berbentuk 

memanjang. Berbagai bentuk mie dapat ditemukan di berbagai 

tempat. Perbedaan mie terjadi karena campuran bahan, asal 

usul tepung sebagai bahan baku, serta teknik pengolahan. Berikut 

ini adalah jenis-jenis mie (dan makanan dari mie) yang cukup 

dikenal.2 

 

3. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah penggunaan pare untuk dijadikan sebagai campuran bahan 

pembuatan mie.  

                                                           
2 Anonim. “mi(makanan)”. 2018. Dalam: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mi(makanan) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Han_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
https://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
https://id.wikipedia.org/wiki/Qinghai
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Italia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gandum
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tepung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_baku
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mi(makan
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang aka dilakukan adalah penelitian 

eksperimental deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa 

bahan alami yang akan diuji manfaat dan kandungannya sebagai 

kegunaan lain. 

 

B. Definisi Penelitian 

     Pemilihan pare sebagai campuran bahan pembuatan mie. 

1. Variabel Bebas : Mie 

2. Variabel Terikat : Pare 

 

C. Populasi dan Sampel 

Pemilihan bahan untuk penelitian ini yaitu memacu pada 

kualitas pare yang baik dan segar yang berukuran sedang agar 

mendapatkan rasa pare yang tidak terlalu pahit. 

Sampel pada penelitian ini adalah 75 gram pare yang telah 

di blender dan dicampurkan dengan tepung terigu 133 gram dan 

tepung sagu dua sendok makan. 

 

D. Instrumen dan Bahan Penelitian 

1. Alat 

a. Penggiling mie : Untuk menggiling adonan mie 

b. Tempat/wadah : Untuk menempatkan adonan mie 

c. Nampan  : Untuk menempatkan adonan mie yang 

     telah digiling 

d. Pisau   : Untuk memotong pare 

e. Saringan  : untuk menyaring pare yang telah di  

     blender 

f. Blender  : Untuk menghaluskan pare 
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g. Sendok  : Untuk mengaduk telur 

h. Timbangan   : Untuk menimbang pare dan tepung 

     terigu 

i. Panci  : Untuk merebus mie 

 

2. Bahan 

a. Air bersih secukupnya 

b. Pare 75 gram 

c. Tepung terigu 133 gram 

d. Sagu 2 sendok makan 

e. Minyak goreng 1 sendok makan 

f. Telur ayam dikocok dan diambil 2 sendok makan 

g. Garam secukupnya 

 

E. Cara Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan 

mie pare adalah sebagai berikut : 

1. Semua alat dan bahan disiapkan untuk pembuatan mie pare. 

2. Pare kemudian dipotong kecil-kecil. 

3. Setelah dipotong kecil-kecil pare di tempatkan dalam wadah dan 

diberi garam. 

4. Pare diremas-remas hingga menjadi lentur dan diamkan selama 

20 menit. 

5. Kemudian berat pare dan tepung terigu ditimbang sesuai berat 

yang telah ditentukan. 

6.  Tepung yang telah ditimbang kemudian dimasukan ke dalam 

wadah. 

7. Setelah pare ditimbang kemudian dimasukan ke dalam blender 

dan diberi air secukupnya. 

8. Kemudian pare diblender hingga menjadi halus dan dimasukan 

ke dalam wadah yang sudah diberi tepung terigu 133 gram. 
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9. Tepung sagu 2 sendok makan, minyak goreng 1 sendok makan 

dan telur ayam 2 sendok makan dimasukan. 

10. Semua adonan mie diuleni menggunakan tangan yang bersih 

hingga mengeras dan lentur. 

11. Setelah kalis mie digiling menggunakan penggiling mie hingga 

menjadi bentuk panjang-panjang. 

12. Kemudian adonan mie yang telah digiling diberi tepung terigu 

supaya adonan tidak menempel. 

13. Mie direbus dalam suhu yang rendah dan tidak terlalu lama. 

14. Setelah matang mie dituangkan ke dalam tempat yang telah di 

siapkan. 

15. Mie pare disajikan pada 10 orang responden. 

 

F. Tempat dan Waktu 

Tempat    : Tridaya Indah 3 Blok L12 no.34 Tambun-Bekasi 

Waktu            : 11 September dan 7 Oktober 2018 

 

G. Analisis Hasil 

Dengan memberikan sampel pada 10 orang responden 

maka dapat dinyatakan pare dapat digunakan sebagai bahan 

campuran dari pembuatan pare. 

