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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, namun pangan 

olahan berbahan dasar beras seperti kwetiau masih kurang populer di kalangan 

masyarakat. Kwetiau yang berbahan dasar tepung beras putih masih kalah populer 

dibandingkan dengan mie yang berbahan dasar tepung terigu. Kenyataanya 

Indonesia merupakan negara penghasil beras, bukan penghasil gandum. Penelitian 

dan pengolahan mengenai kwetiau masih sangat jarang dilakukan sehingga 

pemanfaatan kwetiau belum maksimal. Kwetiau memiliki tekstur yang elastis dan 

sedikit kenyal, dengan penambahan tepung tinggi pati seperti tepung maizena dan 

tepung tapioka dapat membantu meningkatkan kekenyalan dan elastisitas kwetiau 

(Djuwardi, 2005). 

Proses pembuatan kwetiau yang pada umumnya digunakan adalah dengan 

cara mencampurkan tepung dengan air lalu dikukus dan dipotong menjadi bentuk 

kwetiau (Suyanti. 2011). Produksi kwetiau dengan cara tersebut kurang efektif 

karena tidak dapat bersifat kontinu, lembaran kwetiau harus dipotong lembar demi 

lembar. Perubahan metode pemasakan dengan cara membuat adonan kwetiau 

berbentuk pasta lalu mencetaknya menggunakan ekstruder dapat menghasilkan 

proses pemasakan yang bersifat kontinu (Hou, 2010). 
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Pangan berbahan dasar tepung beras dan air seperti kwetiau, merupakan 

pangan tinggi karbohidrat namun rendah akan serat. Banyak masyarakat yang 

mulai menyadari pentingnya mengkonsumsi pangan dengan nilai gizi tinggi, salah 

satu bahan pangan yang konsumsinya masih kurang di Indonesia adalah serat. 

Rata-rata konsumsi serat pangan di Indonesia sekitar 10,5 gram per hari, namun 

sebetulnya kebutuhan ideal serat pangan per hari adalah 30 gram per hari 

(Astawan, 2008). 

Pektin yang merupakan komponen polisakarida dapat ditemukan di 

sebagian besar dinding sel tumbuhan dan lapisan lamella tengah.Pada sel 

tumbuhan, pektin berperan sebagai pengatur aliran air antar sel. Sifat pektin yang 

mengikat air ini cocok untuk dijadikan sebagai sumber serat dan bahan pengenyal 

pada produk pangan. Pada industri pangan, pektin dimanfaatkan sebagai 

pembentuk gel encer dan penstabil protein. Pektin yang merupakan pangan 

dengan nilai serat tinggi dapat mengikat air dengan baik sehingga cocok dijadikan 

sebagai agen pengenyal (Nurviani, et al. 2014). 

Pemanfaatan daripada pektin dapat dimaksimalkan dengan cara membuat 

pangan fungsional yakni menambahkan pektin pada proses pembuatan kwetiau 

sebagai bahan pengenyal dan sumber serat. Pektin yang ditambahkan pada 

kwetiau diharapkan dapat memberikan karakteristik fisik dan tingkat penerimaan 

yang lebih baik terhadap panelis sehingga kwetiau tidak hanya berperan sebagai 

sumber karbohidrat namun juga sebagai sumber serat. Penambahan tepung 
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tapioka atau tepung maizena juga dapat membantu meningkatkan kekenyalan 

pada kwetiau namun rasio penambahan masih perlu diuji. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Konsumsi serat di Indonesia masih kurang dari kebutuhan ideal serat 

pangan per hari. Pektin yang merupakan bahan pangan tinggi serat dapat dijadikan 

sebagai alternatif penambah serat pangan. Kwetiau yang berbahan dasar tepung 

beras merupakan pangan pengganti nasi yang memiliki kandungan serat rendah. 

Adanya optimasi penambahan pektin dalam kwetiau bertujuan untuk 

meningkatkan karakteristik fisik dan kandungan serat pada kwetiau. 

 Metode pembuatan kwetiau juga masih kurang dikembangkan, umumnya 

pembuatan kwetiau menggunakan metode dingin yaitu adonan dikukus diatas 

loyang lalu di potong-potong setelah matang, metode ini kurang efektif karena 

proses pembuatannya yang tidak memungkinkan kwetiau untuk diproduksi secara 

massal. Perlu dilakukan pemilihan metode pembuatan kwetiau yang lebih efektif 

antara pembuatan kwetiau menggunakan metode dingin atau metode panas. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik kwetiau 

yang ditambah dengan pektin sebagai bahan tambahan pangan yang berperan 

sebagai pengenyal dan penambah serat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan formulasi kwetiau dan metode pemasakan optimum, 

2. menentukan jumlah optimum pektin yang dapat ditambahkan pada 

kwetiau, dan 

3. mempelajari karakteristik kimia, fisik dan organoleptik kwetiau yang 

difortifikasi dengan pektin. 

  




