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PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai: (1.1) Latar Belakang,                          

(1.2) Identifikasi masalah, (1.3) Maksud dan Tujuan Penelitian, (1.4) Manfaat 

Penelitian, (1.5) Kerangka Pemikiran, (1.6) Hipotesis Penelitian, dan (1.7) Tempat 

dan Waktu Peneltian. 

I.1 Latar Belakang  

 Kekurangan akan zat gizi mikro esensial secara luas menimpa lebih dari 

sepertiga penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang khususnya di 

Indonesia. Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu 

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), Anemia Gizi Besi (AGB) dan 

Kurang Vitamin A (KVA). Berkurangnya asupan asam folat dan vitamin B12 juga 

dapat mengganggu proses metabolisme keduanya dalam tubuh, menimbulkan 

berbagai kelainan saraf, berkurangnya memori, dan mempengaruhi perkembangan 

fetus pada wanita hamil. Vitamin B12 dan asam folat saling mempengaruhi dalam 

hal kebutuhannya. Bila salah satu vitamin ditambah, maka akan menyebabkan 

kebutuhan vitamin yang lainnya meningkat, sehingga menyebabkan defisiensi pada 

vitamin yang tidak ditambahkan tersebut (Sediaoetama, 2000). 

 Upaya pemerintah saat ini dalam memberikan solusi terhadap masalah 

defisiensi zat gizi mikro di Indonesia di antaranya dengan selalu meningkatkan 

sosialisasi, kunjungan langsung ke para penderita gizi buruk, pelatihan petugas 

lapangan, pengarahan mengenai pentingnya ASI eksklusif pada ibu yang memiliki 

bayi, serta koordinasi lintas sektor terkait pemenuhan pangan dan gizi. Namun dari 

upaya yang diberikan pemerintah tersebut masih terdapat kelemahan sehingga 
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belum bisa menangani masalah defisiensi zat gizi mikro ini. Kelemahannya yaitu, 

penanganan yang diberikan hanya mampu mengurangi sedikit kasus gizi buruk 

pada balita. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan program yang diberikan 

oleh pemerintah belum mampu menekan jumlah kasus gizi buruk yang ada   (Glen, 

2013). 

Upaya pemerintah yang belum optimal tersebut mendasari saya untuk 

ikut andil dalam memberikan solusi terhadap masalah defisiensi zat gizi mikro saat 

ini. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini yang tidak merata, 

pemilihan bahan baku lokal sangat tepat untuk dijadikan produk makanan yang 

menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Pemanfaatan buah sukun 

sebagai bahan pangan makin penting untuk menunjang diversifikasi pangan. 

Indonesia memiliki beberapa varietas sukun lokal dengan ciri fisik maupun cita rasa 

buah yang bervariasi. Buah sukun yang melimpah saat panen raya harus bisa 

diawetkan, seperti dibuat gaplek atau tepung. Bila sudah menjadi tepung, akan 

sangat mudah mengolahnya (Badan Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen 

Pertanian, 2009). 

 Salah satu langkah mengatasi masalah defisiensi zat gizi mikro adalah 

dengan melakukan fortifikasi pada produk mie kering berbahan baku lokal yaitu 

tepung sukun. Produk mie kering difortifikasi oleh asam folat dan iodium yang 

termasuk ke dalam zat gizi mikro. Mie banyak dikonsumsi oleh hampir seluruh 

masyarakat Indonesia baik dari kalangan anak - anak hingga orang tua. Hal ini 

dikarenakan mie mudah didapatkan dan mudah dalam penyajiannya dan didukung 

oleh berbagai keunggulan yang dimiliki mie terutama dalam hal rasa, yang 
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memiliki berbagai macam pilihan, tekstur dan kenampakan yang menarik, harga 

terjangkau, praktis dalam pengolahannya, serta memiliki kandungan gizi yang 

cukup baik. Menurut Astawan, mie adalah salah satu bentuk makanan pokok yang 

cukup diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai contoh mie kering dan mie 

instant yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 

khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan, yang mempunyai jadwal atau 

aktifitas yang padat. Mereka memilih mie kering dan mie instant karena dapat 

dijadikan makanan alternatif pengganti nasi (Astawan, 2008). 

 Fortifikasi pangan dengan zat gizi mikro adalah salah satu strategi utama 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan status mikronutrien pangan 

(Muchlassains, 2013). Fortifikasi adalah penambahan zat gizi spesifik ke dalam 

pangan dalam jumlah tertentu yang awalnya terdapat dalam jumlah sedikit dalam 

bahan (Marudut, 2016).  

