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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pada saat ini masyarakat banyak mengkonsumsi mie sebagai bahan 

pangan alternatif pengganti nasi. Berdasarkan data World Instant Noodles 

Association (WINA) pada tahun 2015 konsumsi mie di Indonesia mencapai 13,2 

miliar bungkus dalam setahunnya. Negara Indonesia memiliki peringkat tertinggi 

kedua dalam konsumsi mie setiap tahunnya. 

 Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 260 juta 

orang. Rata-rata setiap orang di Indonesia mengkonsumsi mie instan sebanyak 51 

bungkus setahun. Hal ini yang menyebabkan tingginya impor gandum di 

Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 impor gandum 

naik sekitar 9 % menjadi 11,48 juta ton dari tahun sebelumnya. 

 Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satunya sumber daya alam 

yang memiliki potensi besar adalah dibidang pertanian. Sumber daya alam 

tanaman umbi-umbian dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk subsitusi 

dalam pembuatan mie. Penggunaan bahan baku lokal diharapkan dapat 

menurunkan import gandum. Salah satu bahan baku yang dapat digunakan dalam 

pembuatan mie adalah tepung gembili. Gembili merupakan salah satu umbi-

umbian lokal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk 

makanan, salah satunya adalah produk mie basah.  

 Gembili telah digunakan sebagai pensubtitusi dalam pembuatan cookies, 

nugget ikan tongkol dan pembuatan mie kering. Gembili berpotensi sebagai 

sumber pangan lokal yang dapat dimanfaatkan. Salah satu upaya meningkatkan 

nilai ekonomisnya adalah dengan membuat suatu produk pangan yaitu mie basah. 
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 Menurut Suhardi (2002), menyatakan bahwa gembili memiliki rendemen 

tepung umbi dan tepung pati tertinggi (24,28% dan 21,4%) dibanding umbi-umbi 

yang lain. Ditinjau dari hasil rendemennya, gembili sangat berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi tepung maupun pati. Umbi gembili juga mengandung 

kadar pati yang cukup tinggi yaitu 80,67 % dengan kadar amilosanya sekitar 14,2 

– 35,50 % sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan bahan pembuatan mie 

basah. Penanamannya masih cukup luas di wilaya pedesaan, tumbuhan gembili 

merambat dan merambatnya berputar ke arah kanan (searah jarum jam jika dilihat 

dari atas),  gembili memiliki batang yang berduri.  

 Permasalahan yang seringkali ditemui dalam pembuatan mie berbahan 

baku selain terigu adalah tekstur mie yang mudah patah, sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dalam memperbaiki tekstur mie dengan penambahan STPP 

pada pembuatan mie berbahan dasar campuran tepung terigu dan gembili. Tekstur 

mie basah yang mudah patah berbahan dasar selain terigu inilah yang mendasari 

dilakukan penambahan STPP (sodium Tripolyphosphate) untuk memperbaiki 

kualitas dari mie basah yang dihasilkan sehingga mie basah yang diinginkan 

memiliki tekstur yang elastis dan kenyal.  

Penambahan STPP akan menyebabkan ikatan pati yang ada pada tepung 

gembili menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, dan asam sehingga dapat 

menurunkan derajat pembengkakan granula, dan meningkatkan stabilitas 

adonan.Menurut FDA (Food and Drug Administration) penggunaan alkali fosfat 

adalah 0,5 % pada produk. Penggunaan STPP (sodium Tripolyphosphate) yang 

melebihi dosis 0,5% akan menurunkan penampilan produk, yaitu terlalu kenyal 

seperti karet dan terasa pahit.  
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1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui terjadinya interaksi antara proporsi tepung gembili dan

konsentrasi STPP terhadap karakteristik mie basah.

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung gembili terhadap

karakteristik mie basah.

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi STPP yang berbeda terhadap

karakteristik mie basah.

1.3 Hipotesis 

1. Terdapat interaksi antara proporsi tepung gembili dan STPP terhadap

karakteristik mie basah.

2. Proporsi tepung umbi gembili mempengaruhi karakteristik pada mie

basah.

3. Konsentrasi STPP akan berpengaruh terhadap karakteristik mie basah.


