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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mi merupakan salah satu produk pangan yang sangat diminati di 

Indonesia. Mi memiliki tekstur yang kenyal dengan rasa yang enak, ditambah 

harganya yang relatif murah, membuat mi menjadi salah satu pilihan masyarakat 

sebagai alternatif pengganti nasi. Selain digunakan sebagai alternatif pengganti 

nasi, mi juga seringkali digunakan sebagai lauk oleh masyarakat Indonesia. 

Indonesia merupakan negara kedua yang mengkonsumsi mi instan terbanyak 

menurut World Instant Noodle Association (WINA) pada tahun 2015 dengan total 

sebanyak 13,2 miliar bungkus per tahun. 

 
Gambar 1.1 Konsumsi Mi Instan di Berbagai Negara Tahun 2015 

Sumber: Situs Resmi World Instant Noodle Association (2015) 

 

Mi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia kebanyakan adalah yang 

berbahan dasar tepung terigu, seperti yang banyak dihasilkan oleh produsen mi 
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instan. Tepung terigu merupakan tepung yang berasal dari gandum, sementara 

Indonesia tidak memiliki gandum sehingga harus mengimpor gandum dari luar 

negeri untuk membuat tepung terigu. Deputi Bidang Statistik Jasa dan Distribusi 

Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibodo dalam Idris (2016) 

menyatakan bahwa “impor gandum Indonesia mengalami peningkatan, yaitu 

sebesar 9,79 juta ton pada tahun 2016, naik tiga juta ton dari tahun 2015 yang 

hanya sebesar 6,77 juta ton.” Kenaikan impor gandum dapat mempengaruhi 

cadangan devisa negara, seperti yang dikatakan oleh Agustina dan Reny 

(2014:68) bahwa “dalam melakukan impor maka pemerintah Indonesia akan 

membiayai impor tersebut dengan cadangan devisa Indonesia, dimana jika jumlah 

impor meningkat maka nilai cadangan devisa akan menurun.” Penurunan 

cadangan devisa juga  dapat membahayakan perekonomian suatu negara, karena 

kelangkaan cadangan devisa dapat membuat suatu negara kesulitan mengimpor 

barang-barang modal (Sayoga dan Tan, 2017:26). Ketergantungan yang tinggi 

terhadap bahan pangan impor juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan 

Indonesia. Menurut Kusuma dkk. (2013:62), “Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki ketahanan pangan yang kurang stabil, akibat impor bahan 

pangan yang semakin tinggi.” Untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, 

salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan 

terhadap bahan pangan impor dengan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai 

penggantinya. 

Sagu merupakan salah satu produk pangan lokal Indonesia yang potensial 

untuk digunakan sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan mi. Sagu 
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merupakan makanan pokok masyarakat di daerah Indonesia Timur. Indonesia 

memiliki area hutan sagu seluas 1,25 juta hektar dengan kepadatan anakan 1.480 

per hektar yang setiap panen menghasilkan 125-140 pohon per tahun yang 

tersebar di Papua seluas 1,2 juta hektar dan Maluku seluas 50 ribu hektar, serta 

148 ribu hektar hutan sagu semi budidaya yang tersebar di Papua, Maluku, 

Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kepualauan Mentawai 

(Kusuma dkk., 2013:62). Selain memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, 

sagu juga merupakan produk pangan yang bebas gluten sehingga dapat 

dikonsumsi oleh anak-anak pengidap autisme (Pratama dkk., 2013:2). Menurut 

Soenardi (2008:159) mengatakan “mi sagu dapat memberikan efek 

mengenyangkan tetapi tidak menyebabkan gemuk, mencegah sembelit dan dapat 

mencegah resiko kanker usus.” Penggunaan sagu sebagai bahan dasar pembuatan 

mi juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketahanan 

pangan Indonesia ke depannya.  

Mi sagu memiliki kandungan protein yang relatif rendah. Kandungan 

protein yang terdapat dalam mi sagu hanya sebesar 1,85% (Pratama dkk., 2013:5). 

Persentase tersebut dinilai sangat rendah, karena untuk memenuhi persyaratan 

mutu mi instan berdasarkan SNI, kadar protein yang dibutuhkan adalah minimal 

sebesar 4% untuk produk yang bukan berbahan dasar tepung terigu.  
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Gambar 1.2 Persyaratan Mutu Mi Instan menurut SNI 

Sumber: Situs Resmi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia (2000) 

 

Tempe merupakan salah satu pangan lokal Indonesia yang kaya manfaat. 

Selain harganya yang murah, tempe juga memiliki kandungan protein nabati yang 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Ristia (2014:5), “setiap 100 gram tempe 

mengandung protein sebesar 17,5 gram.” Sementara itu proses fermentasi dapat 

meningkatkan kualitas kedelai, dari penerimaan konsumen, penurunan waktu 

pemasakan, dan penurunan anti-nutrisi yang terkandung dalam kacang kedelai 

mentah (Setiawan dkk., 2017:260). 

