
 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Penyakit diabetes mellitus (DM), yang dikenal masyarakat sebagai penyakit gula 

atau kencing manis, terjadi pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar 

gula (glukosa) dalam darah akibat kekurangan insulin atau reseptor insulin yang 

tidak berfungsi baik. Insulin sendiri adalah hormon yang diproduksi sel beta di 

pankreas, yaitu sebuah kelenjar yang terletak di belakang lambung dan berfungsi 

mengatur metabolisme glukosa menjadi energi serta mengubah kelebihan glukosa 

menjadi glikogen yang disimpan dalam hati dan otot (Janarto, 2003). 

 

Angka kejadian penyakit DM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada 2003 terdapat 14 juta 

orang Indonesia yang mengidap diabetes. Angka itu diprediksi akan terus 

melonjak hingga 51 juta pada tahun 2030. Menurut data Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) yang mencatat bahwa jumlah pengidap DM di Indonesia 

merupakan yang terbanyak keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika 

Serikat (Janarto, 2003). 

 

DM dapat dikendalikan dengan pengobatan terkontrol, pengaturan makan dan 

olahraga teratur. Saat ini telah beredar beras herbal ponni yang disebut-sebut 

dapat mengontrol gula darah karena mengandung indeks glisemik rendah. 

Dengan mengonsumsi beras ini, karbohidrat akan dicerna menjadi tenaga dan 

tidak mengendap menjadi gula (Anonim, 2001). Dibanding dengan beras biasa 

pada umumnya, tak dapat dipungkiri bahwa beras herbal ponni memiliki 

sejumlah keistimewaan, yaitu tidak berkanji, rendah glukosa, dan rendah lemak. 

Selain itu, beras herbal ponni mengandung serat larut, protein, dan kalsium yang 

tinggi. Pula, beras herbal ponni kaya vitamin dan mineral, seperti vitamin A, B1, 

C, D, fosfor, dan zinc (Janarto, 2003).  
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Beras herbal ponni (Taj Mahal) setelah ditanak (dimasak) dapat mengembang 

hampir tiga kali lipat ukuran aslinya (mentah) karena beras ini menyerap banyak 

air. Maka, untuk menanak beras herbal ponni diperlukan jumlah air yang lebih 

banyak dibanding ketika menanak beras biasa. Perbandingannya, satu gelas beras 

herbal ponni memerlukan 3 gelas air. Dengan kata lain, 100 gram beras herbal 

ponni sesudah ditanak dapat menghasilkan 400 gram nasi. Sementara itu, 100 

gram beras biasa sesudah dimasak "hanya" menghasilkan 200 gram nasi. Selain 

itu, setelah ditanak, 100 gram nasi herbal ponni hanya mengandung 60 kalori, 

sedangkan dalam 100 gram nasi biasa 154 kalori. Maka, di samping mampu 

mengontrol dan menstabilkan gula darah bagi penderita DM, beras herbal ponni 

juga dapat membantu mengatasi masalah obesitas (Janarto, 2003). 

 

Harga beras herbal ponni (Taj Mahal) cukup tinggi. Menteri Perdagangan mengatakan 

bahwa impor beras tertentu akan dibatasi agar membuka peluang bagi petani kita dan 

mengurangi ketergantungan pada impor. Beras kukus, herbal poni, dan tajmahal adalah 

jenis beras untuk penderita diabetes dengan harga eceran sekitar Rp17.000-18.000 per 

kg. Beras yang hanya diproduksi di India bagian Selatan itu per November 2005 volume 

impornya mencapai 0,3 persen dari seluruh total impor beras jenis tertentu (Anonim, 

2005a). Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih jenis beras organik lokal, sehingga 

dapat dieksplorasi lebih mendalam. 

