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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Dewasa ini konsumen memilih pangan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan mengenyangkan, namun juga mempertimbangkan potensi aktivitas fisiologis 

komponen yang dikandungnya. Peningkatan prevalensi penyakit pada dekade terakhir, 

telah mendorong masyarakat cenderung mencegah penyakit dan berusaha menjalani 

hidup sehat. Oleh sebab itu, pangan fungsional menjadi lebih disukai dibandingkan 

dengan obat-obatan, karena efek psikologis yang menyehatkan tanpa mengkonsumsi 

obat. Beras merupakan komoditi utama yang masih banyak dihasilkan oleh pertanian 

lokal dan merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.  

 

Pada umumnya, masyarakat lebih banyak mengkonsumsi beras putih (Oryza sativa) 

dibandingkan dengan beras merah (Oryza nirvara) dan beras hitam (Oryza sativa L.). 

Ketiga varietas beras ini memiliki wujud dan rasa yang hampir sama, namun 

kenampakan secara visual, yaitu warna kulit terluarnya yang berbeda. Setiap varietas 

beras tersebut memiliki karakteristik fisikokimia yang berbeda, berasal dari daerah yang 

berbeda, dan bahkan untuk jenis yang sama pun dapat berasal dari daerah yang berbeda. 

Adapun kandungan kimia pada beras hitam dan beras merah mengandung karbohidrat, 

lemak, dan protein. Berdasarkan penelitian Rachel (2013), menunjukan bahwa kadar 

protein beras hitam adalah 8,16%; beras merah adalah 6,48%; dan beras putih adalah 

5,95%.Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kandungan protein beras 

hitam dan beras merah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih. Kandungan 

protein yang ada dalam beras hitam dan beras merah tersebut dapat berperan dalam 

pengaturan gula darah. Hal ini karena, keberadaan protein dapat memacu sekresi 

hormon insulin, dan telah dibuktikan melalui penelitian Siti Narsito (2012), yang 

menyatakan bahwa pemberian pakan tempe mempunyai efek hipoglisemik dari (31,57 

menjadi 15,59) mg/dl/hari/g dan pakan kedelai mempunyai hipoglisemik terendah 

dengan penurunan kadar glukosa darah sebesar 42% dari (47.47 menjadi 27.70) 

mg/dl/hari/g. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Mary C. (2004), yang 
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menyatakan bahwa efek mengkonsumsi tinggi protein dan rendah karbohidrat akan 

menurunkan kadar gula darah. 

 

SDS-PAGE merupakan metode untuk mengetahui profil protein. Dari profil protein 

akan didapatkan berat molekul pada masing-masing pita yang terbentuk. Dari berat 

molekul tersebut dapat digunakan untuk mencari jenis protein yang terlibat dalam 

pengaturan gula darah dan asam-asam amino penyusunnya dengan suatu metode 

Bioinformatika.  

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan proses pengujian profil protein 

dengan SDS-PAGE untuk mengetahui karakteristik molekuler protein, jenis protein, dan 

asam amino apa saja yang berperan dalam pengaturan kadar gula darah pada beras 

hitam, merah, dan putih. Menggunakan metode SDS-PAGE karena SDS (Sodium 

Dedosil Sulfat) merupakan detergen ionik yang dapat melarutkan molekul hidrofobik, 

yang memberikan muatan negtif pada stuktur protein, sehingga dapat mengikat protein 

secara spesifik. SDS-PAGE merupakan metode yang sangat selektif dan akurat. 

 

 

1.2.Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik molekuler protein dari isolat protein pada beras hitam dan 

beras merah yang terlibat dalam pengaturan kadar gula darah? 

2. Apa jenis protein dan asam-asam amino penyusunnya yang terlibat dalam 

pengaturan gula darah pada beras hitam dan beras merah? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik molekuler protein dari isolat protein pada beras hitam dan 

beras merah yang terlibat dalam pengaturan kadar gula darah menggunakan SDS-

PAGE. 

2. Mengetahui jenis protein dan asam amino penyusunnya yang terlibat dalam 

pengaturan gula darah berdasarkan berat molekul protein yang ditemukan di dalam 

beras merah dan beras hitam menggunakan penelusuran bioinformatika. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

1. Peneliti ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan metode analisis 

protein menggunakan spektrofotometer UV-VIS dan profil protein dengan SDS-

PAGE bagi mahasiswa peneliti dan kalangan akademis. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi tentang kandungan nilai 

gizi, senyawa aktif, profil protein dan kandungan asam amino dalam beras hitam dan 

beras merah yang terlibat dalam pengaturan gula darah. 

  




