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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang kaya akan 

keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman yang dimiliki oleh negara ini 

berupa flora dan fauna. Salah satu flora yang dimiliki oleh Indonesia dapat 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat, tanaman hias, bahan kerajinan dan lain 

sebagainya. Nangka merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan 

sebagai bahan kerajinan dan buahnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

jenis makanan. 

Salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

makanan yaitu buah nangka. Nangka (Artocarpus heterophyllus) merupakan 

salah satu tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis termasuk Indonesia. 

Tanaman nangka tidak hanya daging buahnya saja yang dapat dikonsumsi, 

namun bijinya juga dapat diolah menjadi makanan. Biji nangka memiliki 

kandungan gizi yang baik bagi tubuh diantaranya seperti, karbohidrat, 

protein, lemak, dan energi. Walaupun nilai gizinya tinggi namun biji nangka 

masih belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya dijadikan sebagai 

limbah. Menurut Winarno (2004), setiap 100 g biji nangka tinggi akan 

kalsium (33 mg) dan fosfor (200 mg), peranan kalsium dan fosfor bagi tubuh 

manusia diantaranya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi.  

Menurut hasil penelitian Supriyadi (2014), perbandingan kandungan 

amilosa tepung biji nangka lebih tinggi dibandingkan dengan terigu yakni 

47,6% sedangkan pada terigu hanya 25%. Kandungan amilopektin tepung biji 

nangka lebih rendah dibanding terigu yakni 39,5%, sedangkan kandungan 

amilopektin tepung terigu yaitu 75%. Pati mengandung amilosa dan 

amilopektin yang bermanfaat  untuk meningkatkan kekokohan dan 

kekentalan gel, sehingga berpengaruh terhadap tingkat elastisitas dan bentuk 

olahan makanan. Oleh karena itu tepung biji nangka dapat digunakan  sebagai  

 



2 
 

 
 

substitusi tepung terigu karena hasil kandungan gizi tepung biji nangka 

hampir setara dengan tepung terigu. 

Mie merupakan salah satu jenis makanan kegemaran masyarakat 

Indonesia dari semua kalangan yang berbahan dasar tepung dan biasanya  

mengandung banyak bahan tambahan makanan seperti MSG, bahan 

pengenyal, bahan pengawet serta bahan pewarna sebagai pewarna pada mie. 

Produk olahan mie tidak hanya dihasilkan dari tepung terigu, namun dapat 

juga berasal dari bahan lain seperti tepung beras, tepung jagung, tepung 

kentang, dan tepung suweg.  Menurut hasil penelitian Hidayati (2013), dosis 

tepung suweg dengan tepung terigu dan kulit buah naga dengan wortel 

berpengaruh terhadap kadar karbohidrat dari pembuatan mie. Hasil kadar 

karbohidrat tertinggi yaitu pada perlakuan P1Q0 dengan tepung suweg 100 g 

dan tepung terigu 150 g tanpa penambahan pewarna dari kulit buah naga dan 

wortel dengan rata-rata kadar karbohidrat 44,82 g, sedangkan kadar 

karbohidrat terendah pada perlakuan P3Q2 (tepung suweg 200 g dan tepung 

terigu 50 g dengan penambahan pewarna dari kulit buah naga 0% dan wortel 

40%) dengan rata-rata kadar karbohidrat 22,17 g.  

Menurut penelitian Suseno (2010), kadar karbohidrat pada mie yang 

berbahan dasar tepung terigu dan tepung biji nangka dengan perbandingan 

100:0 (kontrol) memiliki kadar karbohidrat sebesar 24,02%, perbandingan 

90:10 memiliki kadar karbohidrat 20,43%, pada mie basah dengan 

perbandingan 80:20 yaitu 17,83, sedangkan kadar karbohidrat dengan 

perbandingan 70:30 yaitu sebesar 21,11 %. Pada hasil uji kadar karbohidrat 

mie basah dipengaruhi oleh presentase penambahan tepung biji nangka. 

Pada umumnya produsen mie menggunakan pewarna sintetis untuk 

menarik perhatian konsumen. Namun, penggunaan pewarna sintesis yang 

berlebihan tentu akan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini peneliti menggunakan pewarna alami yaitu pewarna dari kulit 

buah naga. Buah naga, baik daging maupun kulitnya dapat digunakan sebagai 

pewarna karena mengandung zat warna alami.  
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Kulit buah naga merupakan limbah hasil pertanian yang selama ini 

belum banyak dimanfaatkan, padahal kulit buah naga sendiri mengandung zat 

warna alami antosianin yang cukup tinggi. Antosianin merupakan zat warna 

yang berperan untuk memberikan warna merah yang berpotensi sebagai 

pemberi warna alami dan dapat pula dijadikan alternatif pengganti pewarna 

sintetis yang lebih aman bagi kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian Wahyuni (2011), kandungan serat pada 

buah naga mencapai 0,7-0,9 gram per 100 g daging buah dan sangat baik 

untuk menurunkan kadar kolesterol. Menurut hasil penelitian Sudarmi (2015), 

pengambilan antosianin dari kulit buah naga dapat dilakukan dengan cara 

ekstraksi menggunakan pelarut etanol. Dari penelitian ini diperoleh kondisi 

optimum ekstraksi kulit buah naga dengan menggunakan pelarut etanol yaitu 

pada perbandingan F:S sebesar 1:11 dengan waktu ekstraksi jam dan kadar 

antosianin yang dihasilkan sebanyak 7,180 mg/L. Pada penelitian ini zat 

warna antosianin dari kulit buah naga diekstrak dan dijadikan sebagai 

pewarna alami pada pembuatan mie yang berbahan dasar tepung biji nangka.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KADAR KARBOHIDRAT DAN 

ORGANOLEPTIK MIE BASAH TEPUNG BIJI NANGKA DENGAN 

PENAMBAHAN KULIT BUAH NAGA SEBAGAI PEWARNA 

ALAMI”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Obyek penelitian   : Mie dari tepung biji nangka dan tepung terigu 

                                       dengan penambahan kulit buah naga sebagai 

                                       pewarna alami 

2. Subyek penelitian  : Tepung biji nangka, tepung terigu dan kulit 

                                        buah naga 

3. Parameter penelitian   : Kualitas organoleptik (rasa, warna, tekstur, 

                                       aroma, kekenyalan) dan kadar karbohidrat 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh penambahan kulit buah naga terhadap kualitas 

organoleptik mie tepung biji nangka? 

2. Bagaimanakah pengaruh penambahan kulit buah naga terhadap kadar 

karbohidrat mie tepung biji nangka? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan kulit buah naga terhadap kualitas 

organoleptik mie tepung biji nangka  

2. Mengetahui pengaruh penambahan kulit buah naga terhadap kadar 

karbohidrat mie tepung biji nangka 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya 

b. Penelitian ini akan memberi konstribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pada pemanfaatan biji nangka. 

 

2. Penelitian 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang kadar karbohidrat dan 

uji organoleptik mie basah tepung biji nangka  

b. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai kulit buah naga 

sebagai pewarna alami pada pembuatan mie 

 

3. Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa alam mempunyai 

banyak manfaat, salah satunya yaitu biji nangka yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tepung 



5 
 

 
 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa biji nangka dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan mie dengan 

penambahan ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna alami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


