
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Suweg (Amorphophallus campanulatus ) 

 Tanaman suweg (Amorphophallus campanulatus) telah lama dikenal di 

Indonesia. Pada jaman penjajahan jepang, umbi suweg berperan sebagai sumber 

cadangan pangan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang 

terkendala untuk menyediakan beras atau bahan pangan karbohidrat lainnya. 

Umbi suweg termasuk umbi batang, merupakan perubahan bentuk dari batang 

yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan sumber karbohidrat 

(Pitojo, 2007). 

Menurut Tjitrosoepomo (1988), pada taksonomi tumbuhan, tanaman 

suweg diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae (tumbuh- tumbuhan) 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledoneae  

Ordo   : Arales  

Famili   : Arceae 

Spesies  : Amorphophallus campanulatus  

 Tanaman suweg umumnya ditanam di pekarangan dan tegalan. 

Pertumbuhannya diawali dengan munculnya semacam kuncup bunga dari dalam 

tanah pada musim hujan. Suweg dapat tumbuh baik hingga elevasi 2.500 m diatas 

permukaan laut dengan curah hujan 1.000-1500 mm/tahun.  

 Umbi Suweg (Amorphophallus campanulatus) merupakan jenis umbi yang 

mulai bertunas di awal musim kemarau dan dapat dipanen pada akhir tahun di  
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musim kemarau. Tanaman suweg adalah tanaman liar dan tumbuh baik di tempat 

– tempat yang lembab dan terlindungi dari sinar matahari. Suweg dapat tumbuh 

pada tanah dengan pH agak masam hingga netral dan toleran penaungan hingga 

60%. Suweg dapat tumbuh subur di dataran rendah sampai 800m di atas 

permukaan laut. Kisaran suhu ideal pertumbuhan umbi suweg adalah sekitar 25-

35
o
C dengan curah hujan 1000-1500mm/tahun. 

Suweg berkembang biak dengan pemisahan anakan atau memotong tunas 

anakan yang tersebar di permukaan umbi. Risa (2009) menambahkan, tanah yang 

cocok adalah campuran antara tanah humus, lempung, dan pasir. Tanaman umbi 

suweg akan menghasilkan umbi siap panen ketika memasuki umur 18 bulan. 

Menurut Lingga (2006), pertumbuhan umbi suweg diawali dengan munculnya 

kuncup bunga dari dalam tanah pada awal musim hujan. Tanaman ini memiliki 

kelebihan yaitu dapat tumbuh dihutan dan dapat hidup di dalam naungan tanaman 

hutan yang tinggi, tanpa dipelihara dan perawatan secara kontinyu serta relatif 

tahan terhadap penyakit. Menurut Kriswidarti (2002), tanaman umbi suweg terdiri 

dari dua jenis, yaitu Amorphophallus campanulatus varietas sylvestris, dan 

Amorphophallus campanulatus varietas hortensis. Jenis umbi suweg varietas 

sylvestris merupakan umbi suweg dengan batang tanaman yang kasar dan 

berwarna agak gelap, dan batang 20 serta umbinya yang menimbulkan rasa sangat 

gatal. Jenis umbi ini masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan 

masih merupakan tanaman liar. Umbi suweg varietas hortensis memiliki ciri-ciri 

batang tanaman yang halus dan berwarna hijau dengan bintik-bintik putih 

disekitar batang, batang dan umbinya tidak menimbulkan rasa gatal yang  
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berlebihan. Jenis umbi suweg hortensis sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

dengan cara direbus. 

 Suweg adalah salah satu jenis marga Amorphophallus yang termasuk 

kedalam suku talas-talasan (Araceae). Suweg berasal dari daerah Asia tropik dan 

Afrika kemudian menyebar sampai ke Indonesia (daerah Jawa), Filipina, dan 

Kepulauan Pasifik (Kriswidarti, 1980). Di Indonesia sebagian kecil saja penduduk 

yang mengenal dan menanam suweg. Tanaman suweg umumnya tumbuh liar di 

hutan, dan belum ada usaha untuk membudidayakannya secara besar-besaran, 

meskipun suweg memiliki potensi besar sebagai sumber karbohidrat yang cukup 

tinggi (Lingga et al., 2003). Tanaman marga Amorphophallus mempunyai 90 

jenis. Di Indonesia jenis yang banyak dijumpai adalah Amorphophallus 

campanulatus BI sedangkan di Jepang, jenis suweg yang sudah diusahakan besar-

besaran adalah Amorphallus conjac dengan kandungan pati cukup tinggi 

(Kriswidarti, 1980).  

 Ada dua varietas Amorphophallus campanulatus yaitu varietas cyvestris 

yang berbatang besar, berwarna agak gelap, umbinya sangat gatal dan varietas 

hortensis yang berbatang lebih halus dan umbinya tidak begitu gatal (Kriswidarti, 

1980). Amorphophallus campanulatus varietas hortensis banyak ditanam rakyat 

sebagai pangan karena umbinya banyak mengandung pati. Sedangkan 

Amorphophallus campanulatus varietas cylvestris belum dimanfaatkan oleh 

penduduk dan masih merupakan tumbuhan liar (Rosman dan Rusli, 1991). Hal 

lain yang juga membedakan kedua varietas tersebut adalah halus kasarnya bintil-

bintil pada tangkai daun yang berwarna belang-belang. Bintil pada varietas 

cylvestris jika diraba terasa lebih kasar dan tajam (Lingga et al., 1991). Suweg 
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mempunyai bentuk umbi setengah bulat dengan diameter antara 10-25 cm. Umbi 

ini mengandung kristal oksalat yang menyebabkan rasa gatal bila dimakan. 

Menurut Rosman et al., (1994) dari 100g  umbi suweg (Amorphophallus 

campanulatus) mengandung kristal asam oksalat sebanyak 382 mg. Untuk 

menghilangkan rasa gatal dapat dilakukan perendaman. Perendaman umbi yang 

paling baik adalah dengan menggunakan air bersih dengan lama perendaman 12 

jam asam oksalat akan larut dan terbebas keluar.  

