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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mi merupakan salah satu diversifikasi produk pangan di Indonesia yang 

seringkali digunakan sebagai pengganti nasi. Salah satu jenis mi yang paling 

digemari adalah mi basah. Berdasarkan SNI 01-2987 (1992), mi basah adalah 

produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa penambahan bahan 

pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, berbentuk khas mi yang 

tidak dikeringkan. Bahan utama dalam pembentukan mi adalah tepung terigu yang 

terbuat dari biji gandum.  

Menurut Irviani dan Nisa (2014), pada tahun 2012 impor gandum telah 

mencapai angka 6.3 juta ton. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan 

persentase yang diungkapkan oleh pihak Asosiasi Produsen Terigu Indonesia 

(Aptindo) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa konsumsi tepung terigu di 

Indonesia meningkat sebanyak 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi penggunaan tepung terigu 

di Indonesia.  

Berdasarkan data dari Chinese Crop Germplasm Resources Information 

System (CCGRIS) di dalam He et al. (2015), terdapat 3573 jenis jewawut atau 

foxtail millet di dunia dengan 26 macam warna yang berbeda- beda. Warna- warna 

tersebut antara lain putih, kuning, abu- abu, orange, coklat, merah, dan hitam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2010) telah mencoba mengembangkan 

pembuatan mi instan dengan substitusi tepung jewawut.  
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Jewawut atau foxtail millet (Setaria italica), merupakan salah satu tanaman 

yang telah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat pedalaman atau adat 

di wilayah Kabupaten Buru dan memiliki nilai budaya dan adat tinggi hingga saat 

ini masih tetap dijaga. Tanaman jewawut merupakan sejenis padi yang mirip 

dengan alang-alang dan tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi 

pada semua jenis lahan (Suseno, 2010).  

Menurut Hidayanti dan Syarif (2016), kandungan karbohidrat biji jewawut 

pada 5 jenis jewawut berkisar antara 71.34%- 76.05%, 9.77%- 11.2% untuk protein, 

dan 2.13%- 4.26% untuk lemak. Penelitian yang dilakukan oleh Rauf dan Lestari 

(2009), juga membuktikan bahwa kandungan karbohidrat pada jewawut sebesar 

74,16% dibandingkan gandum yang hanya 69%. 

Kandungan pati resisten pada jewawut jenis foxtail millet putih juga dinilai 

cukup tinggi yaitu sebanyak 13,35% (wb) dan 14,56% (wb) pada jewawut jenis 

foxtail millet kuning (Bangoura et al., 2012). Pati resisten dapat menyebabkan 

kecernaan karbohidrat turun dan tubuh manusia menjadi lebih lambat dalam 

mencerna karbohidrat tersebut sehingga kenaikan gula darah dalam tubuh juga 

menjadi lebih lambat (Nugraheni et al., 2015). Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Thathola et al. (2010), jewawut dapat menurunkan kadar serum 

glukosa sebesar 23%, serum kolesterol sebesar 6%, serum low density lipoprotein 

(LDL) sebesar 20%, glycosylated hemoglobin (GHb) sebesar 16.5%, dan 

peningkatan yang sedikit pada serum trigliserida dan serum very low density 

lipoprotein (VLDL) serta meningkatkan serum high density lipoprotein (HDL) 

sebesar 23%.  



3 

Penelitian yang dilakukan Suseno (2010), melaporkan substitusi tepung 

jewawut sebesar 60% dari campuran tepung dengan penambahan air sebanyak 50% 

dan dengan waktu penggorengan selama 2 menit pada suhu + 160oC menghasilkan 

mi instan dengan karakteristik terbaik. Hal ini dikarenakan jewawut tidak memiliki 

protein gluten yang dibutuhkan dalam pembuatan mi (Brown, 2013). Namun 

pembuatan mi basah dari tepung jewawut belum pernah dilakukan. Untuk 

meningkatkan karakteristik mi basah yang dibuat dari tepung jewawut, perlu 

dilakukan upaya untuk mencari alternatif pengganti gluten yang biasanya berasal 

dari tepung terigu. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan 

menambahkan vegetable gums.  

Vegetable gums merupakan komponen polisakarida yang dikenal dengan 

nama hidrokoloid. Hidrokoloid tersusun atas gula sederhana yang biasanya 

digunakan di industri sebagai bahan pengental, meningkatkan viskositas dari gel, 

stabilizer, dan emulsifier. Salah satu jenis hidrokoloid yang paling sering digunakan 

adalah guar gum. Guar gum adalah suatu galaktomanan yang diekstrak dari biji 

kacang guar (Syafarini, 2009).  

Penelitian Muhandri et al. (2013), melaporkan bahwa penambahan guar gum 

pada tepung jagung dalam pembuatan mi basah dapat meningkatkan elongasi mi 

basah jagung, menurunkan cooking loss, dan kekerasan dari mi basah jagung. Oleh 

sebab itu, pemanfaatan tepung jewawut sebagai sumber pati resisten dengan guar 

gum diharapkan dapat menghasilkan mi basah dengan karakteristik yang baik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian mengenai proses pembuatan mi jewawut instan dengan substitusi 

terigu dan pendugaan umur simpannya telah dilakukan. Namun pemanfaatan 

tepung jewawut sebagai sumber pati resisten dalam mi basah dengan penambahan 

guar gum belum pernah dilakukan. Oleh karena itu pemanfaatan tepung jewawut 

dengan penambahan guar gum diharapkan dapat menghasilkan mi basah dengan 

karakteristik yang baik meliputi kadar pati resisten, pati, amilosa, amilopektin, serat 

pangan, proksimat, daya serap air, cooking loss, tekstur, lightness, dan sensori.  

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian terbagi atas dua yaitu, tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian adalah untuk memanfaatkan tepung 

jewawut sebagai bahan utama dalam pembuatan mi basah. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dilakukannya penelitian adalah : 

1. Menentukan kadar pati resisten tepung jewawut dengan modifikasi 

pengolahan autoclaving, autoclaving- freezing, dan freezing. 

2. Menentukan karakteristik mi basah terbaik berdasarkan modifikasi tepung 

jewawut dan perbandingan tepung jewawut dengan guar gum. 




