
 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

pemanasan menggunakan media uap air / air, baik pengukusan, parboiling maupun 

microwave dapat meningkatkan kadar amilosa dan serat pangan pada beras merah. Dari 

setiap perlakuan pemanasan yang menyebabkan peningkatan kadar amilosa tertinggi 

pada beras merah selep dan sosoh adalah pengukusan 10 menit (357132,8 ppm dan 

299016,8 ppm), parboiling 30 menit (336354,8 ppm dan 308420,5 ppm), dan 

microwave 5 menit (254898,1 ppm dan 188620,7 ppm).  

 

Perlakuan pemanasan yang menyebabkan peningkatan kadar serat pangan tertinggi pada 

beras merah selep dan sosoh adalah pengukusan 10 menit (5,86% dan 5,34%), 

parboiling 30 menit (6,41% dan 5,78%), dan microwave 4 menit (6,75% dan 6,28%). 

Perlakuan pemanasan yang terbaik adalah parboiling 30 menit karena memiliki kadar 

amilosa dan serat pangan tertinggi.  

 

Dengan adanya proses pemanasan, kadar air, abu, dan protein pada beras merah menjadi 

menurun. Namun, kadar lemak dan karbohidrat pada beras merah menjadi meningkat. 

Selain itu, proses penyosohan menyebabkan penurunan kadar abu, lemak dan protein 

pada beras merah. Proses penyosohan juga menyebabkan terjadi penurunan kadar 

amilosa dan serat pangan pada beras merah.  

 

Dari pengujian sensoris, panelis tidak menyukai nasi beras merah selep karena 

teksturnya yang kasar dan tidak pulen. Sedangkan terhadap nasi beras merah sosoh, 

panelis bersikap agak menyukai karena teksturnya cukup lembut dan pulen. Hal ini 

dikarenakan panelis terbiasa mengkonsumsi nasi dari beras putih sosoh. 

 

6.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan meningkatnya kadar 

amilosa dan serat pangan terhadap menurunnya indeks glisemik beras merah, 

sehingga nantinya beras merah ini aman dikonsumsi penderita diabetes. 
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