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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 mulai dari penyajian sampai dikonsumsi sangat mudah dan cepat. 

Mie juga dapat digunakan sebagai variasi dalam lauk pauk dan sebagai 

pengganti nasi. Pada prinsipnya  semua jenis mie dibuat dari bahan dan 

metode pembuatan yang sama tetapi di pasar dikenal berbagai jenis mie 

berdasarkan tingkat kematanganya seperti mie segar atau mentah, mie 

basah, mi instan dan mie kering (Sutomo, 2008).  

Mie kering adalah mie segar yang dikeringkan hingga kadar airnya 

mencapai 8-10%. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran 

dibawah sinar matahari atau dengan dioven. Mie kering mempunyai kadar 

air rendah sehingga daya simpannya relatif lama dan mudah 

penanganannya (Astawan, 2005). Bahan baku pembuatan mie di Indonesia 

yaitu terigu yang hingga saat ini masih diimpor dari negara lain. Perlu 

dilakukan upaya pencarian bahan lain untuk menggantikan tepung terigu 

dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita, salah satunya 

berasal dari umbi-umbian seperti  ubi jalar.  

Hasil data SUSENAS 1999 sampai dengan 2007 menunjukkan 

bahwa pola konsumsi pangan pokok pada kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah, terutama dipedesaan semakin mengarah pada 
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bahan pangan berbasis tepung terigu. Kondisi tersebut perlu diwaspadai 

mengingat besarnya konsumsi tepung terigu menyebabkan naiknya impor 

gandum Indonesia, sehingga menyebabkan tersedotnya sebagian devisa 

negara. Upaya mengurangi jumlah konsumsi tepung terigu, secara tidak 

langsung dapat mengurangi pengeluaran negara, bahkan dapat 

menciptakan lapangan kerja dan pendapatan rakyat Indonesia (Devega, dkk, 

2010).  

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian yang mengandung 

karbohidrat, seperti ganyong, ketela pohon, ubi ungu, gembili, suweg, 

kentang,  kentang hitam dan kimpul. Pangan lokal sumber karbohidrat umbi-

umbian diharapkan dapat mensubstitusi atau menggantikan beras dan 

tepung terigu sebagai makanan masyarakat Indonesia yang didasarkan 

pada beberapa unggulan, seperti budidayanya tidak membutuhkan 

perlakuan khusus seperti padi, dapat tumbuh di berbagai tanah, harganya 

murah dibandingkan dengan harga beras dan kentang, umumnya 

mempunyai Indeks Glikemik (IG) rendah sehingga baik bagi penderita 

diabetes dan penyakit degeneratif lainnya. 

Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan sumber karbohidrat. 

Ubi  jalar memiliki peranan penting sebagai cadangan pangan apabila padi 

dan jagung ketersediaannya tidak mencukupi. Kandungan gizi utama pada 

ubi jalar adalah karbohidrat sebanyak 75-90% berat kering. Ubi merupakan 

gabungan dari pati, gula dan serat seperti selulosa, hemiselulosa dan pektin 

(Richana, 2012). 
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Ubi jalar memiliki beberapa varietas yaitu ubi jalar putih, kuning, 

merah dan ungu. Varietas yang memiliki kandungan karbohidrat lebih tinggi 

mempunyai rasa yang lebih manis dibandingkan varietas yang kandungan 

karbohidratnya rendah, contoh varietas yang memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi adalah  ubi jalar kuning, merah dan ungu. Konsumen 

memiliki preferensi yang berbeda terhadap warna ubi (Richana, 2012). Hasil 

survei di sentra produksi ubi jalar menunjukkan bahwa produsen keremes 

memilih bahan baku ubi jalar kuning, sedangkan untuk saos dan selai dipilih 

ubi jalar merah karena dari ubi tersebut mempengaruhi hasil warna akhir 

pada produk. Dalam produksi tepung cenderung dipilih ubi jalar putih karena 

akan mempengaruhi hasil akhir produk tepung yaitu pada warna produk 

(Damardjati, 2003).   

Setiap 100 gram ubi jalar putih mengandung 123 kalori, protein 1,8 

gram, lemak 0,7 gram, karbohidrat 27,9 gram dan air 68,5 gram (DKBM, 

2005 ). Pembuatan mie kering ubi jalar juga merupakan upaya menyediakan 

produk mie yang bebas gluten yang cocok bagi penderita autis, menurut 

penelitian Hermiati (2005) produk rendah gluten akan membantu pada 

penderita autis. Karbohidrat pada ubi jalar putih bermanfaat bagi kesehatan 

karena masuk dalam klasifikasi Low Glikemix Index (LGI, 54) dari kategori 

nilai indeks glikemik tinggi >70, sedang 56-69 dan rendah < 55, berdasarkan 

nilai tersebut komoditi ini sangat cocok untuk pengguna diabetes (Hartoyo, 

1999). 

