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1. PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas dan produktivitas yang tinggi menuntut masyarakat untuk 

melakukan semua kegiatannya serba cepat. Tuntutan bagi mereka untuk lebih 

produktif dalam segala hal, memaksa untuk lebih efektif dan efisien dalam 

menggunakan waktu dan tenaga (Nugrahani, 2005). Pada akhirnya, kondisi ini 

berdampak pada cara pemenuhan kebutuhan pangan mereka, salah satunya 

terjadi perubahan budaya pangan ke arah konsumsi makanan instan sehingga 

fenomena ini menjadi peluang yang bagus bagi pihak industri pangan untuk 

memproduksi makanan instan. Mie merupakan makanan yang sangat digemari, 

alasannya karena rasanya yang enak, praktis dan mengenyangkan. Harganya 

yang relatif murah dan terjangkau menyebabkan produk ini dapat dinikmati oleh 

berbagai lapisan masyarakat. 

Mie menjadi salah satu makanan sebagai pengganti nasi. Mie merupakan 

jenis makanan hasil olahan tepung yang sudah dikenal oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Produk ini juga merupakan jenis makanan yang digemari 

oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini karena mulai dari penyajian sampai 

dikonsumsi sangat mudah dan cepat. Mie juga dapat digunakan sebagai variasi 

dalam lauk pauk dan sebagai pengganti nasi. Pada prinsipnya  semua jenis mie 

dibuat dari bahan dan metode pembuatan yang sama dan di pasar dikenal 

berbagai jenis mie berdasarkan tingkat kematanganya seperti mie segar atau 

mentah, mie basah, mie kering dan mie instan (Sutomo, 2008). Mie basah (fresh 

noodle atau wet noodle) merupakan salah satu jenis mie yang sudah dikenal luas 

dan menjadi makanan yang disukai masyarakat di Indonesia. Industri mie basah 

tersebar luas di banyak wilayah di Indonesia dan kebanyakan diproduksi oleh 
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industri rumah tangga, dan industri kecil atau menengah. Mie basah yang dikenal 

masyarakat terdapat dua jenis, yaitu mie mentah (raw noodle) dan mie rebus 

(cooked noodle). Kualitas, baik mutu organoleptik, fisikokimia, mikrobiologi 

maupun daya awet dari mie basah dapat bervariasi disebabkan oleh adanya 

perbedaan proses pengolahan dan penggunaan bahan tambahan. Mie basah 

biasanya dijual dalam bentuk segar baik dalam keadaan dikemas maupun curah. 

Di Indonesia produk mie merupakan makanan yang banyak digunakan 

sebagai pengganti nasi. Produk mie ini berbahan dasar tepung terigu yang berasal 

dari tanaman gandum. Menurut Irviani dan nisa (2014), pada tahun 2012 impor 

gandum telah menembus angka 6.3 juta ton. Upaya pelaksanaan diversifikasi 

pangan agar tidak tergantung kepada tepung terigu. Menurut SNI 01-2987 (1992), 

mie basah adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, 

berbentuk khas mie yang tidak dikeringkan. Penggantian dengan menggunakan 

tepung lain selain terigu merupakan alternatif yang baik dalam pembuatan mie. 

Selain untuk menekan penggunaaan terigu, juga berfungsi meningkatkan 

penggunaan tepung lain yang memiliki potensi yang tinggi sebagai bahan baku 

mie, mengingat mie merupakan makanan yang digemari di indonesia. 

Mie basah memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai suatu 

usaha, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Hal ini karena mie basah 

merupakan makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dapat dibuat 

menjadi bermacam jenis olahan makanan. Bahan baku utama dalam pembuatan 

mie adalah tepung terigu yang diformulasikan dengan bahan lain. Tepung terigu  

diperoleh dari biji gandum yang berfungsi membentuk struktur mie, sumber protein 

dan karbohidrat. Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam 

pembuatan mie adalah gluten. Gluten dapat dibentuk dari gliadin (prolamin dalam 

gandum) dan glutenin. Protein dalam tepung terigu untuk pembuatan mie harus 
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dalam jumlah yang cukup tinggi supaya mie menjadi elastis dan tahan terhadap 

