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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang terletak pada garis 

khatulistiwa sehingga mengakibatkan Indonesia kaya akan hasil panen mulai dari 

buah hingga bahan baku pakan (Ika dan Amir, 2013:3). Namun meski banyak hasil 

panen di Indonesia masih juga Indonesia mengimpor bahan baku pangan dari luar 

negeri seperti biji gandum yang diolah menjadi tepung terigu yang kemudian 

digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan berbagai makanan seperti 

mi, kue, aneka gorengan, dan roti. 

Tepung terigu terbuat dari biji gandum yang dihaluskan hingga menjadi 

bubuk halus. Biji gandum merupakan tanaman subtropis yang tidak dapat ditanam 

di daerah tropis seperti Indonesia dan tanaman ini memiliki gluten. Tepung terigu 

dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan jenisnya, pertama yaitu tepung terigu 

berprotein tinggi (bread flour) mengandung 11% hingga 13% protein dan 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mie, donat, roti dan pasta. Kedua, tepung 

terigu berprotein sedang atau serbaguna (all purpose flour) mengandung 8% hingga 

10% protein dan digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan kue cake. Dan 

terakhir, tepung terigu berprotein rendah (pastry flour) yang mengandung 6% 

hingga 8% protein dan digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan biskuit, 

roti goreng, dan kulit gorengan (Yanuarti dan Afsari,  2016:4). 
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Berdasarkan data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia atau 

disingkat dengan APTINDO, konsumsi tepung terigu di Indonesia selalu 

mengalami peningkatan tiap tahunnya dibandingkan dengan konsumsi beras maka 

dari itu Indonesia mengalami peningkatan rasio impor terutama pada gandum. 

Rasio impor gandum terhadap total produksi global pada rata-rata periode 1980-

2011 sebesar 19,52%. 

Gambar 1.1  Rasio Impor Terhadap Total Produksi  

Sumber: Situs Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2016) 

 

Salah satu contoh makanan yang paling banyak diminati dan berbahan dasar 

utama tepung terigu adalah mi. Ini makanan yang paling diminati oleh masyarakat 

Indonesia adalah mi basah yang dikenal dengan sebutan mi bakso atau mi kuning. 

Menurut Oktiarni dkk (2012:819), mi basah adalah jenis mi yang mengalami proses 

perebusan dengan kadar air mi basah matang mencapai 52%. Sehingga daya 

tahannya cukup singkat.  

Gaplek merupakan makanan tradisional yang masih dikonsumsi oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang berada di daerah 

seperti Wonosobo, Wonogiri, Gunungkidul, dan Pacitan. Bahan pangan ini berasal 
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dari umbi berupa singkong atau ubi kayu yang dikeringkan dengan menggunakan 

sinar matahari. Pengeringan itu dilakukan karena ubi kayu merupakan bahan 

pangan yang bila pasca panen harus segera diolah apabila tidak maka akan cepat 

rusak dengan mengeluarkan bercak hitam atau kecoklatan disebabkan ubi kayu 

memiliki kadar air yang tinggi sekitar 65% (Arief, dkk, 2012:82). Thiwul dan gatot 

merupakan contoh produk yang diolahan dari gaplek (ubi kayu yang dikeringkan) 

yang telah menjadi makanan alternatif pengganti nasi di beberapa daerah di 

Indonesia karena tingginya kadar karbohidrat yang dimiliki sebesar 81,3 gram per 

seratus gram gaplek. Namun, meski memiliki fungsi sebagai bahan alternatif masih 

banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui gaplek. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu pada pembuatan 

mi basah. Yang nantinya diharapkan dapat menjadikan tepung gaplek sebagai 

bahan alternatif penggunaan tepung terigu dan dapat dijadikan bahan utama dalam 

pembuatan makanan lain. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4 

1. Judul Formulasi 

Kombinasi 

Tepung Sagu 
dan Jagung 

pada 

Pembuatan 

Mi. 