Percobaan dilakukan 2 kali. Pada percobaan pertama 

disajikan mie menjadi 3 percobaan ukuran gram pare. Pada mie 

yang pertama dibuat mie dengan ukuran tepung terigu  133 gram 

dan pare 25 gram. Mie kedua dibuat mie dengan ukuran tepung 

yang sama dan pare 50 gram. Mie ketiga dibuat mie dengan ukuran 

tepung terigu sama dan pare 75 gram. Kemudian disajikan kepada 

10 orang responden. 

Berdasarkan percobaan pertama diatas kemudian dilakukan 

percobaan kedua yang hanya menggunakan tepung terigu 133 

gram dan pare 75 gram. Kemudian disajikan lagi kepada 10 orang 

responden dan didapatkan hasil yang sedemikian rupa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada percobaan ini hasil telah dicapai sedemikian rupa. Dari 

hasil percobaan ini dapat dinyatakan bahwa pare dapat dijadikan 

sebagai bahan campuran pembuatan mie. Namun, harus sesuai 

ukuran gram parenya tersebut. jika tepung terigu yang di berikan 

hanya sedikit dan parenya menggunakan dalam jumlah banyak maka 

mie akan terasa lebih pahit dari biasanya. Jadi, campuran pare dan 

tepung terigu harus sesuai dengan ukuran yang telah di tentukan. 

Hasil penelitian telah diuraikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil percobaan pertama pembuatan mie dengan bahan tepung 

terigu 133 gram dan pare 25 gram. 

No. Responden Aroma Tekstur warna Rasa 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1    +    +    +   +  

2. 2    +    +   +     + 

3. 3    +    +    +    + 

4. 4   +     +    +   +  

5. 5    +    +   +     + 

6. 6    +    +    +   +  

7. 7    +    +    +    + 

8 8   +     +   +    +  

9. 9  +      +    +  +   

10. 10   +    +    +    +  
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Tabel 4.2 Hasil Persentase uji organoleptik dengan bahan tepung terigu 

133 gram dan pare 25 gram. 

 Aroma Tekstur Warna Rasa 

Tidak Suka - - - - 

Kurang Suka 10% - - 10% 

Suka 30% 10% 40% 50% 

Sangat Suka 60% 90% 60% 40% 

 

Tabel 4.3 Hasil percobaan pertama pembuatan mie dengan bahan tepung 

terigu 133 gram dan pare 50 gram. 

No. Responden Aroma Tekstur warna Rasa 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1    +    +    +   +  

2. 2   +     +   +    +  

3. 3    +    +    +    + 

4. 4    +    +    +    + 

5. 5    +    +    +    + 

6. 6    +   +     +   +  

7. 7   +     +    +   +  

8 8   +     +    +   +  

9. 9   +     +    +   +  

10. 10   +    +    +    +  
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Tabel 4.4 Hasil Persentase uji organoleptik dengan bahan tepung terigu 

133 gram dan pare 50 gram. 

 Aroma Tekstur Warna Rasa 

Tidak Suka - - - - 

Kurang Suka - - - - 

Suka 50% 20% 20% 70% 

Sangat Suka 50% 80% 80% 30% 

 

Tabel 4.5 Hasil percobaan pertama pembuatan mie dengan bahan tepung 

terigu 133 gram dan pare 75 gram. 

No. Responden Aroma Tekstur warna Rasa 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1    +    +    +    + 

2. 2    +    +    +    + 

3. 3    +    +   +     + 

4. 4    +    +    +    + 

5. 5    +    +    +    + 

6. 6    +    +    +    + 

7. 7    +    +    +    + 

8 8    +    +    +    + 

9. 9   +    +    +    +  

10. 10   +     +    +    + 
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Tabel 4.6 Hasil Persentase uji organoleptik dengan bahan tepung terigu 

133 gram dan pare 75 gram. 

 Aroma Tekstur Warna Rasa 

Tidak Suka - - - - 

Kurang Suka - - - - 

Suka 20% 10% 20% 10% 

Sangat Suka 80% 90% 80% 90% 

 

Tabel 4.7 Hasil percobaan kedua pembuatan mie dengan bahan tepung 

terigu 133 gram dan pare 75 gram. 

No. Responden Aroma Tekstur warna Rasa 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1    +    +    +    + 

2. 2    +    +   +     + 

3. 3    +   +     +    + 

4. 4    +    +    +    + 

5. 5    +    +    +    + 

6. 6    +    +    +    + 

7. 7    +    +    +    + 

8 8    +    +    +    + 

9. 9    +    +    +    + 

10. 10    +    +    +    + 
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Tabel 4.8 Hasil Persentase uji organoleptik dengan bahan tepung terigu 

133 gram dan pare 75 gram. 

