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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Sagu adalah salah satu hasil bumi daerah Asia Tenggara yang banyak tumbuh di area 

rawa atau daerah dengan sumber air yang melimpah. Tanaman sagu di Indonesia 

banyak tumbuh di daerah dataran rendah dan banyak ditemukan di Maluku dan Papua 

(Limbongan, 2007). Masyarakat daerah tersebut serta daerah Sulawesi (Utara, Selatan, 

dan Tenggara), Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, dan Aceh sempat 

menggantungkan makanan pokok mereka pada sagu. Hal ini membuat Indonesia 

mengambil bagian 60% sebagai penyedia sagu dunia (Bantacut, 2011). Salah satu 

daerah penghasil sagu di Indonesia adalah Papua. Jenis sagu yang ada di Papua 

dikelompokkan menjadi sagu berduri (Metroxylon rumphii Mart.) dan sagu tidak 

berduri (Metroxylon sagu Rottb.) (Limbongan, 2007). 

 

Data statistik tahun 2015 menyatakan provinsi Papua memproduksi 28.298 ton tepung 

sagu. Tahun 2016 dan 2017 produksi tepung sagu di Papua sebesar 29.834 dan 34.790  

ton secara berurutan. Melalui data tersebut terlihat peningkatan jumlah produksi tepung 

sagu dari tahun 2015-2017. Papua menempati posisi kedua (setelah provinsi Riau) 

sebagai penyumbang produksi sagu terbesar dari Indonesia. Pada kurun waktu 2010 

sampai 2016 terjadi peningkatan volume ekspor sagu dari 4.195 ton menjadi 10.832 ton 

(Direktorat Jendral Perkebunan, 2016).  Produksi sagu yang tinggi diikuti dengan 

limbah hasil pengolahan sagu yang tinggi yaitu 1:6 untuk hasil tepung sagu 

dibandingkan ampas sagu. Setidaknya 14% dari total berat batang sagu merupakan 

ampas hasil ekstraksi pengolahan sagu (Haedar & Jasman, 2017).  

 

Menurut Boelaars (1986), sagu menjadi makanan pokok masyarakat suku Asmat di 

Papua. Variasi produk olahan sagu yang dikonsumsi masyarakat Papua tidak banyak, 

beberapa diantaranya adalah papeda basah, papeda kering, dan bentuk lempengan. Sagu 

mengandung karbohidrat yang tinggi namun kalori yang lebih rendah dari tepung beras 

namun lebih tinggi dibandingkan tepung ketela, uwi, dan gembili. Data tersebut 

menunjukkan bahwa sagu menjadi salah satu hasil bumi yang potensial untuk 
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menggantikan eksistensi beras yang saat ini masih mendominasi sebagai sumber 

karbohidrat utama di Indonesia (Tirta et al., 2013).  

 

Peningkatan jumlah produksi tepung sagu di Papua tidak diimbangi dengan kemampuan 

pengolahan dan pembudidayaan yang baik (Kanro et al., 2003). Secara umum, 

masyarakat Papua mengolah empulur sagu menjadi tepung sagu dengan mengekstrak 

pati didalamnya. Pati sagu biasa diolah menjadi papeda, sagu lempeng, papeda basah, 

papeda kering, dan ongol-ongol (Haryanto & Pangloli, 1992). Penelitian yang dilakukan 

oleh Rinto et al. (2017) tentang pengolahan tepung sagu yang difermentasi dan 

dicampurkan dengan putih telur menghasilkan mi. Selain itu bisa dibuat kerupuk, 

makanan ringan ekstrudat yang dibuat dengan campuran sagu, kedelai, dan jagung, serta 

biskuit (Tirta et al, 2013; Barlina et al., 2012).  

 

Selain sagu yang produksinya melimpah, diketahui bahwa pisang merupakan salah satu 

jenis tanaman yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Tahun 2016 jumlah produksi 

pisang sebanyak 7 juta ton buah pisang. Jumlah tersebut lebih rendah 4% dibandingkan 

dengan tahun 2015 namun masih menjadi produksi terbanyak secara nasional. 

Pertumbuhan luas panen pisang pada tahun 2011-2015 menunjukkan penurunan 1,43% 

setiap tahunnya. Permintaan pisang tahun 2016 sebesar 1,54 juta ton dan 1,51 juta ton 

diperkiran pada tahun 2020. Sedangkan konsumsi pisang tahun 2016-2020 diperkirakan 

mengalami penurunan 0,52% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2017; Bappenas, 2016).  