2.1.1 Komposisi Kimia dan Kandungan Gizi Umbi Suweg  

Kulit umbi suweg berwarna coklat tua dengan daging umbi yang berwarna 

jingga kusam sampai kemerah-merahan dan. memiliki ukuran yang dapat 

mencapai diameter 40 cm, dengan bentuk umbi bundar pipih, diameter tinggi 

umbi bisa mencapai 30 cm, dan memiliki bobot kurang lebih 5 kg. Umbi suweg 

memiliki kandungan air umbi cukup tinggi, yakni antara 65 sampai 70%, 

sementara kandungan patinya di bawah 30%. Umbi suweg dapat mengeluarkan 

bunga apabila pertumbuhan vegetatifnya telah mencapai titik optimum dan 

kandungan pati pada umbi telah penuh. Menurut Kasno (2009), 

perkembangbiakan tanaman suweg dapat dilakukan dengan cara generatif maupun 

vegetatif. Pada setiap kurun waktu empat tahun tanaman ini menghasilkan bunga 

yang kemudian menjadi buah dan biji. Satu tongkol buah dapat menghasilkan 250 

butir biji yang dapat digunakan sebagai bibit dengan cara disemaikan terlebih 

dahulu. Cita rasa suweg netral sehingga mudah dipadupadakan dengan beragam 

bahan sebagai bahan baku kue tradisional dan modern. Suweg sangat potensial 

sebagai bahan pangan sumber karbohidrat (Sutomo, 2008).  
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Menurut Faridah (2005), komposisi utama suweg adalah karbohidrat 

sekitar 80-85%. Kandungan serat, vitamin A dan B juga tinggi. Kandungan zat 

gizi pada umbi suweg dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Kandungan Gizi suweg dalam 100g Bahan  

Kandungan Jumlah (g) 

Air                     4,74 

Abu                     4,60 

Lemak                     0,28 

Protein                     7,20 

Karbohidrat                   83,18 

         Sumber : (Faridah,2005) 

2.1.1.1 Indeks Glikemik Umbi Suweg (IG) 

Serat terdapat pada berbagai tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan yang 

secara fisis terdapat dua bentuk yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Serat 

akan membentuk lapisan pada saluran pencernaan yang akan menghambat proses 

pencernaan dan absorbsi. Serat dapat terdiri atas selulosa, lignin, pentosan, asam 

uronat dan lain -lain yang dapat dianalisis. Ada sebagian serat yang mempunyai 

hubungan dengan indeks glikemik yang rendah seperti leguminosa, guar dan 

tragacantha (Waspadji,2007).  

Serat larut dan tidak larut mempunyai manfaat berbeda tetapi keduanya 

bekerja saling melengkapi. Di dalam lambung, serat yang larut air akan 

menimbulkan rasa kenyang dan menyebabkan makanan tinggal lebih lama. Serat 

tidak larut air, selain menimbulkan rasa kenyang, juga bermanfaat menjaga 

kesehatan usus besar, serta mencegah timbulnya tumor dan kanker. Di dalam 

saluran pencernaan, serat akan mengikat asam empedu (produk akhir kolesterol) 

dan kemudian dikeluarkan bersama tinja. Semakin tinggi konsumsi serat, akan 

semakin banyak asam empedu dan lemak yang dikeluarkan oleh tubuh. Hal 

tersebut secara otomatis akan mengurangi kadar kolesterol. Selain untuk  
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mengendalikan kolesterol, serat juga sangat berguna mencegah diabetes melitus 

dan terjadinya kanker kolon (Sutanto, 2007). 

Indeks Glikemik pangan adalah tingkatan pangan menurut efeknya 

terhadap kadar gula darah. Pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan cepat 

memiliki Indeks Glikemik tinggi. Sebaliknya, pangan yang menaikkan kadar gula 

darah dengan lambat memiliki Indeks Glikemik rendah. Hal serupa juga 

dikemukakan oleh Prijatmoko (2007), indeks glikemik adalah sebagai respon 

glukosa darah terhadap makanan yang mengandung karbohidrat dalam takaran 

dan waktu tertentu. Karbohidrat dalam pangan yang dipecah dengan cepat selama 

pencernaan memiliki Indeks Glikemik tinggi. Respon gula darah terhadap jenis 

pangan karbohidrat ini cepat dan tinggi. Respon gula darah terhadap jenis pangan 

karbohidrat ini cepat dan tinggi. Dengan kata lain, glukosa dan aliran darah 

meningkat dengan cepat. Sebaliknya karbohidrat yang dipecah dengan lambat 

memiliki Indeks Glikemik rendah (slow release carbohydrate)sehingga 

melepaskan glukosa dalam darah dengan lambat. Indeks glikemik glukosa murni 

ditetapkan 100 dan digunakan sebagai acuan untuk penentuan Indeks Glikemik 

pangan lain (Rimbawan dan Siagian, 2004). 

Makanan yang sedikit atau tidak mengandung karbohidrat, seperti daging, 

keju, dan gajih memiliki indeks glikemik mendekati nol. Semakin sedikit 

makanan mengandung pati atau gula yang mudah dicerna, semakin kecil indeks 

glikemiknya. Makanan berserat, meskipun mengandung karbohidrat, 

membutuhkan waktu untuk melewati sistem pencernaan, sehingga cenderung 

memiliki indeks glikemik rendah. Serat juga membantu memperlambat masuknya 

gula ke dalam aliran darah (Wylio, 2011). 
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Pangan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan indeks glikemiknya. 

Kategori pertama, pangan dengan Indeks Glikemik rendah adalah pangan yang 

memiliki rentang IG < 55. Kategori kedua, pangan dengan Indeks Glikemik 

sedang adalah pangan yang berada pada rentang IG 55-70. Kategori ketiga, 

pangan dengan Indeks Glikemik tinggi adalah pangan dengan rentang IG>70. 

