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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Mi merupakan salah satu jenis makanan yang banyak digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Menurut data World Instant Noodle Association (WINA) 

pada tahun 2017, Indonesia merupakan negara kedua yang mengonsumsi mi 

instan terbanyak setelah China dan Hong Kong dengan total 12,62 juta bungkus 

per tahun. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan konsumsi beras terbesar 

di dunia mencoba mencari alternatif lain untuk menurunkan angka konsumsi 

beras. Harganya yang terjangkau, praktis, mudah didapat, dan rasanya yang sesuai 

dengan selera masyarakat Indonesia menjadikan mi sebagai produk pangan 

alternatif pengganti nasi (Eddyono dan Subroto, 2014:655).  

Gambar 1.1 Peringkat Konsumsi Mi Instan di Berbagai Negara Tahun 2017 

Sumber: Situs Resmi World Instant Noodle Association (2017) 
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 Tepung terigu yang merupakan bahan utama dalam pembuatan mi berasal 

dari gandum yang tidak dapat dibudidayakan di Indonesia (Hasroni dkk, 2016:1). 

Menurut Reily dalam Katadata (2018), Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu 

Indonesia (Aptindo) mengungkapkan bahwa impor gandum dalam negeri 

mengalami penurunan selama periode Januari-Juni 2018. Angka impor gandum 

turun 15,45% disebabkan oleh kekeringan di Australia dan di saat yang sama nilai 

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Permintaan gandum yang 

tidak pernah berhenti disebabkan oleh produk yang dihasilkan oleh gandum 

sangat bervariasi. Roti dan mi instan merupakan produk olahan gandum yang 

diminati oleh kelompok masyarakat berpendapatan bawah dan menengah, 

sehingga menyebabkan permintaan produk pangan dari dalam negeri berkurang 

(Pradeksa dkk, 2014:44). Salah satu cara untuk mengurangi impor bahan pangan 

adalah dengan cara memanfaatkan bahan pangan lokal. 

Gambar 1.2 Volume Impor Beberapa Komoditas (Semester I 2017 dan 

Semester I 2018) 

Sumber: Katadata (2018) 
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Sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang dapat menjadi 

alternatif pengganti tepung terigu karena mengandung karbohidrat (Hrp dkk, 

2017:1). Sejak dahulu kala, sagu telah menjadi makanan pokok tradisional di 

beberapa daerah penghasil sagu di Indonesia seperti Riau, Kalimantan, Maluku, 

Papua dan Sulawesi (Heryani dan Silitonga, 2017:53-54). Luas areal tanaman 

sagu di Indonesia mencakup sekitar 60% luas sagu dunia, yaitu 1,2 juta hektare 

dengan produksi sekitar 8,4-13,6 juta ton per tahun. Produktivitas pati sagu dapat 

mencapai 25 ton per hektare per tahun (Bantacut, 2011:29). Meskipun beras 

menempati urutan pertama dan tepung terigu urutan kedua dalam kategori bahan 

pangan pokok di Indonesia, sagu memiliki kandungan karbohidrat yang lebih 

tinggi sebesar 84,7 g per 100 g. Sagu memiliki banyak kandungan yang baik 

untuk kesehatan, salah satunya adalah aman dikonsumsi untuk penderita diabetes 

karena termasuk dalam golongan indeks glikemik rendah. Selain itu, kandungan 

protein yang rendah (kurang dari 0,7%) dan bebas kasein serta gluten menjadikan 

sagu bahan pangan yang tidak memicu alergi (Metaragakusuma dkk, 2016:120).  

Kadar protein yang rendah pada sagu tidak dapat memenuhi persyaratan 

mutu untuk mi instan. Sesuai dengan penetapan SNI, mi yang bukan berbahan 

dasar tepung terigu harus mengandung protein minimal 4%. Oleh karena itu, 

untuk membuat mi berbahan dasar sagu dengan protein tinggi diperlukan bahan 

tambahan, yaitu tepung kacang merah. 
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Tabel 1.1 Persyaratan Mutu Mi Instan Menurut SNI 

Nomor Jenis Uji Persyaratan 

1 

Keadaan:  

Tekstur Normal/dapat diterima 

Aroma Normal/dapat diterima 

Rasa Normal/dapat diterima 

Warna Normal/dapat diterima 

2 Benda Asing Tidak ada 

3 Keutuhan Minimal 90% b/b 

4 

Kadar Air:  

Proses Penggorengan Maksimal 10,0% b/b 

Proses Pengeringan Maksimal 14,5% b/b 

5 

Kadar Protein:  

Mi dari Terigu Minimal 8,0% 

Mi dari Bukan Terigu Minimal 4,0% b/b 

6 Bilangan Asam Maksimal 2 mg KOH/g minyak 

7 

Cemaran Logam:  

Timbal (Pb) Maksimal 2,0 mg/kg 

Raksa (Hg) Maksimal 0,05 mg/kg 

8 Arsenik (As) Maksimal 0,5 mg/kg 

9 
Cemaran Mikroba:  

ALT Maksimal 0,05 mg/kg 

10 Salmonella Negatif Per 25 g 

11 Kepang Maksimal 1,0 X 10 3 koloni/g 

Sumber: Situs Resmi Badan Standardisasi Nasional (2012) 