 

Data produksi pisang secara nasional yang tinggi tidak diimbangi dengan konsumsi 

masyarakat Indonesia yang tinggi. Salah satu cara meningkatkan konsumsi pisang dapat 

dilakukan dengan mengolah pisang menjadi bahan campuran makanan dalam bentuk 

tepung pisang. Pisang mentah (unripe banana) digunakan untuk membuat tepung 

pisang karena jumlah patinya ditemukan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan 

jumlah gula. Beberapa jenis pisang yang dapat diolah menjadi tepung pisang adalah 

pisang tanduk, pisang uli, dan pisang kepok  (Putri et al., 2015; Palupi, 2012).  

 

Tepung pisang dapat digunakan sebagai bahan substitusi tepung terigu untuk membuat 

cake, mi, biskuit, saus, dan produk lainnya. Tepung pisang tidak mengandung gluten 
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sehingga dapat dicampurkan dengan tepung terigu yang mengandung gluten agar 

menghasilkan produk makanan dengan tekstur yang baik dan mengembang. Produk lain 

yang bisa dibuat dari tepung pisang adalah pasta (makaroni dan spageti), sebagai 

campuran tepung biji-bijian, dan sebagai bahan dasar atau bahan campuran saus pisang. 

Aplikasi tepung pisang banyak digunakan karena tepung pisang mudah dicerna oleh 

pencernaan (Nurhayati & Andayani, 2014; Nuroso, 2012). 

 

Konsumsi pisang yang semakin menurun yang tidak seimbang dengan hasil produksi 

serta konsumsi tepung sagu yang belum maksimal dapat ditingkatkan dengan 

memanfaatkan kedua bahan untuk diolah menjadi makanan. Salah satu variasi produk 

yang dapat dikembangkan adalah mi kering. Mi merupakan salah satu jenis makanan 

khas Asia yang sudah banyak berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Data 

nasional tahun 2013 menunjukkan konsumsi mi instan sebanyak 75 

bungkus/kapita/tahun yang artinya 6 dari 10 orang Indonesia mengonsumsi mi instan 

sebanyak 1 kali sehari (Cindy et al., 2016).  

 

Tepung sagu memiliki kemampuan membentuk gel saat dipanaskan dalam bentuk 

suspensi (Winarno, 2004). Hal ini membuat tepung pisang dapat dikombinasikan 

dengan tepung sagu untuk memberikan sifat yang mirip dengan karakteristik tepung 

terigu. Kombinasi tepung sagu dan tepung pisang dapat digunakan untuk membuat 

produk mi (Yuliana & Novitasari, 2014). Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam 

dan peningkatan inovasi produk yang berguna bagi masyarakat daerah Papua dibuat mi 

kering dengan substitusi tepung komposit (tepung sagu dan tepung pisang kepok) yang 

diproses dengan udara panas sehingga mi menjadi kering. Tepung sagu yang digunakan 

diperoleh secara langsung dari Papua. Dilakukan analisis fisiko-kimiawi dan sensori 

pada produk untuk mengetahui karakteristik dari produk.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Tepung Sagu (Metroxylon rumphii Mart.) 

 

Produksi sagu di Indonesia masih didominasi dari tanah Papua dengan jumlah 186.000 

ton/tahun. Tahun 2013, konsumsi sagu di Indonesia sebesar 585.093 ton/tahun. Nilai 

tersebut hanya 2.14% dari total produksi tepung sagu yaitu 27.364.170 ton/tahun. Sagu 

papua saat ini masih mendominasi pasar dunia, beberapa data menyatakan bahwa Brazil 

mengembangkan perkebunan sagu di area Amazon untuk menjaga keamanan pangan 

dan pengembangan bioteknologi (Ahmad, 2013). Budidaya dan pengolahan sagu masih 

terbuka peluang untuk dikembangkan sehingga mengancam eksistensi sagu (Kanro et 

al., 2003). 

