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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hiperglikemia merupakan kondisi ketika kadar glukosa dalam darah melebihi kadar 

glukosa darah normal. Kadar glukosa darah yang meningkat dapat disebabkan oleh 

tubuh yang tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. 

Insulin adalah hormon yang dihasilkan pankreas yang berperan dalam mengubah 

glukosa menjadi energi. Semua karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dalam 

darah, kemudian insulin membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh.  

 

Salah satu spesies tanaman yang secara efektif dapat menurunkan kadar glukosa 

darah adalah daun yakon (Smallanthus sonchifolius) atau dikenal sebagai daun 

insulin. Menurut penelitian Baroni et al. (2008), pemberian 400 mg/kg BB/hari 

ekstrak daun yakon selama 14 hari dapat menurunkan hiperglikemia pada tikus 

diabetes. Daun yakon dapat menurunkan kadar glukosa darah karena mekanisme 

yang memungkinkan, seperti meningkatkan pelepasan insulin dari sel beta 

pankreas, adanya perlawanan terhadap hormon yang mampu meningkatkan laju 

pelepasan glukosa, meningkatkan jumlah dan sensitivitas reseptor insulin, serta 

meningkatkan penyerapan glukosa oleh jaringan dan organ. Sementara menurut 

Lachman et al. (2003) daun yakon kering mengandung protein sekitar 17,12%. 

Kandungan protein yang cukup tinggi dalam daun yakon dapat dikaitkan dengan 

pemicu pengeluaran insulin oleh sel beta pankreas yang dapat menurunkan kadar 

glukosa darah hiperglikemia. Selain itu menurut Baroni et al. (2008), daun dan 

batang yakon kaya akan protein dan senyawa fenolik seperti kafein, asam 

klorogenat, asam ferulat, dan flavonoid. 

 

Mengingat manfaatnya yang cukup baik untuk menurunkan kadar glukosa darah, 

daun yakon perlu dikembangkan menjadi olahan pangan yang bisa diminati, salah 

satunya adalah cookies. Cookies dipilih karena merupakan makanan selingan yang 

cukup digemari. Cookies termasuk dalam makanan ringan karena dapat dikonsumsi 

kapan saja sebagai cemilan. Pengaplikasian daun yakon pada cookies untuk 

menurunkan kadar glukosa darah dapat dikombinasikan dengan penggunaan tepung 
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yang memiliki indeks glikemik (IG) lebih rendah dari tepung terigu. Salah satu jenis 

tepung yang dapat digunakan dalam pembuatan cookies adalah tepung mocaf. 

Menurut penelitian Subagio et al. (2012), beras analog yang berbahan dasar tepung 

mocaf dapat menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes sebesar 24,2% 

yang dikonsumsi selama 3 minggu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 

diduga tepung mocaf memiliki IG yang rendah karena mampu menurunkan kadar 

glukosa darah. Selain itu, kandungan protein tepung mocaf lebih rendah dibanding 

tepung terigu, sehingga cocok untuk pembuatan cookies (Sunarsi et al., 2011). 

Untuk mengetahui pengaruh konsumsi cookies berbahan dasar tepung mocaf dan 

daun yakon terhadap perubahan kadar glukosa darah, maka perlu dilakukan 

penelitian secara in vivo dengan menggunakan tikus sebagai pembuktian awal. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Hiperglikemia 

Hiperglikemia merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika kadar glukosa darah 

melebihi kadar glukosa darah normal. Hiperglikemia juga merupakan salah satu 

tanda terjadinya penyakit diabetes yang dapat diikuti dengan gejala lain (PERKENI, 

2015). Hiperglikemia akan semakin meningkat seiring dengan usaha tubuh untuk 

memenuhi kebutuhan energi melalui jalur glukoneogenesis. Kadar glukosa darah 

yang melebihi ambang batas ginjal untuk glukosa (180 mg/dl) dapat menyebabkan 

glukosuria (buang air kecil terus menerus). Hal ini menyebabkan terjadinya 

dehidrasi dan terjadi polidispia (Asdie, 1987). Kondisi hiperglikemia erat 

hubungannya dengan diabetes melitus. Diabetes melitus merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh kurangnya hormon insulin dalam tubuh. Hal ini terjadi karena 

pankreas sebagai penghasil insulin tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk 

kebutuhan tubuh (Studiawan & Santosa, 2005). 