Selama ini, pemanfaatan pangan lokal berbasis karbohidrat hanya 

diolah menjadi produk olahan dengan proses yang sederhana, seperti 

dikukus, direbus atau digoreng. Produk yang dihasilkan dari proses tersebut 
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kurang bervariasi dan kurang menarik. Masalah tersebut dapat diatasi 

dengan mengolah bahan pangan lokal berbasis karbohidrat tersebut untuk 

dibuat menjadi tepung sehingga dapat menjadikan masa simpannya lebih 

panjang. Tepung sebagai bahan campuran dapat dibuat berbagai macam 

produk, salah satunya adalah mie kering.  

Tepung ubi jalar putih memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi 

sehingga baik digunakan untuk menghasilkan aneka produk pangan yang 

mempunyai nilai gizi, seperti mie kering. Mie kering merupakan produk 

olahan yang telah lama dikenal oleh masyarakat karena memiliki kandungan 

gizi yang cukup tinggi dan mudah dalam proses pengolahannya. Bahan baku 

pembuatan mie kering adalah tepung terigu hard wheat, namun dapat 

disubtitusi dengan tepung ubi jalar. Mie kering dengan bahan baku tepung 

ubi jalar membutuhkan protein dalam bentuk gluten yang dimiliki tepung 

terigu. Kemampuan gluten pada tepung terigu menghasilkan tekstur mie 

kering menjadi elastis, meningkatkan cita rasa, sebagai sumber protein, dan 

sumber karbohidrat. Pembuatan mie kering substitusi tepung ubi jalar 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan komoditas lokal ubi jalar, 

menambah diversifikasi produk pangan, dan menggantikan terigu pada 

produk mie kering (Richana, 2012).  

Dwijanarko (2008) menyatakan komposisi proksimat tepung ubi jalar 

putih per 100 gram yaitu kadar protein 5,12 g, air 7,00 g, lemak 0,5 g, abu 

2,13 g dan karbohidrat 85,26 g, sedangkan menurut Daftar Komposisi Bahan 

Makanan (DKBM) tahun 2005 komposisi proksimat tepung terigu per 100 

gram yaitu kadar protein 8,9 g, air 0,012 g, lemak 1,3 g, abu 0,5 g dan 

karbohidrat 77,3 g. Berdasarkan data komposisi proksimat tersebut, tepung 
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ubi jalar putih mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alternatif 

mengurangi peran tepung terigu atau dapat digunakan bersamaan dengan 

tepung terigu dalam pembuatan mie kering. 

Mie kering biasanya dibuat dengan menggunakan tepung terigu 

bergluten tinggi, sehingga mie yang dihasilkan memiliki tekstur, warna, 

aroma dan rasa yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pembuatan mie kering 

dengan substitusi  tepung ubi jalar putih yang menghasilkan produk dengan 

rasa, aroma, warna dan tekstur yang berbeda dengan mie kering dari tepung 

terigu. Hal ini disebabkan karena kandungan gluten pada tepung ubi jalar 

putih lebih rendah, sehingga dilakukan uji daya terima untuk mengetahui 

tingkat kesukaan konsumen terhadap produk mie kering substitusi tepung 

ubi jalar.   

Daya terima terhadap suatu makanan ditentukan oleh rangsangan 

yang timbul oleh makanan melalui panca indera penglihatan, penciuman, 

pencicipan, perabaan dan pendengaran. Faktor utama yang mempengaruhi 

daya terima adalah rangsangan cita rasa yang ditimbulkan oleh makanan. 

Oleh karena itu, penting sekali dilakukan penilaian cita rasa untuk menjajaki 

daya penerimaan konsumen. 

Pemanfaatan ubi jalar dalam pembuatan mie kering dapat membantu 

meningkatkan konsumsi gizi yang lebih bervariasi bagi masyarakat dan 

mendorong usaha pengembangan pangan masyarakat serta pemenuhan 

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

maka perlu dilakukan penelitian dalam pengaruh substitusi tepung ubi jalar 

dalam pembuatan mie kering terhadap kadar proksimat dan daya terima. 
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B. Rumuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah bagaimana pengaruh substitusi tepung ubi jalar dalam 

pembuatan mie kering terhadap komposisi proksimat dan daya terima? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengkaji pengaruh substitusi tepung ubi jalar dalam 

pembuatan mie kering terhadap komposisi proksimat dan daya terima. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan dan mengukur  komposisi proksimat mie kering 

dengan substitusi tepung ubi jalar putih. 

b. Mendiskripsikan daya terima mie kering dengan substitusi tepung ubi 

jalar putih. 

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung ubi jalar putih terhadap 

kadar proksimat mie kering. 

d. Menganalisis daya terima mie kering dengan substitusi tepung ubi 

jalar putih. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan tambahan wawasan atau informasi pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam pembuatan mie kering dengan 

penambahan tepung ubi jalar. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang 

penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan ubi jalar sebagai 
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pembuatan mie kering. Memperluas pemanfaatan ubi jalar sehingga 

dapat lebih meningkatkan nilai ekonomisnya 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan yang dipertanggung 

jawabkan apabila mengadakan penelitian yang sejenis. 


