
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah pisang merupakan salah satu jenis komoditi holtikultura buah-buahan 

yang mempunyai nilai sosial dan ekonomi cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. 

Budidaya pisang dapat dilakukan dimana saja dan cepat tumbuhnya. Selain itu, 

komiditas pisang juga mempunyai peluang besar untuk dimanfaatkan dalam aneka 

industri, sehingga perlu adanya inovasi buah pisang untuk digunakan dalam berbagai 

produk olahan rumahan, bukan hanya langsung dimakan. Salah satu olahan pisang 

adalah brownies pisang, kue, pastry dan sebagainya. Selain meningkatkan harga jual, 

olahan produk pisang juga lebih memberikan inovasi baru. 

Pisang secara umum mengandung kalium, magnesium,besi, fosfor,dan 

kalsium, mengandung vitamin A,B6 dan C yang berperan penting bagi kesehatan 

tubuh. Beberapa pisang cocok diolah menjadi produk baru karena tekstur yang 

padat, namun ada beberapa jenis pisang yang tidak cocok diolah lagi hanya cocok 

untuk dimakan langsung. Beberapa pisang yang bagus untuk diolah antara lain 

pisang tanduk, pisak awak, pisang raja nangka, pisang ambon. 

 Pisang tanduk memiliki kulit buah yang tebal bewarna kuning kemerahan 

berbintik coklat, dengan daging buah bewarna merah kekuningan rasanya manis 

sedikit asam dan aromanya kuat. Pisang awak kurang digemari masyarakat untuk 

dikonsumsi langsung karena banyak bijinya, sehingga cocok untuk diolah menjadi 

tepung. Pisang raja nangka memiliki tekstur yang keras, sehingga tidak terlalu enak 

dikonsumsi langsung. Pisang ambon merupakan salah satu pisang favorit 

masyarakat untuk di konsumsi langsung, penggunaan pisang ambon untuk 

pengolahan rumahan untuk memberikan inovasi baru terhadap masyarakat, bahwa 
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pisang ambon juga dapat diolah menjadi tepung pisang asalkan masih dalam 

kondisi keras atau pada saat belum masak. Manfaat pisang bagi kesehatan cukup 

potensial karena buah pisang mengandung makanan yang bergizi lengkap. Menurut 

ilmuwan dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat bahwa potasium 

(kalium) dalam pisang sangat membantu memudahkan pemindahan garam 

(natrium) dalam tubuh, sehingga akan cepat menurunkan tekanan darah (Mulyanti, 

2005). 

Minat masyarakat terhadap konsumsi mie sangat tinggi dapat dilihat dari 

produksi mie yang saat ini beredar di pasaran. Menurut Munarso dan Harianto 

(2012)konsumsi mie instan meningkat sekitar 25% per tahun, pada awal tahun 2000 

an angka ini diperkirakan terus meningkat sekitar 15% per tahun. Kombinasi tepung 

pisangdengan mie dirasa sangat cocok karena banyak manfaat yang dimiliki pisang 

tersebut dan banyaknya minat masyarakat terhadap konsumsi mie. Pada penelitian 

ini dilakukan inovasi baru mengenai pembuatan mie basah menggunakan tepung 

pisang. Ada beberapa tepung pisang yang akan digunakan, dan dari tepung pisang 

tersebut akan diamati kualitas fisik dan kimia mie basah, serta proporsi dari tepung 

pisang yang berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia mie basah.Makanan yang 

berbahan dasar tepung terigu ini memang menjadi pilihan masyarakat karena 

pengolahannya yang relatif mudah dan dapat menggantikan nasi. Menurut data BPS 

tahun 2008 UMKM di Indonesia tercatat sekitar 44,69 juta unit usaha dan 20% 

sebagai pedagang mie  ( Mendag, 2008 ). 
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1.2 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui interaksi antara jenis varietas tepung pisang dan subtitusi

tepung pisang terhadap kualitas fisik dan kimia mie basa .

2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis varietas tepung pisang

terhadap kualitas fisik dan kimia mie basah.

3. Untuk mengetahui pengaruh  subtitusitepung pisang terhadap kualitas fisik

dan kimia pada mie basah.

1.3 Hipotesa 

Adapun hipotesa penelitianini adalah : 

1. Terjadi interaksi antara jenis varietas tepung pisang dan subtitusi tepung

pisang terhadap kualitas fisik dan kimia mie basah.

2. Jenis varietas tepung pisang berpengaruh terhadap kualitas fisikdan kimia

mie basah.

3. Subtitusi tepung pisang berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia mie

basah.