 

Pada keadaan normal, kadar glukosa darah puasa adalah kurang dari 100 mg/dl dan 

kadar glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral (TTGO) adalah 

kurang dari 140 mg/dl. Pemeriksaan kadar glukosa darah yang tidak memenuhi 

kriteria normal dan tidak pula memenuhi kriteria diabetes melitus digolongkan 

dalam kelompok prediabetes. Kelompok prediabetes memiliki kadar glukosa darah 
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puasa 100-125 mg/dl dan kadar glukosa plasma 2 jam setelah TTGO 140-199 

mg/dl. Seseorang tergolong diabetes jika memiliki kadar glukosa darah puasa lebih 

dari sama dengan 126 mg/dl dan kadar glukosa plasma 2 jam setelah TTGO adalah 

lebih dari sama dengan 200 mg/dl (PERKENI, 2015). 

 

Sekresi insulin yang terganggu mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein. Kondisi ini menyebabkan kadar glukosa darah 

meningkat atau disebut dengan hiperglikemia (Erwin et al., 2013). Insulin 

merupakan hormon yang memiliki peran utama untuk membawa glukosa dari darah 

menuju sel-sel tubuh sehingga dapat menghasilkan energi. Insulin dihasilkan oleh 

sel beta pulau langerhans di dalam pankreas (IDF, 2015). Insulin bekerja dengan 

menghambat produksi glukosa oleh hati serta merangsang ambilan dan 

metabolisme glukosa oleh otot dan jaringan adiposa untuk menurunkan kadar 

glukosa darah. Pankreas yang berfungsi dengan normal akan melepas insulin secara 

terus-menerus untuk menekan pengeluaran glukosa oleh hati di antara dua waktu 

makan dan sepanjang malam (insulin basal), serta memacu penggunaan glukosa 

setelah makan (insulin bolus). Insulin basal dihasilkan setiap hari untuk membatasi 

lipolisis, memacu glukoneogenesis, dan penggunaan glukosa. Jika makanan sudah 

berada pada saluran pencernaan, insulin bolus akan disekresi oleh sel beta pankreas 

untuk menangani glukosa yang beredar di aliran darah. Jika kadar glukosa darah 

meningkat tinggi, ginjal tidak mampu menyerap kembali glukosa yang tersaring, 

sehingga glukosa akan bercampur dengan urin. Keberadaan glukosa dalam urin 

dinamakan glukosuria (Arisman, 2011).  

 

Insulin merupakan hormon polipeptida yang dihasilkan oleh sel beta pankreas pada 

pulau langerhans. Insulin berperan penting dalam regulasi metabolisme 

karbohidrat, protein, dan lipid. Tingkat sekresi insulin secara primer ditentukan oleh 

kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang meningkat menyebabkan sekresi 

insulin yang mendorong penyerapan glukosa oleh beberapa jaringan, khususnya 

hati, dan otot. Penurunan kadar glukosa darah menjadi normal, akan menurunkan 

laju pelepasan insulin. Sekresi insulin dilakukan oleh sel beta pankreas sebagai pre-

proinsulin. Molekul ini disintesis pada retikulum endoplasma sel beta pankreas. 
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Kemudian pre-proinsulin dipecah dengan bantuan enzim peptidase menjadi 

proinsulin. Proinsulin yang terbentuk kemudian ditampung dalam vesikel sekretori. 

Selanjutnya proinsulin dipecah oleh peptidase menjadi insulin dan C-peptida yang 

siap disekresi ketika dibutuhkan. Insulin terdiri dari 2 rantai polipeptida, yaitu rantai 

A dan rantai B yang digabungkan dengan ikatan disulfida (Walsh, 2002).  

 

Menurut Floyd et al. (1966), pelepasan insulin dalam pankreas yang dipicu oleh 

asupan protein dan asam amino dapat digunakan sebagai rangsangan fisiologi 

dalam sekresi insulin. Berdasarkan penelitiannya, stimulus yang paling efektif 

dalam pelepasan insulin adalah dengan pemberian campuran 10 asam amino 

esensial yang terdiri dari arginin, lisin, fenilalanin, leusin, metionin, valin, histidin, 

isoleusin, treonin, dan triptofan, serta pemberian asam amino arginin secara 

individu (tidak dalam campuran). Asam amino arginin merupakan salah satu 

pembentuk nitrat oksida (NO). Di dalam tubuh, NO dapat membantu meningkatkan 

transport glukosa, menurunkan sintesis glukosa dan glikogen, serta menstimulasi 

pelepasan insulin. Selain itu, asam amino arginin juga berperan bagi penderita 

diabetes, yaitu dengan menghambat kerusakan sel beta pankreas dan memiliki efek 

hipoglikemik (Utari et al., 2011). 

 

Upaya untuk menurunkan kadar glukosa darah dapat dilakukan dengan 

menggunakan tanaman obat. Kelebihan tanaman obat adalah fungsi konstruktifnya, 

yaitu membangun kembali jaringan yang rusak dan menyembuhkan penyakit 

komplikasi lain. Tanaman obat diharapkan dapat memperbaiki kerusakan fungsi 

pankreas, meningkatkan efektifitas insulin yang dihasilkan, dan menyembuhkan 

penyakit komplikasi akibat diabetes (Hasdianah, 2012). 

