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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Mi instan merupakan produk makanan yang sangat digemari di Indonesia. 

Banyaknya varian rasa, gencarnya iklan, mudah dan cepat untuk disajikan, 

terjangkau serta murah menjadi keunggulan mi instan (Nurcahyo, 2011). Namun 

dibalik keunggulannya, terdapat kelemahan mi instan yang dapat meningkatkan 

risiko sindrom metabolik (Scott & Heath, 2014) yang juga meningkat secara 

global. Sindrom metabolik merupakan pemicu penyakit kronis dengan angka 

kematian tinggi seperti diabetes melitus, jantung koroner, stroke dan penyakit tidak 

menular lainnya (Eun Lee et al., 2018; Saklayen, 2018). 

Data statistik dari Pusat Data dan Informasi Pertanian (2018), menunjukkan 

peningkatan rata-rata konsumsi mi instan per kapita/ tahun dari 1,242 porsi tahun 

2014 menjadi 4,576 porsi ditahun 2018. Pada tahun yang sama, Indonesia 

menempati peringkat kedua setelah Tiongkok dalam permintaan global pada 

produk mi instan sebesar 12.540 juta porsi (WINA, 2019). Menurut Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (2013) satu 

dari sepuluh Penduduk Indonesia mengonsumsi mi instan ≥ 1 kali per hari. Pada 

tingkat regional, Jawa Timur merupakan provinsi dengan proporsi penduduk usia 

≥ 10 tahun yang mengonsumsi mi instan lebih dari 1 kali per hari, masih dibawah 

rata-rata nasional yaitu 6,7%. Meskipun perilaku konsumsi mi instan di Jawa 
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Timur masih berada dibawah rata-rata nasional, frekuensi makan mi instan lebih 

dari 1 kali per hari merupakan perilaku yang sangat berisiko terkena sindrom 

metabolik (Shin et al., 2014).  

Konsumsi mi instan dapat menyebabkan asupan energi berlebih (Park et al., 

2011), dipicu oleh tingginya muatan glikemiks karbohidrat sederhana, lemak dan 

garam (Kim et al., 2000). Seseorang pada usia produktif yang memiliki frekuensi 

konsumsi mi instan ≥ 3 kali dalam seminggu lebih rentan terkena 

hipertrigliseridemia, obesitas abdominal, dan hiperglikemia masing-masing 

sebesar 2,6; 1,6 dan 1,3 kali (Huh et al., 2017). Kandungan energi yang berlebih 

dari mi dan frekuensi konsumsi yang sering (≥ 2 kali dalam seminggu) 

berkontribusi terhadap peningkatan risiko sindrom metabolik sebanyak 68% (Shin 

et al., 2014).  

Prevalensi sindrom metabolik di Indonesia mulai meningkat seiring dengan 

waktu. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki prevalensi sindrom 

metabolik melebihi angka nasional (21,66%) dengan angka 23,59% (Herningtyas 

& Ng, 2019). Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI 

(2018) memaparkan beberapa kondisi terkait sindrom metabolik, proporsi obesitas 

sentral pada dewasa ≥ 15 tahun meningkat menjadi 30,38% dengan angka 

sebelumnya 24,3% (Riskesdas, 2013), prevalensi diabetes melitus meningkat 

menjadi 2,6 dari 2,1. Secara ekonomi sindrom metabolik juga memiliki dampak 

yang negatif seperti, meningkatkan kunjungan fasilitas kesehatan, kesakitan jangka 

pendek dan konsumsi obat-obatan menimbulkan penurunan presensi bekerja 

sehingga terjadi penurunan produktivitas dan peningkatan biaya kesehatan 
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(Schultz & Edington, 2009). Angka mortalitas kondisi kesehatan terkait sindrom 

metabolik menjadi penyebab utama dari penyakit tidak menular lainnya (World 

Health Organization, 2018). Dengan dampak yang besar, prevalensi penyakit terus 

meningkat dan didukung oleh perilaku yang berisiko (konsumsi mi yang tinggi), 

maka diperlukan penelitian dengan tujuan meningkatkan kualitas nutrisi atau 

membuat mi instan yang lebih sehat.   