Pemanfaatan 

Tepung 

Umbi 
Gadung 

(Dioscorea 

hispida 

Dennst) dan 
Tepung 

MOCAF 

(Modified 
Cassava 

Flour) 

sebagai 

Bahan 
Substitusi 

dalam 

Pembuatan 
Mie Basah, 

Mie Kering, 

dan Mie 
Instan. 

Pengembangan 
Pemanfaatan 

Ubikayu Di 

Provinsi 

Lampung 

Melalui 

Pengolahan 

Tepung 

Ubikayu dan 

Tepung 

Ubikayu 

Modifikasi. 

Pemanfaatan 

Tepung 

Gaplek 
Sebagai 

Substitusi 

Tepung Terigu 

Pada Mi 
Basah. 

2. Penulis Auliah, Army. Rosmeri, 

Vinsensia 

Iva dan 
Monica, 

Bella Nina. 

Arief, R.W. 

Asnawi, R. 

Utomo, J.S. 

Puspitasari, 

Desi Ananda. 

3. Tahun 2012. 2013. 2012. 2019. 

4. Jenis 

Penelitian 

Uji 

Organoleptik 

dan 

eksperimen. 

Kualitatif 

dan 

eksperimen. 

Uji 

Organoleptik 

dan 

eksperimen. 

Uji 

Organoleptik 

dan 

eksperimen. 

5. Persamaan Pembahasan 
mengenai 

pengurangan 

ketergantungan 

terigu yang 

akhirnya akan 

mengurangi 

harga jual 

produk. 

 

 

Pembahasan 
mengenai 

bahan 

alternatif yang 

cocok sebagai 

pengganti 

bahan utama 

mi yaitu 

tepung terigu 

dengan 

tepung 

gadung dan 

tepung 

MOCAF. 

Pembahasan 
mengenai 

pemanfaatan 

ubikayu menjadi 

tepung 

modifikasi dan 

menjadi tepung 

ubikayu tanpa 

modifikasi. 

Pembahasan 
mengenai 

pemanfaatan 

ubikayu sebagai 

pengganti 

tepung terigu. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4 

6. Perbedaan Peneliti 

menggunakan 

bahan 
penelitian 

tepung jagung 

dan tepung 

sagu sebagai 
pengganti 

tepung terigu. 

Peneliti 
menggunakan 

bahan 

penelitian 

tepung gadung 

dan tepung 

MOCAF 

sebagai 

pengganti 

tepung terigu. 

Dalam uji 

organoleptik, 

peneliti 
menggunakan 

berbagai 

macam 

makanan 
tradisional 

yang berbahan 

dasar tepung 
terigu 

Peneliti 

menggunakan 

bahan 
penelitian 

tepung gaplek 

sebagai 

pengganti 
tepung terigu. 

7. Hasil Mi. Mi Basah, 

Mi Kering 

dan Mi 
Instan. 

Tepung 

ubikayu dan 

tepung 
ubikayu 

modifikasi. 

Mi Basah. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung gaplek? 

2. Bagaimana proses pembuatan mi tepung gaplek sebagai substitusi 

terhadap tepung terigu? 

3. Bagaimana pengaruh substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu 

dalam pembuatan mi basah terhadap kesukaan aroma, warna, tekstur 

dan rasa? 

4. Bagaimana kandungan gizi yang ada pada produk mi substitusi tepung 

gaplek terhadap tepung terigu? 
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5. Bagaimana kelayakan produk mi substitusi tepung gaplek terhadap 

tepung terigu menurut konsumen? 

6. Bagaimana cara melakukan penjualan mi substitusi tepung gaplek 

terhadap tepung terigu serta dilihat pada aspek bisnis? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara membuat tepung gaplek. 

2. Untuk mengetahui cara membuat produk mi substitusi tepung gaplek 

terhadap tepung terigu. 

3. Untuk melihat pengaruh substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu 

dalam pembuatan mi terhadap aroma, warna, tekstur, dan rasa terhadap 

minat panelis. 

4. Untuk mengetahui kandungan protein yang ada pada produk mi substitusi 

tepung gaplek terhadap tepung terigu. 

5. Untuk mengetahui minat dari konsumen terhadap kelayakan produk mi 

substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu.  