Tempe terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi menggunakan 

kapang berjenis Rhizopus oligosporus dengan masa fermentasi selama 24 – 48 

jam (Setiawan dkk., 2017:260). Proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan 

tempe dapat membuat kedelai yang terfermentasi mempertahankan zat-zat gizi 

yang terkandung dalam kedelai mentah, selain itu juga dapat meningkatkan daya 

cerna proteinnya, serta meningkatkan kadar beberapa macam vitamin B 

dibandingkan dengan kedelai yang tidak difermentasi (Sumarto, 2016:16). 

Menurut Bastian dkk. (2013:5), “komposisi protein, lemak, dan karbohidrat tempe 

tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai, namun karena adanya enzim 

pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan 
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karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh 

dibandingkan yang terdapat dalam kedelai.” 

 Tepung tempe merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari proses 

pengolahan tempe yang dapat ditambahkan ke dalam adonan mi sagu sebagai 

media penambah kadar protein dalam mi sagu. Mengubah tempe menjadi tepung 

tempe membuat kegunaan tempe menjadi lebih efektif dan fleksibel karena masa 

simpannya yang relatif lebih lama (Rosyidah, 2014:2). Penggunaan tepung tempe 

ke dalam mi sagu diharapkan dapat meningkatkan kadar protein dalam mi sagu, 

dan menghasilkan mi berbahan dasar pangan lokal yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti  tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai penggunaan tepung tempe untuk meningkatkan kadar protein 

mi berbahan dasar sagu. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 
Judul Formulasi dan 

Fortifikasi Spirulina 

pada Mi Sagu Kering 

Guna Menambah 

Kandungan Gizi dan 

Serat Pangan 

Pemanfaatan Tepung 

Kulit Singkong dalam 

Pembuatan Mi Sagu 

Instan 

Kajian Pengolahan Mi 

Sagu Konsentrat 

Protein Ikan Patin 

(pangasius 

hypophthalmus) Instan 

yang Difortifikasi 

Tepung Bayam 

(Amaranthus sp) 
Ditulis 

oleh 
Pratama, I.Y.,  

Sirait, P.S.,  

Syafiqoh, N.,  

Aprianto, D., dan  

Utari, S.A. 

Siagian, U.W.,  

Johan, V.S. dan  

Pato, U. 

Lisan, H.,  

Dewita, dan  

Syahrul 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 
Publi-

kasi 
2013 2013 2014 

Persa-

maan 
1. Menggunakan obyek 

mi sagu 

2. Meningkatkan kadar 

protein mi sagu 

1. Menggunakan obyek 

mi sagu 

2. Meningkatkan kadar 

protein mi sagu 

1. Menggunakan 

obyek mi sagu 

2. Meningkatkan kadar 

protein mi sagu 
Perbe-

daan 
Variabel yang 

digunakan untuk 

meningkatkan kadar 

protein adalah spirulina 

Variabel yang 

digunakan untuk 

meningkatkan kadar 

protein adalah tepung 

kulit singkong 

1. Variabel yang 

digunakan untuk 

meningkatkan kadar 

protein adalah ikan 

patin 

2. Menambahan 

pewarna alami ke 

dalam mi, yaitu 

menggunakan 

bayam agar 

warnanya lebih 

menarik 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung tempe? 

2. Bagaimana cara membuat mi sagu dengan tepung tempe? 

3. Bagaimana rasa, tekstur, warna, dan aroma mi sagu dengan tepung 

tempe? 

4. Bagaimana peningkatan kadar protein mi sagu dengan tepung tempe? 

5. Bagaimana penerimaan pasar terhadap mi sagu dengan tepung tempe? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung tempe. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan mi sagu dengan tepung tempe. 

3. Untuk mengetahui rasa, tekstur, warna, dan aroma mi sagu dengan 

tepung tempe. 

4. Untuk mengetahui peningkatan kadar protein mi sagu dengan tepung 

tempe. 

5. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap mi sagu dengan tepung 

tempe. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Mi sagu merupakan mi berbahan dasar pangan lokal yang rendah protein, 

melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk berbahan dasar 

pangan lokal yang memiliki nilai gizi yang baik sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi konsumen. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mi berprotein tinggi 

Diharapkan mi sagu yang dihasilkan dari penelitian ini menghasilkan 

produk berprotein tinggi melalui tepung tempe yang ditambahkan ke 

dalam adonan mi sagu sehingga dapat memenuhi syarat SNI dari BSN. 