 

Sagu banyak diolah menjadi sagu mutiara yang pada umumnya dibuat menjadi bubur 

mutiara di Indonesia, selain itu juga ada papeda yang menjadi salah satu makanan 

populer di Papua. Sagu menjadi salah satu makanan pokok seperti nasi dengan  

kandungan karbohidrat berupa pati yang tinggi namun kandungan protein yang rendah 

sehingga sifat fisikokimia berbeda dengan tepung terigu. Tepung sagu mengandung pati 

dari proses ekstraksi empulur sagu (Kanro et al., 2003). Pati sagu mengandung 27% 

amilosa dan 73% amilopektin. Kandungan amilosa tinggi membuat pati tidak terlalu 

basah, tidak terlalu lengket, dan mudah menyerap air (Caesy et al., 2018; Ahmad, 

2013).  

 

Air dan pati sagu atau suspensi sagu yang dipanaskan akan membentuk gel pada suhu 

tertentu (suhu gelatinasi). Adanya proses pemanasan menyebabkan molekul air menjadi 

lebih kuat dibandingkan daya tarik molekul pati dalam granula. Hal ini membuat 

molekul air banyak masuk ke dalam granula pati sehingga granula membengkak dan 

pecah. Proses ini membuat pati tidak dapat kembali ke kondisi semula dan sifat ini 

disebut gelatinasi. Suhu gelatinasi dipengaruhi konsentrasi suspensi pati dimana 

semakin tinggi konsentrasi suspensi pati maka waktu yang dibutuhkan semakin lama 

(Winarno, 2004). 
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Tepung sagu dapat digunakan untuk membuat kerupuk, makanan ringan ekstrudat yang 

dibuat dengan campuran sagu, kedelai, dan jagung (Tirta et al, 2013). Selain itu juga 

tepung sagu bisa digunakan untuk membuat biskuit (Barlina et al., 2012). Penggunaan 

tepung sagu sebagai bahan baku mi sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rinto et al. (2017) tentang pengolahan tepung sagu yang difermentasi 

dan dicampurkan dengan putih telur menghasilkan mi yang sesuai dengan syarat mutu 

SNI 01-2974-1996 tentang mi kering dan bisa diterima oleh panelis. Tepung sagu 

diketahui dapat memberikan kekenyalan pada produk karena mengandung pati yang 

tinggi dan memberikan hasil gel tembus pandang yang menarik untuk dikonsumsi 

(Wattanachant et al., 2002). 

 

Tabel 1. Karakteristik Tepung Sagu 

 

Komponen Nilai (%) 

Kadar Air  14,00 

Kadar Protein  0,70 

Kadar Abu  0,40 

Kadar Lemak 0,20 

Kadar Kalori 97,26 

Kalori 343,00 

Sumber: Tirta et al., (2013); Bantacut, (2011) 

 

1.2.2. Tepung Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) 

  

Pada tahun 2016, Indonesia memproduksi 7.007.125 ton pisang (BPS, 2017). Jumlah 

tersebut tidak sebanding dengan konsumsi masyarakat Indonesia yang rendah sehingga 

banyak buah pisang terbuang. Pisang memiliki umur simpan yang pendek sehingga 

perlu diolah agar memiliki umur simpan yang lebih panjang, salah satunya dengan 

membuat tepung pisang (Putri et al., 2015). Terdapat 2 jenis hasil pengolahan pisang 

yaitu banana dan plantain. Jenis plantain mengandung pati lebih banyak dan gula 

rendah sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan pembuatan tepung pisang. Salah 

satu jenis plantain yang menghasilkan tepung dengan kualitas baik  adalah pisang kepok 

(Palupi, 2012). Pisang kepok merupakan salah satu jenis pisang yang paling banyak di 

Indonesia dan bisa dibuat menjadi tepung pisang. Pisang kepok merupakan salah satu 
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jenis pisang yang dapat dikonsumsi setelah matang atau melalui pengolahan terlebih 

dahulu (Putri et al., 2015).  

 

Pisang kepok kuning yang masih mentah atau green bananas (masih berwarna hijau) 

mengandung karbohidrat dan komponen bioaktif bernutrisi yang baik untuk kesehatan 

pencernaan. Pisang hijau memiliki kandungan pati sebesar 61,3-76,5 g/100 g dan 

kandungan serat 6,3-15,5 g/100 g. Kandungan pati yang tinggi dan kandungan gula 

rendah membuat pisang mentah cocok diolah menjadi tepung pisang (Palupi, 2012). 

