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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman menyebabkan masyarakat lebih memilih

untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya lezat, namun juga memiliki

manfaat dari segi kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat

kesehatan dari serat pangan menyebabkan FDA menetapkan standar yang lebih

tinggi terhadap asupan serat yang harus dikonsumsi sehari-hari yaitu 25 gram/hari

(Cho dan Dreher, 2001). Rinzler (2011) dan Tarte (2008) mendefinisikan serat

pangan sebagai kelompok karbohidrat kompleks yang bukan merupakan sumber

energi bagi manusia karena tidak dapat dicerna dan diabsorpsi dalam usus halus

melalui fermentasi sebagian ataupun seluruhnya di dalam usus besar. Serat pangan

umumnya terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan

polong-polongan (Whitney et al., 2010).

Beras merah merupakan salah satu contoh bahan pangan yang memiliki

kandungan serat pangan yang tinggi dibandingkan dengan beras putih (3,5% untuk

beras merah dan 1,3% untuk beras putih) (USDA, 2010). Beras merah

didefinisikan sebagai beras berbulir utuh berwarna kecoklatan atau kemerahan

yang dihasilkan dengan menghilangkan hanya bagian terluar dari beras (Babu et

al., 2009). Selain mengandung serat pangan, beras merah memiliki nutrisi yang

lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih misalnya kandungan vitamin dan

mineralnya (Dendy dan Dobraszczyk, 2000; Babu et al., 2009). Konsumsi beras
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merah dapat menurunkan kolesterol pada serum dan mengurangi risiko penyakit

jantung dan risiko penyakit diabetes tipe 2 (Babu et al., 2009; Sun et al., 2010).

Walaupun demikian beras merah jarang diaplikasikan sebagai jenis makanan

lainnya. Konsumsi beras merah di masyarakat hanya terbatas pada bubur beras

merah atau nasi merah saja. Pemanfaatan beras merah pada kwetiau yang berbahan

dasar beras putih diharapkan dapat meningkatkan kandungan gizi kwetiau dan

memberikan manfaat kesehatan.

Kwetiau merupakan salah satu jenis Asian noodles yang berbasis beras.

Setelah nasi, mi berbasis beras merupakan produk beras yang secara luas

dikonsumsi oleh masyarakat di Asia. Kwetiau merupakan jenis mi berbasis beras

yang popular pada banyak daerah di Asia Tenggara, Cina Selatan, dan Jepang (Fu,

2007). Kwetiau terbuat dari campuran tepung beras dan air sehingga menghasilkan

produk akhir yang kaya akan karbohidrat (Hormdok dan Noomhorm, 2007).

Varietas beras yang digunakan mempengaruhi karakteristik kwetiau. Varietas beras

dengan kandungan amilosa tinggi, suhu gelatinisasi rendah, dan konsistensi gel

tinggi merupakan jenis beras yang paling cocok untuk membuat kwetiau (Fu, 2007;

Cham dan Suwannaporn, 2009). Substitusi tepung beras putih dengan tepung beras

merah dalam pembuatan kwetiau diharapkan dapat memperkaya nutrisi yang

terdapat pada kwetiau, khususnya serat pangan.

1.2 Perumusan Masalah

Kwetiau merupakan salah satu jenis produk yang berbahan dasar beras

putih. Varietas beras putih yang berbeda dapat menghasilkan karakteristik kwetiau

yang berbeda. Pemilihan varietas beras putih yang tepat perlu dilakukan untuk
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menghasilkan kwetiau yang disukai oleh konsumen. Beras merah merupakan salah

satu bahan pangan yang memiliki kandungan serat pangan yang tinggi

dibandingkan dengan beras putih, namun pemanfaatan beras merah tergolong

masih jarang dan hanya terbatas pada nasi merah dan bubur beras merah saja.

Substitusi beras putih dengan beras merah dalam pembuatan kwetiau diharapkan

dapat meningkatkan kandungan gizi, khususnya serat pangan, dan memberikan

manfaat kesehatan.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dicapai melalui serangkaian proses

penelitian.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh

substitusi tepung beras merah dan tepung tapioka terhadap tepung beras putih pada

kwetiau beras merah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Menentukan varietas beras putih terbaik yang menghasilkan kwetiau yang

disukai oleh panelis atau konsumen.

2. Menentukan konsentrasi tepung beras merah dan tepung tapioka terbaik dalam

pembuatan kwetiau beras merah.

3. Menentukan karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik kwetiau yang bahan

utamanya disubstitusi dengan tepung beras merah.

 