Indeks glikemik menunjukkan kecepatan karbohidrat berubah menjadi gula darah. 

Indeks Glikemik tidak memberikan informasi mengenai banyaknya karbohidrat 

dan dampaknya pada kadar gula darah. 

Tabel 2. Indeks Glikemik (IG) Umbi-umbian  

Jenis Bahan Pangan                                                Indeks Glikemik (IG) 

Roti tawar putih                                                                                75 

Roti tawar dari gandum utuh (coklat)                                               74 

Beras amilosa rendah                                                                    91-105 

Beras amilosa tinggi ketan (amilosa 0-2%)                                   58-86 

Kentang panggang                                                                            88 

Jagung manis                                                                                  73-79 

Ubi kayu rebus                                                                                 59 

Ubi jalar goreng                                                                                62 

Umbi garut segar/kukus                                                                    32 

umbi suweg segar/kukus                                                                   36 

umbi gayong rebus                                                                            65 

  Sumber: Ginting et al (2011) 

Indeks glikemik (IG) adalah efek konsumsi bahan pangan dalam 

menaikkan kadar gula darah. IG <55 tergolong rendah, 55-70 sedang dan >70 

tinggi. 

2.1.1.2 Asam Oksalat  

Asam Oksalat adalah asam dikarboksilat yang hanya terdiri atas dua atom 

karbon pada masing-masing molekul, dimana dalam keadaan murni berupa 

senyawa kristal, larut dalam air (8% pada 10 °C) dan larut dalam alkohol. Asam 

oksalat membentuk garam netral dengan logam alkali (Na dan K), yang larut 

dalam air (5-25%), juga dapat berikatan dengan ion logam dan membentuk  
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endapan tak larut, seperti kalsium oksalat. Kandungan oksalat dalam tanaman 

sekitar 5-80% (berat/bahan) dan 90 persen dari total oksalat tanaman berada 

dalam bentuk garam oksalat. Kristal kalsium oksalat dalam tumbuhan memiliki 

beberapa fungsi, diantaranya sebagai pengatur kalsium dalam jaringan, 

melindungi dari hewan herbivora dan sebagai detoksifikasi logam (Anggaraini, 

2010). Oksalat larut air berada dalam bentuk asam oksalat, sodium oksalat dam 

kalium oksalat, sedangkan oksalat yang tidak larut air berada dalam bentuk garam 

kalsium oksalat, magnesium oksalat (terutama garam kalsium) (Anggarini, 2010). 

Umbi yang termasuk ke dalam famili Araceae terutama edible aroid 

mengandung bahan aktif yang dapat menyebabkan gatal dan menyebabkan iritasi 

pada bibir, mulut, dan kerongkongan. Penyebab rasa gatal pada rongga mulut dan 

kulit tersebut disebabkan oleh senyawa yang terdapat pada permukaan kristal 

kalsium oksalat jenis rafida yang berfungsi sebagai pembawa, sedangkan senyawa 

yang menyebabkan iritasi tersebut adalah jenis protein dengan bobot molekul 26 

KDa (Paul et al., 2009 dalam Anggraini, 2010). Jenis oksalat lain yang terdapat 

dalam umbi Araceae adalah oksalat larut air. Oksalat larut air yang ada dalam 

bahan pangan tersebut jika masuk ke dalam tubuh manusia, maka dapat 

menghambat bioavailibilitas kalsium dalam tubuh karena akan membentuk 

kompleks yang tidak dapat dicerna. Kompleks ini akan mengendap di dalam 

ginjal dan membentuk batu ginjal (Noonan dan Savage, 2009 dalam Anggraini, 

2010). Oleh sebab itu, kedua jenis oksalat, baik oksalat larut air maupun yang 

tidak larut air memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh jika berada dalam 

konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan proses penurunan kadar 

oksalat untuk mengurangi efek negatif tersebut. Menurut Sangketkit et al. (2006) 
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melakukan proses penurunan kadar oksalat pada umbi Yam New Zealand (Oxalis 

tuberosa Mol.) dengan beberapa cara pemasakan konvensional, yaitu dengan 

perebusan, pengukusan, dan pemanggangan. Hasilnya, terjadi penurunan 

kandungan total oksalat pada umbi yang direbus dan dikukus, namun terjadi 

kenaikan kandungan oksalat pada umbi yang dipanggang. Hasil yang sama juga 

terjadi pada proses penurunan kadar oksalat berbagai jenis varietas umbi talas 

oleh Catterwood et al. (2007). Hasilnya menunjukkan bahwa dengan proses 

perebusan, terjadi penurunan kandungan total oksalat dari 1714 ppm menjadi 506 

ppm, sedangkan proses pemanggangan meningkatkan kandungan oksalat menjadi 

290 ppm. Proses perebusan dapat mengurangi kandungan oksalat karena dengan 

proses perebusan, maka akan melarutkan berbagai jenis oksalat larut air ke dalam 

air perebusan tersebut. Menurut Dewisari (1992) menunjukkan bahwa perlakuan 

lama perendaman dan pemasakan berpengaruh nyata terhadap kadar kalsium, 

asam oksalat, dan kalsium oksalat. Proses perendaman menyebabkan kenaikan 

kalsium 9,86 sampai 19,21%, tetapi menurunkan kadar asam oksalat dan kalsium 

oksalat 34,67 sampai 62,89%. Penurunan ini semakin besar setelah dilanjutkan 

dengan proses pemasakan baik dengan pengukusan maupun dengan perebusan. 

Pada pengukusan kadar asam oksalat dan kalsium oksalat turun sebesar 22,1 

sampai 63,41%, sedangkan pada perebusan 38,30 sampai 89,42%. Pada 

pengukusan kadar kalsium turur sebesar 10,81 sampai 11,65% dan pada 

perebusan turur 28,45 sampai 32,30%.  