Tepung pisang kepok memiliki kandungan bahan kering 20,50%, berwarna putih 

kekukingan yang pucat, dan kadar pati tidak larut alkohol sebesar 86,75%  (Hardiman, 

1982). Menurut Sarifudin et al. ( 2015), tepung pisang memiliki kandungan serat dan 

kalium yang tinggi. Kandungan total pati yang tinggi yaitu 17,5% dan kadar serat 

14,5%. Dinilai bahwa tepung pisang memiliki kandungan gizi yang baik sehingga cocok 

untuk digunakan menjadi sebuah produk makanan berbasis tepung pisang. Pengujian 

terhadap karakteristik tepung pisang kepok dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 2. Karakteristik Tepung Pisang Kepok 

 

Komponen Nilai (%) 

Kadar Air  13,84 

Kadar Protein  2,06 

Kadar Abu  2,69 

Kadar Lemak 0,52 

Serat Kasar  1,48 

Kadar Pati  59,62 

Rendemen  19,58 

Sumber: Palupi (2012) 

 

Penggunaan tepung pisang sebagai substitut tepung terigu banyak digunakan dan 

digunakan dalam berbagai konsentrasi. Tepung pisang bisa digunakan untuk membuat 

kue kering, velva fruit atau sorbet buah, dan mi dari tepung pisang (Sakawulan et al., 

2014; Silfia, 2012). Penelitian yang dilakukan Ritthiruangdej et al. (2014) 

menggunakan tepung pisang mentah (Musa paradisiaca L.) dari Thailand untuk 

membuat mi kering dengan konsentrasi tepung pisang 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. 

Tepung sagu sebagai bahan pembuat mi mengandalkan sifat gelatinisasi dan 



7 
 

retrogradasi. Proses retrogradasi adalah proses yang terjadi setelah proses gelatinisasi 

yang membuat gel lebih kuat sehingga menghasilkan produk mi yang lebih kuat dengan 

nilai cooking loss rendah sehingga lebih menyerupai mi pada umumnya (dengan tepung 

terigu) (Khouryieh et al., 2006). Penambahan tepung pisang membuat mi mengandung 

kadar protein, mineral, dan serat lebih tinggi (Palupi, 2012; Winarno, 2004). 

 

1.2.3. Tepung Terigu 

 

Tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi 

masyarakat di seluruh dunia. Pada tahun 2013 menurut Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), tepung terigu banyak diimpor oleh negara 

berkembang karena produksinya tidak memadai. Terdapat beberapa tipe tepung, 

disebutkan bahwa all-purpose flour merupakan tepung gandum yang dihasilkan dari 

penggilingan gandum keras dan gandum halus. Tepung ini memberi hasil terbaik untuk 

produk seperti cake, roti, kukis, pastri, dan mi. Tepung yang biasa disebut tepung terigu 

ini bisa diberi penambahan bahan lain dan memiliki kandungan protein 8-11%. Jenis 

lain yang bisa digunakan untuk membuat mi adalah tepung durum (dari gandum durum) 

yang dihaluskan sampai benar-benar halus dan diberi penambahan bahan lain. 

Kandungan protein yang dimiliki tepung durum cukup tinggi (Bhattacharya & Corke, 

1996). 

 

Terigu sangat dibutuhkan dalam industri bakeri, mi, dan pasta karena memiliki 

kandungan protein yang membentuk kohesivitas adonan. Protein gluten berperan dalam 

karakteristik yang dihasilkan dari pencampuran tepung terigu dan air dengan gerakan 

mekanis sehingga terbentuk jaringan viskoelastis yang sesuai dengan struktur pasta dan 

mi (Ferrari et al. , 2014). Beberapa produk olahan tepung terigu memiliki karakteristik 

yang berbeda yang dipengaruhi oleh jumlah kandungan protein didalamnya. Produk mi 

dan pasta membutuhkan protein 14%-18%. Jumlah penambahan air juga mempengaruhi 

kohesivitas adonan (Patel & Chakrabarti-Bell, 2013).  

 

Biji gandum mengandung 8%-15% protein yang didalamnya terdiri atas 10%-15% 

albumin/globulin dan 85%-90% tersusun atas gluten. Tepung terigu memiliki 
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kandungan protein gluten yang kompleks yang terdiri dari campuran beberapa protein. 

