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ABSTRAK
Rebung adalah jenis sayuran yang sering dibeli oleh masyarakat dari
berbagai kalangan, karena rebung sering digunakan untuk keperluan
memasak. Sebagian besar masyarakat hanya mengonsumsi rebung untuk
dibuat sayur. Banyak masyarakat yang tidak tau pemanfaatan rebung lain,
salah satunya sebagai mie.
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kandungan
kandungan yang terdapat pada rebung dan mengetahui bagaimana cara
pembuatan mie dari rebung. Analisis hasil pada penelitian didapat dengan
menggunakan uji organoleptik dan diujikan kepada 10 orang responden.
Dari penelitian didapatkan pendapat pendapat tentang rasa, tekstur, aroma,
bentuk yang berbeda-beda dari tiap responden.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan uji organoleptik
diketahui bahwa mie ini memiliki rasa, bentuk, tekstur, dan aroma yang
menyerupai dengan mie pada umumnya. Dengan demikian rebung dapat
dijadikan bahan campuran sebagai pembuatan mie.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya
alam yang melimpah. Salah satu bentuk dari sumber daya tersebuat
adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai makanan,
obat – obatan, dan juga tanaman hias. Salah satu dari banyaknya
tanaman di Indonesia yang dapat dijadikan makan adalah rebung.
Rebung merupakan nama sebutan dari bambu muda di
Indonesia. Rebung telah menjadi salah satu bahan yang sangat
banyak dijumpai di Indonesia. Rebung banyak digemari hampir
diseluruh masyarakat Indonesia, mulai dari prkotaan hingga
pedesaan. Rebung biasa di masak oleh masyarakat Indonesia
dengan cara dibuang kelopaknya, diiris – iris, kemudian dikukus atau
di rebus. Rebung masuk kedalam jenis sayur – sayuran, tapi untuk
menambah nilai jualnya dapat dijadikan sebagai mie.
Rebung merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat
kita manfaatkan. Maka saya mencoba mengolah rebung menjadi mie
yang bernilai gizi tinggi dan ekonomis, karena saya melihat untuk mie
zaman sekarang banyak sekali mengandung bahan kimia yang
dapat membahayakan bagi tubuh.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan

latar

belakang

tersebut

penulis

merumuskan

permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana mengolah rebung menjadi mie ?
2. Apakah masyarakat dapat menyukai mie dari rebung ?
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C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian
penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat mie dari rebung
2. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan masyarakat
terhadap mie dari rebung

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian penulis adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti : untuk mencari inovasi untuk mendapatkan zat yang
berguna untuk tubuh dari makanan mie
2. Bagi masyarakat : agar dapat mengetahui cara mengolah rebung
menjadi mie
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Rebung (Dendrocalamus Asper)
Rebung adalah tunas muda yang tumbuh dari akar bambu. Rebung
sangat muda ditemukan di semua daerah di Indonesia. Hampir samua suku
di Indonesia mengenal rebung sebagai makanan. Kecuali suku-suku di
pedalaman Irian Jaya.
Rebung memiliki kandungan karbohidrat protein, dan 12 asam amino
penting yang sangat diperlukan oleh tubuh. Konsumsi rebung secara teratur
diyakini merupakan salah satu tindakan preventif untuk menghambat
berbagai jenis penyakit, termasuk kanker.
Rebung merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer di
masyarakat. Rebung biasanya dibuang kelopaknya, diiris-iris, kemudian
diolah dengan cara dikukus atau direbus.
Rebung enak dimakan sehingga digolongkan ke dalam sayuran. Dalam

bahasa Inggris rebung dikenal dengan sebutan bamboo shoot. Rebung
tumbuh dibagian pangkal rumpun bambu dan biasanya dipenuhi oleh
gluguk (rambut bambu) yang gatal. Morfologi rebung berbentuk kerucut,
setiap ujung glugut memiliki bagian seperti ujung daun bambu tetapi
warnanya coklat.
Menurut klasifikasi botani, tanaman bambu termasuk kelas monocotyle
doneae, ordo grami nales, subfamili dendrocolamae, genus
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dendrocalamus, spesies dendrocolamus asper. Penemuan rebung
dapat dilakukan sepanjang tahun. Panen raya rebung terjadi pada musim
hujan.
Yaitu antara bulan desember – februari. Biasanya rebung dipanen saat
tingginya telah mencapai 20cm dari permukaan tanah, dengan diameter
batan sekitar 7 cm.
Apabila terlambat dipanen, dalam 2-4 bulan saja rebung sudah menjadi
tanaman bambu lengkap. Biasanya rebung yang diambil adalah rebung
yang tidak bisa tumbuh dewasa. Tidak semua rebung yang tumbuh dapat
hidup menjadi bambu dewasa. Ada kalanya rebung yang telah berumur
beberapa minggu, berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Masyarakat
pedesaan sudah paham jenis rebung yang tidak bisa tumbuh dewasa,
sehingga harus dipanen ketika muda. Namun, bila tidak ada, rebung yang