2.2 Tepung Suweg (Amorphophallus campanulatus) 

Tepung Suweg adalah salah satu alternatif pilihan sebagai pangan 

fungsional, karena memiliki nilai indeks glikemik (IG) rendah. Sumber pangan  
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karbohidrat yang memiliki IG rendah bermanfaat untuk menekan peningkatan 

kadar gula darah dan juga mengurangi kadar kolesterol serum darah yang artinya 

umbi ini sangat cocok untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Menurut Faridah 

(2005), kandungan suweg paling banyak adalah karbohidrat sekitar 80-85%. 

Menurut Kasno (2008) tepung suweg memiliki daya simpan yang lebih tahan 

lama dan dapat dijadikan bahan baku pembuatan pangan maupun non pangan. 

Pembuatan tepung umbi suweg dilakukan dengan cara memanen bahan baku umbi 

suweg yang telah memasuki fase siap panen. Selanjutnya umbi suweg dicuci 

untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang menempel. Umbi dapat dikeringkan 

dengan dua cara yaitu, dioven dengan suhu 50
o
C selama 18 jam atau dijemur 

sampai kering dan dilanjutkan dengan proses penggilingan dan pengayakan. 

Menurut Pitijo (2007), tepung suweg memiliki warna putih keabu-abuan 

atau kecokelatan. Warna kecoklatan yang dihasilkan terjadi karna adanya reaksi 

browning pada saat pengupasan umbi sehingga chips yang dihasilkan tidak 

berwarna putih. Sedangkan untuk sifat kimia dari tepung umbi suweg adalah 

memiliki aroma yang spesifik dan tidak seperti tepung terigu yang memiliki 

banyak gluten. Kandungan serat pada tepung umbi suweg menghasilkan tepung 

umbi suweg dengan daya cerna pati yang rendah yaitu 61,75 Menurut Fadilah 

(2004), daya cerna pati dari umbi suweg secara in vitro cukup rendah yaitu 

61,75% bila dibandingkan dengan tepung singkong sebesar 75,25%. Rendahnya 

daya cerna pati disebabkan oleh tingginya kandungan serat pangan dalam tepung 

suweg yaitu sebesar 13,71%. Menurut penelitian Faridah (2005), keunggulan dari 

tepung umbi suweg adalah memiliki kandungan protein dan serat yang cukup 

besar dibandingkan dengan tepung umbi lainnya. Faridah (2005) menambahkan  
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bahwa terdapat hubungan erat antara konsumsi serat terhadap pertahanan tubuh 

akibat berbagai penyakit. Konsumsi serat dalam bahan baku makanan yang 

mengandung serat tinggi dapat memberikan pertahanan bagi tubuh terhadap 

timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, kolesterol, dan kencing 

manis. Proses pembuatan tepung suweg (Amorphophallus Companulatus) dapat 

dilakukan dengan cara kering. Umbi yang telah dicabut kemudian dibersihkan, 

dikupas, dan dicuci dengan air bersih. Selanjutnya umbi suweg diiris tipis-tipis 

dan dikeringkan dengan cabinet dryer pada suhu 50 ˚C selama 18 jam atau 

mengunakan sinar matahari selama dua hari. Kemudian dilakukan penggilingan 

dan diayak menggunakan ayakan berukuran 80 mesh maka akan dihasilkan 

tepung suweg (Faridah, 2005) 

 Menurut Pitojo (2007), sifat fisika tepung suweg antara lain halus, 

berwarna putih keabu-abuan atau kecoklatan. Warna tepung suweg kurang putih 

dibandingkan dengan tepung terigu, tepung tapioka atau tepung sukun. Tepung 

suweg berwarna kecoklatan yang disebabkan terjadinya reaksi browning 

(pencoklatan) pada saat pengupasan umbi sehingga chips yang dihasilkan tidak 

berwarna putih. Sifat kimia tepung suweg memiliki aroma spesifik. Tepung suweg 

tidak seperti tepung terigu yang memiliki banyak gluten. Namun demikian tepung 

suweg dapat dimanfaatkan sebagai substitusi dengan tepung terigu atau tepung 

yang lain untuk membuat aneka makanan.  

Tepung suweg  dihasilkan dari tahapan proses mulai dari pencucian, 

pengupasan, perajangan, pengeringan, penepungan dan pemisahan kalsium 

oksalat. Pemisahan kalsium oksalat pada tepung porang dapat dilakukan secara 

fisik dan khemis. Pemisahan secara fisik antara lain penyosohan, penepungan, 
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pengayakan, dan penghembusan udara menggunakan cyclone separator, 

sedangkan cara khemis dapat dilakukan dengan menggunakan etanol. Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Mawarni dan Widjanarko (2015) 

menghasilkan tepung porang dengan kadar kalsium oksalat sebesar 0,89% dan 

derajat putih 69,95% menggunakan metode penepungan ball mill. Penelitian lain 

yang dilakukan Kurniawati (2010) menggunakan metode penepungan stamp mill 

dan pencucian etanol diperoleh tepung porang dengan kadar kalsium oksalat 

1,01% dan derajat putih 69,45 

Penggunaan atau perendaman dalam larutan Natrium metabisulfit 

(Na2S2O5) dapat mencegah reaksi pencoklatan non enzimatis karena gugus sulfit 

pada Natrium metabisulfit berikatan dengan gugus karbonil pada gula yang 

terkandung dalam tepung suweg. Hal tersebut akan mencegah pembentukan 

senyawa melanoidin (komponen pembentuk warna coklat) sehingga warna yang 

dihasilkan pada tepung suweg menjadi lebih baik yang meliputi kecerahan dan 

tingkat kekuningan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Slamet (2010) bahwa tepung yang dihasilkan dengan diberi 

