
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Beberapa tahun terakhir, masyarakat memiliki kecenderungan untuk 

memilih pangan olahan yang dibuat dari bahan alami seperti sayuran dan       

buah-buahan (Kaur dan Kapoor, 2001). Sayuran dan buah-buahan memiliki 

senyawa fitokimia yang mampu menghambat radikal bebas. Sayuran dan         

buah-buahan mengandung antioksidan yang memiliki manfaat kesehatan bagi 

tubuh. Sayur dan buah-buahan yang memiliki nilai fungsional bagi tubuh dapat 

dikembangkan dalam pengolahan pangan, atau yang dikenal dengan nama pangan 

fungsional. Pangan fungsional dapat dijadikan sebagai pilihan pangan untuk 

memenuhi keinginan masyarakat. Pangan fungsional harus disajikan seperti 

makanan yang dikonsumsi biasa, bukan dalam bentuk suplemen ataupun pil, dapat 

diterima oleh masyarakat baik cita rasa maupun karakteristik sensori yang baik, 

serta memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh (Ashwell, 2002 dan DOH, 2004). 

 Ubi jalar ungu merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki 

warna daging umbi yang ungu dan memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Warna 

ungu pada umbi dipengaruhi oleh keberadaan antosianin. Ubi jalar ungu memiliki 

antosianin yang berkisar antara 51,50 sampai dengan 174,70 mg/100 gram (Steed 

dan Truong, 2008). Menurut Rumbaoa et al. (2008), ubi jalar yang berwarna ungu 

memiliki kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi 

dibandingkan ubi yang memiliki daging umbi berwarna kuning maupun putih. 



Ubi jalar ungu juga mengandung senyawa kimia seperti vitamin C, β-karoten, 

thiamin, niacin, riboflavin, dan mineral (Mano et al., 2007). Ubi jalar ungu dapat 

dijadikan sebagai pilihan pangan yang menyehatkan bagi masyarakat (Teow et al., 

2006). Menurut Aini (2004), selain aktivitas antioksidannya yang tinggi, ubi jalar 

ungu juga memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi yakni sebesar 17,8% 

sampai dengan 21,5%. Tingginya kandungan amilosa pada ubi jalar ungu dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan yang berbasis tepung terigu, 

seperti mie.  

 Mie merupakan salah satu makanan pokok yang disukai dan dikonsumsi 

oleh masyarakat Asia. Bahan dasar pembuatan mie terdiri dari tepung, air, dan 

garam. Dalam pembuatannya, mie menggunakan bahan dasar berupa tepung yang 

dapat bersumber dari ubi (Fu, 2007).  

 Aplikasi ubi jalar ungu dalam pembuatan mie ditambahkan dalam bentuk 

tepung untuk memeratakan proses pencampuran dalam pembuatan adonan. 

Pembuatan tepung ubi jalar ungu dapat diawali dengan proses blansir dengan 

maksud menghindari terjadinya reaksi pencoklatan yang disebabkan oleh 

keberadaan enzim peroksidase pada ubi jalar ungu (Casals dan Zevallos, 2004). 

Proses pemanasan yang terjadi selama blansir tanpa disadari dapat mempengaruhi 

total antosianin, total fenolik, dan aktivitas antioksidan pada ubi jalar ungu. 

Aplikasi substitusi tepung ubi jalar ungu ke dalam tepung terigu diharapkan 

mampu meningkatkan total antosianin, total fenolik, dan aktivitas antioksidan 

pada mie basah. Substitusi tepung ubi jalar ungu ke dalam tepung terigu juga 

memungkinkan terjadinya perubahan warna, water absorption, dan cooking loss 

pada mie basah yang dihasilkan.  



1.2 Rumusan Masalah 

 Mie basah merupakan salah satu produk pangan yang sering dikonsumsi 

oleh masyarakat. Sayangnya, aktivitas antioksidan mie basah belum ditingkatkan 

dengan baik. Peningkatan aktivitas antioksidan mie basah dapat dilakukan dengan 

substitusi tepung ubi jalar ungu yang diawali dengan proses blansir. Namun, 

proses blansir yang menggunakan proses pemanasan tanpa disadari juga dapat 

mempengaruhi total antosianin, total fenolik, dan aktivitas antioksidan pada ubi 

jalar ungu. Selain itu, substitusi tepung ubi jalar ungu juga memungkinkan 

terjadinya perubahan warna, water absorption, dan cooking loss pada mie basah. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dilakukannya penelitian ini yakni meningkatkan aktivitas 

antioksidan pada mie basah dengan substitusi tepung ubi jalar ungu.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dilakukannya penelitian antara lain: 

1. mempelajari pengaruh lama blansir ubi jalar ungu terhadap total 

antosianin, total fenolik, dan aktivitas antioksidan ubi jalar ungu. 

2. mempelajari pengaruh lama blansir ubi jalar ungu terhadap total 

antosianin, total fenolik, dan aktivitas antioksidan tepung ubi jalar ungu.  

3. mempelajari pengaruh lama blansir dan substitusi tepung ubi jalar ungu 

terhadap total antosianin, total fenolik, dan aktivitas antioksidan mie 

basah. 



4. mempelajari pengaruh lama blansir dan substitusi tepung ubi jalar ungu 

terhadap warna, water absorption, dan cooking loss mie basah. 

5.  mempelajari penerimaan konsumen terhadap warna, aroma, rasa, dan 

tekstur pada mie basah yang disubstitusi tepung ubi jalar ungu yang telah 

diblansir. 

6. mempelajari tingkat kesukaan konsumen pada mie basah yang disubstitusi 

tepung ubi jalar ungu yang telah diblansir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


