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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang dimana masyarakatnya mengkonsumsi 

nasi sebagai makanan pokok. Namun, saat ini mie merupakan pilihan makan 

pokok setelah nasi, dari beberapa survey menunjukkan bahwa tingkat konsumsi 

mie di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 1995 

mencapai 3554,5 juta perbungkus yang setara dengan 265,838 ton, Sedangkan 

pada tahun berikutnya konsumsi meningkat hingga 25% dan pada awal tahun 

2000 hingga sekarang konsumsi mie terus meningkat mencapai 15% per tahun, 

dimana bahan baku untuk membuat mie yaitu tepung terigu. Di sisi lain tingkat 

produksi gandum dalam negri belum mampu mencukupi kebutuhan tepung terigu, 

yang mengakibatkan impor tepung terigu selalu mengalami peningkatan dan 

makin membebani devisi negara (Safriani, 2013). Menurut data BPS (2015) impor 

tepung terigu Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai 7,4 juta ton. Salah satu 

cara untuk mengurangi angka impor tepung terigu adalah mensubstitusikan 

tepung terigu dengan produk pangan lokal yaitu tepung suweg.  

Pemanfaatan tepung suweg sebagai bahan pensubstitusi terigu kini mulai 

digemari, suweg merupakan bahan makanan yang mempunyai komponen terbesar 

yaitu glukomanan. Glukomanan merupakan polisakarida alam yang tidak dapat 

dihidrolisis oleh enzim pencernaan didalam tubuh manusia dan dikenal sebagai 

senyawa tanpa kalori. Serta, sebagai serat pangan atau dietery fiber  yang 

memiliki beberapa sifat fungsional antara lain menurunkan kadar kolesterol dan 

gula darah, glukomanan dapat menunda pengosongan lambung dan 

memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran darah yang membantu untuk 
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menurunkan kadar glukosa darah. Glukomanan dapat mengikat dengan berbagai 

zat dalam saluran pencernaan untuk memperlambat pencernaan dan mengurangi 

penyerapan lemak dan karbohidrat, sehingga memiliki efek terapis bagi penderita 

diabetes mellitus denfan memperbaiki mRNA gen pro insulin. Tepung suweg 

mengandung glukomanan yang tinggi yaitu sekitar 58,66% sampai 64,22%. 

Peningkatan diversifikasi produk makanan dari suweg dapat dilakukan 

dengan mengolah umbi suweg menjadi tepung, sehingga lebih mudah untuk 

diaplikasikan menjadi produk pangan khususnya yang berbahan dasar tepung 

terigu. Salah satu cara untuk meningkatkan diversifikasi tepung suweg adalah 

dengan cara menjadikannya produk makanan mie basah. Dalam penelitian ini, 

tepung suweg mempunyai penan penting sebagai substitusi bahan dasar 

pembuatan mie basah. Serta, penambahan sodium tripolyphosphate memberikan 

peranan mepernbaiki tekstur mie basah sehingga dihasilkan tekstur mie yang tidak 

mudah putus.  

Pengembangan produk perlu diperlukan dan dikembangkan guna untuk 

memaksimalkan dan mendayagunakan suweg supaya dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif lain sebagai bahan pangan sumber karbohidrat, dengan menggunakan 

tepung hasil olahan umbi suweg ini diharapkan akan mengurangi penggunakan 

pada tepung terigu dan suweg menjadi bahan pangan yang mempunyai dayaguna 

baik dan mempunyai manfaat lebih bagi kesehatan tubuh. Pengembangan produk 

ini akan memanfaatkan suweg sebagai bahan baku dalam pembuatan mie basah 

dengan menambahkan Sodium Tripolyphosphate yang berfungsi untuk 

memperbaiki tektur pada mie basah. 

 



3 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui interaksi penambahan tepung suweg dengan STPP (Sodium

tripolyphosphate) terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik mie basah.

2. Mengetahui pengaruh penambahan tepung suweg terhadap sifat

fisikokimia dan organoleptik mie basah.

3. Mengetahui pengaruh penambahan STPP (sodium tripolyphosphate)

terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik mie basah.

1.3 Hipotesis 

1. Hipotesis dipenelitian ini yaitu diduga ada interaksi penambahan tepung

suweg dan STPP (Sodium tripolyphosphate) terhadap sifat fisikokimia

dan organoleptik mie basah.

2. Hipotesis dipelitian ini yaitu diduga penambahan tepung suweg

mempengaruhi sifat fisikokimia dan organoleptik mie basah.

3. Hipotesis dipenelitian ini yaitu diduga penambahan STPP (Sodium

tripolyphosphate) mempengaruhi  sifat fisikokimia dan organoleptik mie

basah.