penarikan sewaktu proses produksinya. Bahan-bahan lain yang digunakan antara 

lain air, garam, bahan pengembang, dan telur. Bahan-bahan tersebut mempunyai 

kandungan gizinya yang rendah, sehingga perlu dilakukan upaya meningkatkan 

nilai gizinya. Widaningrum et al. (2005) menyatakan mie basah yang beredar di 

pasaran memiliki kandungan gizi rendah dengan kadar air yang tinggi, salah satu 

cara untuk meningkatkan gizinya adalah dengan mensubtitusi dengan beras 

merah. Chamdani (2005), mengatakan bahwa melalui penambahan tepung beras 

merah sebagai bahan campuran menjadikan mie sangat memungkinkan 

mencukupi serat yang dibutuhkan untuk tubuh. Mengingat kandungan serat, 

selenium, vitamin dan mineral beras merah 2 – 3 kali yang lebih tinggi 

dibandingkan beras putih. Kandungan serat dan asam lemak sehat dalam beras 

merah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol penyebab penyakit jantung. 

Tetapi tepung beras merah memiliki viskositas dan daya serap air pada adonan 

yang rendah, untuk mensiasati hal itu maka tepung beras merah harus dilakukan 

dengan proporsi yang tepat sehingga dapat menahan atau meningkatkan daya 

serap air tersebut (Waruwu et al., 2014). 

Saat ini mie telah digunakan sebagai salah satu alternatif pengganti nasi. Hal 

ini tentu sangat menguntungkan ditinjau dari sudut penganekaragaman bahan 

pangan. Dengan menganekaragamkan konsumsi bahan pangan, kita dapat 

terhindar dari ketergantungan pada suatu bahan pangan terpopuler saat ini, yaitu 

beras (Astawan, 2004). Mengingat mie seringkali digunakan sebagai pengganti 

nasi sekaligus lauk, maka perlu adanya penganekaragaman mie baru yang 

mampu mencukupi kebutuhan kalori dan nilai gizi yaitu dengan mencampurkan 

ikan didalamnya. Produk ini akan mempunyai keunggulan pada kandungan gizi, 

rasa, dan merupakan produk baru yang belum ada di pasaran. Mengingat ikan 

adalah salah satu bahan makanan yang relatif murah, banyak ditemui di pasar 
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tradisional ataupun pasar modern, selain itu juga disukai dan dapat dimakan oleh 

segala usia, memiliki kandungan gizi dan penambah cita rasa pada produk 

pangan. Pemilihan bahan dasar ikan didasarkan pada ketersediaan bahan baku 

yang mudah didapat, seperti ikan tongkol yang banyak terdapat di pasar. 

Potensi gizi yang terkandung dalam ikan tongkol dapat dimanfaatkan 

menjadi pembuatan mie untuk meningkatkan asupan kecukupan gizi. Pembuatan 

mie yang selama ini kita kenal berbahan baku tepung terigu, kini disubtitusi dengan 

tepung beras merah merupakan salah satu cara mengurangi konsumsi tepung 

terigu meskipun dalam penelitian ini masih menggunakan tepung terigu kurang 

dari 50%. Selain itu, sebagai pemanfaatan pangan lokal yang merupakan 

kekayaan alam Indonesia (Suyanti, 2001). Beras meras dan ikan tongkol dengan 

kandungan gizi yang sangat tinggi dan memiliki banyak manfaat merupakan salah 

satu bahan alami alternatif yang dapat digunakan untuk memperkaya kandungan 

gizi mie basah. Penambahan beras merah dan ikan tongkol ke dalam mie basah 

diharapkan mampu meningkatkan nilai gizinya, seperti protein, vitamin, dan serat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

 Bagaimana proporsi yang tepat antara tepung terigu, tepung beras merah 

dan ikan tongkol pada pembuatan mie basah? 

 Bagaimana pengaruh formulasi mie terhadap nilai gizi yang ditambahkan 

tepung beras merah dan ikan tongkol pada pembuatan mie basah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui komposisi yang tepat pada pembuatan mie dengan 

penambahan tepung beras merah dan ikan tongkol. 

 Untuk menghasilkan peningkatan nilai protein dan membuat mie tersebut 

dapat dijadikan makanan pengganti nasi untuk masyarakat. 

 

1.4 Hipotesis 

 Terdapat pengaruh pada proporsi antara tepung terigu, tepung beras 

merah dan ikan tongkol pada pembuatan mie basah. 

 Terdapat pengaruh kandungan protein dan kualitas mie yang dihasilkan 

terhadap penambahan tepung beras merah dan ikan tongkol pada 

pembuatan mie basah. 

 

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium Nutrisi Ikani Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Penelitan ini dilaksanakan pada 

bulan Septerber hingga Desember 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