 Kestabilan suatu zat merupakan faktor yang harus sangat diperhatikan 

dalam membuat suatu produk dalam bahan pangan. Hal ini sangat penting karena 

produk yang akan dikonsumsi biasanya diproduksi dalam jumlah yang besar dan 

disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Suatu produk yang disimpan dalam 

jangka waktu panjang dapat mengalami penguraian dan mengakibatkan hasil urai 

dari zat tersebut bersifat toksik. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kestabilan suatu zat sehingga dapat dipilih suatu kondisi 

dimana kestabilan produk optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar 

iodium antara lain, kelembaban relative (RH), pH, suhu, penambahan bahan kimia, 

proses pemasakan/pemanasan, cara penambahan garam iodium kedalam sediaan 



4 
 

 
 

makanan, proses iodisasi yang kurang sempurna, pembungkusan, kondisi dan 

waktu penyimpanan. Sedangkan asam folat memiliki stabilitas yang rendah 

terhadap keberadaan air dan vitamin lain yang sering diformulasikan bersama asam 

folat. Asam folat juga tidak stabil terhadap cahaya dan mudah teroksidasi, serta 

peka terhadap pengaruh pH (Green, 2002; Helena, dkk., 2002; Uken, dkk., 1985). 

Uji stabilitas menurut International Conference on Harmonisation (ICH), Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan World Health Organization (WHO) 

mencakup seluruh  aspek produksi dan pengendalian mutu. Tujuan uji stabilitas 

adalah membentuk bukti bagaimana kualitas produk dapat berubah seiring dengan 

waktu oleh pengaruh berbagai faktor lingkungan, seperti : temperatur, kelembaban, 

cahaya. Stabilitas suatu senyawa diketahui dari laju degradasinya yang ditentukan 

dari studi kinetika reaksi (Sinko, 2006). 

Paragraf di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya mengetahui pada 

keadaan yang bagaimana suatu produk aman dan dapat bertahan lama, sehingga 

produk tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa menurunkan 

manfaat dari kandungan produk tersebut. Maka berdasarkan masalah di atas 

dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan 

Terhadap Stabilitas Zat Gizi Mikro Mie Kering Substitusi Tepung Sukun. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka masalah 

yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh suhu penyimpanan terhadap kestabilan zat gizi mikro 

(asam folat dan iodium) dalam mie kering substitusi tepung sukun? 
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2. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap kestabilan zat gizi mikro 

(asam folat dan iodium) dalam mie kering substitusi tepung sukun? 

I.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui 

tingkat stabilitas zat gizi mikro yaitu asam folat dan iodium pada mie kering 

substitusi tepung sukun yang disimpan pada waktu tertentu dengan suhu yang 

berbeda-beda. 

I.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil pertanian lokal yang melimpah dapat dimanfaatkan, memperkenalkan 

kepada masyarakat mengenai bahan pangan lokal yang dikembangkan menjadi mie 

kering yang kaya akan zat gizi mikro dan masyarakat dapat mengetahui informasi 

mengenai waktu dan suhu penyimpanan terbaik pada mie kering substitusi tepung 

sukun sehingga diperoleh kandungan zat gizi asam folat dan iodium yang masih 

cukup baik untuk dikonsumsi tubuh. 

I.5  Kerangka Pemikiran 

Faktor yang dapat menurunkan stabilitas iodium dalam makanan yaitu, 

waktu penyimpanan, kondisi penyimpanan, jenis garamnya sedangkan bahan 

pembungkus tidak berpengaruh (Diosady, dkk., 2002;  Uken, dkk., 1985), kondisi 

pengolahan seperti penambahan asam dan pemanasan (Arhya, 1995). Penelitian 

Palupi (2003), bahan pengemas berpengaruh karena diperlukan kemasan yang 

kedap air atau tidak bocor, serta proses pengolahan makanan dengan cara fortifikasi 

akan berpengaruh pula. Perlakuan proses pengolahan pencucian dan pemasakan 

mengakibatkan penurunan kadar iodium mencapai kurang lebih 60% (Cahyadi, 
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2008). Penelitian lain menyebutkan bahwa kemasan yang cocok untuk makanan 

beriodium yaitu plastik jenis Polipropilen (PP) karena menurut Buckle, dkk., 

(1987), jika menggunakan Polyetilen (PE), plastik jenis ini mempunyai daya 

tembus uap air yang tinggi dan warna terang plastik dapat mempercepat oksidasi 

iodium lebih banyak. 

