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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), autis di Indonesia 

mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan 10 tahun yang lalu, yakni dari 1 

per 1000 penduduk menjadi 8 per 1000 penduduk. Angka ini bahkan melampaui 

rata- rata dunia yaitu 6 per 1000 penduduk (Kompas, 2012). Salah satu teori yang 

banyak dikenal sebagai penyebab autis adalah teori opioid. Opioid merupakan 

teori yang berkaitan dengan pengaruh cara sosialisasi anak autis dengan 

lingkungannya. Opioid kemungkinan besar adalah eksogen dan merupakan 

perombakan yang tidak lengkap dari gluten dan kasein makanan (Sahley dan 

Panksepp cit Kasran, 2003). Hal ini mengharuskan bagi penderita autisme untuk 

melakukan diet gluten maupun kasein. Sehingga tidak semua makanan dapat 

dikonsumsi oleh penderita autisme. Diet gluten merupakan diet makanan yang 

tidak mengandung gluten. Diet gluten ini membatasi kebebasan para penyandang 

autisme untuk mengkonsumsi berbagai makanan. 

 Mi sudah dapat dikatakan sebagai makanan pokok kedua setelah nasi. 

Selain mengenyangkan, mi mudah dipadukan dengan makanan lainnya sehingga 

rasanya lebih bervariatif dan harganya juga terjangkau. Akan tetapi mi yang dijual 

secara komersial tidak dapat dikonsumsi oleh penderita autisme. Hal ini 

dikarenakan rata-rata mi yang diperjual belikan berbahan baku tepung terigu yang 

tinggi gluten. Produk-produk bebas gluten sudah banyak dipasarkan tetapi masih 

terbatas dan harganya masih sulit terjangkau oleh kalangan menengah kebawah. 
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Umbi-umbian bisa menjadi salah satu alternatif pengganti tepung terigu, 

salah satunya ubi jalar ungu. Pembuatan mi kering ubi jalar juga merupakan upaya 

menyediakan produk mi yang bebas gluten yang cocok bagi penderita autis, 

menurut penelitian Hermiati (2005) produk rendah gluten akan membantu pada 

penderita autis. Ubi jalar memiliki jenis yang berbeda-beda dengan kandungan 

komposisi kimia yang berbeda juga. Kadar pati pada ubi jalar orange sebesar 

15,18%, pada ubi jalar putih 28,79%, dan pada ubi jalar ungu 12,64% (Dewi, 

2007), sehingga perlunya penambahan bahan lain untuk mendapatkan mi bebas 

gluten dengan tekstur yang lebih baik. Tepung tapioka memiliki karakteristik 

mengentalkan dan berfungsi sebagai pengikat dalam adonan sedangkan tepung 

maizena memiliki karakteristik melembutkan adonan, selain itu tepung tapioka 

dan tepung maizena memiliki karakteristik fisikokimia yang mendekati tepung 

terigu yaitu ukuran granul, kadar amilosa, amilopektin dan suhu gelasi. 

Penambahan tepung tapioka dan tepung maizena diharapkan dapat membentuk 

tekstur mi bebas gluten yang baik. Selain penambahan bahan untuk membantu 

perbaikan tekstur mi, penambahan gizi untuk produk mi perlu dilakukan. Salah 

satunya adalah penambahan telur yang tujuannya untuk menambah kadar protein 

pada mi dan mempengaruhi kenampakan fisik dari mi bebas gluten. 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap gizinya. 

Selain itu, bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan. Telur dapat berpengaruh terhadap tekstur dan juga 

dapat menjaga kestabilan adonan. Senyawa yang bertindak sebagai emulsi pada 

telur adalah lecitin dan chepalin yang merupakan komponen lemak telur. Fungsi 

lain pada telur adalah sebagai pengaerasi, pelembut, dan pengikat. Penambahan 
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telur dapat membantu dalam pembuatan mi basah tepung komposit tanpa 

menggunakan tepung terigu. Penambahan telur dimaksudkan untuk meningkatkan 

mutu protein mi dan menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah 

putus. Putih telur berfungsi untuk mencegah kekeruhan mi pada proses 

pemasakan. Kuning telur digunakan sebagai pengemulsi, lesitin juga dapat 

mempercepat hidrasi air pada tepung dan mengembangkan adonan (Astawan, 

1999). 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka menarik dilakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Penambahan Telur Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Mi 

Basah Berbahan Baku Tepung Komposit” dengan harapan penambahan telur 

dapat memperbaiki tekstur, warna, dan kandungan gizi mi basah tepung komposit.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan berat telur pada kualitas sifat fisik dan 

kimia mi basah tepung komposit 

2. Mengetahui penambahan telur yang tepat untuk mi basah tepung 

komposit dari segi fisik dan kimia  

3. Mengetahui perlakuan terbaik dari penambahan telur terhadap mi tepung 

komposit 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini antara lain : 

1. Terjadi pengaruh penambahan berat telur pada kualitas fisik dan kimia mi 

basah tepung komposit 
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2. Penambahan telur dapat memperbaiki tekstur dan menambah zat gizi mi 

basah tepung komposit  

3. Perlakuan penambahan telur sebanyak 250 g terhadap mi tepung 

komposit menghasilkan mi yang memiliki kandungan gizi tinggi 

 