perlakuan pendahuluan perendaman dalam larutan sodium metabisulfit memiliki 

warna yang lebih baik (cerah). Hal ini dikarenakan sulfit dapat menghambat 

reaksi pencoklatan yang dikatalis enzim fenolase dan dapat memblokir reaksi 

pembentukan senyawa hidroksil metal furfural dari D-glukosa penyebab warna 

coklat. Fenemma (1996) menambahkan bahwa hal ini disebabkan oleh fungsi 

sulfit yang dapat menghambat reaksi pencoklatan yang dikatalis enzim fenolase 

dan dapat memblokir reaksi pembentukan senyawa hidroksil metal furfural dari 

D-glukosa penyebab warna coklat.  
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 Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau K- sulfit, bisulfit 

dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang 

tidak terdisosiasi dan terutama terbentuk pada Ph dibawah 3. Selain sebagai 

pengawet, sulfit dapat berinteraksi dengan gugus karboksil. Hasil reaksi itu akan 

bmengikat melanoid sehingga mencegah timbulnya warna coklat. Sulfur dioksida 

juga dapat berfungsi sebagai antioksidan (Syarief dan Irawati, 1998). 

 Batas maksimum penggunaan SO2 dalam makanan yang dikeringkan, di 

Amerika Serikat telah ditetapkan oleh Food Drug Administration, yaitu antara 

2000-3000 ppm. Jumlah penyerapan dan penahanan (residu) SO2 dalam bahan 

yang dikeringkan dipengaruhi oleh antara lain : varietas, pemasakan dan ukuran 

bahan, konsentrasi SO2 yang dihunakan, waktu sulfuring, suhu, kecepatan aliran 

udara dan kelembaban udara selama pengeringan serta keadaan penyimpanan 

(Susanto dan Saneto, 1994). 

Tabel 3. Sifat Fisiko Kimia Tepung Suweg  

Parameter                                                                     Nilai 

Desintas Kamba                                                            0,775 g/ml    +  0,22 

Derajat putih                                                                         60,60     +  0,81 

Kadar amilosa                                                                   28,98%      +  0,88 

Serat pangan                                                                      13,71%     +  0,08 

Serat pangan larut                                                                8,44%     +  0,13 

Serat pangan tidak larut                                                        5,27%    +  0,20 

Daya cerna pati secara in vitro                                            61,75%   +   0,02 

Sumber: Faridah (2005) 

2.3 STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

Sodium Tripolyphosphate merupakan senyawa polifosfat dari natrium 

dengan rumus Na5P3O10. STPP berbentuk bubuk atau granula berwarna putih dan 

tidak berbau. Kelarutan STPP dalam air sebesar 14,50 g per 100 ml pada suhu 

25
o
C (larutan 1%). STPP banyak digunakan dalam industri pangan karena  
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memiliki beberapa sifat kimia dan fungsi yang menguntungkan. Sifat-sifat fosfat 

yang utama adalah (1) sebagai buffer dan pengontrol pH; (2) dapat menginaktifasi 

ion logam yang biasanya merusak sistem pangan dengan membentuk endapan 

seperti kation kalsium, magnesium, tembaga dan besi; (3) berperilaku sebagai 

polivalensi dan polielektrolit. Fosfat juga berperan dalam hal nutrisi melalui 

pembentukan kompleks yang stabil dengan kalsium, besi dan magnesium yang 

memungkinkan nutrient tersebut terserap dinding usus dapat digunakan oleh 

tubuh. 

 STPP merupakan senyawa anorganik dengan rumus Na5P3O10. STPP 

adalah salah satu garam fosfat yang bersifat basa yang berasal dari reaksi 

anorganik. Karakteristik STPP adalah berupa butiran serbuk berwarna putih, 

higroskopis, bersifat mudah larut di dalam air.  STPP dapat bereaksi dengan pati, 

ikatan antara pati dengan fosfat diester atau ikatan silang antar gugus hidroksil 

(OH), akan menyebabkan ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, 

dan asam (Rizki,2013). Penggunaan pada pati modifikasi, jumlah residu phosphor 

pada pati tidak lebih dari 0,4% (kecuali pada pati gandum dan kentang sebesar 

0,5%) (Food and Drug Administration, 2012 dalam Amin. 2013). Rumus struktur 

sodium tripolyphosphat dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 2. Rumus struktur sodium tripolyphosphat (Yuliana, 2011) 

STPP (Sodium Tripolyphosphate) digunakan sebagai bahan pengikat air 

agar air dalam adonan tidak mudah menguap sehingga permukaan adonan tidak  
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cepat mengering dan mengeras. Sodium tripolifosfat dapat digunakan untuk 

menggantikan penggunaan boraks pada makanan. STPP mempunyai tekstur kecil-

kecil halus seperti garam, STPP bereaksi dengan pati. Ikatan antara pati dengan 

fosfat diester atau ikatan silang antar gugus hidroksil (OH), akan menyebabkan 

ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, dan asam sehingga dapat 

menurunkan derajat pembengkakan granula, dan meningkatkan stabilitas adonan. 

STPP dapat menyerap, mengikat dan menahan air, meningkatkan Water Holding 

Capacity (WHC), dan keempukan (Thomas, 1997). 

Menurut Harahap (2007), jumlah penambahan sodium tripolyphosphate 

berpengaruh sangat nyata, dimana hasil terbaik penambahan sodium 

tripolyphosphate yaitu 0,25%. Kadar air diperoleh 72,23%, kadar protein 0,74%, 

kadar abu 2,53%, dan nilai organoleptik untuk atribut rasa dan tekstur 

berpengaruh sangat nyata, sedangkan nilai atribut warna berbeda nyata dengan 

adanya penambahan sodium tripolyphosphate. Penggunaan polifosfat dalam 

bahan makanan berpati dapat meningkatkan Water Holding Capacity (WHC) 

sehingga akan mengakibatkan massa yang kenyal. Penggunaan polifosfat dalam 

pengolahan makanan adalah pada dosis 0,3%-0,5% dari total adonan yang 

digunakan (Ernawati, 2010). 