 Kacang merah (Phaseolus vulgaris L.) merupakan jenis tanaman kacang-

kacangan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia (Pangastuti dkk, 

2013:21). Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi kacang merah di 

Indonesia mencapai angka 100.316 ton pada tahun 2014 (Promosiana dan Atmojo, 

2015:60).  Penggunaan kacang merah sebagai bahan pangan pada makanan masih 

jarang ditemui. Kacang merah biasanya dijadikan bahan campuran pada beberapa 

menu masakan, seperti sup, kari, es, salad, ataupun aneka kue. Dibandingkan 

dengan jenis kacang-kacangan lainnya, kacang merah memiliki kadar karbohidrat 

paling tinggi, kadar lemak yang lebih rendah, dan kadar serat yang lebih tinggi 

dari kacang kedelai dan kacang tanah. Dalam 100 g kacang merah kering 
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mengandung protein sebesar 22,1 g. Selain itu, kacang merah termasuk dalam 

golongan indeks glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi untuk penderita 

diabetes  (Bestari dan Pujonarti, 2013:2-4). 

 Pengolahan kacang merah menjadi tepung kacang merah dapat 

meningkatkan kualitas gizi dan nilai jual dari bahan pangan tersebut (Agustina, 

2011:2-3). Selain itu, kacang merah yang diolah menjadi tepung memiliki daya 

simpan yang lama (Sulistyowati, 2013:2). Penggunaan tepung kacang merah 

dalam pembuatan mi sagu diharapkan dapat meningkatkan kadar protein dalam mi 

sagu, sehingga dapat menghasilkan produk mi yang bermanfaat. Berdasarkan 

fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih spesifik mengenai 

penggunaan tepung kacang merah dalam pembuatan mi berbahan dasar sagu. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

Nomor Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

1 Judul 

Pemanfaatan 

Tepung Kulit 

Singkong dalam 

Pembuatan Mi 

Sagu Instan 

Formulasi Mi 

Kering Sagu 

dengan 

Substitusi 

Tepung Kacang 

Hijau 

Pemanfaatan 

Tepung Kacang 

Merah dan Pati 

Sagu pada 

Pembuatan 

Crackers 

2 Peneliti 

Siagian, U. W., 

Johan, V. S., 

Pato, U. 

Yuliani, H., 

Yuliana, N. D., 

Budjianto, S. 

Asfi W. M., 

Harun, N., 

Zalfiatri, Y. 

3 Tahun 2013 2015 2017 

4 Jenis 

Penelitian 
Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 



6 

 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Nomor Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

5 Persamaan 

1. Menggunakan 

objek mi sagu 

2. Meningkatkan 

kadar protein 

pada mi sagu 

Menggunakan 

objek mi sagu 

1. Menggunakan 

objek tepung 

kacang merah 

2. Menggunakan 

objek pati sagu 

6 Perbedaan 

Menggunakan 

tepung kulit 

singkong untuk 

meningkatkan 

kadar protein 

Menggunakan 

tepung kacang 

hijau untuk 

memperbaiki 

karakteristik mi, 

yaitu 

menurunkan 

kekerasan 

Menggunakan 

tepung kacang 

merah dan pati 

sagu untuk 

memperbaiki nilai 

sensori, seperti 

warna, aroma, 

rasa, dan tekstur 

7 
Hasil 

Penelitian 

Kadar protein 

tertinggi mi sagu 

terdapat pada 

perlakuan dengan 

perbandingan 

75% pati sagu 

dan 25% tepung 

kulit singkong 

Penambahan 

tepung kacang 

hijau dapat 

menunrunkan 

kekerasan pada 

mi sagu. Tetapi, 

elongasi mi 

sagu menurun 

dan cooking 

loss meningkat. 

Produk yang 

optimum 

terdapat pada 

perlakuan 

dengan 

perbandingan 

95,3% pati sagu 

dan 4,7% 

kacang hijau 

Produk crackers 

terbaik menurut 

panelis terdapat 

pada perlakuan 

dengan 

perbandingan pati 

sagu 50% dan 

tepung kacang 

merah 50%. 

Warna yang 

dihasilkan cokelat 

kekuningan, 

sedikit beraroma 

kacang merah dan 

pati sagu, sedikit 

berasa kacang 

merah dan pati 

sagu, serta 

bertekstur renyah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung kacang merah? 
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2. Bagaimana cara membuat mi sagu dengan tepung kacang merah? 

3. Bagaimana kandungan gizi (protein) dan kalori mi sagu kacang 

merah? 

4. Bagaimana warna, aroma, tekstur, dan rasa mi sagu kacang merah? 

5. Bagaimana penerimaan mi sagu kacang merah menurut panelis? 

6. Bagaimana pemasaran mi sagu kacang merah? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung kacang merah. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan mi sagu dengan kacang merah. 

3. Untuk mengetahui kandungan gizi (protein) dan kalori mi sagu kacang 

merah. 

4. Untuk mengetahui warna, aroma, tekstur, dan rasa mi sagu kacang 

merah. 

