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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mi merupakan produk pangan olahan dengan konsumsi terbesar di 

Indonesia selain bahan pangan pokok, yaitu beras (Jannah, et al., 2014). 

Konsumsi mi di Indonesia menduduki urutan ke dua dengan total konsumsi 

sebanyak 13.340.000.000 pada tahun 2014 setelah China dengan konsumsi 

44.400.000.000 (WINA, 2015). Pada umumnya, proses pengolahan mi 

menggunakan bahan baku berupa tepung terigu. Tepung terigu mengandung 

gluten yang tidak dapat dikonsumsi oleh penderita celiac disease atau penderita 

autisme. Selain itu, daya cerna mi berbasis tepung terigu yang tinggi dapat 

mengakibatkan tingginya resiko terjangkit penyakit diabetes (Sugiyono, et al., 

2011). Oleh karena itu, substitusi bahan pangan berbasis tepung terigu perlu 

dilakukan dan salah satu penanganan yang dapat dilakukan adalah pembuatan mi 

berbahan dasar tepung komposit.  

Tepung komposit merupakan campuran tepung, pati, dan bahan lainnya 

yang digunakan untuk menggantikan tepung baik secara parsial maupun 

keseluruhan dalam pembuatan produk pangan (Noorfarahzilah, et al., 2014). 

Tepung komposit yang digunakan dalam pembuatan mi pada penelitian ini adalah 

tepung dengan campuran tepung terigu, tepung sorgum, dan tepung pisang 

mentah. Tepung pisang mentah berwarna hijau dengan usia panen 90 hari 

mengandung undegistable polysaccharides, dietary fiber, dan senyawa 

antioksidan yang tinggi. Pemanfaatan tepung pisang mentah pada bahan pangan 
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memiliki nilai fungsional yang tinggi, karena dapat memperpanjang waktu 

pencernaan pangan dalam tubuh (Diaz, et al., 2014 ; Mohan, et al., 2014).  

Sorgum merupakan salah satu kelompok serealia bernutrisi tinggi. 

Kandungan gluten dan indeks glisemik pada sorgum lebih rendah dibandingkan 

dengan gandum, sehingga manfaat pengolahan sorgum sangat baik untuk diet gizi 

khusus (Suarni dan Subagio, 2013). Protein dan pati sorgum lebih lambat dicerna 

dibandingkan dengan serealia lain, sehingga dapat dikonsumsi oleh penderita 

diabetes mellitus.  Budidaya sorgum termasuk ke dalam tanaman serealia pangan 

ke tiga tertinggi setelah padi dan jagung, tetapi konsumsi dan pengolahan sorgum 

menurun setelah beras menjadi bahan pangan pokok masyarakat Indonesia 

(Suarni, 2012).  

Salah satu senyawa yang mampu menggantikan gluten dalam tepung terigu 

adalah hidrokoloid. Hidrokoloid dapat berperan sebagai senyawa adiktif dan 

mampu memberikan karakteristik viskoelastisitas yang sama seperti gluten. 

Hidrokoloid merupakan polisakarida larut dalam air dengan struktur kimia yang 

bervariasi dan memiliki sifat fungsional tertentu (Gallagher, et al., 2004). 

Penelitian Sabbatani et al., 2014 menunjukkan bahwa penambahan hidrokoloid 

dapat berperan sebagai senyawa pengganti gluten dalam pembuatan mi dan 

memiliki tekstur yang menyerupai mi berbasis tepung terigu.  Salah satu 

hidrokoloid, yaitu Carboxymethyl Cellulose dapat digunakan untuk meningkatkan 

kehalusan dan kekenyalan mi (Sugiyono, et al., 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi campuran tepung 

komposit dari tepung terigu, tepung sorgum, dan tepung pisang mentah terbaik 

dengan konsentrasi hidrokoloid terbaik dari karakteristik fisikokimia serta hasil 
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uji skoring dan uji hedonik. Konsentrasi campuran tepung komposit dengan 

formulasi yang terpilih akan dilakukan analisis proksimat dan kadar pati resisten. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi tepung komposit dengan 

komposisi 60% tepung terigu, 20% tepung sorgum, dan 20% tepung pisang 

mentah memiliki sifat karakteristik fisik, kimia, dan uji organoleptik terbaik. 

Konsentrasi pati resisten yang terkandung di dalam mi berbasis tepung komposit 

adalah 0,71 g/100 g. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Tingginya konsumsi bahan pangan berbasis tepung terigu mengalami 

peningkatan di kalangan masyarakat. Mi merupakan salah satu bahan pangan yang 

sangat mudah terkonversi menjadi glukosa di dalam darah dan mi berbasis tepung 

terigu tidak dapat dikonsumsi oleh penderita celiac disease. Selain itu, substitusi 

bahan pangan berbasis tepung terigu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan 

pangan fungsional dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

substitusi mi berbasis tepung terigu perlu dilakukan dan salah satu penanganannya 

adalah dengan memanfaatkan tepung komposit berupa tepung terigu, tepung 

sorgum, dan tepung pisang mentah. Tepung sorgum merupakan salah satu jenis 

serealia yang tidak mengandung gluten serta memiliki kandungan nutrisi lebih 

baik dibandingkan tepung terigu dan penelitian mengenai penerapannya ke dalam 

bahan pangan belum dilakukan. Tepung pisang mentah memiliki kandungan pati 

resisten yang tinggi apabila diterapkan ke dalam bahan pangan. Penelitian 

mengenai substisusi gluten dalam tepung terigu masih sangat minim. Hidrokoloid 

yang digunakan dalam penelitian diharapkan dapat menghasilkan tekstur 

menyerupai mi pada umumnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian 
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mengenai campuran formulasi tepung komposit dan hidrokoloid (Carboxymethyl 

Cellulose) yang memiliki sifat fisik menyerupai mi berbasis tepung terigu.   

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Membuat mi berbasis tepung komposit yang terdiri dari tepung terigu, 

tepung sorgum, dan tepung pisang mentah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1.3.2.1 Menganalisis karakteristik tepung yang digunakan dalam pembuatan mi   

berbasis tepung komposit.  

1.3.2.2  Menganalisis pengaruh perbedaan konsentrasi tepung komposit dan 

konsentrasi hidrokoloid terhadap sifat fisikokimia mi.  

1.3.2.3  Menentukan mi dengan formulasi terbaik berdasarkan variasi konsentrasi 

tepung komposit dan konsentrasi hidrokoloid yang dapat diterima 

melalui uji skoring dan uji hedonik.  

1.3.2.4  Menganalisis kandungan nutrisi dan sifat fisikokimia dari mi berbasis 

tepung komposit dengan formulasi terbaik. 




