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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kekurangan gizi masih menjadi masalah di sebagian wilayah seperti 

Indonesia, berdasarkan survey yang dilakukan oleh SEANUTS (South East Asian 

Nutrition Surveys) pada tahun 2012 (Schaafsma, et al., 2013).  Menurut analisis 

dari Riskesdas (2010), 17,9% masyarakat di Indonesia berstatus gizi kurang dan 

gizi buruk. Kekurangan gizi pada anak dapat menghambat pertumbuhan fisik, 

mental, dan kemampuan berpikir yang akan menurunkan kecerdasan (IQ) hingga 

10 persen (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011). Gizi merupakan 

salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa 

depan. Adapun faktor yang menyebabkan kekurangan gizi adalah kurangnya 

nutrisi makanan yang dikonsumsi. Salah satu masalah kekurangan gizi di 

kalangan remaja Indonesia adalah kekurangan konsumsi kalsium. Menurut 

Kartono (2004), keucukupan untuk kalsium remaja yaitu 1000 mg/hari. Tetapi 

penelitian yang dilakukan pada 649 remaja usia 12-14 tahun menunjukkan bahwa 

rata-rata konsumsi kalsium hanya sebesar 356 mg/hari yang diperoleh dari susu 

dan produknya (Fikawati, et al., 2005).  

Mi merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh hampir semua 

kalangan, mulai dari anak-anak diatas 5 tahun sampai orang tua. Mi dibuat 

menggunakan bahan baku utama tepung terigu. Pada tahun 2008 total konsumsi 

mi di Indonesia, baik mi instan, mi kering, dan mi basah mencapai 1,6 juta ton, 

pada tahun 2013 mencapai 2 juta ton dan pada tahun 2014 diprediksi mencapai 
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2,2 juta ton (Amin, 2013). Hal ini menunjukkan konsumsi mi semakin digemari. 

Adapun kandungan kalsium pada mi basah per 100 gram bahan sebesar 13 mg 

(Astawan, 1999). Selain itu, tepung terigu yang menjadi bahan baku pembuatan 

mi, masih diimpor dari negara lain. Menurut informasi dari APTINDO (2014) 

pada tahun 2011 lalu volume impor tepung terigu Indonesia mencapai 6,7 juta ton, 

meningkat ditahun 2012 sebanyak 7,1 juta ton, pada tahun 2013 mencapai 8 juta 

ton, dan diprediksi pada tahun 2014, meningkat sebanyak 63 ribu ton dari tahun 

sebelumnya. Sebagai salah satu upaya mengurangi impor terigu adalah dengan 

mensubstitusinya dengan tepung lokal.  

Tepung cassava yang dimodifikasi  (MOCAF) merupakan tepung yang 

dibuat dari singkong melalui tahapan fermentasi. Dalam penggunaannya, MOCAF  

dapat mensubstitusi tepung terigu dalam pembuatan mi kering seperti dilaporkan 

oleh Mariyani (2011). MOCAF  menjadi salah satu alternatif untuk menekan 

penggunaan tepung terigu, namun kandungan kalsium dan proteinnya sangat 

rendah sehingga perlu di tambahkan dengan bahan lain. 

Moringa oleifera L. yang dikenal sebagai kelor diketahui merupakan 

sumber makanan bergizi. Yulianti (2008) mengatakan daun kelor dapat menjadi 

sumber yang kaya akan β- karoten (provitamin A) dan vitamin C, protein serta 

kalsium dan kalium. Proteinnya bahkan terdiri dari asam amino esensial yang 

lengkap. Kalsium pada daun kelor sangat tinggi, bahkan empat kali lipat lebih 

tinggi dari kalsium pada susu (Krisnadi, 2010). Kelor dapat dengan mudah 

dibudidayakan di Indonesia, karena dapat tumbuh di iklim tropis, serta tidak 

memerlukan unsur hara dan air yang banyak untuk pertumbuhannya. Pengolahan 

daun kelor menjadi tepung yang kemudian ditambahkan ke dalam makanan balita 
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terbukti dapat meningkatkan berat badan 10 dari 13 anak (Zakaria et al., 2012). 

Penelitian lainnya mengaplikasikan tepung daun kelor ke dalam kwetiaw dapat 

meningkatkan kalsium secara signifikan (Wijesiri, 2014). 

Dengan menggunakan MOCAF dan penambahan tepung daun kelor  

sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan mi, diharapkan dapat menekan 

penggunaan tepung terigu dan sekaligus meningkatkan kandungan kalsium.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sebanyak 17,9% penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi yang 

disebabkan karena kurangnya nutrisi pada makanan sehari-hari dan para remaja 

diantaranya mengalami kekurangan asupan kalsium per harinya. Mi merupakan 

makanan yang sangat digemari masyarakat Asia termasuk Indonesia, tetapi 

biasanya proses pembuatan mi menggunakan bahan baku tepung terigu yang 

harus diimpor dari luar negeri. MOCAF merupakan tepung yang dapat 

mensubstitusi tepung terigu tetapi proteinnya sangat rendah. Daun kelor diketahui 

mengandung berbagai nutrisi dan  kaya akan kalsium serta asam amino esensial, 

namun belum banyak dimanfaatkan untuk produk pangan. Dengan mensubstitusi 

tepung terigu dengan MOCAF dan tepung daun kelor pada pembuatan mi, 

diharapkan dapat mengurangi penggunaan tepung terigu dan meningkatkan 

kandungan kalsium pada produk mi. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

 



4 

 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk mi 

dengan mensubstitusi MOCAF ke dalam tepung terigu dan menambahkan tepung 

daun kelor. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji penambahan kansui dalam formula mi dalam kaitannya dengan 

penerimaan konsumen (panelis). 

2. Mengkaji pengaruh perbedaan rasio tepung terigu dan MOCAF serta 

konsentrasi penambahan kelor terhadap sifat fisik dan kimia dari mi. 

3. Menentukan rasio terbaik tepung terigu dan MOCAF serta konsentrasi 

penambahan kelor berdasarkan penerimaan konsumen terhadap mi. 

4. Mengevaluasi komposisi nutrisi mi kelor dari formula terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


