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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Potensi ketersediaan pangan lokal di Indonesia sangat melimpah, 

diantaranya adalah  umbi-umbian. Umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik 

hampir di seluruh wilayah Indonesia (Budijanto, 2009). Salah satu jenis umbi-

umbian yang cukup banyak di Indonesia adalah umbi ganyong. Tanaman 

ganyong (Canna edulis) cukup mudah dibudidayakan baik pada tanah yang 

subur maupun pada tanah yang tandus dan pertumbuhannya tidak 

memerlukan persyaratan yang sulit (Slamet,2010). 

Pemanfaatan umbi ganyong sebagai bahan pangan telah dilakukan di 

beberapa daerah di Indonesia, walaupun masih sedikit variasi 

pemanfaatannya. Masyarakat biasa mengkonsumsinya sebagai campuran 

nasi jagung agar nasi jagung terasa lebih enak. Umbi yang masih muda bisa 

dimakan dengan cara dibakar atau direbus dan terkadang juga disayur, 

bahan makanan campuran atau dibuat pati. Sisa umbi setelah diambil patinya 

digunakan sebagai kompos (Roisah, 2009). Cara pemanfaatan tersebut 

disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zat yang terkandung 

dalam tanaman ganyong. Pemanfaatan pangan lokal saat ini masih banyak 

kendalanya, antara lain tampilannya kurang disenangi oleh masyarakat, 

masa simpan yang singkat dan pengembangan produk yang disenangi oleh 

masyarakat masih kurang. 
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 Ganyong dapat diolah menjadi tepung karena dalam bentuk tepung 

lebih fleksibel dan memperlama penyimpanan hingga dapat tahan berbulan-

bulan, bahkan hingga tahunan. Selain itu, dalam bentuk tepung akan 

mempermudah pengguna mengolahnya menjadi berbagai jenis makanan 

siap saji dan menyesuaikannya dengan selera yang disukai, salah satunya 

adalah pengolahan tepung ganyong menjadi mie (Nasution, 2005). Mie 

merupakan jenis makanan hasil olahan tepung yang sudah dikenal oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Mie juga merupakan jenis makanan 

yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini karena penyajiannya 

sampai dikonsumsi sangat mudah dan cepat. Disamping itu, dapat digunakan 

sebagai pengganti nasi (Nasution, 2005).  

Mie ganyong adalah salah satu produk diversifikasi pangan sumber 

karbohidrat berbasis tepung terigu dan pati ganyong. Ganyong merupakan 

umbi-umbian berkadar karbohidrat 84,34% dengan proporsi amilopektin 

mencapai 50,54%. Adanya bentukan daya lengket yang kuat dari tingginya 

kadar amilopektin merupakan potensi dalam  pembentukan sifat kekenyalan 

dan sifat tersebut dapat dimanfaatkan menjadi dasar pemikiran sebagai 

bahan substitusi terigu dalam pembuatan mie ganyong (Pangesthi, 2009). 

Tepung ganyong agar manfaatnya dapat lebih luas dalam pengolahan 

pangan, maka perlu diketahui daya pembengkakan tepung ganyong 

(Swelling power). Bila pati dipanaskan dengan air yang berlebih, granula pati 

akan membengkak dan volumenya meningkat. Perubahan ini dapat 

mencerminkan karakteristik dari beberapa produk tepung (Sasaki, Matsuki, 

1998). Amilopektin merupakan faktor penting dalam pembengkakan granula 

tepung, semakin tinggi kandungan amilopektin pati maka semakin  
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tinggi daya pembengkakan tepung, sedangkan kandungan amilosa yang 

tinggi dapat mengurangi daya pembengkakan tepung (Tester dan Morisson, 

1990).  

Selama pemanasan terjadi peningkatan viskositas yang disebabkan 

oleh pembengkakan granula pati yang irreversible di dalam air, dimana 

energi kinetik molekul air lebih kuat daripada daya tarik molekul pati di dalam 

granula pati. Hal ini dapat menyebabkan air dapat masuk ke dalam granula 

pati. Pati ganyong mempunyai viskositas balik tertinggi yaitu 920 BU dan 

940 BU. Viskositas balik mencerminkan kemampuan asosiasi atau 

retrogradasi molekul pati pada proses pendinginan, hal ini menunjukkan pati 

ganyong lebih cepat mengalami retrogradasi (Richana dan Titi 2004). Pati 

dengan kekuatan pembengkakan yang lebih tinggi cenderung memiliki suhu 

gelatinisasi lebih besar setelah retrogradasi (Sasaki dan Matsuki, 1998) 

Menurut Pangesthi (2009), nilai rata-rata kekenyalan dari proporsi pati 

ganyong menunjukan bahwa substitusi pati ganyong dalam jumlah proporsi 

yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan nilai kekenyalan pada 

produk mie ganyong.  

Pemanfaatan ganyong dalam pembuatan mie basah dapat membantu 

meningkatkan konsumsi makanan yang lebih bervariasi bagi masyarakat 

luas dan mendorong usaha diserfikasi pangan masyarakat serta pemenuhan 

kebutuhan gizi terutama zat gizi mikro. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaruh daya 

pembengkakan tepung ganyong (Canna edulis kerr) terhadap elastisitas dan 

daya terima mie basah.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah 

yang dikemukakan adalah bagaimana pengaruh daya pembengkakan 

campuran tepung ganyong (Canna edulis kerr) dan tepung terigu terhadap 

elastisitas dan daya terima mie basah? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh daya pembengkakan campuran 

tepung ganyong (canna edulis kerr) dan tepung terigu terhadap elastisitas 

dan daya terima mie basah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis daya pembengkakan campuran tepung ganyong dan 

tepung terigu. 

b. Menganalisis elastisitas mie basah. 

c. Menganalisis daya terima mie basah 

d. Menganalisis daya pembengkakan campuran tepung ganyong dan 

tepung terigu terhadap elatisitas maupun daya terima mie basah. 

D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman 

pangan melalui pemanfaatan ganyong sebagai bahan pembuatan 

mie basah 

b. Memperluas pemanfaatan ganyong sehingga dapat lebih 

meningkatkan nilai ekonomi ganyong 
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2. Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan yang dapat 

dipertanggung jawabkan apabila mengadakan penelitian yang sejenis. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai daya pembengkakan campuran tepung ganyong (Canna Edulis 

Kerr) dan tepung terigu terhadap elastisitas dan daya terima mie basah. 

 