STPP dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mengurangi 

kerusakanbahan makanan akibat mikroba, hal ini disebabkan penurunan Aw 

(water activity) bahan dan terjadinya pengikatan kation logam yang bersifat 

esensial bagi pertumbuhan bakteri (Yuanita, 1997). Selain itu, STPP juga 

berfungsi sebagai untuk meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, memberikan rasa 

gurih dan kepadatan terutama pada jenis makanan yang mengandung pati. 
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Penggunaan STPP banyak digunakan untuk  bahan tambahan pada makanan yang 

aman sebagai pengganti boraks dan tidak merubah fungsi boraks pada kerupuk 

karak, selain itu pengguanaan STPP juga  banyak digunakan dalam pembuatan 

bakso dan juga meningkatkan masa simpan daging ayam Jumlah penggunaan 

STPP yang diizinkan adalah 3 g untuk setiap kilogram daging 0,3% dari berat 

daging yang digunakan (Saparinto dan Hidayati,2010). 

2.4 Mie  

Mie adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, 

berbentuk khas mi (SNI, 1996).Mi merupakan salah satu jenis masakan yang 

sangat populer di Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut 

catatan sejarah, mi dibuat pertama kali di daratan Cina sekitar 2000 tahun yang 

lalu pada masa pemerintahan Dinasti Han. Dari Cina, mi berkembang dan 

menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan, dan negara-negara di Asia Tenggara 

termasuk Indonesia. Di Benua Eropa, mi mulai dikenal setelah Marcopolo 

berkunjung ke Cina dan membawa oleh-oleh mi. Selanjutnya, mi berubah menjadi 

pasta di Eropa, seperti yang dikenal saat ini (Suyanti, 2008).  

Nilai gizi kandungan mie pada umumnya dapat dianggap cukup baik 

karena selain karbohidrat terdapat sedikit protein yang disebut glutein. Mutu atau 

resep yang digunakan oleh pabrik sangat banyak sehingga nilai gizinyapun sangat 

bervariasi (Judoadmijojo,1985). 
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Tabel 4. Kandungan Gizi dalam Mie  

Zat Gizi Mie Basah Mie Kering 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (mg) 

              86,00 

                0,60 

3,30 

              14,00 

              14,00 

              13,00 

                0,80 

0,00 

0,00 

0,00 

              80,00 

               337,00 

  7,90 

11,80 

50,00 

49,00 

47,00 

  2,80 

  0,00 

  0,01 

  0,00 

28,60 

 Sumber: Direktorat Gizi, Depkes (1992) 

2.4.1 Mie Basah  

Di Indonesia produk mie merupakan makanan yang banyak digunakan 

sebagai pengganti nasi. Produk mie ini berbahan dasar tepung terigu yang berasal 

dari tanaman gandum. Menurut Irviani dan nisa (2014), pada tahun 2012 impor 

gandum telah menembus angka 6,3 juta ton. Upaya pelaksanaan diversifikasi 

pangan agar tidak tergantung kepada tepung terigu. Mi basah adalah mi yang 

dijual dalam keadaan basah. Tekstur mi yang basah disebabkan karena air 

perebusan. Jadi setelah dibentuk atau dicetak dengan cetakan, mi direbus, 

didinginkan, dikemas, dan dipasarkan. Contoh dari mi basah adalah mi kuning 

atau mi bakso.  

Mie basah merupakan jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah 

tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. Biasanya mie basah dipasarkan dalam 

keadaan segar. Mie basah di Indonesia dikenal sebagai mie kuning atau mie 

bakso. Mie basah memiliki cita rasa yang khas dan penyajiannya dapat 

dicampurkan dengan makanan lain sehingga mie basah banyak disukai orang. 

Komposisi gizi mie basah per 100 gram bahan yaitu energi  86 kal, air 80 g, 

karbohidrat 14 g, lemak 3,3 g dan protein 0,6 g. Selain kelebihan yang ada pada  
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mie basah, juga terdapat kekurangan yakni daya simpannya relatif singkat yaitu 

40 jam pada suhu kamar karena kadar air mie basah dapat mencapai 52%. Mutu 

mie basah berdasarkan SNI dapat dilihat pada. 

Tabel 5. Syarat Mutu Mie Basah SNI 01-2987 (1992) 

NO Kriteria Uji  Satuan  Persyaratan  

1 Keadaan : 

1.1 Keadaan                                                       

1.2 Rasa                                                             

1.3 Warna                                                          

 

- 

 

Normal 

Normal  

Normal 

2 Air % b/b  20-35 

3 Abu (dihitung atas dasar bahan 

kering) 

% b/b Maks. 3 

4 Protein (N × 6,25)dihitung atas 

dasar bahan kering  

% b/b Min. 3 

5 Bahan Tambahan  

5.1 Boraks dan asam borat                                    SNI-022-M dan peraturan 

5.2 Pewarna     

5.3 Formalin                                                         

           722/Menkes/per/IX/885.3 Formalin   Tidak boleh ad 

 Tidak boleh ada. Sesuai 

SNI-0222-M dan 

Peraturan 

MenKes.No.722 

/MenKes/Per/IX/88 

6 Cemaran Mikroba  

6.1 Angka Lempeng Total 

6.2 E. Coli  

6.3 Kapang  

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

 

Maks. 1,0 × 10
6 

Maks. 10 

Maks. 1,0 × 10
4 

7 Cemaran Logam  

7.1 Timbal (Pb) 

7.2 Tembaga (Cu) 

7.3 Seng (Zn) 

7.4 Raksa (Hg) 

  

Maks. 1,0 

10,0 

Maks. 10,0 

Maks. 0,05  

8 Arsen (As) Mg/kg Maks. 0,05 

Sumber: SNI 01-2987 (1992) 

 

2.5 Bahan-bahan Pembantu dan Bahan Tambahan Mie Basah  

2.5.1 Tepung Terigu  

Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mie. Tepung terigu 

diperoleh dari gandum (Triticum vulgare) yang digiling. Keistimewaan terigu 

diantara serealia lainnya adalah kemampuannya membentuk glutein pada adonan 

mie menyebabkan mie yang dihasilkan tidak mudah putus pada proses pencetakan 

dan pemasakan. Mutu  terigu yang dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar 
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air 14%, kadar protein 8-12%, kadar abu 0,025-0,60% dan glutein basah 24-36% 

(Astawan, 2008). Tepung gandum merupakan produk serealia yang mengandung 

protein yang tinggi. Protein merupakan komponen yang tertinggi bila 

dibandingkan dengan komponen yang lain pada gandum. Gandum keras yang 

ditanam di musim dingin mengandung 14% protein (Kent, 1975). 

