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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Mi merupakan salah satu produk olahan pangan yang banyak dikonsumsi di 

Indonesia, dimana pada tahun 2014 sampai tahun 2018 konsumsi mi meningkat 

sebanyak 17,6%. Indonesia merupakan negara pengimpor gandum terbesar kedua 

di dunia untuk diolah menjadi tepung terigu. Tepung terigu merupakan salah satu 

bahan utama yang digunakan dalam pembuatan mi sehingga dengan adanya 

peningkatan konsumsi mi di Indonesia maka dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan impor gandum di Indonesia (Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, 2018; Mualim et al., 2013). Menurut BPS (2019), volume impor gandum 

setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir ini. Volume impor 

gandum dari tahun 2013-2017 secara berurutan adalah 6,7 ton, 7,4 ton, 7,4 ton, 10,5 

ton, dan 11,4 ton.  

 Singkong merupakan salah satu bahan pangan yang termasuk ke dalam 

kategori makanan pokok selain padi dan jagung. Menurut BPS (2018), singkong 

memiliki tingkat produksi yang tinggi, dimana produksi singkong selama 2 tahun 

terakhir, yaitu pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari 19 ton menjadi 

19,3 ton. Selain itu, singkong juga memiliki kandungan pati yang lebih tinggi 

daripada tepung terigu sehingga singkong dapat dijadikan sebagai bahan substitusi 

tepung terigu dalam pembuatan mi. Namun, pembuatan mi menggunakan singkong 

dapat membuat tekstur dari mi yang dihasilkan menjadi lengket. Hal ini 

dikarenakan singkong memiliki kandungan amilopektin yang tinggi dan kandungan 

amilosa yang rendah. Menurut Susilawati (2018), kandungan amilopektin pada 
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singkong sebesar 71,03% dan kandungan amilosa sebesar 20,12%. Hal ini 

didukung oleh penelitian Indrianti (2015) bahwa mi kering yang dibuat 

menggunakan singkong yang memiliki kandungan amilopektin terlalu tinggi akan 

memiliki tekstur yang kurang kenyal dan terlalu lengket (Masniah et al., 2013). 

Menurut Utomo et al (2011) dalam penelitiannya mengenai pembuatan mi ubi jalar, 

tepung terigu yang biasa digunakan dalam pembuatan mi dapat di substitusi dengan 

pasta ubi jalar sampai 40%. Mi yang dibuat dengan substitusi pasta ubi jalar ini 

memiliki tekstur yang kenyal.  

 Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981), singkong hanya 

memiliki kadar protein sebesar 1,2 gram per 100 gram singkong (0,012%) 

sedangkan tepung terigu tinggi protein memiliki kadar protein sebesar 12-14% 

sehingga diperlukan penambahan protein dalam pembuatan mi kering substitusi 

singkong. Protein dapat membantu menghambat penyerapan air ke dalam granula 

pati sehingga proses gelatinisasi lebih lama. Protein bersifat sebagai bahan 

pengental dan dapat membuat tekstur mi yang dihasilkan menjadi lebih kenyal. 

Penambahan protein juga berpengaruh terhadap daya patah dari mi, dimana 

semakin tinggi penambahan protein maka semakin tinggi daya patah mi yang 

dihasilkan. Berdasarkan penelitian Utomo et al (2016) dan Biyumna et al (2017), 

penambahan telur dapat memperbaiki karakteristik mi kering terbaik baik dalam 

pengujian secara fisik dan organoleptik. Penambahan Isolate Soy Protein terhadap 

karakteristik fisik mi jagung, semakin tinggi penambahan ISP semakin tidak 

lengket mi kering yang dihasilkan (Muko, 2014; Widatmoko et al., 2015). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan mi, namun bahan 

utama dalam pembuatan tepung terigu masih perlu impor. Singkong memiliki 

kandungan pati yang lebih tinggi daripada tepung terigu sehingga singkong dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam pembuatan mi. Hingga 

saat ini, belum ada penelitian mengenai substitusi tepung terigu menggunakan 

singkong kukus sehingga belum diketahui rasio terbaik substitusi singkong kukus 

untuk menghasilkan karakteristik mi yang baik. Kandungan amilopektin yang 

tinggi pada singkong dapat membuat mi kering yang dihasilkan lengket dan 

memiliki karakteristik yang kurang baik. Oleh karena itu diperlukan penambahan 

protein untuk meningkatkan karakteristik fisik (kelengketan dan kekenyalan) mi 

kering yang dihasilkan. Namun, belum diketahui jenis dan konsentrasi protein 

terbaik untuk menghasilkan mi kering substitusi singkong kukus dengan 

karakteristik fisik (kelengketan dan kekenyalan) terbaik. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

substitusi tepung terigu dengan singkong kukus tehadap karakteristik mi kering 

yang dihasilkan. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kelompok jenis dan konsentrasi protein terbaik untuk 

menghasilkan karakteristik mi kering terbaik. 

2. Menentukan rasio terbaik antara tepung terigu dan singkong kukus dan 

penambahan konsentrasi protein untuk menghasilkan mi kering dengan 

karakteristik terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


