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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Mi merupakan salah satu produk olahan tepung terigu yang cukup 

populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar (2013), sebanyak 3,8% penduduk Indonesia mengonsumsi mi 

basah ≥1 kali per hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi 

mi penduduk Indonesia masih cukup tinggi, mi menjadi salah satu 

makanan sumber karbohidrat selain nasi. Mi sebagian besar berbahan 

dasar tepung terigu. APTINDO (Asosiasi Produsen Tepung Terigu 

Indonesia) menyebutkan bahwa konsumsi terigu nasional pada tahun 

2012 sebesar 5,1 juta ton, meningkat sebanyak 8,93% dibanding tahun 

2011. Pada tahun 2013 konsumsi terigu nasional mencapai 5,3 juta ton 

atau meningkat 3,3% dari tahun 2012 (BPS, 2014).  

Gandum tidak dapat tumbuh di lingkungan tropis, seperti Indonesia. 

Impor gandum yang terus meningkat dapat mengganggu stabilitas 

ketahanan pangan. Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap 

terigu, maka perlu dikembangkan produk mi bebas gluten berbahan dasar 

pangan lokal. Mi bebas gluten sangat dianjurkan untuk penyandang 

Autism Spectrum Disorder (ASD) karena tidak dapat mencerna gluten 

dengan baik. Pada penderita ASD, gluten yang tidak tercerna akan 

terbawa ke otak dan ditangkap oleh reseptor opioid sebagai morfin 

sehingga menyebabkan sikap temperamental (Mashabi, 2009). Ubi jalar 
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ungu merupakan salah satu jenis pangan lokal yang dapat dikembangkan 

sebagai bahan baku pembuatan mi bebas gluten.  

Kualitas mi yang dihasilkan dipengaruhi oleh bahan baku 

pembuatan mi tersebut. Gluten memberikan tekstur yang kenyal dan 

mengembang pada mi. Semakin tinggi kadar gluten maka semakin baik 

tekstur mi yang dhasilkan. Sementara tepung ubi jalar ungu tidak memiliki 

komponen gluten sehingga akan membentuk mi yang rapuh dan mudah 

terputus (Risti, 2013). Maka dari itu pembuatan mi bebas gluten perlu 

penambahan tepung tapioka untuk menghasilkan tekstur mi yang lebih 

baik. Tepung tapioka memiliki karakteristik mengentalkan, selain itu 

tepung tapioka memiliki karakteristik fisikokimia yang mendekati tepung 

terigu yaitu ukuran granul, kadar amilosa dan amilopektin (Risti, 2013).  

Secara umum tepung ubi jalar memiliki rasio amilosa dan 

amilopektin 1:3 atau 1:4, perbandingan ini akan mempengaruhi sifat 

adonan yang dihasilkan (Julita, 2012). Rasio perbandingan amilosa dan 

amilopektin pada tepung ubi jalar ungu mendekati tepung terigu yaitu 1:3 

(Muchtadi, 2011), sehingga diharapkan produk yang dihasilkan memiliki 

karakteristik adonan yang sama. Tepung tapioka memiliki kandungan 

amilosa 17% dan kadar amilopektin 83% (Risti, 2013). Kadar amilosa 

yang rendah dan amilopektin yang tinggi meyebabkan adonan menjadi 

lebih lengket (Julita, 2012).  

Astawan (2006) menyebutkan  ada beberapa jenis mi yaitu mi 

segar, mi basah, mi kering dan mi instan. Dalam penelitian dipiilih produk 

mi basah karena cara pembuatannya yang mudah, bahan-bahan mudah 

diperoleh, praktis dan disukai oleh masyarakat. Mi basah pada penelitian 
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ini dibuat dengan bahan baku komposit tepung ubi jalar ungu dan tepung 

tapioka. Besar perbandingan mengacu pada penelitian Richana (2009) 

yaitu menggunakan perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung 

tapioka 80:20 sebagai bahan baku pembuatan mi basah.  

