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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki sumber bahan pangan yang beragam. 

Kebanyakan, sumber bahan pangan lokal berasal dari umbi-umbian dan kacang-

kacangan. Keanekaragaman bahan pangan lokal yang ada di Indonesia belum diikuti 

dengan pemanfaatan yang mencukupi. Masyarakat pada umumnya hanya mengolah 

umbi-umbian dan kacang-kacangan lokal dengan direbus atau digoreng dan hanya 

beberapa saja yang diolah menjadi tepung. Meskipun demikian, sumber pangan lokal 

seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan berpotensi untuk dikembangkan dan 

dikenalkan kepada masyarakat luas. Tepung yang diperoleh dari kacang-kacangan lokal 

dan umbi-umbian lokal dapat dicampurkan menjadi tepung komposit yang memiliki 

nilai gizi yang tinggi dan kaya akan protein nabati (Suyamto & Prahardini, 2016).  

 

Umbi-umbian di Indonesia cukup banyak ragamnya, salah satunya adalah singkong. 

Singkong merupakan salah satu bahan pangan lokal yang banyak dijumpai di Indonesia. 

Tepung mocaf merupakan hasil olahan singkong yang diolah dengan menggunakan 

proses fermentasi hingga menghasilkan sifat dan kualitas yang lebih baik dari tepung 

ubi kayu biasa (Yulfianti et al., 2012). Karbohidrat (pati) merupakan kandungan gizi 

yang paling dominan dalam tepung mocaf yaitu mencapai 87% namun kandungan gizi 

lainnya cukup rendah. Kandungan karbohidrat yang tinggi menjadikan tepung mocaf 

dapat menjadi sumber energi (Sunarsi et al., 2011). Produksi tepung mocaf di Indonesia 

sudah mulai digalakkan. Sebagai contoh, produksi tepung mocaf di pati, Jawa Tengah 

dapat mencapai 200 ton per bulan (Yulfianti et al., 2012). Penggunaan tepung mocaf 

juga mulai diaplikasikan dalam beragai macam produk seperti kue kering, mie, roti 

basah dan berbagai macam produk lainnya (Subagio, 2008). Namun, pada masyarakat 

luas kurang mengenal keberadaan tepung mocaf sehingga perlu dilakukan pengenalan 

dan peningkatan penggunaan tepung mocaf pada produk-produk yang beredar di 

masyarakat. 

 

Selain singkong, masih banyak tanaman lokal lainnya yang memiliki potensi yang 

cukup baik salah satunya adalah kecipir. Kecipir merupakan tanaman golongan kacang-
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kacangan yang mudah tumbuh di Indonesia. Meskipun dapat tumbuh dengan mudah di 

Indonesia, pemanfaatan biji kecipir masih belum maksimal. Kecipir pada umumnya 

hanya dijadikan tanaman pekarangan saja dan belum dibudidayakan. Masyarakat juga 

masih kurang mengenal akan kelebihan-kelebihan yang ada pada biji kecipir. 

Pemanfaatannya pun juga belum maksimal hanya sebatas konsumsi rumah tangga saja. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemanfaatan lebih lanjut tanaman kecipir ini agar lebih 

dikenal oleh masyarakat dan mampu dilirik oleh masyarakat sebagai bahan baku yang 

memiliki nilai ekonomis lebih baik (Handayani et al., 2015). Salah satu bagian dari 

tanaman kecipir yang dapat dimanfaatkan adalah biji masaknya. Kandungan gizi biji 

kecipir cukup baik. Kandungan protein dalam biji kecipir cukup tinggi yaitu berkisar 

antara 29,8 - 39% diikuti dengan karbohidrat (23,9 - 42%) dan lemak (15 - 20,4%) 

(Krisnawati, 2010). Karena kandungan gizi yang baik tersebut, aplikasi biji kecipir pada 

produk makanan diharapkan mampu meningkatkan kandungan gizi pada produk 

tersebut dan mampu memperluas penggunaan biji kecipir sehingga lebih dikenal 

masyarakat dan mulai dilirik oleh masyarakat luas. 

 

Masyarakat Indonesia cukup dekat dengan mie. Mie merupakan produk hasil olahan 

tepung terigu yang sudah tidak asing dengan lidah orang Asia termasuk Indonesia. 

Salah satu jenis mie yang cukup dikenal di Indonesia adalah mie kering. Menurut World 

Instant Noodle Association (WINA) (2019), pada tahun 2018 permintaan mie instan di 

Indonesia mencapai 12,54 miliar porsi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia cukup menggemari mie. Oleh karena itu, pemanfaatan tepung mocaf dan biji 

kecipir menjadi mie diharapkan mampu memperluas penggunaan , meningkatkan 

konsumsi dan pengenalan tepung mocaf dan tepung biji kecipir bagi masyarakat 

Indonesia. 

