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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman pangan merupakan tanaman yang paling banyak diolah dan 

dijadikan produk sehingga dapat menambah nilai ekonomis disuatu daerah (Sasea, 

et al., 2014). Melinjo (Gnetum gnemon L.) merupakan salah satu tanaman pangan 

yang banyak dimanfaatkan dan tersebar di Indonesia. Tanaman melinjo sering 

dimanfaatkan mulai dari daun, bunga, dan buahnya oleh masyarakat Indonesia . 

Daun muda melinjo yang biasa disebut so dalam bahasa jawa sering digunakan 

sebagai bahan untuk membuat sayur asam (Christiani, 2011). Selain itu, emping 

juga merupakan salah satu olahan melinjo yang paling sering dibuat dari bagian 

dalam buahnya yaitu biji melinjo. Dalam proses pembuatan emping, kulit melinjo 

tidak dipakai dan dibuang sehingga hanya menjadi limbah, padahal kulit melinjo 

bisa menjadi salah satu sumber pangan fungsional. 

Ekstrak kulit melinjo dalam beberapa penelitian memiliki aktivitas sebagai 

antimikroba. Pada penelitian Hervico (2011), ekstrak etanol kulit melinjo kuning 

pada 40
o
C selama 6 jam memiliki penghambatan mikroba yang paling baik. 

Ekstrak tersebut dapat menghambat Escherichia coli (4.90-10.70 mm), 

Staphylococcus aureus (9.30-14.90 mm), Bacillus cereus (8.10-13.10 mm), 

Listeria monocytogenes  (8.20-13.20 mm), Pseudomonas sp. (6.30-13.20 mm), 

dan Streptococcus sp. (4.00-8.10 mm). Kulit melinjo dapat diproses menjadi 

tepung yang memiliki kandungan karbohidrat  dan  protein  yang  cukup  tinggi  

dibandingkan  kulit  melinjo  mentah.  Kadar   karbohidrat   dan    protein   pada   

kulit   melinjo  yang   dijadikan  tepung
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meningkat  dari  20,7 %  dan  4,5 % menjadi  68% dan 14%. Selain itu, 

kandungan

lemak, air dan abu dari tepung kulit melinjo berturut-turut memiliki kadar 4,9%, 

7,5%, dan 5%.  Kandungan serat yang tinggi pada tepung kulit melinjo yaitu 27% 

(Eriska, et al., 2009) dapat menjadi sifat fungsional pada produk pangan. Menurut 

data dari Departemen Kesehatan (2016) rata-rata konsumsi serat di Indonesia 

masih sangat terbatas yaitu hanya 10,5 g/hari. Nilai ini tidak mencapai setengah 

dari dari kecukupan konsumsi serat yang dianjurkan yaitu 30 g/hari.  

Mi merupakan salah satu produk pangan dengan bahan baku tepung terigu 

yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia (Billina, et al., 2014). Selama ini  

Indonesia  mengimpor   tepung   terigu dalam jumlah besar. Bedasarkan data dari 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2016) impor tepung terigu 

Indonesia adalah 121.778 ton pada tahun 2012. Angka ini menurun 34,92% 

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 187.115 ton yang disebabkan 

bertambahnya produsen tepung terigu dalam negeri. Sedangkan untuk impor 

gandum, pada Januari 2016 mengalami peningkatan sebesar 86.53%  dibanding 

tahun sebelumnya. Adapun berbagai jenis mi yang beredar dipasaran seperti mi 

kering, mi basah, mi mentah, dan mi instan. Keempat jenis mi tersebut dibedakan 

bedasarkan tahap penyajian dan kadar airnya. 

Mi basah merupakan salah satu jenis mi dimana sebelum dipasarkan mi 

mengalami proses perebusan terlebih dahulu sehingga memiliki kadar air yang 

tinggi yaitu sebesar 52% (Mahayani, et al., 2014). Hal tersebut membuat masa 

simpan dari mi basah relatif singkat dan terjadi penurunanan kualitas selama 
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proses penyimpanannya. Tepung  terigu  merupakan  bahan  utama  dalam  

pembuatan  mi 
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karena kandungan glutennya yang tinggi.  Pada penelitian ini, tepung terigu 

disubstitusi sebagian dengan tepung kulit melinjo dan tepung kacang kedelai 

dengan  3 level  konsentrasi yaitu 20:5, 17.5:7.5, dan 15:10%. Menurut  Eriska et 

al. (2009), penambahan tepung kulit melinjo sebanyak 15, 17.5, dan 20% 

menunjukan adanya peningkatan kandungan serat pada produk biskuit, namun, 

penambahan lebih dari 20% akan membuat tekstur kerenyahan dari biskuit 

berkurang. Selain itu, penambahan tepung kacang kedelai sampai 10% dapat 

memperbaiki tekstur dari mi basah (Widaningrum, 2005). Oleh karna itu, 

dilakukan penentuan rasio tepung kulit melinjo dan tepung kacang kedelai dalam 

upaya untuk  meningkatkan kandungan serat pangan dengan tekstur dari mi basah 

yang baik.  

Kadar air yang tinggi dari mi basah menyebabkan umur simpannya yang 

rendah. Pada penelitian ini, suhu penyimpanan dibagi menjadi dua yaitu suhu 

ruang dan suhu refrigerator dengan masing-masing 3 level. Pada suhu ruang, 

waktu penyimpanannya selama 24-72 jam, sedangkan suhu refrigerator selama 

48-144 jam. Menurut Mahayani (2014), jika mi basah disimpan pada suhu ruang 

mi hanya dapat bertahan selama 24 jam, sedangkan pada suhu rendah selama 48-

72 jam. Oleh karena itu, pada penelitian ini mi basah disimpan pada suhu ruang 

selama 24, 48, dan 72 jam, serta pada suhu refrigerator selama 48, 96, dan 144 

jam dalam upaya untuk meningkatkan waktu simpan karena adanya penambahan 

tepung kulit melinjo pada formulasi mi basah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Kulit melinjo memiliki potensi sebagai pangan fungsional oleh karena 

adanya kandungan flavonoid, karotenoid, fenolik, dan serat pangannya. Kulit 

melinjo hanya menjadi limbah dalam proses pembuatan emping dan belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pangan. 

Tepung kulit melinjo memiliki  kandungan  serat  yang cukup tinggi sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan asupan serat masyarakat Indonesia. Substitusi 

tepung terigu dengan tepung kulit melinjo dan tepung kacang kedelai akan 

mempengaruhi karakteristik mi basah, sehingga  perlu  diketahui  rasio tepung 

terigu, tepung kulit melinjo, dan tepung kacang kedelai yang optimal. Selain itu 

suhu dan waktu penyimpanan juga mempengaruhi karakteristik mi basah, 

sehingga perlu diketahui suhu dan waktu penyimpanan yang optimum.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

    Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan tepung kulit 

melinjo (Gnetum gnemon L) dan tepung kacang kedelai (Glycine max) dalam 

mensubstitusi tepung terigu pada pembuatan mi basah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Menentukan pengaruh rasio tepung terigu, tepung kulit melinjo dan tepung 

kacang kedelai terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik mi 

basah; dan memilih  rasio  optimal  dari  tepung terigu, tepung kulit 

melinjo, 
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dan tepung kacang kedelai berdasarkan karakteristik fisik dan organoleptik 

mi basah. 

2. Menentukan pengaruh suhu dan waktu penyimpanan yang optimal 

terhadap karakteristik mi basah berdasarkan uji total mikroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




