
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Beras merupakan bahan pangan paling penting di Indonesia. Menurut Wiryawan (2011), 

pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras saat ini sangat tinggi, bahkan tertinggi di 

dunia. Setiap tahun konsumsi beras mencapai 139,15 kg/kapita. Jumlah ini sangat jauh jika 

dibandingkan dengan orang Asia lainnya yang hanya mengkonsumsi beras sebanyak 65-70 

kilogram per tahun/kapita. Menurut Apriyantono (2009) produksi padi Indonesia saat ini 

mencapai 57,16 juta ton dengan produktivitas 4,71 ton per hektar. Produksi padi semakin 

terancam karena keterbatasan sumberdaya lahan. Seiring dengan  lahan yang semakin terbatas, 

krisis moneter juga mempengaruhi status gizi balita hingga dewasa yang diawali oleh penyakit 

kurang energi, protein (KEP). Dalam hal ini peningkatan (optimasi) protein dan energi dapat 

digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat saat ini sehingga perlu upaya 

diversifikasi pangan olahan bahan baku non-beras dengan mengoptimumkan protein dan asupan 

energi dalam tubuh. 

 Beras tiruan merupakan salah satu bentuk diversifikasi makanan pokok berbasis 

karbohidrat. Pada dasarnya umbi-umbian mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan 

baku beras tiruan, salah satu diantaranya adalah Umbi kimpul  (Xanthosoma Sigittifolium). 

Kimpul merupakan penghasil karbohidrat sehingga digunakan untuk subsitusi terigu dan beras. 

Menurut Suyanti (2002) dalam setiap 100 gram umbi kimpul segar mengandung karbohidrat 

sebesar 23,7 gram. Tetapi dalam pembuatan beras tiruan, umbi kimpul yang digunakan berupa 

tepung. Menurut Ridal (2003), kandungan karbohidrat tepung umbi kimpul adalah 90,62%. 



Tepung kimpul mempunyai kandungan protein dan nilai energi yang lebih rendah sehingga perlu 

adanya penambahan sumber protein dan asupan energi. Tepung kedelai memiliki kandungan 

protein sebesar 41,78%-42,05% dan energi sebesar 503,9 kkal. Beras tiruan yang baik 

mempunyai konsistensi yang kompak sehingga dalam pembuatannya perlu digunakan senyawa 

binder untuk merekatkan bahan baku menjadi massa yang kompak yaitu dengan penambahan 

tapioka. 

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji pengaruh penggunaan proporsi tepung 

umbi kimpul dan tepung kedelai (tepung komposit) serta penambahan tapioka pada beras tiruan 

yang dihasilkan. Penggunaan proporsi tepung komposit dan tepung tapioka diharapkan akan 

meningkatkan nilai organoleptik dari beras tiruan dan dapat diterima masyarakat. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diperoleh perumusan masalah yaitu bagaimana 

cara menentukan formulasi yang tepat yang menghasilkan kadar protein dan kadar energi yang 

optimum pada beras tiruan. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan formulasi yang tepat untuk mengoptimasi 

protein dan asupan energi dari tepung kimpul dan tepung kedelai (tepung komposit) serta tapioka 

dengan metode response surface methodology (RSM). 

1.4. Manfaat Penelitian  



Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi alternatif diversifikasi pangan (beras 

tiruan) dengan mengoptimumkan protein dan asupan energi dari tepung kimpul, tepung kedelai, 

tapioka yang kandungan gizinya setara dengan beras. 

 

1.5. Hipotesis 

Diduga pada pembutan beras tiruan dengan bahan baku tepung kimpul, tepung kedelai, 

dan tapioka mampu menghasilkan energi, protein, dan gizi yang tinggi setara beras. 

 

 