5. Untuk mengetahui penerimaan mi sagu kacang merah menurut panelis. 

6. Untuk mengetahui pemasaran mi sagu kacang merah. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Mi sagu merupakan produk pangan lokal yang memiliki kadar protein 

rendah. Penambahan tepung kacang merah diharapkan dapat meningkatkan 
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kandungan gizi, terutama protein dan kalori. Adapun spesifikasi produk yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Mi berprotein tinggi 

Diharapkan mi sagu dengan penambahan tepung kacang merah 

menghasilkan produk mi dengan kadar protein yang tinggi sehingga dapat 

memenuhi persyaratan mutu oleh SNI. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pengembangan yang dilakukan peneliti terhadap mi sagu kacang merah 

dilakukan karena: 

1. Untuk memanfaatkan dan memberikan nilai tambah terhadap produk lokal, 

yaitu sagu dan kacang merah sebagai bahan utama dalam pembuatan mi. 

2. Untuk mengetahui rasio perbandingan tepung sagu dan tepung kacang 

merah dalam pembuatan mi. 

3. Sebagai referensi bagi penulis lainnya untuk kepentingan karya ilmiah 

maupun penelitian selanjutnya dalam bentuk kreasi produk. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian kreasi produk mengenai penggunaan tepung sagu dan tepung 

kacang merah dalam pembuatan mi basah memiliki beberapa asumsi dan 

keterbatasan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain: 
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1. Sagu merupakan bahan pangan pokok di Indonesia, sehingga 

keberadaannya dapat menjadi pengganti tepung terigu dan mengurangi 

impor tepung terigu. 

2. Tepung kacang merah mengandung kadar protein yang tinggi sehingga 

dapat meningkatkan kadar protein pada mi sagu. 

3. Mi sagu dengan penambahan tepung kacang merah diasumsikan dapat 

menghasilkan produk mi yang memiliki kadar protein tinggi. 

Keterbatasan yang terdapat dalam pengembangan penelitian kreasi produk 

mi sagu ini antara lain: 

1. Penelitian kreasi produk dilakukan oleh satu orang sehingga dalam 

pelaksanaan uji organoleptik hanya terbatas dalam lingkup domisili 

peneliti. 

2. Peralatan yang dimiliki oleh peneliti tidak lengkap sehingga dalam 

pelaksanaan uji coba pembuatan produk harus meminjam peralatan yang 

terdapat dalam laboratorium universitas. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Mi adalah adonan tipis dan panjang yang digulung kemudian dimasak 

dalam cairan mendidih (Senja, 2018). 

2. Tepung sagu adalah tepung olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras 

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

Tanaman Palma, 2015). 

3. Mi sagu adalah mi yang terbuat dari pati sagu (Yuliani dkk, 2015:387). 
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4. Tepung kacang merah adalah tepung olahan dari kacang merah kering 

yang melalui proses perendaman, pengeringan, dan penghalusan 

menggunakan ayakan dengan ukuran tertentu (Asfi dkk, 2017:3). 

5. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi 

sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh (Riadi, 2016). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian kreasi produk ini terbagi atas lima 

bab.  Penelitian mengenai mi sagu kacang merah terlebih dahulu akan membahas 

tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan pengembangan, 

spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan 

keterbatasan pengembangan, definisi istilah, serta sistematika penulisan. 

Selanjutnya, penelitian kreasi produk ini akan dibahas lebih dalam dengan 

menambahkan beberapa tinjauan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

mi sagu kacang merah akan dibahas manfaat dan kandungan gizinya. Tinjauan 

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

sagu juga akan diuraikan. 

 Setelah pembahasan mengenai tinjauan bahan dan produk dari penelitian 

kreasi produk, metode pengembangan akan dijelaskan. Metode pengembangan 

terdiri dari model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan peralatan 

penelitian, serta uji coba produk. Uji coba produk memiliki sub bab yang berisi 

tentang desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Selain itu, terdapat penjelasan metode eksperimen yang mencakup 
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metode observasi, uji organoleptik, uji laboratorium, uji ANOVA, dan statistik 

deksriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 Hasil pengembangan dari produk yang berupa data hasil uji coba 

pembuatan mi sagu kacang merah dan analisis data dari hasil uji organoleptik 

akan dipaparkan. Uji organoleptik yang dilakukan memiliki indikator penilaian 

warna, aroma, tekstur, dan rasa dari produk mi sagu yang dihasilkan. Kemudian, 

terdapat pembahasan mengenai aspek bisnis yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan produk mi sagu dengan analisis biaya yang diperlukan, kemasan 

yang digunakan, penerimaan pasar, dan strategi pemasaran terhadap produk mi 

sagu dengan penambahan tepung kacang merah. 

 Kajian produk yang dihasilkan berupa mi sagu kacang merah akan dibahas 

pada bagian penutup. Pembahasan mengenai saran pemanfaatan, diseminasi, dan 

pengembangan produk mi sagu dengan penambahan tepung kacang merah untuk 

keperluan pengembangan selanjutnya akan dijelaskan pada bagian penutup. 


