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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya 

peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan hormon insulin secara 

absolut atau relatif. Terdapat 4 tipe diabetes, yaitu DM tipe I dan tipe II, 

gestasional dan, tipe lain. Diabetes Melitus tipe II dapat dicegah dengan memiliki 

pola makan yang benar, yaitu mengurangi asupan makanan yang tinggi gula. 

Semakin tinggi kandungan gula, maka semakin tinggi pula indeks glikemik, dan 

akan membahayakan penderita diabetes (Almatsier, 2007). Semakin tinggi indeks 

glikemik, maka akan semakin cepat pula kenaikan kadar glukosa darah dalam 

tubuh (Arif, et al., 2013).  

 Salah satu makanan yang memiliki nilai indeks glikemik tinggi adalah 

sereal sarapan siap santap, seperti cornflakes, yang biasanya terbuat dari biji 

jagung utuh dengan nilai indeks glikemik 93. Hal ini mengakibatkan peningkatan 

glukosa darah terjadi dengan cepat sehingga tidak direkomendasikan untuk 

penderita Diabetes Melitus (Dada, et al., 2015). Oleh karena itu, diperlukan sereal 

sarapan siap saji yang dapat memperlambat peningkatan kadar glukosa darah 

untuk mencegah terkena Diabetes Melitus tipe II.  

 Sereal sarapan siap santap dalam bentuk flakes akan dibuat dari tepung ubi 

jalar ungu dan tepung kacang merah. Pemilihan kedua bahan ini didasari oleh 

kandungan serat pangan yang tinggi, serta indeks glikemik yang rendah pada ubi 

jalar ungu dan kacang merah.  
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 Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.,) merupakan salah satu bahan pangan 

yang memiliki sifat pangan fungsional karena mengandung betakaroten, 

antosianin, senyawa fenol, serat pangan, dan nilai indeks glikemik yang rendah 

(Ginitng, et al., 2011). Antosianin memiliki kemampuan yang tinggi sebagai 

antioksidan, antimutagenik, antikarsinogenik, antihipertensi, antihiperglikemik, 

dan dapat mencegah gangguna pada fungsi hati. Selain itu, menurut Avianty dan 

Ayustaningwarno (2014), ubi jalar ungu memiliki nilai indeks glikemik yang 

tergolong rendah yaitu, 44. Hal ini menjadikan ubi jalar ungu dapat 

direkomendasikan bagi penderita diabetes dan obesitas karena dapat meperlambat 

kenaikkan gula darah. 

 Kadar protein dan lemak dalam ubi jalar ungu rendah sehingga perlu untuk 

didampingi oleh bahan pangan lain yang memiliki kandungan protein yang tinggi 

(Avianty, et al., 2015). Kacang merah merupakan salah satu bahan pangan yang 

merupakan sumber serat, protein tinggi dan rendah lemak (Aulina, 2010). Selain 

itu, kacang merah juga memiliki nilai indeks glikemik yang rendah (29) dan 

direkomendasikan untuk penderita diabetes, insulin resistance atau hipoglikemia 

(Atkinson, et al., 2008). 

  Flakes pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sereal sarapan siap 

santap yang dapat memperlambat peningkatan kadar glukosa darah. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pengujian karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik terhadap 

formula flakes yang telah dikombinasikan. Selain itu, perlu diuji respon glikemik 

dari flakes tersebut agar dapat menentukan pengaruhnya terhadap kadar glukosa 

darah.  
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1.2 Perumusan Masalah 

 Corn flakes memiliki indeks glikemik yang tinggi, yaitu 93 sehingga dapat 

meningkatkan kadar gula dalam darah dan menyebabkan Diabetes Melitus tipe II. 

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan flakes yang terbuat dari bahan dasar 

yang rendah indeks glikemiknya, seperti tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang 

merah. Flakes yang terbuat dari rasio tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang 

merah perlu diketahui karakteristik fisik, kimia, dan organoleptiknya agar dapat 

dipilih flakes dengan perlakuan terbaik. Flakes tersebut akan diuji untuk 

mengetahui respon glikemiknya.  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk 

pangan fungsional berupa sereal sarapan siap santap, yaitu mengetahui respon 

glikemik flakes yang terbuat dari tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang merah. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui karakteristik fisik dan kimia, serta organoleptik flakes dengan 

berbagai perbandingan komposisi tepung ubi jalar ungu dan kacang 

merah. 

2. Mengetahui formula flakes dengan perlakuan terbaik. 

3. Mengetahui respon glikemik dari kontrol dan produk flakes dengan 

perlakuan terbaik. 




