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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekurangan Vitamin A (KVA) masih menjadi masalah gizi di 

Indonesia. Kekurangan Vitamin A (KVA) ini adalah kondisi kurangnya 

asupan zat gizi makro yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi vitamin A 

dalam makanan sehari-hari (Supariasa, 2001). Berdasarkan Rencana Kerja 

Pembinaan Gizi Masyarakat, 2013 yaitu Prevalensi KVA sub klinis 

mengalami penurunan secara signifikan yaitu dari 14,6% pada tahun 2007 

menjadi 0,8% pada tahun 2011. Penurunan ini masih berada di atas 

ketetapan WHO  yaitu tidak lebih dari 0,5% sehingga KVA dapat dianggap 

sebagai masalah kesehatan masyarakat (Ridwan, 2013).  

Saat ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami gangguan 

penglihatan. Salah satu penyebab gangguan penglihatan yaitu kurangnya 

mengkonsumsi vitamin A. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 

kurangnya menyukai sumber makanan vitamin A. Vitamin A tidak dapat 

diproduksi sendiri dalam dalam tubuh manusia, tetapi tubuh dapat mendapat 

vitamin A dari bahan alami, seperti hati, kuning telur, ASI, wortel, labu 

kuning, bahan makanan yang diperkaya dengan vitamin A dan kapsul 

vitamin A dosis tinggi (Depkes, 2000). Labu kuning juga mengandung 

vitamin A. Vitamin A yang terkandung dalam labu kuning berbentuk β-

karoten. Kandungan β-karoten yang tinggi  yaitu 180 SI/gram sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber vitamin A alami (Gardjito dkk, 1989).  



2 
 

Penyebaran labu kuning telah merata di Indonesia, hampir di semua 

kepulauan Nusantara terdapat tanaman labu kuning, di samping itu cara 

penanaman dan pemeliharannya mudah. Labu kuning juga merupakan jenis 

tanaman yang produktif sebab setiap 1 hektar lahan dapat menghasilkan 20-

40 ton labu kuning (Igfar, 2012). Keunggulan labu kuning yaitu mempunyai 

kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai sumber tenaga, tersedia banyak 

di masyarakat, dapat diterima oleh semua kalangan, serta harga yang 

terjangkau. 

Ketersediaan labu kuning di Indonesia yang sangat melimpah 

tersebut belum banyak dimanfaatkan menjadi produk makanan. Selama ini 

masyarakat mengolah labu kuning menjadi kolak, dodol atau dikukus dan 

dimakan bersama kelapa parut, pancake labu kuning, bolu, donat, puding, 

sosis, kue lumpur labu kuning, brownies dan mie. 

Labu kuning mengandung berbagai zat gizi. Labu ini mengandung 

antioksidan yaitu β-karoten yang berfungsi sebagai prekursor vitamin A 

(Provitamin A) sehingga dapat membantu mencegah dan menyembuhkan 

penyakit mata. Labu kuning juga memiliki kandungan protein, lemak, vitamin 

B, vitamin C, zinc, potasium, magnesium, niacin, serta karbohidrat yang 

tinggi. Antioksidan yang terdapat dalam labu kuning dapat berfungsi sebagai 

penangkal kanker, penyakit degeneratif seperti diabetes melitus (kencing 

manis), arterosklerosis (penyempitan pembuluh darah), jantung koroner, 

tekanan darah tinggi dan stroke. Pada anak-anak labu kuning juga dapat 

bermanfaat sebagai penangkal penyakit cacingan (Shayim, 2012). 

Labu kuning memiliki kulit yang sangat tebal dan keras sehingga 

labu kuning memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan labu 
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lainnya. Pengolahan yang tepat untuk memperpanjang masa simpan dari 

labu kuning yaitu dengan membuatnya menjadi tepung. Keunggulan tepung 

labu kuning yaitu memiliki daya simpan yang lama, mudah dikemas dan 

mudah diolah untuk produk makanan lain. Tepung labu kuning dapat 

dijadikan bahan olahan untuk berbagai jenis makanan diantaranya mie.  

Saat ini masyarakat mengkonsumsi mie sebagai makanan pokok 

pengganti nasi. Mie yang beredar di masyarakat yaitu mie mentah, mie 

basah, mie kering dan mie instan. Keunggulan mie yaitu mudah didapat, 

digemari oleh masyarakat, harganya yang terjangkau, praktis dan 

mengenyangkan. Mie yang selama ini beredar di masyarakat adalah mie 

yang terbuat dari tepung terigu dengan kandungan gizi utama karbohidrat. 

Kualitas mie yang ideal adalah kenyal, elastis, halus permukaannya, 

bersih, dan tidak lengket. Tekstur mie dipengaruhi oleh komponen pati dan 

protein yang terdapat dalam terigu. Pengaruh kandungan protein terutama 

gliadin berperan dalam pembentukan elastisitas mie (Nurrahman, 2007).  

Protein yang tinggi akan mempengaruhi tekstur mie terutama 

elastisitas dan kekenyalan mie. Protein tersebut akan menghasilkan mie 

yang kuat karena terjadi ikatan yang kuat antara komponen pati dan protein 

sehingga daya regangnya meningkat. Elongasi adalah salah cara untuk 

mengetahui kualitas mie basah berdasarkan teksturnya yaitu dengan 

memberikan tekanan dan meregangkan mie basah hingga mie basah 

tersebut putus. Faktor ini dapat menunjukan kekenyalan dari mie basah labu 

kuning. Substitusi tepung labu kuning mempengaruhi jumlah proporsi protein 

sehingga dapat mempengaruhi elongasinya. 
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Substitusi tepung labu kuning diharapkan dapat meningkatkan 

kandungan gizi dan sifat organoleptik. Sifat organoleptiknya meliputi warna, 

aroma, rasa, tekstur dan kesukaan secara keseluruhan sehingga akan 

mempengaruhi daya terima di masyarakat.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Marlina (2010) tentang kadar β-karoten, kadar serat dan daya terima mi 

basah dengan substitusi tepung labu kuning, dengan hasil bahwa perbedaan 

persentase substitusi tepung labu kuning berpengaruh terhadap kadar β-

karoten, kadar serat dan daya terima meliputi warna, aroma dan rasa mi 

basah. Mi basah dengan substitusi tepung labu kuning 20% masih dapat 

diterima oleh panelis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Subsitusi Tepung Labu Kuning pada Pembuatan Mie 

Basah dilihat dari Elongasi dan Daya Terima“. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah “Bagaimana pengaruh penggunaan tepung labu kuning 

sebagai pensubstitusi tepung terigu terhadap elongasi dan daya terima mie 

basah labu kuning?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penggunaan tepung labu kuning sebagai 

bahan pensubstitusi tepung terigu terhadap faktor elongasi dan daya 

terima pada mie basah labu kuning. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur elongasi mie basah labu kuning. 

b. Mengukur daya terima mie basah labu kuning 

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap 

elongasi dan daya terima  mie basah. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan kepada masyarakat akan potensi mie basah 

dari tepung labu kuning. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan 

tepung labu kuning sebagai bahan pensubstitusi tepung terigu terhadap 

elongasi dan daya terima pada mie basah labu kuning. 

3. Bagi Peneliti lanjutan 

Dapat digunakan sebagai referensi apabila mengadakan penelitian yang 

sejenis. 

 

 

 