  Tabel 6. Komposisi Tepung Terigu dalam 100 g bahan 

Komposisi                    Jumlah 

Energi (kal) 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Mineral (g) 

Kalsium (g) 

Phosphor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

                    375,00 

                      12,00 

                        8,90 

                        1,30 

                      77,30 

                        0,50 

                      16,00 

                      10,60 

                        1,20 

                        1,20 

                          0 

    Sumber: Nio, (1992) 

Bila ingin mendapatkan mutu mie yang lebih baik dapat menggunakan 

terigu jenis hard flour dengan kadar gluten yang lebih tinggi. Namun, harga mie 

yang dihasilkan akan mejadi lebih mahal (Widyaningsih dan Murtini, 

2006).Menurut Astawan (2008) berdasarkan kandungan glutein (protein), tepung 

terigu yang beredar dipasaran dapat dibedakan atas 3 macam yaitu: 

 Hard flour. Tepung ini berkualitas paling baik. Kandungan proteinnya 12-

13%. Tepung ini biasanya digunakan untuk pembuatan roti dan mie 

berkualitas tinggi.  

 Medium hard flour. terigu ini mengandung protein sebesar 9,5-11%. 

Tepung ini banyak digunakan untuk pembuatan roti, mie dan macam-

macam kue, serta biskuit.  
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 Soft flour. terigu ini mengandung protein sebesar 7-8,5%. Penggunaannya 

cocok sebagai bahan pembuatan kue dan biskuit 

Dalam prakteknya, tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan mie 

terdiri dari campuran dua jenis terigu hard flour dan medium hard flour. 

Pencampuran kedua jenis tepung tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan 

konsentrasi protein yang dikehendaki sehingga akan menghasilkan tekstur, 

konsistensi dan rasa yang khas dari produk yang bersangkutan (Astawan, 

2008). 

2.5.2   Telur 

` penambahan telur berfungsi untuk meningkatkan mutu protein mie dan 

menciptakan adonan yang lebih liat sehingga tidak muda terputus-putus. Putih 

telur berfungsi untuk mencegah kekeruhan saos mie waktu pemasakan. 

Penggunaan putih telur harus secukupnya saja karena pemakaian yang berlebihan 

akan menurunkan kemampuan menyerap air (daya dehidrasi) waktu direbus 

(Astawan, 2008). Kuning telur dipakai sebagai pengemulsi karena dalam kuning 

telur terdapat lechitin. Selain sebagai pengemulsi, lechitin juga dapat 

mempercepat hidrasi air pada tepung dan untuk mengembangkan adonan. 

Penambahan kuning telur juga akan memberikan warna yang seragam (Astawan, 

2008). 

Membuat mie sebenarnya sangat mudah, cepat, praktis dengan bahan yang 

sederhana. Ditambahkan kuning telur juga lebih baik, namun airnya harus 

dikurangi. Karena kuning telur kadar airnya sekitar 50 ml. maka air yang akan 

digunakan sebaiknya dikurangi agar campurannya pas (Anonim, 2007). 
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Telur dalam pembuatan produk olahan pangan mie dapat berfungsi 

membentuk warna dan flavor yang khas pada mie, memperbaiki cita rasa dan 

kesegaran mie, membantu pembentukan adonan yang kalis, meningkatkan nilai 

gizi serta kelembutan produk. Telur berfungsi memunculkan warna khas kuning 

khas mie pada umumnya. pada proses pembuatan mie telur juga berfungsi sebagai 

sumber protein dan air pada pembuatan adonan mie. Albumin pada telur 

menyebabkan peningkatan kadar air pada mie. Namun dalam penggunaannya 

telur juga tidak boleh terlalu berlebih, hal ini dapat menyebabkan adonan menjadi 

lembek, dan susah kalis. Selain itu juga telur berfungsi sebagai emulsifying 

dengan adanya lesitin sehingga dapat memperbaiki stabilitas tekstur pada mie 

(Winarno, 1994). Telur ayam berfungsi sebagai penambah rasa dan nutrisi, serta 

menambah kualitas gluten pada adonan mi. Mi yang menggunakan telur rasanya 

lebih gurih yang terkandung pada mi dan lebih elastik dan kenyal. Pemakaian 

minimal telur adalah 3 % sampai 10% dari berat tepung. Contoh : 5% dari 25 kg 

tepung = 12,5 kg (Rasyad dkk, 2003). 

2.5.3 Garam  

Garam dapur selain untuk memberi rasa, juga memperkuat tekstur mie, 

meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie, serta untuk mengikat air. Garam 

dapur akan menghambat aktivitas enzim amylase sehingga mie tidak bersifat 

lengket dan tidak mengembang secara berlebihan (Astawan, 2008). Pemakain 

garam alkali pada pembutan mi berguna untuk kekenyalan serta elastisitas pada 

mi yang dihasilkan. Garam alkali yang biasa digunakan adalah Na2CO3 (sodium 

carbonat) dan K2CO3 (potassium carbonat). Fungsi garam di sini adalah  
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memberikan rasa dan kekuatan gluten pada mi. Pemakaiannya 0,2% sampai 3% 

dari berat tepung. Contoh : 0,2% dari 25 Kg = 500 gram (Rasyad dkk, 2003). 