Penyusun utama gluten adalah protein polimer gliadin dan protein monomer glutenin 

(Zilic, 2013; Wieser, 2007). Gluten diartikan sebagai suatu massa yang membentuk sifat 

elastis (rubbery mass) yang ada didalam tepung gandum yang masih tetap ada ketika 

gandum dicuci atau dibersihkan. Sifat protein gluten ditentukan oleh ikatan disulfida 

yang terdapat dalam protein gluten (Wieser, 2007). Gluten akan menentukan kualitas 

roti dari gandum dengan membuat adonan menjadi elastis dan kental, serta memberi 

kohesivitas, viskositas, elastisitas, dan kapasitas penyerapan air. Sifat lain yang dimiliki 

gluten yaitu stabil terhadap panas dan memiliki kemampuan mengikat bahan sehingga 

sering digunakan untuk meningkatkan tekstur, flavor, dan retensi uap air (Biesiekierski, 

2017). 

 

Gliadin merupakan bentuk campuran polimorfik protein yang menempati 30-40% 

bagian dari total protein dalam tepung. Protein gliadin diperlukan untuk memberi sifat 

kental dan kemampuan atau daya tarik yang penting sebagai karakter reologis adonan. 

Peran lain gliadin yaitu mampu meningkatkan volume adonan roti. Gliadin memiliki 

elastisitas serta kohesivitas yang lebih kecil dibandingkan dengan gluten saat 

dicampurkan dengan air. (Zilic, 2013; Wieser, 2007). Hal ini didukung dengan 

pernyataan bahwa interaksi antara gliadin dengan glutenin akan lebih berperan pada 

viskositas atau daya rentang (tensile strength) dibandingkan elastisitas adonan (Shewry 

et al., 2001).  

 

Glutenin merupakan protein monomer yang berperan memberikan sifat retensi terhadap 

rentangan. Disebutkan bahwa keseluruhan fungsi protein gandum diperoleh dari 

glutenin dan gliadin bertindak sebagai pelarut. Glutenin akan memberi elastisitas yang 

baik dan memerangkap gelembung udara pada adonan roti yang diproduksi oleh ragi. 

Hal ini menunjukkan bahwa glutenin lebih berperan pada proses baking (Zilic, 2013; 

Wieser, 2007; Xu et al., 2007).  
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1.2.4. Pati 

 

Komponen pembentuk tekstur produk pada makanan semi solid atau yang memiliki 

karakter lunak disebut pati. Perbedaan jenis pati membuat produk pangan memiliki 

perbedaan karakteristik. Sifat pengental (thickening agent) dan pembentuk gel (gelling 

agent) adalah sifat utama yang perlu dimiliki pati. Pati tersusun atas amilosa dan 

amilopektin. Amilosa adalah bagian polimer berukuran kecil dengan ikatan α-(1,4) 

glukosa dengan struktur tidak bercabang (linier). Sedangkan amilopektin merupakan 

polimer α-(1,4) unit glukosa dengan rantai samping α-(1,6) unit glukosa berukuran 

besar dan bercabang. Amilopektin yang dipanaskan dalam air akan membentuk lapisan 

transparan dengan viskositas tinggi. Perbandingan jumlah amilosa dengan amilopektin 

berpengaruh terhadap gelatinisasi pati (Imanningsih, 2012). 

 

Gelatinisasi adalah proses pembengkakan pada granula pati yang didasarkan pada 

proses hidrasi pati dan adanya pemanasan. Air yang ditambahkan akan membuat 

suspensi pati membengkak karena energi kinetik air lebih kuat dibandingkan gaya tarik 

menarik molekul pati dalam granula. Adanya gugus hidroksil pati dalam jumlah besar 

menyebabkan air yang diserap semakin tinggi. Pemanasan suspensi pati pada suhu 50-

80oC akan membuat pembengkakan pada granula pati. Amilosa akan keluar dari granula 

dan membuat air masuk ke dalam granula sehingga air tidak dapat bergerak keluar. 

Granula akan membengkak dan volume meningkat karena air memenuhi granula. Hal 

ini membuat suspensi pati yang dipanaskan menjadi kental dan membentuk gel. Proses 

pendinginan akan menyebabkan gel yang tebentuk menjadi lebih kuat karena peran 

amilosa yang berada diluar granula pati yang bengkak, yang disebut retrogradasi 

(Winarno, 2004; Hermansson & Svegmark, 1996).  

