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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Mie merupakan salah satu jenis makanan yang digemari  oleh 

masyarakat luas, dan sering digunakan sebagai makanan pengganti nasi. 

Menurut Badan Standar Nasional (2000) mie basah adalah produk makanan 

basah yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan 

makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan dan berbentuk 

khas mie yang tidak dikeringkan. Produk mie basah yang beredar dipasaran 

saat ini nutrisinya kurang baik, hal ini disebabkan karena pada mie basah lebih 

besar kandungan karbohidratnya, kandungan proteinnya rendah dan 

kandungan vitaminnya juga rendah. Menurut Direktorat Gizi Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2005) kandungan gizi produk mie dan 

olahannya masih sangat rendah terutama kandungan proteinnya.  

Produk-produk mie saat ini telah mengalami perkembangan dengan 

variasi campuran antara terigu sebagai bahan baku utama dengan bahan-bahan 

lain seperti umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran yang tentu saja 

dapat meningkatkan kandungan gizi mie. Protein yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan selama ini hanya diketahui didapatkan dari kacang-kacangan. 

Menurut hasil penelitian Tiommanisyah (2010) protein pada kacang-kacangan 

yaitu sebesar 23,7 g protein per 100 g kacang-kacangan, namun selain kacang-

kacangan ada tumbuhan yang kandungan proteinnya tergolong tinggi 

dibandingkan sayuran jenis lain, yaitu daun kelor.  

Daun kelor memiliki nutrisi yang tinggi karena mengandung vitamin A 

yang setara dengan 4 kali vitamin A yang terdapat pada wortel, setara dengan 

4 kali kalsium yang terdapat pada susu, setara dengan 3 kali potassium pada 

pisang, setara dengan 2 kali protein yang terdapat pada yoghurt dan setara 3 

kali zat besi pada bayam (Hakim Bey, 2010 dalam Krisnadi, 2015). Menurut 

Zakaria (2012) hasil penelitiannya terhadap komposisi kandungan gizi dalam 

100 g tepung daun kelor veritas Sulawesi yang diolah sebagai tepung kelor 
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mengandung zat gizi yang kaya seperti protein diperoleh sebesar 28,25%, 

Vitamin A dalam bentuk β-Karoten 11,92 mg, kalsium 2241,19 mg, dan 

magnesium sebanyak 28,03 mg.  

Menurut penelitian yang dilakukan Trisnawati (2015) penambahan 

konsentrat protein daun kelor dan keragenan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kadar protein dan organoleptik pada mie kering tersubtitusi 

mocaf. Berdasarkan hasil penelitian perlakuan terbaik dari segi organoleptik 

pada penambahan konsentrat protein 5 % dan keragenan 0.75 %. Protein 

adalah salah satu dari enam zat gizi yang membentuk struktur tubuh manusia. 

Selain pada karbohidrat dan lemak, protein dapat menghasilkan sejumlah 

energi. Protein berfungsi sebagai pengatur sumber energi, mengatur reaksi 

biokimia, mengatur keseimbangan asam pada keseimbangan antara cairan 

intra dan ekstraseluler pertumbuhan dan perkembangan, pertahanan tubuh, dan 

pengangkutan lemak. 

Kerusakan mie antara lain disebabkan karena oksidasi lemak, hal ini 

disebabkan kandungan lemak pada mie basah yaitu sekitar 3.3 g per 100 g 

bahan (Astawan, 2008). Kandungan lemak tersebut cukup tinggi jika 

dibanding dengan dengan kandungan lemak pada bakso yaitu sekitar 6.3 g per 

250 g bahan. Menurut SNI 01-3818-1995 kadar lemak maksimal bakso daging 

adalah 2 %. Kerusakan mie basah akibat oksidasi lemak tersebut dapat 

dihambat dengan penambahan antioksidan alami pada mie basah.  

Pada umumnya produsen mie menggunakan bahan pengawet sintetis 

untuk memperlambat kerusakan pada mie, namun penggunaan bahan 

pengawet yang berlebihan akan menganggu kesehatan. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini peneliti menggunakan bahan pengawet alami. Bahan pengawet 

alami dapat diperoleh dari tumbuh-trumbuhan yaitu dari wortel, karena 

didalam wortel terdapat betakaroten (β-karoten) atau pro - vitamin A.   

Menurut  United State Department of Agricultural (2007)  wortel 

mengandung vitamin C, vitamin B, dan mengandung mineral terutama 

kalsium dan fosfor. Wortel mempunyai kandungan gizi yang diperlukan tubuh 

terutama sebagai sumber pro-vitamin A atau β-Karoten. Kandungan pro-

http://www.anneahira.com/sumber-listrik-alternatif.htm
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vitamin A yang terdapat pada wortel adalah 82.85 mg. Pro-vitamin A  

merupakan senyawa kimia pembentuk vitamin A yang sangat diperlukan 

untuk penglihatan, pertumbuhan dan perkembangan serta mempertahankan 

jaringan epitel dalam keadaan sehat.  

Penambahan ekstrak wortel dapat meningkatkan daya simpan pada mie. 

Sayuran berwarna orange dan kuning seperti wortel dan labu merupakan 

tanaman yang kaya akan α- karoten dan β – karoten. Dalam tanaman, 

karotenoid mempunyai fungsi antioksidan yang penting. Karotenoid juga 

menghambat oksidasi lemak tepatnya, peroksidasi lemak) (Muchtadi, 2013). 

Menurut hasil penelitian Dwiwati (2014) wortel yang mempunyai kadungan β 

– karoten sebesar 9,02 mg/100g dan bakso yang diberi pelakuan hanya 

menggunakan ekstrak wortel sebanyak 5 ml dengan suhu kulkas 8°C memiliki 

daya simpan yang paling lama yaitu 18 hari.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENAMBAHAN TEPUNG DAUN 

KELOR DALAM PEMBUATAN MIE SEBAGAI SUMBER GIZI DENGAN 

PENAMBAHAN  EKSTRAK UMBI WORTEL SEBAGAI PENGAWET 

ALAMI” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Subjek penelitian  :  Tepung daun kelor dan ekstrak wortel  

Objek penelitian  :  Mie dengan penambahan tepung daun kelor dan ekstrak 

wortel. 

Parameter  : Parameter penelitian ini adalah uji organoleptik (Warna, 

tekstur, aroma dan rasa mie) kandungan protein dan daya  

simpan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh penambahan tepung daun kelor dan ekstrak wortel 

terhadap kadar protein dan daya simpan mie? 
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2. Bagaimanakah pengaruh penambahan tepung daun kelor dan ekstrak wortel 

terhadap organoleptik mie meliputi warna, tekstur, aroma  dan rasa mie? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun kelor dan ekstrak 

wortel terhadap kadar protein.  

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun kelor dan ekstrak 

wortel terhadap daya simpan mie. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun kelor dan ekstrak 

wortel terhadap organoleptik mie meliputi warna, tekstur, aroma, dan rasa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan  bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 

manfaat tepung daun kelor dan ekstrak umbi wortel. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis.  

2. Manfaat atau kegunaan praktis : 

a. Mengetahui kualitas organoleptik mie dengan penambahan tepung daun 

kelor dan ekstrak umbi wortel.  

b. Mengetahui kandungan nutrisi protein pada mie  dengan penambahan 

tepung daun kelor dan ektrak umbi wortel. 

c. Mengetahui daya simpan pada mie dengan penambahan tepung daun 

kelor dan ektrak umbi wortel. 

 

 