 

1.2.2. Tepung Mocaf 

Mocaf (modified cassava flour) atau tepung singkong termodifikasi merupakan 

tepung singkong yang proses pembuatannya menggunakan fermentasi dengan 

mikroba. Karakteristik tepung mocaf mirip seperti tepung terigu, yaitu lembut, 

putih, dan tidak berbau singkong. Proses pembuatannya yaitu dengan mengupas 

dan mencuci singkong terlebih dahulu. Kemudian singkong dipotong kecil-kecil 
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dan dilakukan proses fermentasi dengan merendam potongan singkong ke dalam 

air yang telah diberi starter. Setelah itu singkong ditiriskan dan dikeringkan. 

Pengeringan dilakukan hingga kadar air 12-14%. Selanjutnya singkong digiling 

sampai halus dan diayak. Tujuan dari fermentasi yang dilakukan adalah untuk 

meningkatkan kadar protein pada tepung yang dihasilkan dan untuk menurunkan 

kadar HCN dari singkong (Kurniati et al., 2012).  

 

Prinsip dasar dalam pembuatan tepung mocaf adalah dengan memodifikasi sel 

singkong dengan cara fermentasi, sehingga terjadi perubahan karakteristik, yaitu 

naiknya viskositas, daya rehidrasi, kemampuan gelasi, dan solubility (kemampuan 

melarut). Fermentasi dalam pembuatan tepung mocaf menggunakan bakteri asam 

laktat atau enzimatis. Bakteri asam laktat mampu mendegradasi gula yang 

terkandung dalam media menjadi gula sederhana, serta mendegradasi protein dan 

peptida menjadi asam amino. Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri 

berkontribusi pada aroma dan flavor. Proses fermentasi dalam pembuatan tepung 

mocaf menghasilkan tepung yang lebih putih dibanding tepung singkong biasa 

(Salim, 2011).  

 

Kadar protein tepung mocaf dipengaruhi oleh lamanya proses fermentasi, semakin 

lama proses fermentasi akan menghasilkan protein yang semakin tinggi pula. 

Berdasarkan penelitian, tepung mocaf dengan proses fermentasi selama 72 jam 

dengan menggunakan Lactobacillus plantarum memiliki kandungan protein 

sebesar 3,39% (Tandrianto et al., 2014). Keuntungan menggunakan tepung mocaf 

dibanding tepung terigu adalah produk pangan berbahan dasar tepung terigu dapat 

diganti dengan sistem substitusi antara 5-75% atau digantikan seluruhnya dengan 

tepung mocaf. Selain itu, kandungan protein tepung mocaf lebih rendah dibanding 

tepung terigu sehingga cocok digunakan untuk produk bakery seperti cookies, 

perbandingan kandungan tepung mocaf dan tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 

1. Keunggulan lainnya yaitu tepung mocaf tidak mengandung gluten sehingga aman 

dikonsumsi untuk penderita diabetes (Sunarsi et al., 2011). Menurut penelitian yang 

dilakukan Subagio et al., (2012), beras analog berbahan dasar tepung mocaf dapat 



6 

 

 

 

menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes sebesar 24,2% yang 

dikonsumsi selama 3 minggu. 

 

Tabel 1. Perbandingan Komoditi Tepung Berdasarkan Komposisi Kimia 

Komponen Mocaf Terigu 

Kadar air (%) 6,9 12,0 

Kadar protein (%) 1,2 8-13 

Kadar abu (%) 0,4 1,3 

kadar pati (%) 87,3 60-68 

Kadar serat (%) 3,4 2-2,5 

Kadar lemak (%) 0,4 1,5-2 

(Sunarsi et al., 2011)  

 

1.2.3. Daun Yakon 

Daun insulin atau daun yakon berasal dari tanaman yakon dengan nama ilmiah 

Smallanthus sonchifolius. Yakon merupakan tanaman asli Andes yang termasuk 

dalam famili Asteraceae. Secara morfologi tanaman ini memiliki tinggi 1,5-3 m dan 

daunnya berwarna hijau tua. Tanaman yakon menghasilkan bunga jantan dan betina 

seperti bunga matahari berwarna kuning hingga oranye dengan proses penyerbukan 

yang dilakukan oleh serangga. Bagian akarnya menghasilkan 4-20 umbi berbentuk 

oval (Taylor, 2006). Kenampakan umbi yakon seperti ubi jalar, namun memiliki 

rasa yang jauh lebih manis dan berair. Tanaman ini sangat kuat dan bisa tumbuh di 

kondisi dingin atau panas. Tanaman yakon tumbuh di daerah dengan suhu yang 

hangat seperti di perbukitan Andean (Lachman et al., 2003). Di Andes, yakon 

ditanam pada ketinggian 880-3200 m (Valentová & Ulrichová, 2003).  

