
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berpotensi besar dalam pengembangan 

tanaman cassava, karena cassava merupakan pohon tahunan tropika yang dapat 

ditanam sepanjang tahun. Cassava di Indonesia sangat digemari masyarakat, 

cassava dapat diolah menjadi makanan. Selain itu cassava juga merupakan 

sumber energi yang kaya karbohidrat, yang dapat dijadikan sebagai pengganti 

beras. 

Produksi cassava di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil survai BPS, pada tahun 2004  produksi cassava di Indonesia 

adalah 19.424.707 ton sedangkan pada tahun 2008 produksinya meningkat 

menjadi 20.313.082. Begitu besarnya potensi cassava yang ada di Indonesia 

menjadikan cassava sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal itu karena 

cassava merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di Indonesia 

walaupun dalam kondisi tanah yang marjinal sekalipun (Anonim, 2010). 

Pemanfaatan cassava yang kurang optimal menjadi suatu kendala tersendiri 

mengapa selama ini cassava dipandang sebelah mata dan memiliki nilai jual yang 

cukup rendah. Selama ini masyarakat umum banyak memanfaatkan cassava 

hanya secara tradisional dan tanpa sentuhan teknologi sama sekali misalnya 

dikukus, digoreng, dijadikan gaplek, dibuat tepung, serta produk-produk lain yang 

kurang menarik dan kurang memiliki nilai ekonomi. Apabila masyarakat mau 

memberikan sentuhan teknologi dalam pengolahan cassava, maka akan 

didapatkan hasil yang lebih memuaskan bila dibandingkan pengolahan cassava 

secara tradisional. 



Tepung cassava termodifikasi adalah produk tepung dari cassava yang 

diproses dengan prinsip memodifikasi sel cassava sehingga hasilnya berbeda 

dengan tepung gaplek ataupun tepung cassava. Tepung cassava diberi perlakuan 

tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik untuk 

memperbaiki sifat sebelumnya atau untuk merubah beberapa sifat sebelumnya 

atau untuk merubah beberapa sifat. 

Tepung cassava cocok untuk subtitusi terigu pada produk pangan, salah 

satunya pada produk mie kering. Mie merupakan salah satu produk makanan yang 

digemari oleh berbagai kalangan masyarakat karena harganya relatif murah dan 

mudah diperoleh, disamping dapat mengganti nasi. Pada umumnya mie berbahan 

baku tepung terigu yang berasal dari gandum yang merupakan komoditas impor, 

dan ini bisa memerlukan biaya yang besar. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk 

mengurangi impor tepung terigu tersebut, salah satu caranya yaitu dengan 

mensubtitusi tepung cassava yang telah termodifikasi dalam pembuatan mie 

kering. Dan mie yang ada selama ini, kandungan gizinya masih kurang memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, apabila mie yang dikonsumsi tidak dicampur dengan bahan 

lain. Oleh sebab itu, perlu proses fortifikasi dalam pembuatan mie kering untuk 

meningkatkan kandungan zat gizi terutama vitamin A. Melihat kekurangan atau 

defisiensi vitamin A menjadi masalah gizi buruk di Indonesia, dengan 

memfortifikasi vitamin A dapat menjadikan mie kering sebagai produk makanan 

yang kaya akan zat gizi dan layak untuk dikonsumsi sebagai alternatif 

diversifikasi produk pangan. 

 



Fortifikasi vitamin A dilakukan dengan menambahkan tepung labu kuning 

dalam pembuatan mie kering, karena labu kuning merupakan tanaman asli 

Indonesia, dan selama ini labu kuning juga jarang dimanfaatkan menjadi produk 

yang menarik padahal kandungan vitamin A begitu besar. Kelemahan labu kuning 

adalah mudah rusak dalam pengangkutan dalam keadaan segar, sehingga perlu 

diolah menjadi suatu produk yang lebih tahan lama disimpan seperti tepung. 

tepung labu kuning dapat digunakan untuk pengkaya berbagai jenis makanan 

seperti mie kering. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetehui kemungkinan 

dilakukannya pembuatan mie kering dengan subtitusi tepung cassava 

termodifikasi yang diperkaya dengan tepung labu kuning sebagai sumber vitamin 

A dan pengaruhnya terhadap karakteristik mie kering. Diharapkan mie kering 

yang dihasilkan meningkatkan kandungan gizinya, sehingga produk mie kering 

lebih prospek dikembangkan nantinya. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan mie kering dari tepung 

cassava termodifikasi yang diperkaya dengan vitamin A dari labu kuning. 

Untuk mengetahui interaksi antara tepung terigu dan tepung cassava 

termodifikasi dengan tepung labu kuning terhadap karakteristik mie kering 

yang dihasilkan 

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung terigu dan tepung cassava 

modifikasi 

3. Untuk mengetahui pengaruh fortifikasi vitamin A dari labu kuning 

terhadap karakteristik mie kering   

 



1.3. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara proporsi tepung terigu dan tepung cassava 

modifikasi dengan tepung labu kuning. 

2. Diduga penggunaan tepung cassava termodifikasi berpengaruh terhadap 

karakteristik mie kering. 

3. Diduga fortivikasi vitamin A dari labu kuning berpengaruh terhadap 

karakterisrik mie kering. 

 