 

1.2 Pemilihan Sampel dan Metode Pemanasan 

 

Jenis beras yang digunakan pada penelitian ini adalah beras merah organik. Beras 

organik dapat diartikan sebagai beras yang ditanam dengan menggunakan pupuk 

organik yang berasal dari kotoran hewan dan pembasmian hamanya 

menggunakan pestisida organik, sehingga terbebas dari kontaminasi senyawa 

kimia yang berbahaya bagi tubuh. Penggunaan beras organik ini juga 

dikarenakan telah dilakukan pengujian oleh laboratorium Balai Penelitian dan 

Konsultasi Industri Surabaya pada 18 Maret 2004 dan dihasilkan data bahwa 

beras organik memiliki kadar lemak lebih rendah dibanding beras pasar. 
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Sedangkan kadar protein, kadar mineral dan vitaminnya lebih tinggi daripada 

beras pasar. 

 

Metode pemanasan yang dipilih ada tiga macam yaitu, metode parboiling, metode 

pengukusan dan pemanasan menggunakan microwave. Metode parboiling ini dipilih 

berdasarkan metode pemanasan yang dilakukan pada beras Taj Mahal. Yang dimaksud 

metode parboiling adalah metode penguapan menggunakan tekanan dan biasanya 

menggunakan autoklaf (Hettiarachchi et al., 2001). Menurut Janarto (2003), setelah 

dipanen, padi atau gabah mani chamba dikeringkan sehari penuh. Kemudian gabah 

disteam atau diuapkan dalam sejumlah ketel raksasa selama 5-10 menit dalam suhu 100-

140oC. Kegunaan dari teknik penguapan ini adalah untuk mengekalkan kandungan 

vitamin maupun mineral di kulit ari agar terserap masuk ke dalam endosperma (biji 

beras). Dengan adanya dasar inilah, maka peneliti mengasumsikan bahwa amilosa dan 

serat pangan juga dapat bermigrasi ke endosperm beras dengan media uap air panas. 

Sedangkan untuk menentukan perlakuan parboiling yang paling efektif, digunakan 

variasi waktu 10, 20, dan 30 menit, dengan suhu 121oC dan tekanan 1 bar. Pemilihan 

waktu ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan. 

 

Sedangkan pemilihan metode pengukusan digunakan sebagai variasi dari metode 

parboiling, di mana proses pengukusan adalah proses pemanasan beras menggunakan 

uap air namun tanpa menggunakan tekanan. Dengan adanya variasi metode ini, ingin 

dilihat perbedaan kadar amilosa dan serat pangan pada beras jika dipanaskan tidak 

menggunakan tekanan. Pada penelitian ini, digunakan variasi waktu pengukusan 10, 20 

dan 30 menit. Pemilihan waktu ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan. 

 

Metode pemanasan lain yang digunakan adalah menggunakan microwave. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Ramezanzadeh et al (2000), perlakuan dengan 

microwave pada kulit ari / dedak beras dapat menurunkan kandungan karbohidrat dari 

51,7% menjadi 48,9%. Dengan adanya dasar inilah, peneliti mengasumsikan bahwa 

kandungan karbohidrat (seperti amilosa dan serat pangan) dapat meresap ke dalam 

endosperm beras dengan pemanasan menggunakan microwave. Sama seperti pada 

metode pengukusan dan parboiling yang menggunakan media uap air panas untuk 
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memindahkan amilosa dan serat pangan, pada metode microwave ini juga digunakan 

media air yang dipercikkan pada gabah beras merah dan kemudian akan diubah menjadi 

energi panas oleh gelombang elektromagnet (Decareau & Peterson, 1986). Pemanasan 

dengan menggunakan microwave ini dilakukan dengan 3 variasi suhu yaitu 3, 4, dan 5 

menit dengan menggunakan suhu medium high. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh pemanasan (pengukusan, microwave dan parboiling) 

terhadap kadar amilosa dan serat pangan pada beras merah, mengetahui perlakuan 

pemanasan yang menghasilkan beras merah dengan kadar amilosa dan serat pangan 

tertinggi, serta mengetahui pengaruh perlakuan penyosohan terhadap kadar amilosa dan 

serat pangan beras merah. 
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