Mi basah memiliki kandungan air yang tinggi sekitar 52%, 

menyebabkan produk ini sangat rentan terhadap kerusakan. 

Pertumbuhan mikrobia seperti kapang, kamir, bakteri dan virus 

menyebabkan bahan pangan cepat rusak dan busuk (Satyajaya, 2008). 

Berdasarkan penelitian Riandi (2007), diperoleh hasil penyimpanan mi 

basah dengan komposisi 100% tepung terigu selama 24 jam, 

mengandung jumlah mikrobia berdasarkan angka lempeng total melewati 

batas SNI (1,0 x 106 koloni/g) meskipun secara subyektif bau asam baru 

tercium pada jam ke 42. Lamanya waktu penyimpanan memberikan 

kesempatan pada mikrobia untuk berkembang dan menyebabkan 

kerusakan pangan yang irreversible (tidak dapat dipulihkan).  

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme 

diantaranya adalah karakteristik fisika-kimia pangan (faktor intrinsik). 

Faktor intrinsik termasuk nutrisi, faktor tumbuh, dan penghambat atau 

antimikroba , aktivitas air (aw), pH, dan potensi oksidasi-reduksi. Faktor-

faktor tersebut dapat saling berkaitan baik secara positif maupun negatif 

(Sopandi dan Wardah, 2014). Mikroorganisme dapat membusukkan 

protein, memfermentasikan karbohidrat serta menjadikan lemak dan 

minyak berbau tengik (Irianto, 2013). Bahan makanan merupakan media 

pertumbuhan yang baik untuk mikroorganisme. 
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Tepung ubi jalar ungu memiliki kandungan protein 2,79% (Karleen, 

2010). Kadar protein pada tepung tapioka berkisar antara 0,5 – 0,7% 

(Rahman, 2007). Sementara tepung terigu memiliki kadar protein berkisar 

antara 6,89% sampai 13,25% (Tejasari, 2005). Semakin tinggi protein 

tepung, maka daya serap air semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena 

adanya gugus yang bersifat hidrofobik dan bermuatan pada molekul 

protein (Kusnandar, 2011). Stauffer (1998) menyebutkan bahwa setiap 1 

gram protein dalam tepung akan menyerap air sebanyak 3 gram. Sesuai 

dengan penelitian Adeleke (2010) bahwa kapasitas penyerapan air 

tepung ubi jalar lebih rendah daripada tepung terigu (2,45 gs-1) yaitu 

sebesar 1,27 gs-1. Kandungan air dalam bahan pangan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan mikroba, termasuk mikroba pembusuk dan 

patogen maka pangan memiliki tingkat risiko kemanan yang berbeda 

(Kusnandar, 2011).  

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga perlu dilakukan 

penelitian terkait pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air dan 

jumlah mikrobia pada mi basah dari komposit tepung ubi jalar ungu dan 

tepung tapioka.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh lama penyimpanan 

terhadap kadar air dan jumlah mikrobia pada mi basah dari komposit 

tepung ubi jalar ungu dan tepung tapioka?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air dan 

jumlah mikrobia pada mi basah dari komposit tepung ubi jalar ungu 

dan tepung tapioka.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air pada 

mi basah dari komposit tepung ubi jalar ungu dan tepung tapioka. 

b. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah 

mikrobia pada mi basah dari komposit tepung ubi jalar ungu dan 

tepung tapioka. 

c. Internalisasi nilai-nilai keislaman terkait kewajiban menuntut ilmu 

serta konsep halal-haram suatu makanan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi implementasi aplikasi 

teknologi pangan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.  

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat 

dalam penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan tepung ubi 

ungu dan tepung tapioka pada pembuatan mi basah non terigu. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Menjadi sumber informasi dan juga acuan untuk melakukan 

penelitian sejenis.  
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air dan total 

mikrobia mi basah dari komposit tepung ubi jalar ungu dan tepung 

tapioka.  

 