 

Pembuatan mie pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tepung terigu yang 

mengandung protein gluten. Protein gluten akan menyebabkan tekstur mie menjadi 

elastis dan liat apabila digigit (Baik, 2010). Tepung komposit tepung mocaf dan tepung 

biji kecipir yang diolah menjadi mie tidak memiliki kandungan gluten. Sehingga untuk 

membentuk tekstur mie yang elastis digunakan vital wheat gluten. Vital wheat gluten 
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memiliki kandungan protein gluten yaitu giliadin dan gluteinin yang menyebabkan 

tekstur mie semakin elastis (Day et al., 2006). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Mie Kering 

Mie merupakan salah satu bahan pangan berbasis tepung terigu yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan orang-orang asia. Mie dipercaya sudah ada sejak 5000 tahun 

sebelum masehi di China. Pada saat ini, sebanyak 40% dari tepung yang dikonsumsi di 

seluruh asia digunakan dalam proses pembuatan mie (He et al., 2010). Mie pada 

umumnya membutuhkan tepung dengan kandungan protein yang tinggi. Kandungan 

protein gluten dalam tepung menyebabkan karakteristik mie menjadi elastis dan 

semakin liat bila digigit (Baik, 2010). Salah satu jenis mie adalah mie kering. Mie 

merupakan produk berbasis tepung terigu dengan penambahan bahan pangan lain 

melalui berbagai macam proses sehingga berbentuk untaian khas mie yang digoreng 

atau dikeringkan (SNI, 2015). Proses pengeringan akan menghasilkan mie kering yang 

memiliki umur simpan yang lebih panjang. Mie kering dapat bertahan hingga 2 tahun 

apabila disimpan dalam kemasan yang tepat (Ling, 2010). Konsumsi mie di Indonesia 

cukup tinggi. Menurut World Instant Noodle Association (WINA) (2019), pada tahun 

2018 permintaan mie instan di Indonesia mencapai 12,54 miliar porsi. Mie yang beredar 

di Indonesia harus sesuai dengan standar mutu yang berlaku di Indonesia. Saat ini, 

standar mutu  mie kering yang berlaku di Indonesia adalah SNI 8271:2015 tentang mi 

kering yang dapat dilihat pada tabel 1. Selain SNI 8271:2015, parameter kesukaan mie 

di Indonesia pada umumnya juga memperhatikan beberapa karakteristik mie lainnya 

seperti nilai cooking loss atau Kehilangan Padatan Akibat Pemasakan (KPAP) yang 

rendah. Selain itu, mie juga memiliki karakteristik tidak mudah putus, tidak lengket 

serta memiliki warna kuning (Ekafitri, 2010). 
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Tabel 1. Standar Mutu Mie Kering 

Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Digoreng Dikeringkan 

Keadaan    

Bau - Normal Normal 

Rasa - Normal Normal 

Warna - Normal Normal 

Tekstur - Normal Normal 

Kadar air Fraksi massa, % Maks. 8 Maks. 13 

Kadar protein (N × 6,25) Fraksi massa, % Min. 8 Min. 10 

Kadar abu tidak larut asam Fraksi massa, % Maks. 0,1 Maks. 0,1 

Bilangan Asam Mg KOH/g minyak Maks. 2 - 

Cemaran logam    

Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 Maks. 0,2 

Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 Maks. 40 

Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,05 Maks. 0,05 

Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 Maks. 0,5 

Cemaran Mikroba    

Angka lempeng total Koloni/g Maks. 1 × 10
6
 Maks. 1 × 10

6
 

Escherichia coli APM/g Maks. 10 Maks. 10 

Sthapilococcus aureus Koloni/g Maks.1 × 10
3
 Maks.1 × 10

3
 

Bacillus cereus Koloni/g Maks. 1 × 10
3
 Maks. 1 × 10

3
 

Kapang Koloni/g Maks. 1 × 10
4 

Maks. 1 × 10
4 

Deoksinivalenol µg/kg Maks. 750 Maks. 750 

Sumber: SNI 8217:2015 

 

1.2.2. Tepung Komposit 

Menurut Noorfarahzilah et al. (2014), Tepung komposit didefinisikan sebagai tepung 

campuran yang berasal dari tepung serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan atau bahan 

pangan lainnya yang dapat digunakan dalam pembuatan produk. Penggunaan tepung 

komposit dapat menggunakan bahan pangan lokal yang tumbuh subur sehingga mampu 

meningkatkan konsumsi bahan pangan lokal. Serealia, kacang-kacangan dan umbi-

umbian lokal memiliki kandungan gizi yang baik sehingga dapat juga meningkatkan 

kandungan gizi dalam produk yang dihasilkan (Noorfarahzilah et al., 2014). 

 

1.2.3.  Tepung Mocaf 

Singkong merupakan salah satu bahan pangan lokal yang sering diolah menjadi tepung. 

