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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2017 terjadi pergeseran pola makan masyarakat dari makanan 

utama padi-padian menjadi produk makanan seperti mi (BPS, 2017). Statistik 

konsumsi pangan menyatakan jumlah konsumsi mi di Indonesia mencapai 30.191 

porsi dalam tahun 2015. Pada tahun 2017 nilai impor gandum Indonesia 

meningkat 9% yaitu sebesar 11,48 juta ton dari tahun sebelumnya (Asosiasi 

Tepung Terigu Indonesia, 2017).  

Salah satu alternatif makanan pengganti mi dari tepung terigu adalah mi 

lethek. Mi lethek merupakan makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari pati 

singkong (Husniati et al., 2015). Singkong adalah umbi yang banyak dibudidaya 

di Indonesia. Pada tahun 2018 produksi singkong di Indonesia mencapai 

19.341.233 ton (BPS, 2018). Singkong memiliki umur simpan yang pendek 

sehingga dibutuhkan proses penepungan menjadi tepung gaplek atau tepung 

tapioka. Menurut Mustafa (2015), pati singkong tersusun atas 83% amilopektin 

dan 17% amilosa. Modifikasi pati singkong akan meningkatkan sifat 

fungsionalnya yaitu kadar pati resisten. Pati resisten merupakan fraksi pati yang 

tidak dapat diserap oleh usus halus karena tidak dapat dicerna oleh enzim (Setiarto 

et al., 2018).  

Tepung dari bahan baku singkong yang dimodifikasi termasuk dalam pati 

resisten tipe 3 atau RS3. Salah satu jenis proses modifikasi pati resisten tipe tiga 
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adalah dengan autoclaving bersuhu 121°C selama 15 menit sebagai proses 

gelatinisasi dan pendinginan sebagai proses retrogradasi. Proses retrogradasi 

setelah gelatinisasi akan meningkatkan sifat resisten dari pati (Setiarto et al., 

2018). Menurut Yuliwardi et al. (2014), cara untuk meningkatkan kadar pati 

resisten adalah dengan proses autoklaf-pendinginan secara berulang atau 

multisiklus. Autoklaf-pendinginan 2 siklus akan meningkatkan kadar pati resisten 

tepung pisang fermentasi dari 7,27% hingga 28,88%, sedangkan 5 siklus autoklaf-

pendinginan akan meningkatkan kadar pati resisten gandum dari 0,46% menjadi 

11,95% (Yuliwardi et al., 2014). 

Kadar amilosa juga berperan dalam pembentukan pati resisten. Tingginya 

kadar amilosa pada bahan pangan akan membentuk ikatan double helix antar 

rantai amilosa dan teretrogradasi pada suhu dingin sehingga kadar pati resisten 

meningkat (Anugrahati dan Widjanarko, 2018). Menurut Yadav et al. (2009), 

kadar pati resisten berbanding lurus dengan kadar amilosa bahan pangan yang 

diberikan perlakuan panas dan dingin secara berulang kali. 

Mi lethek merupakan mi kering yang memiliki bahan baku berupa tepung 

gaplek dan tepung tapioka. Mi lethek memiliki ciri-ciri berupa berwarna kusam, 

aroma khas tapioka, bertekstur sangat lengket, tidak mudah dicerna, dan 

mempunyai cooking loss yang tinggi (Husniati et al., 2015).  Menurut Sharma et 

al. (2016), mi yang terbuat dari tepung dengan kadar pati resisten tinggi akan 

mengurangi water uptake, cooking loss, dan kelengketan mi. Mi yang terbuat dari 

tepung pati resisten memiliki integritas struktural yang lebih baik dan tidak hancur 

saat memasak. Cooking loss adalah kehilangan padatan yang disebabkan oleh 
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pemasakan produk (Agustin, 2013).  Cooking loss mi dengan pati resisten lebih 

rendah dari mi pada umumnya. Cooking loss yang tinggi tidak diinginkan karena 

menandakan pati akan hilang terlarut dalam air, air pemasakan menjadi keruh, dan 

meningkatkan rasa lengket pada mulut ketika dikonsumsi (Sharma et al., 2016). 

Cooking loss mi lethek dengan tepung termodifikasi autoclaving dan 

pengukusan-pendinginan satu siklus dua kali lebih tinggi dari cooking loss mi 

lethek komersial (Yanetritien, 2018). Kadar amilosa yang tinggi dapat 

menurunkan cooking loss. Penggunaan bahan baku dengan kadar amilosa tinggi 

akan menghasilkan mi dengan struktur gel yang lebih kuat karena rantai linier 

amilosa memungkinkan untuk membentuk jaringan tiga dimensi (Mulyadi et al., 

2014; Rauf dan Muna, 2018). Besarnya persentase cooking loss pada mi dapat 

dicegah dengan penambahan hidrokoloid berupa guar gum. Penambahan guar 

gum bertujuan untuk meningkatkan kekentalan, kekompakan dan kekokohan 

struktur produk pasta karena kemampuan mengikat air yang tinggi. Guar gum 

akan menurunkan cooking loss dan meningkatkan elongasi pada produk pasta 

(Muhandri et al., 2013).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mi lethek memiliki kekurangan dalam karakteristik fisik yaitu cooking loss 

yang tinggi. Modifikasi tepung tapioka dan tepung gaplek dengan metode 

autoklaf-pendinginan akan meningkatkan kadar pati resisten, namun belum 

dilaporkan pengaruh jumlah siklus autoklaf-pendinginan terhadap kadar amilosa 

tepung tapioka dan tepung gaplek. Penelitian tentang rasio tepung tapioka dan 
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tepung gaplek termodifikasi serta konsentrasi guar gum dalam pembuatan mi 

lethek juga belum dilakukan untuk mendapatkan formulasi mi lethek terbaik. Oleh 

sebab itu, diperlukan penelitian mengenai modifikasi tepung tapioka dan tepung 

gaplek dengan multisiklus autoklaf-pendinginan dan pengaruh konsentrasi guar 

gum dalam pembuatan mi lethek. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

   Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan umum penelitian 

adalah memperbaiki karakteristik mi lethek. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

   Adapun tujuan khusus penelitian sebagai berikut:    

1. Menentukan pengaruh jumlah siklus autoklaf-pendinginan terhadap 

karakteristik fisik dan kimia tepung tapioka dan tepung gaplek; kemudian 

memilih jumlah siklus autoklaf-pendinginan terbaik berdasarkan kadar 

amilosa tertinggi tepung tapioka dan tepung gaplek. 

2. Menentukan pengaruh rasio tepung tapioka:tepung gaplek modifikasi dan 

konsentrasi guar gum terhadap karakteristik mi lethek; kemudian memilih 

kombinasi perlakuan terbaik berdasarkan cooking loss, tekstur, dan 

karakteristik sensori mi lethek.  

 