Penggunaan garam 1-2% akan meningkatkan kekuatan lembaran adonan 

dan mengurangi kelengketan. Di Jepang, dalam pembuatan mie pada umumnya 

ditambahkan 2-3% garam ke dalam adonan mie. Jumlah ini merupakan control 

terhadap α-amilase jika aktivitas rendah (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Garam merupakan bahan tambahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit pada 

bahan makanan. Namun memberikan pengaruh terhadap penerimaan konsumen 

pada suatu produk pangan. Garam dalam pembuatan mie dapat berfungsi memberi 

rasa agar tidak hambar, memperkuat citarasa, dan mengkontrol pertumbuhan 

khamir pada pembuatan produk yang dikembangkan dengan ragi, memperkuat 

keliatan gluten (daya regang) dalam adonan dan membantu mencegah 

pertumbuhan bakteri yang tidak dikehendaki, dan dapat meningkatkan daya 

penyerapan air dari tepung, serta mengatur warna pada produk mie (Andarwulan, 

2011). Penambahan garam yang terlalu berlebih akan menyebabkan kemampuan 

gluten dalam menahan gas tidak optimal, namun sebaliknya penggunaan garam 

yang terlalu sedikit maka akan mengurangi volume adonan karena gluten tidak 

mempunyai daya regang yang cukup. Penambahan konsentrasi garam yang ideal 

pada pembuatan mie adalah 3% dari berat tepung yang digunakan (Nurzane, 

2010). 

2.5.4 Air  

Air berfungsi sebagai media rekasi antara gluten dengan karbohidrat, 

larutan garam dan membentuk sifat kenyal gluten. Air yang digunakan sebaiknya 

memiliki pH 6-9. Makin tinggi pH air maka mie yang dihasilkan tidak mudah  
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patah karena absorpsi air meningkat dengan meningkatnya pH. Selain pH, air 

yang digunakan harus air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum, 

diantaranya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa (Astawan, 2008). 

Jumlah air yang ditambahkan pada umumnya sekitar 23-38% dari campuran 

bahan yang akan digunakan. Jika lebih dari 38% adonan akan menjadi sangat 

lengket dan jika kurang 28% adonan akan menjadi sangat rapuh sehingga sulit 

dicetak (Widyaningsih dan Murtini, 2006). Kepentingan air pada pembuatan mie 

adalah untuk media reaksi antara glutein dengan karbohidrat, larutan garam dan 

membentuk sifat kenyal dari glutein (Soenaryo, 1985).  

Air merupakan bahan yang sangat penting dan besar perananan nya bagi 

produk pangan membutuhkan elastisitas dan daya kembang yang baik. Air dalam 

pembuatan mie diperlukan dalam pembentukan gluten yang berfungsi dalam 

menentukan konsistensi dan karakteristik adonan, menentukan mutu produk yang 

dihasilkan dan berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan seperti garam dan telur 

sehingga bahan tersebut menyebar rata keseluruh bagian tepung. penggunaan air 

yang tepat yaitu 20% dari berat bahan baku tepung yang digunakan (Astawan, 

1999). Penentuan kadar air optimum untuk adonan dilakukan dengan cara melihat 

konsistensi adonan secara visual selama proses pengadukan. Jika penggunaan air 

terlalu banyak, adonan akan menjadi lengket karena sifat gluten dan garam yang 

membentuk matriks struktur adonan yang lengket, disebabkan jumlah air berlebih. 

Penambahan air yang terlalu sedikit, sebaliknya produk akhir baik mie yang 

2.6 Cara Pembuatan Mie Basah  

 Formulasi bahan yang digunakan dalam pembuatan mie basah adalah 

tepung terigu, air, garam, bahan pengembang, zat warna, bumbu dan telur. 
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Tepung terigu berfungsi untuk membentuk struktur mie, sumber protein dan 

karbohidrat. Funsi air yaitu sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, 

melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. Garam berperan dalam 

memberikan rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibel dan elastisitas 

mie serta mengikat air. Putih telur digunakan untuk mencegah penyerapan 

minyak. Proses pembuatan mie basah diawali dengan penimbangan bahan-bahan 

yaitu tepung terigu, garam, dan soda abu sesuai dengan formula. Semua bahan 

kering dicampur rata, lalu adonan ditambahkan air sedikit demi sedikit diadoni 

atau diuleni sampai terbentuk adonan yang kalis (tidak lengket ditangan). Proses 

selanjutnya adalah membentuk adonan menjadi lembaran mie dengan alat 

pembuat mie, lembaran adonan mie dipotong memanjang selebar 1-2 mm dan 

dipotong melintang sepanjang 15 cm. Setelah pembentukan mie dilakukan 

perebusan selama 5 menit dengan suhu 100
o
C (Astawan, 2006). 

 Pembuatan mie memiliki tahap-tahap yaitu meliputi pencampuran, 

pembentukan lembaran, pemotongan atau pencetakan dan pemasakan. 

Pencampuran bertujuan untuk pembentukan gluten dan distribusu bahan-bahan 

agar homogen. Sebelum pembentukan lembaran, adonan biasanya diistirahatkan 

untuk memberi kesempatan penyebaran air dan pembentukan gluten. 

Pengistirahatan adonan mie yang lama dari gandum keras akan menurunkan 

kekerasan mie. Pembentukan lembaran dengan roll pengepresa menyebabkan 

pembentukan serat-serat gluten yang halus dan ekstensibel (Anonim, 2003). 

 Menurut Sunaryo (1985) dalam Ratnawati (2003), pada awal pencampuran 

terjadi pemecahan lapisan tipis air dan tepung. Makin lama, semua bagian tepung 

teraliri air dan menjadi gumpalan-gumpalan adonan. Air akan menyebabkan serat- 
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serat gluten mengembang karena gluten menyerap air. Dengan pemanasan, serat-

serat gluten akan ditarik, disusun bersilang dan membungkus pati sehingga 

adonan menjadi lunak, kaku dan elastis.  
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