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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Mi merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi dan disukai 

oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan mulai 

anak-anak hingga orang dewasa. Mi kini sudah menjadi makanan pokok 

kedua setelah nasi. Hal ini karena mi memiliki berbagai keunggulan, di 

antaranya dalam hal rasa, yang memiliki berbagai macam pilihan, tekstur 

dan bentuk yang khas, harga yang cukup terjangkau dan kemudahan dalam 

pengolahannya (Riantiyah, 2010).  

Menurut Sutomo (2008) secara umum mi dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu mi kering dan mi basah. Mi kering adalah mi segar yang 

dikeringkan dengan kadar air sekitar 8-10% sehingga memiliki daya simpan 

yang lebih lama dari mi basah. Pengeringan umumnya dilakukan dengan 

penjemuran di bawah sinar matahari atau menggunakan oven.  

Menurut Astawan (2008) mi kering yang dijual di pasaran pada 

umumnya dibuat dengan bahan utama tepung terigu. Penggunaan tepung 

dalam pembuatan mi dapat dikurangi dengan cara mensubsitusinya dengan 

tepung lainnya seperti tepung tapioka, tepung singkong, dan tepung dari 

umbi-umbian. Mi kaya akan kandungan karbohidrat, tetapi cenderung rendah 

kandungan protein, lemak, mineral dan vitamin.  Kandungan gizi pada mi 

dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan sumber protein maupun 

sumber zat gizi lain, di antaranya ikan.  
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Ikan merupakan bahan pangan dengan nilai gizi tinggi karena 

kandungan mineral, vitamin, lemak dan proteinnya. Indonesia memiliki 

berbagai jenis ikan baik air tawar maupun ikan laut. Salah satu jenis ikan air 

tawar yang memiliki potensi untuk diolah menjadi produk pangan adalah ikan 

gabus (Ophiocephalus striatus). Potensi tersebut diantaranya kandungan 

protein yang cukup tinggi. Kadar protein ikan gabus adalah 25,5% lebih 

tinggi dibandingkan dengan ikan lele (17,7%), ikan bandeng (20,0%), ikan 

mas (16,0%), ikan kakap (20,0%), ikan sarden (21,1%) (Santosa, 2001).  

Selain kadarnya yang cukup tinggi protein ikan gabus juga memiliki 

kualitas yang baik karena mengandung albumin yang tinggi serta asam 

amino yang lengkap baik esensial maupun non esensial. Kandungan 

albumin  ikan gabus lebih tinggi jika dibandingkan jenis ikan lainnya seperti 

ikan lele, ikan gurami, ikan nila dan ikan mas (Sediaoetama, 2000). Menurut 

Suprayitno dkk (2008) ikan gabus mengandung albumin sebesar 62,24 g/kg 

(6,22%). Albumin merupakan protein utama dalam plasma manusia dan 

menyusun sekitar 60 % dari total protein plasma. Albumin berperan dalam 

membantu mempertahankan tekanan osmotik koloid darah (75-80% tekanan 

osmotik plasma), sebagai protein pembawa substansi lipofilik dalam darah 

seperti asam lemak rantai panjang, bilirubin, beberapa hormon steroid, 

vitamin, obat-obatan, ion Cu, dan ion kalsium (Soewoto, 2003). Ikan gabus 

juga mengandung mineral zink (Zn) dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu 

1,7412 mg/100 g daging ikan (Suprayitno, 2008). Menurut Gibson (2005) 

zink berfungsi sebagai anti oksidan yang melindungi sel-sel, mempercepat 

proses penyembuhan luka, mengatur ekspresi dalam limfosit dan protein, 

memperbaiki nafsu makan dan stabilisasi berat badan jumlah. 
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Berdasarkan kandungan gizi yang dimiliki oleh ikan gabus, beberapa 

ahli klinik telah memanfaatkan ikan gabus sebagai salah satu alternatif 

makanan sumber albumin bagi penderita hipoalbuminemia, luka bakar dan 

diet setelah operasi. Ikan gabus banyak tersedia di pasar tradisional 

sehingga akses untuk mendapatkannya cukup mudah (Kusumawardhani, 

2004).  