6. Untuk mengetahui cara menjual mi dengan melihat secara aspek bisnis 

substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu.  
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Spesifikasi dari kreasi produk mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung 

terigu yang diharapkan dalam penelitian dan pengembangan kreasi produk ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Aroma 

Mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu diharapkan tidak 

memiliki aroma apek dari gaplek yang nyata. 

2.  Warna 

Mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu diharapkan tidak 

memiliki warna keruh atau mempengaruhi warna mi yang biasa terdapat 

pada mi dengan bahan dasar tepung terigu tanpa tersubstitusi. 

3.  Tekstur 

Mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu diharapkan memiliki 

tekstur yang kenyal. 

4. Rasa 

Mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu diharapkan tidak 

memiliki rasa apek dari gaplek saat dimakan dan dikunyah. 

5. Kandungan Gizi 

Mi substitusi tepung gaplek terhadap tepung terigu diharapkan memiliki 

kadar protein yang tinggi.   
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya penelitian kreasi produk dan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan umbi singkong dalam bentuk gaplek dalam pembuatan 

makanan berat yang kurang diketahui sebagian masyarakat dan belum 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2.   Tingginya kandungan gizi kadar karbohidrat membuat tepung gaplek dapat 

digunakan sebagai substitusi penambahan kandungan gizi karbohidrat dari 

bahan tepung terigu. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk ini, mi substitusi tepung gaplek terhadap 

tepung terigu dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu 

1. Substitusi tepung gaplek yang terbuat dari singkong memiliki potensi 

sebagai substitusi bahan terhadap tepung terigu dalam pembuatan mi. 

 Dalam penelitian kreasi produk dan pengembangan mi substitusi tepung 

gaplek terhadap tepung terigu ini terdapat keterbatasan, antara lain: 

1. Tekstur yang dihasilkan dari pembuatan mi substitusi tepung gaplek 

terhadap tepung terigu ini tidak sebaik dari tekstur mi berbahan dasar 100% 

tepung terigu. 

2. Proses dalam pengeringan singkong untuk menjadi gaplek kemudian 

menjadi tepung gaplek harus dilakukan dengan cepat dan tepat diolah jika 

tidak maka tepung gaplek akan mengeluarkan bau apek. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan hasil olahan dari biji gandum bagian terbesar dari 

gandum yaitu endosperm yang memiliki berat 80-85% berat total biji. 

Bagian inilah yang akan diubah menjadi tepung melalui proses penggilingan 

(Ikhsanudin, 2010:16). 

2.  Tepung Gaplek 

Tepung gaplek merupakan hasil olahan dari singkong yang dikeringkan 

dengan sinar matahari kemudian dihaluskan. 

3.  Substitusi 

Substitusi adalah penggantian sebagian dari bahan utama yaitu tepung terigu 

dengan lain dalam hal ini peneliti menggunakan tepung gaplek (Hanani, 

2015:7). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan keseluruhan penelitian kreasi produk berisi tentang 

hal-hal yang akan dibahas di dalam penelitian kreasi produk ini, sehingga 

diharapkan dapat mempermudah dan memberikan gambaran secara umum kepada 

pembacanya. Sistematika penulisian penelitian kreasi produk ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Sistematika penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.  Bagian Isi 

a. Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

pengembangan, serta definisi istilah. 

b. Tinjauan pustaka yang memuat tinjauan bahan, manfaat, dan 

kandungan bahan yang digunakan dalam pengembangan produk 

serta tinjauan mi secara umum, jenis-jenis mi, kandungan mi, dan 

proses pembuatan pengembangan produk yang diharapkan. 

c. Metode pengembangan yang memuat model pengembangan, 

prosedur pengembangan, dan uji coba produk. 

d. Hasil pengembangan ini membahas mengenai data hasil uji produk 

memuat penyajian data uji coba, analisis data hasil uji laboratorium, 

analisis data hasil uji organoleptik, analisis biaya yang dihasilkan, 

kemasan produk, penerimaan pasar, dan strategi pemasaran. 

2.  Bagian Akhir  

 Bagian akhir adalah penelitian yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

 

 