Penelitian mi yang mengarah pada peningkatan nutrisi berbasis tepung 

dengan meningkatan karbohidrat yang kompleks telah dilakukan (Noda et al., 

2006; Sirichokworrakit et al., 2015; Pato et al., 2016; Arora et al., 2017; 

Olorunsogo et al., 2019) untuk menciptakan mi dengan kandungan kalori dan 

indeks glikemik yang lebih rendah dengan tujuan menghindari sindrom metabolik. 

Pati resisten merupakan salah satu golongan karbohidrat kompleks yang mampu 

mencegah beberapa risiko sindrom metabolik (Aller et al., 2011). Pati resisten 

mampu mencegah penyakit terkait sindrom metabolisme seperti diabetes dengan 

efek fisiologisnya dalam mengontrol respon insulin dan glikemik, kardiovaskuler 

dan metabolisme lemak dengan efek fisiologis meningkatkan profil lemak darah, 

serta obesitas dengan efek fisiologisnya dalam meningkatkan kekenyangan dan 

menurunkan pemasukan energi (Grabitske & Slavin, 2009; Nugent, 2005; Sharma 

& Yadav, 2008). 

Tepung batang nanas merupakan bahan potensial pembentuk pati resisten. 

Batang nanas selama ini belum pernah dimanfaatkan dan hanya menjadi limbah 

untuk dibakar ketika musim tanam nanas tiba. Salah satu pembentuk komposisi 

pati batang nanas adalah amilosa dengan kadar sebesar 35 % (Nakthong et al., 
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2017). Semakin tinggi kadar amilosa maka semakin banyak pati resisten yang 

dapat dihasilkan (Dupuis et al., 2014). Selain menggunakan tepung batang nanas, 

untuk menambah nilai dan kualitas kandungan gizi pada mi instan maka 

dikombinasikan dengan red kidney bean. Red kidney bean memiliki 9-11% pati 

resisten (Du et al., 2014; Sasanam et al., 2011). Kandungan protein pada red kidney 

bean mencapai 20-24% (Huma et al., 2008; Olanipekun et al., 2015) yang sangat 

baik untuk meningkatkan kandungan protein dalam mi instan. Protein juga 

memiliki efek mempertahankan tingkat kekenyangan yang lebih lama (Paddon-

jones et al., 2008). Kandungan indeks glikemik serta kalori yang rendah pada red 

kidney bean (Foster-Powell & Miller, 1995) juga membantu pencegahan terjadinya 

diabetes mellitus dan obesitas. 

Berdasarkan potensi kandungan pati resisten serta protein yang terdapat pada 

tepung batang nanas dan red kidney bean, maka kedua bahan tersebut berpotensi 

sebagai bahan pembuatan mi instan yang dapat digunakan sebagai produk mi yang 

lebih sehat.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Jawa Timur merupakan provinsi dengan proporsi penduduk usia ≥ 10 tahun 

yang mengonsumsi mi instan lebih dari 1 kali per hari, masih dibawah rata-rata 

nasional yaitu 6,7%. Meskipun perilaku konsumsi mi instan di Jawa Timur masih 

berada dibawah rata-rata nasional, frekuensi makan mi instan lebih dari 1 kali per 

hari serta kandungan energi yang berlebih pada mi instan merupakan faktor risiko 

terjadinya sindrom metabolik.  
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Kota surabaya memiliki gambaran masalah kesehatan terkait sindrom 

metabolik yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Data Riskesdas 

Tahun 2018, proporsi obesitas sentral mencapai ± 40% dibandingkan dengan Jawa 

Timur sebesar 30,38%; dan diabetes mencapai ± 4,5 dibandingkan dengan angka 

provinsi sebesar 2,6. Adanya hubungan antara konsumsi mi instan terhadap 

sindrom metabolik menjadi salah satu faktor resiko yang harus dicegah. Salah satu 

upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah membuat mi instan dengan tepung 

batang nanas dan red kidney bean yang mengandung pati resisten untuk mencegah  

sindrom metabolik. 