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang pemanfaatan ikan gabus 

baik daging maupun tepung daging ikan menjadi produk olahan pangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo dkk (2013) tentang pemanfaatan ikan 

gabus (Ophiocephalus striatus) menjadi bakso. Hasil untuk penelitian 

tersebut adalah perlakuan proporsi tapioka dan daging ikan gabus 

berpengaruh terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, 

kadar pati, kesukaan terhadap warna, kekenyalan dan rasa dengan 

perlakuan yang terbaik yaitu tapioka 70% dan ikan gabus 30%.  

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Umar (2013) tentang Studi 

Pembuatan Biskuit dengan Substitusi Ikan Gabus (Ophiocephalus striatus), 

diperoleh hasil perlakuan terbaik berdasarkan uji organoleptik adalah 

perlakuan tepung ikan gabus 30% dan tepung terigu 70% lebih disukai oleh 

panelis. Hasil analisis nilai proksimat pada proporsi penambahan ikan gabus 

tersebut adalah kadar air 3,89%, kadar abu 1,42%, kadar protein 16,1%, 

kadar lemak 33,87% dan kadar karbohidrat 44,72%. Penambahan tepung 

daging ikan gabus tidak berpengaruh terhadap daya patah biskuit yang 

dihasilkan. Akan tetapi, belum terdapat penelitian mengenai pengolahan 

maupun penambahan tepung ikan gabus menjadi mi kering.  
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Mi kering ikan gabus, dibuat dengan mensubstitusi tepung daging 

ikan gabus terhadap terigu. Tepung daging ikan gabus yang disubstitusikan 

dapat membantu meningkatkan nilai gizi terutama protein. Menurut 

Apriyantono (2002) berbagai proses pengolahan dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur zat gizi dan reaksi antar zat gizi sehingga 

mempengaruhi kadarnya, oleh karena itu analisis proksimat perlu dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai gizi karena substiusi  

tepung ikan gabus dan pengaruh berbagai proses pengolahan. Analisis nilai 

proksimat adalah analisis yang menggolongkan komponen yang ada dalam 

bahan pangan berdasarkan komposisi kimia, yaitu air, abu, protein kasar, 

lemak kasar dan karbohidrat (by different). 

Selain mempengaruhi nilai proksimat, substitusi tepung daging ikan 

gabus kemungkinan juga akan mempengaruhi nilai tensile strength mi 

kering. Hal ini karena, substitusi tepung ikan menyebabkan berkurangnya 

proposi terigu yang akan menyebabkan berkurangnya proposi gluten karena 

tepung ikan tidak mengandung gluten. Gluten merupakan protein dari fraksi 

glutenin dan gliadin yang berperan penting dalam pembentukan struktur dan 

elastisitas mi (Budiyati, dkk, 2010). Batas elastisitas bahan akan 

mempengaruhi nilai tensile strength selain faktor lain seperti bentuk dan 

ukuran bahan serta proses pembuatan bahan (Lawrence, 1995). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penambahan tepung ikan gabus (Ophiocephalus 

striatus) terhadap kadar proksimat dan tensile strength mi kering. 

 

 



5 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah apakah ada pengaruh substitusi tepung daging ikan gabus 

(Ophiocephalus striatus) terhadap nilai proksimat dan tensile strength pada 

pembuatan mi kering. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung daging ikan gabus 

(Ophiocephalus striatus) terhadap nilai proksimat dan tensile strength 

pada pembuatan mi kering. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur nilai proksimat mi kering yang dibuat dengan substitusi 

tepung daging ikan gabus. 

b. Mengukur tensile strength mi kering yang dibuat dengan substitusi 

tepung daging ikan gabus. 

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung daging ikan gabus terhadap 

nilai proksimat mi kering. 

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung daging ikan gabus terhadap 

tensile strength mi kering. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai 

pengaruh substitusi tepung daging ikan gabus (Ophiocephalus striatus) 

terhadap nilai proksimat dan tensile strength pada pembuatan mi kering.  

2. Bagi masyarakat 

a. Menambah pengetahuan dan informasi mengenai 

penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan ikan gabus dalam 

pembuatan mi kering. 

b. Memperluas pemanfaatan ikan gabus menjadi produk olahan bernilai 

gizi tinggi.  

3 Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pustaka dan acuan untuk 

melakukan penelitian sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai pengaruh substitusi tepung daging ikan gabus terhadap nilai 

proksimat dan tensile strength mi kering. 

 