Salah satu hasil olahan singkong adalah tepung mocaf. Proses pembuatan tepung mocaf 

melibatkan proses fermentasi singkong. Proses pembuatan tepung mocaf  dilakukan 
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dengan cara mencuci singkong yang kemudian dilakukan pemotongan diikuti dengan 

perendaman dan kemudian dilakuakn fermentasi selama 12 jam. Hasil fermentasi 

kemudian dikeringkan dan kemudian digiling lalu diayak (Yulfianti et al., 2012). Proses 

fermentasi akan menghasilkan warna, aroma tepung yang lebih netral dibandingkan 

tepung singkong sehingga pemanfaatannya lebih dapat diterima. Karbohidrat (pati) 

merupakan kandungan gizi yang paling dominan dalam tepung mocaf yaitu mencapai 

87% namun kandungan gizi lainnya cukup rendah. Kandungan karbohidrat yang tinggi 

menjadikan tepung mocaf dapat menjadi sumber energi (Sunarsi et al., 2011). 

Kandungan gizi tepung mocaf menurut Subagio (2008) dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Mocaf 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air 6,9 – 10,0 % 

Protein 1,0 – 1,2 % 

Lemak 0,4 – 0,8 % 

Karbohidrat 86,1 – 87,5 % 

Serat 1,9 – 3,4 % 

Abu 0,2 – 1,1 % 
(Subagio, 2008) 

 

1.2.4. Tepung Gluten (Wheat Gluten) 

Vital Wheat Gluten merupakan gluten hasil produk sampingan isolasi pati pada tepung 

terigu yang dikeringkan hingga berbentuk tepung. Vital Wheat Gluten mengandung 

sekitar 75% protein dan memiliki kadar air sekitar 8% (USDA, 2018). Kandungan 

protein pada Vital Wheat Gluten paling banyak adalah giliadin dan gluteinin yang 

berperan dalam membentuk tekstur yang elastis dan  kohesif pada produk  bakery, mie, 

pasta, cookies, cake, pastry dan produk-produk lainnya. Dalam proses pembuatan mie, 

penambahan tepung gluten dapat memperbaiki tekstur mie akibat kandungan protein 

dalam tepung terlalu rendah (Day et al., 2006). Kandungan gizi dalam vital wheat 

gluten menurut USDA (2018) tercantum dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Gizi Vital Wheat Gluten per 100g bahan 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air 8,20 g 

Energi 370 Kkal 

Protein 75,16 g 

Lemak 1,85 g 

Karbohidrat 13,79 g 

Serat 0,6 g 

Mineral 

Kalsium (Ca) 

Besi (Fe) 

Magnesium (Mg) 

Fosfor(P) 

Kalium (K) 

Natrium (Na) 

Zinc (Zn) 

 

142 mg  

5,20 mg 

25 mg 

260 mg 

100 mg 

29 mg 

0,85 mg 
(USDA, 2018) 

 

1.2.5. Kecipir 

Kecipir (Psopocarpus tetragonolobus) merupakan salah satu tanaman yang termasuk 

kedalam jenis kacang-kacangan yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman kecipir 

mampu tumbuh di iklim yang kering dan panas hingga daerah dingin dan lembab. 

Kecipir juga dapat tumbuh di berbagai jenis tanah baik tanah berpasir, berlempung atau 

tanah dengan material organik rendah sehingga banyak tumbuh di Indonesia yang 

beriklim tropis dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda (Krisnawati, 2010). 

Kecipir memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi utamanya protein. Kandungan gizi 

dalam biji kecipir menurut Krisnawati (2010) tercantum dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan Gizi Biji Kecipir 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air 8,7 – 24,60 % 

Energi 384,80 – 451,72 Kkal 

Protein 29,80 – 39,0 % 

Lemak 15,0 – 20,40 % 

Karbohidrat 23,90 – 42,0 % 

Serat 3,70 – 16,10 % 

Abu 3,30 – 4,90 % 
(Krisnawati, 2010) 
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Selain kandungan gizi yang baik, kecipir juga memiliki senyawa antinutrisi berupa 

HCN. Dosis mematikan HCN pada tubuh manusia adalah 0,5 – 3,5 mg/kg (ppm) berat 

badan (Muryati & Nelfiyanti, 2015). Kandungan HCN dalam biji kecipir adalah 45,48 

mg/kg yang dapat hilang dengan adanya perebusan dan perendaman (Aisjah & Abun, 

2012). Meskipun nilai gizi kecipir termasuk tinggi, pemanfaatan kecipir cenderung 

kurang optimal. Tanaman kecipir biasanya dimanfaatkan biji mudanya sebagai sayuran. 

Penepungan kacang-kacangan termasuk kecipir merupakan salah satu metode yang 

efektif untuk mengaplikasikan nilai gizi yang terkandung dalam produk pangan. Tepung 

kacang-kacangan dapat langsung diaplikasikan dalam proses produksi suatu produk 

pangan.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi tepung komposit 

tepung gluten (vital wheat gluten), tepung biji kecipir dan tepung mocaf yang paling 

tepat terhadap karakteristik fisikokimia dan sensoris mie kering. 