 Aroma Tekstur Warna Rasa 

Tidak Suka - - - - 

Kurang Suka - - - - 

Suka - 10% 10% - 

Sangat Suka 100% 90% 90% 100% 

 

Keterangan : 

1  = Tidak suka 

2  = Kurang suka 

3  = Suka 

4  = Sangat suka 
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B. Pembahasan 

Dari hasil percobaan pembuatan mie dengan bahan campuran 

pare ternyata diminati atau disukai oleh beberapa orang. Hal ini 

membuktikan bahwa percobaan ini berhasil. 

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada percobaan pertama telah 

dibagi menjadi 3 bagian gram berat pare dengan masing-masing 

bagian 25 gram, 50 gram dan 75 gram pare.  

Pada percobaan pertama dengan berat pare 25 gram 

mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena masih banyak 

orang yang kurang menyukai rasa dari mie tersebut. 

Pada percobaan pertama dengan berat pare 50 gram 

mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dari rasa dan aroma mie 

pare tersebut. 

Pada percobaan pertama dengan berat pare 75 gram 

mendapatkan hasil yang sangat memuaskan karena mendapatkan nilai 

yang hampir sempurna baik dari tekstur, aroma, rasa dan warna. 

Sehingga banyak orang yang menyukai mie pare dengan berat pare 75 

gram dan tepung terigu 133 gram. 

Berdasarkan hasil percobaan tersebut maka dilakukan 

percobaan kedua dengan berat pare 75 gram dan tepung terigu 133 

gram. Kemudian diperoleh hasil yang jauh lebih baik dari percobaan 

pertama. Pada percobaan yang kedua responden 1, 4 sampai 10 

sangat menyukai aroma, tekstur, warna dan rasa pembuatan mie 

dengan bahan campuran pare. Sedangkan responen 2 menyukai warna 

dan sangat menyukai aroma, tekstur dan rasa. Terakhir responden 3 

menyukai tekstur dan sangat menyukai warna, rasa dan aroma.  
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Pada hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa  pada berat tepung terigu 133 gram dengan campuran pare 75 

gram sangat digemari  banyak orang dengan persentase yang sangat 

menyukai aromanya 100 % karena mie pare memiliki aroma yang mirip 

seperti mie, sangat menyukai tekstur 90% karena memiliki tekstur yang 

kuat dan lentur tidak mudah hancur, sangat menyukai warna 90% 

karena warnanya sangat menarik walaupun sedikit pucat dan sangat 

menyukai rasanya 100% karena memiliki rasa yang nikmat sama 

seperti mie pada umumnya. 

Berdarkan percobaan yang telah dilakukan dengan tepung terigu 

133  gram dan pare 75 gram mendapatkan 3 porsi mie yang siap untuk 

disajikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa mie yang dihasilkanpun memiliki rasa yang enak. 

Mie pare tentu dapat menjadi alternatif untuk diberikan kepada anak-

anak yang tidak menyukai pare. 

B. SARAN 

1. Masyarakat dapat menggunakan pare sebagai bahan adonan 

pembuatan mie. 

2. Masyarakat, terutama kaum ibu harus lebih mau menginovasi 

makanan seperti pare menjadi mie agar anak-anaknya tidak selalu 

mengonsumsi makanan cepat saji yang cenderung menimbulkan 

penyakit. 

3. Untuk masyarakat yang tidak menyukai pare dapat mengonsumsi 

pare dengan inovasi baru seperti membuat mie dengan bahan 

campuran pare atau inovasi peluang usaha. 
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LAMPIRAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Alat 

 

Gambar 3.1 Blender 

 

 

 

Gambar 3.2 Saringan 
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Gambar 3.3 Sendok 

 

 

Gambar 3.4 Penggiling mie 
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Gambar 3.4 Nampan 

 

 

 

Gambar 3.5 Pisau 
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Gambar 3.6 panci 

 

 

 

Gambar 3.7 Timbangan 
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Gambar 3.8 Tempat atau Wadah 

 

2. Bahan 

 

Gambar 3.8 Telur Ayam 
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Gambar 3.9 Minyak Goreng 

 

 

 

Gambar 3.10 Pare 
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Gambar 3.11 Tepung Sagu 

 

 

 

Gambar 3.12 Tepung Terigu 
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Gambar 3.13 Air Minum 
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