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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kwetiau adalah salah satu makanan variasi mie dengan bahan dasar tepung

beras. Menurut FAO (2009), Indonesia adalah salah satu negara penghasil beras

terbesar di Asia setelah India dan China. Menurut BPS (2009), angka produksi

padi di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 64 juta ton. Jumlah bahan baku yang

melimpah dan proses pembuatan yang relatif sederhana membuat kwetiau banyak

dikonsumsi di wilayah Asia. Selain itu pemanfaatan tepung beras sebagai bahan

utama pembuatan kwetiau mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu

sebagai bahan dasar mie. Kwetiau juga merupakan sumber energi karena berbahan

dasar tepung beras yang mengandung karbohidrat.

Selain beras, Indonesia juga merupakan negara penghasil rumput laut.

Menurut Tjitroresmi (2007), perairan Indonesia memiliki potensi areal budi daya

rumput laut seluas 1.2 juta ha dengan produksi rumput laut kering 16 ton per ha.

Pemanfaatan makroalga dalam bidang pangan telah banyak dilakukan terutama

sebagai gelling dan thickening agent. Sifatnya sebagai gelling dan thickening

agent dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan konsistensi struktur dan

penerimaan konsumen. Menurut Imerson (1999), produksi rumput laut penghasil

agar di dunia sebanyak 51.3% dihasilkan oleh Gracilaria, 47.2% dihasilkan oleh

Gelidium, 1.2% dihasilkan oleh Pterocladia, dan sisanya dihasilkan oleh rumput

laut penghasil agar lainnya seperti Gelidiella dan Ahnfeltia. Salah satu jenis alga

merah yang dibudidayakan di Indonesia adalah Gracilaria gigas HARVEY.

 



2

Selain fungsinya sebagai pembentuk struktur produk, rumput laut juga

mengandung nilai gizi antara lain asam amino esensial dan kandungan mineral di

dalamnya (Dawczynski et al., 2007). Kandungan iodium rumput laut yang

mencapai 1277 µg/100 g menjadikannya salah satu sumber iodium alami. Iodium

merupakan mineral esensial karena mempengaruhi kerja kelenjar tiroid. Fungsi

utama rumput laut selain untuk modifikasi tekstur juga dapat dimanfaatkan

sebagai penambah nilai nutrisi bahan pangan (Teas et al., 2004).

Rumput laut juga mengandung jumlah besar polisakarida yang tidak dapat

dicerna saluran pencernaan dan enzim dalam tubuh manusia. Polisakarida tersebut

adalah dietary fiber. Rumput laut memiliki kandungan serat pangan berkisar

antara 33-75% (Ordonez et al., 2010). Menurut Brownlee (2009), dietary fiber

dapat menurunkan risiko sakit jantung, diabeter tipe II, dan obesitas.

Selain pengaruh penambahan tepung rumput laut terhadap kekenyalan,

pengaruh metode penyimpanan yaitu penyimpanan kering dan penyimpanan beku

dipelajari untuk mendapatkan metode penyimpanan terbaik dalam

memperpanjang umur simpan kwetiau. Proses penyimpanan kering dilakukan

dengan cabinet dryer (60°C, 6 jam) sedangkan penyimpanan beku dengan freezer

-20°C. Penyimpanan dilakukan selama satu bulan penyimpan.

1.1 Perumusan Masalah

Penambahan tepung beras sebagai bahan dasar kwetiau membentuk

struktur yang kompak namun kurang elastis. Pemanfaatan rumput laut dalam

pembuatan kwetiau diharapkan dapat meningkatkan kekenyalan produk karena

sifatnya sebagai gelling agent. Adanya kandungan iodium dan serat pangan dalam

rumput laut diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi kwetiau. Selain dipengaruhi
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oleh bahannya, metode penyimpanan juga mempengaruhi kualitas produk setelah

siap diolah. Metode penyimpanan yang tepat diharapkan mempertahankan

kualitas kwetiau selama masa penyimpanan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian adalah mempelajari pengaruh penambahan tepung

rumput laut Gracilaria gigas sebagai gelling agent pada kwetiau.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian yaitu :

1. Menentukan varietas beras terbaik dalam pembuatan kwetiau yang diterima

konsumen secara organoleptik.

2. Menentukan konsentrasi penambahan tepung tapioka terbaik dalam

pembuatan kwetiau yang diterima konsumen secara organoleptik

3. Menentukan konsentrasi penambahan tepung rumput laut terbaik dalam

pembuatan kwetiau yang diterima konsumen secara organoleptik.

4. Menentukan metode penyimpanan terbaik yang dapat mempertahankan

kualitas kwetiau.

 