 

Pembengkakan pati dipengaruhi oleh struktur amilopektin, komposisi pati, dan struktur 

granula. Pati dengan amilopektin lebih tinggi akan membengkak lebih besar. Tepung 

dengan granula pati yang lebih besar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk 

menyerap air karena luas permukaan yang lebih kecil dibanding granula pati yang lebih 

kecil (Yuliana & Novitasari, 2014). Amilosa memiliki sifat mudah larut yang meningkat 

seiring penambahan suhu pemanasan (Ben et al., 2007). Suhu yang tinggi meningkatkan 
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swelling power karena kandungan amilopektin menjadi meningkat. Hal ini dikarenakan 

amilopektin terletak pada daerah amorf (bagian yang mudah menyerap air) granula pati 

yang luas sehingga penyerapan air semakin baik (Haryanti et al., 2014; Jading, 2011). 

 

Pati dari bahan yang berbeda memiliki perbedaan karakteristik. Pati tepung sagu 

memiliki warna sedikit gelap, tinggi amilosa yang membuat pati tidak terlalu lengket, 

dan mudah menyerap air. Amilosa pati sagu berukuran besar dengan swelling power 

yang tinggi. Suhu 68-70oC adalah suhu optimal gelatinisasi pati sagu (Caesy et al., 

2018; Ahmad, 2013; Wattanachant et al., 2002). Pati tepung pisang yang dilarutkan 

dalam air dan dipanaskan tidak membentuk gel atau tidak tergeltinasi namun suspensi 

bersifat kental. Suhu gelatinisasi pati pisang lebih tinggi dibandingkan pati jagung dan 

mangga yaitu 76,3oC. Daya serap dan pengembangan pati tepung pisang kepok lebih 

tinggi dibandingkan jenis tepung pisang lain (Joshi & Sarangi, 2014; Musita, 2009; 

González-Soto et al., 2006; Haralampu, 2000).   

 

1.2.5. Mi Kering 

 

Mi merupakan salah satu jenis makanan orang Asia sebagai makanan pokok karena 

mudah dimasak dan memiliki rasa yang enak (Ahmed et al., 2015). Mi diolah dari 

tepung gandum halus atau kasar (Triticum aestivum) dengan penambahan air, garam, 

dan garam alkali (Kansui). Disebutkan bahwa mi yang sudah matang memiliki karakter 

lunak, tidak lengket, partikel padatan tidak larut dalam air, dan berwarna kuning cerah 

(Khouryieh et al., 2006). Mi dibuat dengan cara dipipihkan, digulung, dipotong, dan 

direbus dalam air. Sampai saat ini mi masih diminati dan mendapat perhatian di seluruh 

dunia karena perkembangannya. Dengan berkembangnya mi kering (dried noodles) 

yang memiliki umur simpan lebih panjang dan praktis membuat mi semakin diminati 

(Dewi, 2011).  

 

Mi kering (dried noodles) adalah mi mentah (raw noodles) yang dikeringkan dalam 

ruang pengering yang dikontrol suhu, kelembapan relatif, serta ventilasi. Proses 

pengeringan lain yaitu secara manual dengan sinar matahari. Mi kering memiliki 

kandungan air kurang dari 14%. Jika dibandingkan dengan jenis mi lainnya, mi kering 
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memiliki waktu yang lebih lama untuk dimasak. Kebanyakan mi kering merupakan 

jenis regular salted type atau mi yang ditambahkan garam 2-8% dari berat tepung. 

Proses pengeringan akan mengurangi ukuran sel udara pada mi sehingga penetrasi dan 

absorbsi air menjadi lebih lama. Mi kering juga memiliki karakteristik yang mudah 

patah sehingga  diperlukan penanganan khusus. Jenis mi kering ini sangat populer di 

China, Jepang, Korea, dan Taiwan (Fu, 2008; Hou & Kruk, 1998).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik mi kering yang dibuat dengan 

substitusi tepung komposit (tepung sagu dan tepung pisang kepok) dari segi fisik 

(hardness, tensile strength, dan warna) dan segi kimia (kadar air, abu, lemak, protein, 

karbohidrat, dan cooking loss) serta mengetahui tingkat kesukaan konsumen dengan 

metode sensori (warna, rasa, tekstur, dan overall). Selain itu juga untuk menentukan 

nilai kalori produk mi kering dengan substitusi tepung komposit dan memberikan 

alternatif produk olahan tepung sagu bagi masyarakat Papua. 

 

 