 

a b 

Gambar 1. (a) Daun Yakon Segar, (b) Daun Yakon Kering Bubuk 
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Daun yakon mengandung klorogenik, asam firulat, dan asam kafeik yang diketahui 

dapat memberikan efek antioksidan (Taylor, 2006). Studi fitokimia menjelaskan 

bahwa daun dan batang yakon kaya akan protein dan senyawa fenolik seperti 

kafein, asam klorogenat, asam firulat, dan flavonoid (Baroni et al., 2008). 

Komponen lain yang terkandung dalam daun yakon antara lain katekol dan terpen. 

Manfaat utama daun yakon adalah sebagai obat antidiabetes. Penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak daun yakon kering dapat menurunkan hiperglikemia 

pada tikus diabetes karena ekstrak daun yakon dapat meningkatkan konsentrasi 

plasma insulin (Lachman et al., 2003). Teh yang terbuat dari daun yakon juga dapat 

meningkatkan kondisi umum tikus diabetes dan cenderung mengembalikannya ke 

kondisi normal (Aybar et al., 2001). Kandungan daun yakon dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Daun Yakon 

Kandungan Daun Yakon Segar Daun Yakon Kering 

Air (%) 83,20 11,62 

Abu (%)   2,68 15,98 

Protein (%)   2,87 17,12 

Lemak (%)   1,24   7,40 

Serat (%)   1,68 10,04 

Sakarida (%)   1,44   8,58 

(Lachman et al., 2003) 

 

1.2.4. Cookies 

Cookies merupakan jenis makanan yang disukai karena dapat dimakan kapan saja 

dan memiliki umur simpan yang panjang jika dikemas dengan benar. Cookies 

merupakan media yang baik untuk memenuhi kebutuhan makanan khusus untuk 

meningkatkan kesehatan (Manley, 2001). Menurut SNI 01-2973-1992 tentang 

biskuit, biskuit didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dengan 

cara memanggang adonan yang berbahan dasar terigu, lemak, dan bahan 

pengembang, serta dengan atau tanpa diberi penambahan bahan makanan dan bahan 

tambahan makanan lain yang diizinkan. Terdapat 4 jenis klasifikasi biskuit, yaitu 

biskuit beras, crackers, cookies, dan wafer. Cookies merupakan jenis biskuit yang 

terbuat dari adonan lunak dengan kadar lemak tinggi, memiliki tekstur yang renyah, 



8 

 

 

 

dan bila dipatahkan penampang potongannya memiliki tekstur kurang padat. Syarat 

mutu cookies diatur dalam SNI 01-2973-1992 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Bahan pembuatan cookies dibagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu bahan 

pembentuk struktur dan bahan pembentuk kerenyahan. Bahan pembentuk struktur 

yaitu tepung, putih telur, dan susu skim, sedangkan yang termasuk bahan 

pembentuk kerenyahan yaitu shortening, gula, kuning telur, dan bahan pengembang 

(Matz, 1992). Tepung yang digunakan dalam pembuatan cookies biasanya adalah 

tepung dengan kandungan protein rendah. Cookies yang menggunakan tepung 

berprotein rendah menghasilkan produk yang renyah namun tidak keras. Mutu 

cookies yang dihasilkan sangat ditentukan oleh tepung yang digunakan (Arpah, 

1993). Tepung mocaf memiliki kandungan protein yang rendah, sehingga cocok 

untuk digunakan dalam pembuatan cookies. 

 

Tabel 3. Syarat Mutu Cookies 

No. Kriteria Uji Batas 

1. Keadaan : 

Bau  

Rasa  

Warna  

Tekstur  

Normal  

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Air, %, b/b Maks. 5 

3. Protein, %, b/b Min. 6 

4. Abu, %, b/b Maks. 2 

5. Bahan tambahan makanan: 

Pewarna 

Pemanis 

 

Tidak boleh ada 

Tidak boleh ada 

6. Cemaran logam : 

Tembaga (Cu), mg/kg 

Timbal (Pb), mg/kg 

Seng (Zn), mg/kg 

Raksa (Hg), mg/kg 

 

Maks. 10,0 

Maks. 1,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

7. Arsen (As), mg/kg Maks. 0,5 

8. Cemaran mikroba : 

Angka lempeng total 

Coliform 

E. Coli 

Kapang  

 

Maks. 1,0 x 106 

Maks. 20 

< 3 

Maks. 1,0 x 102 

(SNI 01-2973-1992) 
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1.3.  Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh cookies 

mocaf yang disubstitusi dengan daun yakon (Smallanthus sonchifolius) kering 

terhadap perubahan kadar glukosa darah dan berat badan secara in vivo pada tikus. 

 

 

 

 

 


