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I .  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini banyak masyarakat mengkonsumsi mi sebagai bahan pangan 

pengganti nasi. Mi dapat digunakan sebagai bahan pangan alternaltif karena 

kandungan mi tidak kalah baiknya dengan beras dimana bahan baku utamanya 

adalah tepung terigu. Mi juga dikenal diseluruh dunia walaupun nama, bentuk, 

bahan penyusun dan cara pembuatannya berbeda.  

Secara umum, pengertian mi adalah bahan pangan bentuk pipih dengan 

diameter 0,07-0,12 inchi, dibuat dari tepung terigu dengan penambahan air dan 

telur. Mi basah adalah mi yang berkadar air 25-35%. Menurut Yustiareni (2000) mi 

basah adalah produk makanan yang terbuat dari terigu baik dengan atau tanpa 

penambahan bahan baku lain, dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, 

berbentuk mi tidak kering, serta mempunyai kadar air maksimal 35%. Adapun 

produk mi yang dikenal oleh masyarakat yaitu mi basah, mi mentah (mi ayam), mi 

kering, dan mi instan. Produk mi basah saat ini mengalami perkembangan    

dengan variasi campuran antara tepung terigu sebagai bahan baku utama dengan 

bahan-bahan lain seperti umbi-umbian dan sayur-sayuran tujuannya untuk 

meningkatkan kandungan gizi mi tersebut.  

Salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

makanan yaitu buah nangka. Tanaman nangka tidak hanya daging buahnya saja 

yang dapat dikonsumsi, namun bijinya juga dapat diolah menjadi tepung biji 

nangka. Biji nangka memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh diantaranya 

seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Walaupun nilai  gizinya  tinggi  namun  
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biji  nangka  masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  hanya dijadikan      

sebagai limbah.  

Menurut hasil penelitian Supriyadi (2014), perbandingan kandungan 

amilosa tepung biji nangka lebih tinggi  dibandingkan dengan terigu yakni  47,6%  

sedangkan terigu hanya 25%. Kandungan amilopektin tepung biji nangka lebih 

rendah dibanding terigu yakni 39,5%, sedangkan kandungan amilopektin  terigu  

yaitu  75%. Amilosa merupakan polisakarida berantai lurus bagian dari butir-butir 

pati yang terdiri atas molekul-molekul glukosa 1,4 – glikosidik. Sedangkan 

amilopektin merupakan polisakarida bercabang bagian dari pati, terdiri atas 

molekul-molekul glukosa yang terikat satu sama lain melalui ikatan 1,4 –  

glikosidik dengan percabangan melalui ikatan 1,6 – glikosidik pada setiap 20-25 

unit molekul glukosa. Pati mengandung amilosa dan amilopektin yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kekokohan dan kekentalan gel, sehingga akan berpengaruh 

terhadap tingkat elastisitas dan bentuk olahan makanan. Sehingga tepung biji 

nangka dapat digunakan sebagai substitusi tepung terigu karena hasil kandungan 

gizi tepung biji nangka hampir setara dengan tepung terigu. 

Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mi. Tepung terigu pada 

pembuatan mi berfungsi untuk membentuk struktur mi, sumber protein dan 

karbohidrat. Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam 

pembuatan mi adalah gluten. Banyaknya kandungan gluten akan berdampak pada 

tingkat elastis dan daya tahan terhadap penarikan dalam proses produksi mi. 

Produksi biji nangka yang melimpah tidak sejalan dengan pemanfaatannya 

yang  belum  maksimal. Salah satu pengolahan buah nangka menjadi keripik 

menimbulkan limbah sebanyak 65% sampai 80% dari berat keseluruhan dari buah 
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nangka. Biji nangka menempati porsi cukup besar yaitu 30% sampai 50% dari    

total limbah yang dihasilkan (Sugiarti, 2003). Salah satu cara untuk     

memanfaatkan biji nangka tersebut adalah dengan pembuatan mi basah karena 

kandungan gizi yang paling banyak pada biji nangka yaitu zat besi. Zat besi 

merupakan suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah 

darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia zat besi memiliki fungsi yang     

sangat penting yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan di   

dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Selain untuk mengangkut oksigen,            

zat besi harus bergabung dengan protein dan membentuk hemoglobin di dalam sel 

darah merah dan myoglobin di dalam serabut otot.  

Penambahan tepung biji nangka pada mi akan menyebabkan kurang elastis 

karena pada tepung biji nangka memiliki kandungan protein yang rendah, maka 

perlu ditambahkan telur untuk menambah daya liat atau elastisitas mi.     

Penggunaan telur pada mie bertujuan untuk menambah elastisitas mi. Selain untuk 

menambah daya elastisitas pada mi, telur juga mempunyai kandungan nutrisi yang 

baik dalam tubuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Astawan (2001) bahwa 

penambahan telur pada pembuatan mi basah adalah untuk meningkatkan mutu 

protein mi dan menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak mudah putus.  

Penambahan telur dalam pembuatan mi basah selain untuk menambah 

elastisitas pada mi berfungsi juga sebagai emulsifier. Emulsifier berperan untuk 

mempertahankan konsistensi dan bentuk mi yang dihasilkan serta sebagai 

pengembang. Akan tetapi, penambahan telur pada formulasi mi basah dengan 

substitusi tepung biji nangka belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kombinasi perlakuan terbaik antara rasio tepung   
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terigu dan tepung biji nangka dengan penambahan telur sehingga menghasilkan 

karakteristik mi basah dengan mutu yang baik dan disukai konsumen. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari proposal penelitian dengan judul pengaruh proporsi tepung biji 

nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk) terhadap karakteristik mutu mi basah 

dengan penambahan berbagai konsentrasi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya interaksi antara proporsi tepung terigu dan tepung 

biji nangka dengan penambahan telur terhadap karakteristik mutu mi basah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung terigu dan tepung biji nangka 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik mi basah.  

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan telur terhadap kualitas mutu mi 

basah. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari proposal penelitian kali ini antara lain : 

1. Diduga terjadi interaksi antara proporsi tepung .terigu dan biji nangka dengan 

penambahan telur terhadap karakteristik mutu mi basah. 

2. Diduga pengaruh proporsi tepung terigu dan biji nangka terhadap sifat fisik, 

kimia, dan organoleptik mi basah. 

3. Diduga penambahan telur  mempengaruhi kualitas mutu mi basah. 


