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  BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 

Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin, mineral, dan air) merupakan kebutuhan dasar yang paling 

penting bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. 

Penganekaragaman pangan sangat penting untuk menghindari 

ketergantungan pada suatu jenis bahan makanan. Melalui 

penganekaragaman  pangan akan didapatkan variasi makanan yang 

beranekaragam dan dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia (Soenardi, 

2002). Penganekaragaman pangan juga berguna untuk mengurangi 

ketergantungan pada produk makanan yang berbahan dasar tepung 

terigu. 

Tepung terigu adalah salah satu bahan makanan yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan berbagai macam 

makanan seperti biskuit, roti, cake, mie dan lain sebagainya. Konsumsi 

tepung terigu masyarakat Indonesia termasuk tinggi yaitu hampir sebesar 

3,8 juta ton per tahunnya (Purna dkk, 2009). 

Konsumsi yang berlebih pada tepung terigu juga berdampak buruk 

bagi kesehatan karena waktu metabolisme dalam tubuh yang lama. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan atas 

gandum adalah dengan mensubstitusi tepung terigu dengan bahan 

tepung lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal (Muchtadi dan 

Soeryo, 1991). 
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Sumber pangan lokal yang berbasis karbohidrat untuk dapat 

dikembangkan menjadi suatu produk yaitu kimpul (Xanthosoma 

sagittifolium). Pemanfaatan kimpul dilakukan karena selain harganya 

murah juga untuk meningkatkan nilai ekonominya. Kandungan gizi yang 

terdapat dalam 100 gram kimpul meliputi energi 108 kalori, protein 1,4 

gram, lemak 0,4 gram, karbohidrat 25,0 gram, kalsium 47 mg, fosfor 67 

mg, Fe 0,7 mg, thiamin 0,06 mg, vitamin C 4 mg, air 72,4% (DKBM, 

2005). Salah satu contoh produk pangan lokal yang berbasis karbohidrat 

adalah mie.    

Mie merupakan makanan yang sangat digemari anak – anak 

sampai dengan orang dewasa karena rasanya enak, praktis, dan 

mengenyangkan. Di pasaran, saat ini dikenal ada beberapa jenis mie 

antara lain mie basah, mie segar, mie kering, dan mie instant.  

Mie basah merupakan salah satu jenis mie yang sudah dikenal 

luas dan menjadi makanan yang disukai masyarakat di Indonesia. Mie 

basah merupakan makanan yang berbahan dasar tepung terigu. Hal 

tersebut berkaitan dengan adanya ketergantungan pada tepung terigu. 

Kualitas mie basah, baik mutu organoleptik, sifat fisik, maupun daya 

awetnya dapat bervariasi disebabkan oleh adanya perbedaan proses 

pengolahan, penggunaan bahan tambahan, dan juga dipengaruhi oleh 

daya elastisitas yang akan sangat berpengaruh pada daya terima 

konsumen. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi elastisitas mie basah 

adalah daya pembengkakan dari tepung. Pengukuran daya 

pembengkakan (swelling power) tepung dilakukan untuk mengetahui 
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kemampuan granula pati untuk mengembang. Swelling power 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perbandingan 

amilosa-amilopektin, panjang rantai, dan distribusi berat molekul. Pati 

dengan swelling power yang terbatas akan menghasilkan mie yang tidak 

terlalu mengembang (Ahmad, 2009). Pati yang terlalu mengembang akan 

mudah hancur.  Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai daya pembengkakan (swelling power) 

campuran tepung terigu dan tepung kimpul terhadap elastisitas dan 

kesukaan sensorik mie basah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan 

masalah yang dikemukakan adalah bagaimana pengaruh daya 

pembengkakan campuran tepung terigu dan tepung kimpul terhadap 

elastisitas dan kesukaan sensorik mie basah? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis daya pembengkakan campuran tepung 

terigu dan tepung kimpul (Xanthosoma sagittifolium) terhadap 

elastisitas dan kesukaan sensorik mie basah.  

2. Tujuan khusus 

a. Menganalisis  perbandingan campuran tepung terigu dan tepung 

kimpul terhadap daya pembengkakan (swelling power). 
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b. Menganalisis  perbandingan campuran tepung terigu dan tepung 

kimpul terhadap elastisitas mie basah. 

c. Menganalisis perbandingan campuran tepung terigu dan tepung 

kimpul terhadap kesukaan sensorik mie basah. 

d. Menganalisis daya pembengkakan (swelling power) 

perbandingan campuran tepung terigu dan tepung kimpul 

terhadap elastisitas mie basah. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan tambahan wawasan atau informasi, 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam pembuatan mie 

basah dengan campuran tepung terigu dan tepung kimpul. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang 

penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan kimpul 

sebagai pembuatan mie basah. 

b. Memperluas pemanfaatan kimpul sehingga dapat lebih 

meningkatkan nilai ekonomi kimpul. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan apabila mengadakan penelitian yang sejenis. 
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