 Faktor yang dapat menurunkan stabilitas asam folat dalam makanan yaitu, 

pemanasan yang dapat merusak 50-90% folatnya (Helena, dkk., 2002), pH medium, 

agen pereduksi dan larutan buffer, derivat folat, tipe buffer dan jenis makanan 

(Green, 2002). Jenis makanan disini jika Menurut Marudut (2016), fortifikasi 

vitamin B yaitu asam folat akan stabil dalam bentuk kering dan dalam makanan 

kering. Dikutip dari FAO (2001), folat yang tersedia secara alami memiliki 

kestabilan yang rendah dibandingkan dengan asam folat sintetis atau asam folat 

yang tersedia hasil fortifikasi dilihat dari waktu penyimpanannya. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kestabilannya tersebut adalah kerusakan aktivitas biologisnya 

saat dipanen, disimpan, diolah dan dipersiapkan. Selain itu suhu merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap perubahan mutu makanan. Semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka laju reaksi berbagai senyawa kimia akan semakin cepat 

(Syarief, dkk., 1993), maka dari itu suhu termasuk ke dalam faktor yang 

mempengaruhi kestabilan iodium juga asam folat. 

Fortifikasi adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan 

mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi 

kesehatan masyarakat dengan resiko yang minimal untuk kesehatan (WHO, 2008). 
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Ada dua macam bentuk iodium yang sesuai dalam penggunaannya sebagai 

fortifikan, yaitu  iodat dan iodida. Bentuk iodium tersebut biasanya ditambahkan 

sebagai garam potassium. Namun, seringkali juga ditambahkan dalam bentuk 

garam kalsium atau sodium (Alley, dkk., 2006). Menurut Wijaya, dkk., (2012) 

fortifkasi iodium dilakukan dengan mikroenkapsulasi iodium. Mikroenkapsulasi 

iodium bertujuan untuk mendapatkan fortifikan iodium yang lebih stabil. Iodium 

yang digunakan bersumber dari KIO3 karena sifatnya yang lebih stabil dibanding 

bentuk senyawa iodium lain. Hasil yang diperoleh dari mikroenkapsulasi iodium 

adalah mikroenkapsulan yang berwarna putih dan tidak mudah dilarutkan dengan 

air. Kadar  total iodium yang diperoleh dengan menggunakan analisis 

spektrofotometer double steam dari berat sampel mikrokapsul 0,0681 g dari KIO3 

yang ditambahkan sebanyak 2,5 g dihasilkan kadar total iodium rata-rata sebesar 

31,2231 mg/g. 

Tepung sukun yang dimanfaatkan dalam pembuatan mie kering 

didasarkan pada karakteristik dari  tepung sukun itu sendiri. Menurut Sutardi, dkk., 

(1996), sifat tepung sukun mencerminkan perilaku tepung sukun dalam kaitannya 

dengan kesesuaiannya untuk diolah menjadi berbagai produk olahan makanan 

kecil. Beberapa sifat tepung sukun yang penting adalah kapasitas hidrasi tepung 

sukun sekitar 290%, lebih besar dibandingkan dengan kapasitas hidrasi tepung 

terigu, yaitu: 191,55%. Kapasitas hidrasi yang tinggi disebabkan karena adanya 

kandungan kadar pati, kadar amilosa dan amilopektin. Sifat demikian memberikan 

pengaruh yang besar terhadap sifat adonan yang terbentuk. 
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Proses pembuatan mie menurut penelitian Prahandoko (2013), 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh pada komposisi proksimat pada perlakuan 

yang berbeda dalam pembuatan mie basah yang disubtitusi tepung sukun. Nilai 

kadar air tertinggi pada penambahan 20% yaitu 67,02%, nilai kadar abu tertinggi 

pada penambahan 30% yaitu 1,06, nilai kadar abu tertinggi pada penambahan 30% 

yaitu 1,05%, nilai kadar lemak tertinggi pada penambahan 0% yaitu 6,61%, nilai 

kadar karbohidrat tertinggi pada penambahan 0% yaitu 33,31%. Substitusi tepung 

sukun juga berpengaruh terhadap elastisitas pada adonan mie basah. Sedangkan 

dalam proses pembuatan mie kering, menurut hasil penelitian Safriani, dkk., (2013) 

dengan memanfaatkan pasta sukun sebagai bahan pensubtitusi tepung terigu pada 

berbagai presentase dan kombinasi suhu dan lama pengeringan menunjukkan 

bahwa mie terbaik diperoleh pada perlakuan rasio tepung terigu dan pasta sukun 

70:30%, dengan kombinasi suhu dan lama pengeringan T: 70OC t: 60  menit. Mie 

kering tersebut mempunyai kandungan protein 11,90%, kadar abu 1,35% sesuai 

dengan (SNI 01-2794-1992) mutu II, kadar lemak 13,67%, kadar  karbohidrat 

65,22% dengan rendemen 70,65%. 

I.6 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan kerangka pemikiran diperoleh hipotesis, bahwa diduga suhu 

dan lama penyimpanan menyebabkan penurunan kandungan zat gizi mikro (asam 

folat dan iodium) dalam mie kering substitusi tepung sukun. 
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I.7  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2016 hingga selesai, bertempat di 

Laboratorium Penelitian Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, 

Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudhi No. 193.
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