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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat di Indonesia pada umumnya memilih mie sebagai pangan 

alternatif pengganti nasi (makanan pokok), mengingat mie sudah diolah dalam 

bentuk setengah jadi dan pemasarannya sudah sangat luas di masyarakat. Mie 

merupakan salah satu bahan pangan alternatif karena kandungan gizi dari mie tidak 

jauh berbeda dari beras (Harahap, 2007). 

 Mi merupakan jenis makanan yang sudah begitu akrab bagi sebagian besar 

lidah orang Indonesia, bahkan dunia.  Makanan yang banyak mengandung 

karbohidrat ini menggatikan fungsi nasi sebagai makanan pokok. Tekstur mi yang 

kenyal, dan cara memasaknya yang paktis membuat makanan ini banyak digemari. 

Konsumsi mi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan demikian 

meskipun bukan makanan asli Indonesia, bisa dibilang mi sudah menjadi makanan 

pokok kedua bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Keragaman jenis mi 

dengan berbagai variasi cara memasaknya menjadikan mi memiliki banyak 

peminat. Jumlah konsumsi mie di Indonesia tergolong tinggi dan tercatat mencapai 

urutan ke 2 di dunia yaitu sebanyak 13,43 juta pak per tahun dan mengalahkan 

negara jepang yang hanya mencapai 5,5 juta pak per tahun (Tribunnews, 2015) 

 Kandungan mie yang ada di pasaran saat ini sebagian besar adalah berupa 

karbohidrat karena komposisi utama dalam pembuatan mie adalah tepung terigu 

dan sedikit sekali kandungan proteinnya. Direktorat Gizi Departemen kesehatan 

Repuplik Indonesia (2005) mengemukakan bahwa kandungan gizi produk mie dan 

olahannya masih sangat rendah dalam jumlah proteinnya yaitu 0,6 gram per 100 
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gram mie basah, kandungan kalori mencapai 86 kal, karbohidrat 14 gram, lemak 3,3 

gram, dan air 80 gram. 

 Produk-produk mie saat ini telah mengalami perkembangan dengan variasi 

campuran antara terigu sebagai bahan baku utama dengan bahan-bahan lain seperti 

umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang tentu saja dapat 

meningkatkan kandungan gizi pada mie. Protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

selama ini hanya diketahui didapatkan dari kacang-kacangan. Menurut hasil penelitian 

Tiommanisyah (2010) protein yang terkandung dalam kacang-kacangan sebesar 23,7 

g protein per 100 g kacang-kacangan. Selain kacang-kacangan ada tumbuhan yang 

kandungan proteinnya tergolong  tinggi dibandingkan sayuran jenis lain, yaitu daun 

kelor. Daun kelor memiliki nutrisi yang tinggi karena mengandung vitamin A yang 

setara dengan 4 kali vitamin A yang terdapat pada wortel, setara dengan 4 kali kalsium 

yang terdapat pada susu, setara dengan 3 kali potassium pada pisang, setara dengan 2 

kali protein yang terdapat pada yoghurt, dan setara dengan 3 kali zat besi pada bayam 

(Krisnadi, 2015). 

Serbuk kelor merupakan bahan makanan setengah jadi yang memiliki umur 

simpan cukup panjang dan biasanya diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti mie 

basah. Produk yang ditambahkan aerbuk daun kelor menghasilkan produk dengan 

kandungan protein cukup tinggi dikarenakan kelor merupakan bahan pangan yang 

mengandung tinggi akan protein. Menurut Mervina (2012) serbuk daun kelor untuk 

pangan masih jarang pemanfaatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya 

pemanfaatan serbuk daun kelor dalam pangan dengan tujuan penganekaragaman 

produk pangan misalnya dalam pembuatan mie basah. 
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 Ditinjau dari kandungan nutrisinya daun kelor sangat berpotensial untuk 

dikembangkan menjadi bahan campuran pembuatan mie. Hal ini dapat meningkatkan 

nilai gizi pada mie serta meningkatkan nilai tambah dari daun kelor itu sendiri. 

Makanan olahan yang menggunakan bahan pengenyal diantaranya adalah mie basah 

untuk itu digunakan karagenan sebagai bahan pengenyal yang aman digunakan, selain 

itu karagenan memiliki potensi sebagai bahan tambahan untuk mempertahankan mutu 

elastisitas mie basah. Menurut Imesson (1999), karagenan merupakan polisakarida 

yang terdapat secara alami yang mengisi ruang dalam struktur rumput laut di antara 

materi yang mengandung selulosa. Karagenan jenis iota memiliki sifat tekstur gel yang 

elastis. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik 

fisiko-kimia mie basah dengan penambahan konsentrasi sebuk daun kelor (Moringa 

oleifera) dan karagenan (Euchema cottonii) yang dapat diterima masyarakat. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi serbuk daun kelor dan karagenan 

pada karakteristik mie 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi serbuk daun kelor pada 

karakteristik mie 

3. Untuk mengetahui penambahan konsentrasi karagenan pada karakteristik mie 

1.3 Hipotesa 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat interaksi antara konsentrasi serbuk daun kelor dan karagenan pada 

karakteristik mie 
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2. Terdapat pengaruh konsentrasi serbuk daun kelor pada karakteristik mie 

3. Terdapat pengaruh konsentrasi karagenan pada karakteristik mie 

 


