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Gaya hidup modern merupakan salah satu faktor penting yang dapat 
mempengaruhi kesehatan, karena pola makan yang salah dapat menurunkan 
kesehatan, bahkan memicu timbulnya berbagai penyakit. Masyarakat sekarang ini 
memberikan perhatian khusus pada penyakit degeneratif, salah satunya adalah 
diabetes mellitus. Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang tidak dapat sembuh 
total, selain pengobatan dengan obat anti diabetes salah satu alternatif pengobatan 
penyakit diabetes mellitus adalah dengan diet rendah karbohidrat. 

Sumber karbohidrat yang beragam, terkait erat dengan indeks glikemik suatu 
bahan pangan. Jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat 
digunakan sebagai alternatif pangan pengganti beras, selain itu jagung juga menjadi 
makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di daerah Malang, 
Jawa Timur. Adanya perbedaan kandungan karbohidrat dalam beras dan jagung akan 
berpengaruh pada indeks glikemik. Kandungan karbohidrat pada jagung lebih rendah 
daripada beras yaitu 72 gram/100 gram, sedangkan kandungan karbohidrat pada beras 
79 gram/100 gram. Oleh karena itu kemungkinan jagung memiliki indeks glikemik 
lebih rendah.  

Indeks glikemik berhubungan dengan glukosa yang berasal dari karbohidrat, 
sehingga perlu dilakukan penentuan glukosa sebagai gula pereduksi pada jagung dan 
beras. Selain itu proses pengolahan juga berpengaruh pada indeks glikemik 
diantaranya adalah pengecilan ukuran partikel dan pemasakan. Terdapat dua macam 
jagung yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok yaitu nasi jagung yang berasal 
dari jagung giling dan grontol yang berasal dari jagung pipil. Pada jagung giling yang 
memiliki ukuran partikel lebih kecil, luas permukaannya besar sehingga 
kemungkinan banyak karbohidrat yang dipecah menjadi monosakarida (salah satunya 
glukosa), oleh karena itu kandungan gula pereduksinya akan lebih tinggi. Pemasakan 
berpengaruh pada kandungan gula pereduksi, seperti pada jagung yang telah dimasak 
dan sebelum dimasak akan berbeda, karena terjadi perubahan komposisi dari 
polisakarida menjadi oligosakarida, disakarida dan monosakarida. Setelah proses 
pemasakan jumlah monosakarida lebih banyak tetapi kandungan gula pereduksi total 
dapat lebih rendah karena terdapat karbohidrat yang hilang dan gula pereduksi yang 
rusak selama proses. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah berapakah kandungan gula pereduksi 
dalam sampel beras, jagung giling dan jagung pipil sebelum dan sesudah pengolahan. 
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Dari data kandungan gula pereduksi tersebut dapat diketahui profil kandungan gula 
pereduksi pada sampel beras, jagung giling dan jagung pipil sebelum dan sesudah 
pengolahan. Profil kandungan gula pereduksi akan diketahui mana yang 
menghasilkan kandungan gula pereduksi rendah, hal ini berhubungan dengan indeks 
glikemik yang rendah pula sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menentukan 
profil gula pereduksi dalam beras, jagung giling dan jagung pipil yang memiliki 
indeks glikemik rendah sehingga dapat digunakan sebagai suatu pangan alternatif 
bagi penderita diabetes.  

Kandungan gula pereduksi ditentukan pada sampel beras, jagung giling dan 
jagung pipil sebelum dan sesudah dimasak. Sampel diambil secara random dari kebun 
jagung di Batu, Malang, Jawa Timur yang kemudian diproses menjadi jagung giling 
dan jagung pipil. Masing - masing sampel dilakukan replikasi tiga kali. Kandungan 
gula pereduksi yang ditentukan adalah gula pereduksi yang bebas dan yang berasal 
dari hidrolisis karbohidrat sehingga merupakan kandungan gula pereduksi total yang 
terdapat pada sampel jagung giling dan jagung pipil, demikian juga pada sampel 
beras. Penentuan kadar gula pereduksi pada beras, jagung giling dan jagung pipil 
dengan metode Luff Schoorl.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel sebelum 
pemasakan diperoleh kadar gula pereduksi pada jagung pipil sebesar 79,92%; jagung 
giling sebesar 88,09% dan beras sebesar 95,48%. Sedangkan kadar gula pereduksi 
sampel sesudah pemasakan yaitu pada grontol sebesar 23,52%; nasi jagung sebesar 
42,28% dan nasi sebesar 31,76%. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan profil 
kandungan gula pereduksi pada jagung pipil dan grontol yang terbuat dari jagung 
pipil yang direbus lebih rendah daripada jagung giling dan nasi jagung serta beras dan 
nasi. Dari profil tersebut juga didapatkan kandungan gula pereduksi pada sampel 
yang sudah dimasak lebih rendah daripada sampel sebelum dimasak karena pada 
proses pemasakan terdapat sebagian karbohidrat yang hilang dan gula pereduksi yang 
rusak. Penentuan kadar serat yang dilakukan terhadap sampel sebelum pemasakan 
diperoleh kadar serat pada jagung pipil sebesar 4,19%; jagung giling sebesar 0,68% 
dan beras sebesar 0,04%. Sedangkan kadar serat sampel sesudah pemasakan yaitu 
pada grontol sebesar 1,90%; nasi jagung sebesar 0,16% dan nasi sebesar 0,13%. 
Kadar serat yang besar pada saluran cerna akan mempengaruhi absorbsi glukosa dan 
zat nutrisi lain seperti protein dan lemak, sehingga jagung pipil yang memiliki kadar 
serat lebih tinggi daripada beras dan jagung giling akan menghasilkan indeks 
glikemik yang lebih rendah. Sehingga dapat disarankan jagung pipil sebagai suatu 
pangan alternatif berindeks glikemik rendah bagi penderita diabetes. 
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ABSTRACT 
 

Profile of reducing sugar content in rice, milled corn and shelled corn 
(exploring low glycemic index food as alternative for diabetics patient
 

) 

Glycemic index for milled compare to shelled corn and rice have not been known, 
whereas carbohydrate content of these corn was lower than rice. This research was 
conducted to determined sugar content in milled corn and shelled corn compare to 
rice because reducing sugar content could describe the glycemic index of food 
product. The difference of particle size between milled corn and shelled corn can also 
influence their reducing content especially after food processing. 
The reducing sugar content were determined using Luff Schoorl method. The sample 
which were tested including corn before and after food processing. The result showed 
that shelled corn which has  larger particle size than milled corn and high fiber 
content

 

 had  reducing sugar content lower than rice and milled corn. It suggested that 
the shelled corn were suitable for diabetic patient. 

Keyword : shelled corn, milled corn, rice, profile of reducing sugar content, Luff- 
       Schoorl  
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