manapun bisa diambil sayuran.
Untuk mengambil rebung dari rimpun bamboo tidaklah sulit dengan
menggunakan pisau besar, sabit atau alat lain, rebung dapat dipotong pada
bagian pangkalnya. Setelah itu, rebung dikupas untuk dibuang glugutnya.
Setelah bersih, rebung kemudian dipotong-potong kecil sesuai selera.
Dipasaran, rebung dijual dalam dua bentuk, yaitu bentuk utuh dan bentuk
irisan-irisan tipis.

1.1 Jenis bambu
Bambu banyak ditanam di daerah tropis Asia. Tanaman ini dapat
tumbuh di dataran rendah sampai di tempat dengan ketinggian 2.000 meter
di atas permukaan laut. Tidak semua jenis bambu memiliki rebung yang
enak dimakan. Beberapa jenis bamboo memiliki rebung yang rasanya pahit.

Rebung yang bisa dibuat masakan, merupakan rebung pilihan.
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A. Bambu jenis apus (pringapus dalam bahasa Jawa) merupakan
salah satu jenis bamboo yang tidak dapat diolah menjadi
masakan, karena rasanya pahit. Jenis rebung yang memiliki rasa
paling enak.
B. Rebung betung berwarna merah cokelat dan subang (ujung

kelopak) pada ujung rebung berwarna ungu. Rebung dilindungi
oleh kelopak-kelopak kuat yang berbulu halus.
Selain itu harga rebung dipasaran sangat terjangkau untuk semua
kalangan, yakni berkisar Rp 1.000,- sampai Rp 3.000,- di seluruh daerah di
Indonesia. Rebung telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai
bahan sayuran dan lauk pauk, seperti lumpia semarang, sayur ketupat
Bojonegoro, gulai santan, oseng-oseng propolinggo, ldeh rebung, gantalan

rebung, be’ko Makassar.
1.2 KANDUNGAN PADA REBUNG
A. Kaya Kalium
Senyawa utama dalam rebung mentah adalah air, yaitu sekitar 91 %.
Disamping itu, rebung mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin A,
+ hiamin, riboflavin, vitamin C, serta mineral lain seperti kalsium, fospor,

beis dan kalium. Bila dibandingkan dengan sayuran lainnya, kandungan
protein, lemak dan karbohidrat pada rebung, tidak berbeda jauh.
Rebung mempunyai kandungan kalium cukup tinggi. Kadar kalium
per 100 gram. Rebung adalah 533 mg. makanan yang sarat kalium, yaitu
minimal 400 mg, dapat mengurangi resiko stroke. Peran kalium mirip
dengan natrium, yaitu bersama-sama dengan klorida, membantu menjaga
tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa. Kalium menjaga tekanan

dalam cairan infraseluler dan sebagian terikat dengan protein. Kalium juga
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membantu mengaktivasi reaksi enzim. Gejala kekurangan kalium
biasanya berupa pelunakan otot.

B. Kaya serat
Kandungan serat pangan pada rebung juga cukup baik. Kandungan

serta pangan pada rebung adalah 2,56 persen, lebih tinggi dibandingkan
jenis sayuran tropis lainnya, seperti kecambah kedelai (1,27 persen), pecay
(1,58 persen), ketimun (0,61 persen) dan sawi (1,01 persen). Serat pangan
(dietary fiber) sempat cukup lama diabaikan sebagai factor penting dalam
gizi manusia karena tidak menghasilkan energy. Selain itu, kekurangan
serta tidak menimbulkan gejala spesifik, seperti halnya yang terjadi pada
kekurangan zat-zat gizi tertentu.