Terdapat kelompok usia dan sosial tertentu yang memiliki tingkat konsumsi 

mi instan yang lebih tinggi. Kelompok umur 20-49 tahun dengan pendidikan yang 

lebih tinggi dari sekolah menengah atas memiliki tingkat konsumsi mi instan 

terbanyak (Park, et al., 2011). Kelompok masyarakat yang berusia lebih muda 

dengan pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memilih mi instan 

dalam pola makan hariannya (Lee et al., 2011). Sebuah penelitian menyatakan 

bahwa mahasiswa lebih sering mengkonsumsi mi instan daripada orang dewasa 

pada kelompok umur lainnya karena kepraktisannya dalam penyajian disela 

kesibukan perkuliahan (Nelson et al., 2009).    

Komplikasi dari sindrom metabolik mulai tampak pada usia produktif akhir, 

dampaknya dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas serta penurunan angka 

produktivitas. Maka sangat penting untuk dapat mengontrol faktor risiko sindrom 

metabolik yaitu produk mi instan pada konsumen usia yang lebih muda.  
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Tingginya potensi nutrisi tepung batang nanas dengan red kidney bean 

sebagai bahan kombinasi pembuatan mi instan untuk mencegah terjadinya 

metabolik sindrom menjadi dasar penulis mengidentifikasi lebih lanjut mengenai 

penerimaan rasa, tekstur, aroma produk tersebut kepada mahasiswa. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut, 

“Bagaimana pengaruh substitusi tepung batang nanas dan red kidney bean terhadap 

daya terima, cooking time, nilai ekonomi, kadar pati resisten, serta protein pada 

formulasi mi instan”  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh substitusi tepung 

batang nanas dan red kidney bean terhadap daya terima, cooking time, nilai 

ekonomi, kadar pati resisten, serta protein pada formulasi mi instan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui daya terima dengan uji mutu hedonik (warna, aroma, rasa dan 

tekstur) pada formulasi mi instan dengan tepung batang nanas dan red kidney 

bean.  

2. Menganalisis kadar pati resisten dan protein pada formulasi mi instan dengan 

tepung batang nanas dan red kidney bean.   
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3. Menghitung nilai ekonomi dari mi instan substitusi tepung batang nanas dan red 

kidney bean.  

4. Mengidentifikasi lama waktu pemasakan/ cooking time dari mi instan substitusi 

tepung batang nanas dan red kidney bean. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Peneliti 

Mampu mempelajari serta menerapkan ilmu teknologi pangan dalam 

pengembangan formulasi pangan dengan memodifikasi sumber bahan pangan 

untuk meningkatkan nilai gizi. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan alternatif pilihan mi instan yang lebih sehat 

b. Meningkatkan daya guna serta nilai ekonomi batang nanas yang sebelumnya 

hanya menjadi limbah pasca panen atau sekedar diolah menjadi pakan ternak 

diubah menjadi bahan makanan yang memiliki dampak positif bagi tubuh.  

c. Meningkatkan potensi gizi tepung batang nanas dan red kidney bean 

khususnya pada pati resisten dan protein. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan tambahan pengetahuan terkait kandungan kadar pati resisten dan 

protein dalam tepung batang nanas dan red kidney bean yang diolah menjadi mi 

instan sebagai upaya pencegahan sindrom metabolik.  
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4. Peneliti Lain 

a. Menjadi referensi untuk penelitian salah satu bentuk pangan (mi instan) 

sumber olahan tepung batang nanas yang mengoptimalkan potensi pati 

resisten.  

b. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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