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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Produk mie yang telah dikenal oleh masyarakat yaitu mie basah, mie mentah, 

mie kering dan mie instan. Berdasarkan hasil kajian preferensi konsumen, mie 

merupakan produk pangan yang paling sering dikonsumsi oleh sebagian besar 

masyarakat baik sebagai makanan sarapan maupun sebagai selingan. Mie biasanya 

terbuat dari tepung terigu yang bahan bakunya, yaitu gandum masih harus diimpor 

dari luar negeri. 

 Penggunaan tepung terigu sebagai bahan baku industri pangan cenderung 

meningkat setiap tahunnya, padahal Indonesia bukan negara penghasil terigu. 

Bahan baku terigu yaitu gandum, dimana gandum tidak dapat tumbuh di negara 

tropis seperti Indonesia, itu sebabnya Indonesia masih mengimpor terigu. Upaya 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap terigu perlu dicari sumber tepung dari 

bahan baku lokal. 

 Tingkat konsumsi serat masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu sebesar10,5 

gram/orang/hari.Tingkat konsumsi serat tersebut, baru mencapai sekitar separuh 

dari kecukupan serat yang dianjurkan yaitu 20-35 gram/hari. Dengan demikian 

peningkatan asupan serat perlu dilakukan. Salah satunya menggunakan pangan 

kaya serat dengan menambahkan bahan kaya serat. Serat merupakan bagian 

makanan dari tanaman yang tidak dapat dicerna oleh enzim di dalam saluran 

pencernaan manusia.  

Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat alternatif yang berasal dari 

sumber daya lokal. Umbi-umbian adalah segala jenis tanaman yang menghasilkan 

umbi. Tanaman umbi-umbian diilihat dari kandungan gizi dan kemudahan 
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budidayanya, umbi-umbian patut dikembangkan serta diawetkan dalam bentuk 

tepung dan pati. Tepung umbi-umbian diharapkan dapat diterima konsumen dari 

semua kalangan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan diversifikasi 

pangan. Salah satu umbi-umbian yang dapat diproses menjadi tepung yaitu umbi 

ganyong. 

 Indonesia dikenal dua varietas ganyong, yaitu ganyong merah dan ganyong 

putih. Umbi ganyong merah ditandai dengan warna batang, daun dan pelepahnya 

yang berwarna merah atau ungu, memiliki kandungan pati rendah, sehingga 

lazimnya diolah dengan cara dikukus. Sementara itu, umbi ganyong putih ditandai 

dengan warna batang, daun, pelepahnya hijau dan sisik umbinya kecoklatan, 

memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, sehingga jenis ini yang sering diolah 

menjadi tepung ganyong. Tepung ganyong mengandung karbohidrat 85,20 gram 

per 100 gram dan protein 0,70 gram per 100 gram serta kandungan seratnya 2,204 

gram per 100 gram (Direktorat Gizi Depkes RI, 1989).  

Salah satu produk yang bisa dibuat dari tepung umbi ganyong adalah mie. 

Karena kandungan gizi (serat, protein dan karbohidrat) tepung ganyong cukup 

tinggi sehingga baik dimanfaatkan sebagai bahan subtitusi untuk produk mie. Mie 

yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah mie kering. Pembuatan mie yang 

selama ini kita kenal berbahan baku tepung terigu yang harus diimpor dari luar 

negeri. Pembuatan mie kering dari tepung umbi ganyong ini merupakan salah satu 

cara mengurangi konsumsi tepung terigu Indonesia meskipun dalam penelitian ini 

masih menggunakan tepung terigu lebih dari 50%. Air yang digunakan dalam 

pembuatan mie instan adalah air alkali dimana fungsi dari air alkali itu sendiri 

adalah untuk mempercepat terjadinya gelatinisasi. Komposisi dari air alkali yaitu 



3 
 

 

terdiri dari garam, pewarna tartazine CI 19140, poliphosfot, potassium karbonat 

dan sodium karbonat. Air tebu atau air khi atau kansui dipakai sejak dahulu sebagai 

bahan alkali untuk membuat mie. Komponen utamanya yaitu K2CO3, NaCO3 dan 

KH2PO4. Fungsi pemberian air abu yaitu untuk mempercepat pengikatan gluten, 

meningkatkan elastisitas dan flexibilitas meningkan kehalusan tekstur dan 

meningkatkan sifat kenyal (Widowati, 2003). 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui interaksi antara proporsi tepung terigu dan tepung ganyong dengan 

perbedaan konsentrasi soda abu terhadap mutu mie kering yang dihasilkan, 

2. Mengetahui proporsi yang tepat antara tepung terigu dan tepung ganyong 

dalam pembuatan mie kering, 

3. Mengetahui persentase soda abu yang tepat untuk mengasilkan mie kering 

yang bermutu tinggi. 

1.3  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Terdapat inetraksi antara proporsi tepung terigu dan tepung ganyong dengan 

perbedaan persentase soda abu terhadap mutu mie kering yang dihasilkan, 

2. Proporsi yang tepat antara tepung terigu dan tepung ganyong memberikan 

pengaruh terhadap hasil pembuatan mie kering, 

3. Persentase soda abu memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik mie 

kering. 

 