Akhir-akhir ini, melalui penelitian epidemiologis telah dibuktikan
peran fisiologis serat pangan terhadap usus. Kurangnya konsumsi serat
dapat menyebabkan timbulnya penyakit ala masyarakat Barat, seperti
aterosklorosis (penyumbatan pembuluh darah), koroner, diabetes mellitus
(kencing manis) hiperkolesterolemia (kelebihan kolestrol) hipertensi,
hiperlipedemia (kelebihan lemak) dan kanker kolon (usus besar).
Serat pangan adalah senyawa berbentuk karbohidrat kompleks yang

banyak terdapat pada dinding sel tanaman pangan. Serat pangan tidak
dapat dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan manusia, tetapi
memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan,
pencegahan penyakit, dan sebagai komponen penting dalam terapi gizi.
Rata-rata konsumsi serat pangan penduduk Indonesia adalah 10,5 gram
per hari. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia baru
memenuhi kebutuhan serat sekitar sepertiga dan kebutuhan ideal sebesar

30 gram setiap hari.
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2. Mie
Mie merupakan bahan makan dari tepung terigu, bentuknya panjang
seperti tali, rasanya gurih biasanya dimasak dengan telur, daging, dan lainlain. Dan yang kami teliti adalah mie terbuat dari rebung.
Mi adalah nama generik. Orang Eropa menyebut pasta (dari bahasa
Italia) secara generik, dan noodle (bahasa Inggris) untuk pasta yang
berbentuk memanjang. Namun begitu, di Eropa bahan baku mi biasanya
dari jenis-jenis gandum, sementara di Asia bahan baku mi lebih bervariasi.
Di Asia sendiri, pasta yang dibuat selalu berbentuk memanjang. Berbagai
bentuk mi dapat ditemukan di berbagai tempat. Perbedaan mi terjadi karena
campuran bahan, asal usul tepung sebagai bahan baku, serta teknik
pengolahan. Berikut ini adalah jenis-jenis mi (dan makanan dari mi) yang
cukup dikenal.

C. HIPOTESIS
Rebung yang memiliki banyak kandungan zat yang berguna
bagi tubuh sehingga bagus untuk dijadikan sebagai pembuatan mie

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
Dari hasil penelitian uji organoleptik terhadap mie yang dibuat
dengan menggunakan rebung menjadi bahan dasar pembuatan mie
maka diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.1 Hasil Uji Organoleptik Percobaan 1 Mie Berbahan Dasar
Rebung
Aroma

Rasa

Tekstur

No

Responden

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

+

+

10

10

+

+

Warna

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

Keterangan : 1. Tidak suka
2. Kurang suka
3. Suka
4. Sangat suka
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+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
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B. PEMBAHASAN
Tabel 4.2 persentase hasil uji organoleptik
Persentase
Kriteria

Sangat suka

Suka

Kurang suka

Tidak suka

Aroma

50%

30%

20%

0%

Rasa

40%

40%

20%

0%

Tekstur

20%

40%

40%

0%

Warna

50%

40%

10%

0%

Dari hasil penelitian uji coba organoleptik banyak responden
yang sangat menyukai aroma dan warna. Sedangkan sedikit orang
yang kurang menyukai aroma, rasa, dan warna. Pada aroma yang
sangat suka ada 50%, suka 30%, kurang suka 20%, dan tidak ada
yang tidak suka. Pada rasa yang sangat suka ada 40%, suka 40%,
kurang suka 20%, dan tidak suka 0%. Pada tekstur yang sangat suka
ada 20%, suka 40%, kurang suka 40%, dan tidak suka 0%.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. SARAN
1. Supaya masyarakat dapat mengerti cara pembuatan mie dari
rebung agar dapat menambah penghasilan keluarga.
2. Supaya masyarakat dapat menambah wawasan dalam mencari
alternatif untuk bahan baku pembuatan mie.

B. KESIMPULAN
Dari penelitian yang saya lakukan, dapat saya simpulkan
bahwa Cara pembuatan yang sangat mudah. Alat dan bahan pun
dapat didapatkan dengan harga terjangkau Dan juga dapat
menambah penghasilan keluarga.
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Gambar 1.1 adonan yang di kalis

Gambar 1.2 hasil adonan setelah di kalis

12

Gambar 1.3 pembuatan mie

Gambar 1.4 perebusan mie
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