2. Mi bebas gluten  
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Diharapkan mi sagu yang dihasilkan dari penelitian ini menghasilkan 

produk bebas gluten sehingga dapat dikonsumsi oleh pada penderita 

autisme.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pengembangan yang dilakukan peneliti dalam meneliti peningkatan kadar 

protein mi sagu dirasa penting untuk dilakukan karena: 

1. Untuk mengenalkan dan memanfaatkan produk lokal dengan 

menggunakan sagu dan tempe sebagai bahan utama pembuatan produk mi 

sagu berprotein tinggi. 

2. Untuk menemukan formula rasio perbandingan tepung sagu dan tepung 

tempe yang tepat dalam membuat mi sagu berprotein tinggi. 

3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya baik untuk kepentingan karya 

ilmiah maupun penelitian selanjutnya dalam melaksanakan kreasi produk, 

terutama dalam meneliti peningkatan kadar protein mi sagu di masa depan. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian mengenai penambahan kadar protein terhadap mi sagu ini 

memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan. Asumsi – asumsi tersebut antara lain: 

1. Sagu merupakan produk pangan asli Indonesia, sehingga penggunaannya 

sebagai bahan dasar pembuatan mi sagu diasumsikan dapat menjadi salah 

satu faktor untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan dapat 

terlepas dari ketergantungan impor bahan pangan dari luar negeri. 
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2. Tepung tempe memiliki kadar protein yang tinggi sehingga diasumsikan 

dapat meningkatkan kadar protein mi sagu. 

3. Mi sagu yang telah difortifikasi menggunakan tepung tempe diasumsikan 

dapat menghasilkan mi yang berprotein tinggi yang bebas gluten sehingga 

dapat dikonsumsi oleh para penderita autisme.  

Keterbatasan yang terdapat dalam pengembangan penelitian mi sagu 

berprotein tinggi ini antara lain: 

1. Penelitian dilakukan oleh satu orang sehingga dalam pelaksanaan uji 

organoleptik terbatas dalam lingkup domisili peneliti saja. 

2. Peralatan yang dimiliki peneliti tidak lengkap sehingga dalam pelaksanaan 

uji coba pembuatan harus meminjam peralatan yang terdapat di 

laboratorium kampus. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Mi merupakan adonan tipis dan panjang seperti tali yang terbuat dari 

tepung terigu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). 

2. Tepung Sagu merupakan tepung olahan yang diperoleh dengan memproses 

teras batang rumbia atau pohon sagu (Metroxylon sp.) (Balai Penelitian 

Tanaman Palma, 2018). 

3. Mi Sagu merupakan produk olahan dari pati sagu yang terkenal di Jawa 

Barat, yang terbuat dari seratus persen pati sagu (Pratama dkk., 2013:2).  
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4. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai 

yang menggunakan kapang Rhizopus oligosporus (Setiawan dkk., 

2017:260). 

5. Fortifikasi merupakan penambahan zat gizi pada bahan makanan, untuk 

meningkatkan gizi pangan yang bersangkutan (Sihotang, 2014:6). 

6. Protein merupakan zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi 

sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh (Moehji, 2017:40). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab. Bab satu 

merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah, dan sistematika penulisan untuk penelitian ini. 

Bab dua merupakan kajian pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai 

tinjauan, manfaat, dan kandungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan mi sagu berprotein tinggi yang berupa teori-teori yang digunakan oleh 

peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga membahas tinjauan 

kreasi mi sagu, jenis-jenis mi, kandugan gizi mi sagu, dan proses pembuatan mi 

sagu. 

Bab tiga merupakan metode pengembangan. Pada bab ini akan dibahas 

mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan peralatan 

penelitian, dan uji coba produk. Sub bab uji coba produk membahas tentang 
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desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai metode eksperimen yang 

digunakan, metode observasi, uji organoleptik, uji laboratorium, dan statistik 

deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab empat merupakan hasil pengembangan. Pada bab ini akan disajikan 

data hasil uji coba yang dilakukan terhadap mi sagu berprotein tinggi serta analisis 

data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik yang telah dilakukan, ditinjau 

dari segi rasa, tekstur, warna, dan aroma. Selain itu juga memaparkan mengenai 

aspek bisnis yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk mi sagu 

berprotein tinggi ditinjau dari analisis biaya yang diperlukan dalam pembuatan mi 

sagu berprotein tinggi, kemasan yang digunakan untuk menjual mi sagu 

berprotein tinggi, penerimaan pasar terhadap produk mi sagu berprotein tinggi, 

dan strategi pemasaran mi sagu berprotein tinggi. 

Bab lima merupakan penutup. Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian 

produk yang telah dihasilkan yaitu mi sagu berprotein. Pada bab ini juga berisi 

saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk mi sagu berprotein 

untuk keperluan pengembangan selanjutnya. 


