
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Beras merupakan salah satu bahan pangan pokok yang dikonsumsi 

masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi masyarakat akan beras telah 

menjadikan masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan yang teramat besar 

sebagai bahan pangan utama. Kondisi ini menyebabkan rendahnya konsumsi 

bahan pangan komoditas lokal lainnya. Selain itu ketergantungan masyarakat 

Indonesia terhadap beras terkadang tidak sebanding dengan ketersediaan beras 

sehingga seringkali dilakukan impor beras dari negara-negara tetangga. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya diversikasi pangan yang menggunakan sumber daya 

lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia. 

 Penggunaan bahan pangan alternatif dapat mencegah ketidakstabilan 

suplai bahan pangan pokok (Budiningsih, 2009). Menurut Amang (2001), 

diversifikasi menambahkan jenis bahan pangan dalam pola konsumsi sehingga 

diharapkan melepas ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok 

tertentu seperti beras.  Diversifikasi pangan tidak bertujuan untuk menggantikan 

satu bahan pangan, namun mengubah pola konsumsi sehingga dapat 

mengkomsumsi lebih banyak jenis pangan dan lebih baik gizinya. 

 Berbagai bahan pangan pokok lokal banyak ditemui di Indonesia. Umbi 

kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan sumber karbohidrat alternatif yang 

dapat diolah sebagai bahan pangan pokok makanan selain itu dapat sebagai 

diversifikasi pangan upaya menggantikan beras. Tepung kentang sebanyak 100 
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gram memberikan energi 347 kalori, lemak 0,1 gram, karbohidrat 85,6 gram, dan 

protein 0,3 gram. Selain itu, setiap 100 gram kentang juga mengandung zat besi, 

fosfor, kalsium, vitamin A, B1, dan C. Tepung beras memberikan energi 365 

kalori, lemak 0,5 gram, karbohidrat 80 gram, dan protein 7 gram dalam 100 gram 

(Departemen kesehatan, 2005).  Menurut Susanti et al., (2014), kentang memiliki 

pati yang ideal sebagai bahan baku bihun, karena kentang mengandung amilosa 

tinggi (34%) dan pembengkakan granula serta kelarutan terbatas tidak memiliki 

puncak viskositas namun viskositas cenderung tinggi dan tidak mengalami 

penurunan selama proses pemasan dan pengadukan selain itu suhu gelatinisasi 

kentang lebih rendah (64ºC) dibandingakan dengan beras (70ºC) sehingga cocok 

untuk dimanfaatkan sebagai penguat tekstur (Supriyadi, 2012) pada bihun sebagai 

produk pangan yang mudah patah (Chanstri et al., 2005).  

 Bihun adalah bahan makanan yang mempunyai ciri viskoelastik yang 

dibentuk dari gelatinisasi pati amilosa yang terdispersi (Fu, 2008). Produk ini 

biasa terbuat dari beras atau menir yang bersifat nasi pera atau beras yang 

memiliki kadar amilosa mencapai 27% atau lebih. Pati yang ideal untuk bahan 

baku bihun adalah pati yang mengandung amilosa tinggi, derajat pembengkakan 

dan kelarutan terbatas. Kentang mengandung amilosa lebih tinggi dibandingkan 

dengan beras sebesar (Rahim, 2008). Pada penelitian ini substitusi tepung kentang 

yang sebanyak enam level konsentrasi yaitu 20, 30, 40, 50, 60, dan 70% (Nur, 

2012).   

  Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (2009), meskipun kentang 

kaya akan karbohidrat, namun kandungan protein kentang tergolong rendah, yaitu 

sekitar 2 gram dalam 100 gram, sedangkan menurut SNI kandungan protein yang 
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terkandung dalam bihun minimal 4%. Salah satu sumber protein nabati yang 

efisien adalah kedelai. Kedelai mengandung protein sekitar 35 gram dalam 100 

gram (Astawan, 2009), selain itu kedelai mengandung delapan asam amino 

esensial dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan asam 

amino. Salah satu bentuk pengolahan dari kedelai yaitu tepung kedelai. Menurut 

Handayani (2005), setiap 100 gram tepung kedelai kering mengandung 46,2 gram  

protein, 19,1 gram lemak, 28,2 gram karbohidrat, dan 3,7 gram serat. Menurut 

Sartika (2003), penambahan tepung kedelai dapat meningkatkan kandungan 

protein pada produk yang dihasilkan. Pada penelitian ini akan dilakukan 

penambahan protein dari tepung kedelai dengan lima level yaitu 5; 7,5; 10; 12,5 

dan 15%. Adanya perlakuan substitusi diharapkan dapat meningkatkan 

diversifikasi pangan pokok yang bersumber dari bahan pangan alternatif dan 

menghasilkan bihun dengan karakteristik yang baik serta penambahan tepung 

kedelai dapat meningkatkan kandungan protein tanpa mengabaikan penerimaan 

konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara penghasil umbi-umbian, namun 

tingkat konsumsi umbi-umbian masyarakat Indonesia lebih rendah dibandingkan 

dengan tingkat konsumsi beras. Kentang adalah salah satu jenis umbi-umbian 

yang mudah didapat dan diolah serta dapat menjadi sumber karbohidrat. 

 Bihun adalah salah satu jenis mi yang terbuat dari tepung beras. Pada 

penelitian ini, tepung beras disubstitusikan dengan tepung kentang. Tingginya 

kandungan amilosa kentang yaitu 34% dibandingkan tepung beras, yaitu 27% 
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memungkinkan tepung kentang dapat digunakan dalam pembuatan bihun. Selain 

itu, dalam penelitian ini ditambahkan tepung kedelai meningkatkan kandungan 

protein bihun, karena saat ini bihun memiliki kandungan protein yang rendah 

sebesar 4,7 gram dalam 100 gram bihun (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 

2009).  Adanya substitusi kentang dalam pembuatan bihun diharapkan dapat 

meningkatkan pemanfaatan kentang yang dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif pengganti tepung beras, menentukan konsentrasi substitusi untuk 

menghasilkan bihun kentang dengan karakteristik terbaik yang disukai oleh 

panelis serta adanya penambahan tepung kedelai pada bihun diharapkan dapat 

meningkatkan kandungan protein. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk memanfaatkan 

kentang (Solanum tuberosum L.) dalam pembuatan bihun untuk diversifikasi 

pangan pokok 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

 Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini meliputi: 

1. menentukan konsentrasi substitusi terbaik tepung kentang untuk 

menghasilkan bihun dengan karakteristik terbaik dan disukai oleh 

konsumen; dan 

2. mengetahui pengaruh penambahan tepung kedelai terhadap karakteristik 

bihun. 




