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Abstrak: Jenang adalah pengananberindeks glikemik tinggi, karena berkandungan 

amilopektin yang tinggi. Kappaphycus alvareziimerupakan rumput laut yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pensubstitusi tepung ketan pada pembuatan jenang, 

karena berkandungan amilopektin rendah sertaberkandungan serat pangan larut air 

tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh substitusi K. 

alvareziiterhadap nilai indeks glikemik dan mutu jenang K. alvarezii. Substitusi K. 

alvareziimempengaruhi nilai indeks glikemik, kadar air, abu, karbohidrat, serat 

pangan,aroma, warna, tekstur dan rasa. Jenang tersubstitusi K. alvarezii dapat 

dikembangkan menjadi pangan fungsional antihiperglikemik. 

 
Kata kunci:Jenang, K. alvarezii, Indeks Glikemik, Mutu 

 

Abstract: Jenang is a food that contain high glycemic index caused it contain more 

amylopectin. Kappaphycusalvarezii is a seaweed that can be used as substitution 

agent of glutinous rice flouron jenang production. The purpose of this study was to 

investigate the effect of K. alvarezii substitution on glycemic index and quality of 

jenang. The substitution of K. alvareziiaffected on the glycemic index, water, ash, 

carbohydrate, dietary fiber,aroma, color, texture and tasteof jenang, respectively. 

Jenang substituted K. alvarezii can be produced to functional food of anti-

hyperglycemic. 
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 Jenang adalah salah satu produk tradisional masyarakat di Jawa yang dibuat dengan 

bahan utama berupa tepung ketan (Wahyuni, 2012).Tepung ketan merupakan jenis tepung 

yang berkandungan amilopektin sangat tinggi.Produk ini liat dan memiliki cita rasa manis 

karena dalam pembuatannya ditambahkan gula. Produk pangan yang berbahan dasar tepung-

tepungan dan ditambah gula tergolong sebagai produk berindeks glikemik tinggi (Widowati, 

2007). 

 Indeks glikemik (IG) adalah suatu nilai yang mengukurnilai fisiologis suatu pangan 

berdasarkan pengaruhnya terhadap kadar glukosa darah (Purwani, dkk., 2006 ).Faktor 

intrinsik bahan yang mempengaruhi nilai IG suatu produk pangan adalah kadar amilosa, 

amilopektin dan serat pangan (Rimbawan & Siagian, 2004).Indeks glikemik suatu bahan 

pangan dapat merupakan hasil perbandingan rasio antara amilosa dan amilopektin. Semakin 

tinggi rasio amilosa terhadap amilopektin dan kandungan serat pangannya maka akan 

semakin rendah nilai IG pada suatu bahan pangan. 

 Serat pangan merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman yang 

biasanya meliputi polisakarida yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan(Dwiyitno, 

2011). Polisakarida yang tergolong dalam serat pangan diantaranya adalah selulosa, 

hemiselulosa, oligosakarida, pektin, dan gum.Serat pangan dapat dikelompokkan menjadi dua 

dolongan berdasar kelarutannya dalam air, yaitu serat pangan larut air dan tak terlarut air 
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(Astawan, dkk, 2004). Serat pangan larut air banyak berkontribusi pada penentuan nilai 

indeks glikemik suatu bahan pangan.  

 Kappaphycus alvareziiadalah salah satu jenis rumput laut merah yang memiliki 

kandungan serat pangan larut air. Kandungan serat pangan larut air pada rumput laut ini 

sangat tinggi hingga mencapai 30 persen (Dwiyitno, 2011). Tingginya kandungan serat larut 

air pada K.alvarezii dipengaruhi oleh beberapa faktor saat pertumbuhannya, diantaranya 

ketersediaan kandungan mineral, suhu, dan cahaya. Rumput laut ini juga diketahui 

berkandungan pati rendah dengan rasio amilosanya lebih dominan dibanding amilopektin.  

 Jenang merupakan produk pangan berindeks glikemik tinggi dan K. alvarezii adalah 

rumput laut merah yang kaya akan serat pangan larut air. Substitusi komponen produk 

pangan berbahan tepung dengan tepung yang berkandungan serat pangan larut air dapat 

mempengaruhui nilai indeks glikemik produknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

persentase substitusi K. alvareziiyang berbeda pada tepung ketan terhadap nilai indeks 

glikemik dan mutu jenang. 

  

METODE 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimendengan peubah 

bebasnya adalah perbandingan tepung ketan dan rumput laut (100:0) = perlakuan A, (75:25) 

= perlakuan B,(50:50) = perlakuan C,  dan (25:75) = perlakuan D. Peubah terikatnya adalah 

indeks glikemik, kadar serat pangan total, kadar serat pangan tak larut, kadar serat pangan 

larut,  kadar iodium, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar abu, kadar karbohidrat, uji 

tekstur, warna, tekstur, rasa, dan aroma. 

 Indeks glikemik jenang diukur berdasar perbandingan antara luas kurva kenaikan 

kadar gula darah tenaga sukarelawan sebanyak 10 orang setelah mengkonsumsi sampel dan 

roti tawar sebagai standar. Kandungan gizi produk diukur berdasar metode AOAC, kadar 

serat pangan ditentukan berdasar metode enzimatik-termografimeter, dan nilai organoleptik 

didapatkan dari respon panelis takterlatih sebanyak 30 orang. Bahan utama yang digunakan 

dalam pembuatan jenang rumput laut adalah tepung ketan dan rumput laut jenis K. 

alvareziidari perairan desa Andelan, kecamatan Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi, Jawa 

Timur.  

 Rancangan percobaan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Selang kepercayaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95%, dimana bila nilai F hitung perlakuan lebih besar dari nilai F 5%, 

maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

HASIL 

Indeks Glikemik  

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa perlakuan persentase substitusiK. 

alvareziimemberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap indeks glikemik jenang. 

Pengaruh persentase substitusiK. alvarezii yang berbeda terhadap indeks glikemik jenang 

ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Indeks glikemik jenang pada berbagai persentase substitusi K. alvarezii 

 

Kandungan Gizi 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa perlakuan persentase substitusiK. 

alvareziiyang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap kandungan 

gizijenang. Pengaruh persentase substitusiK. alvareziiyang berbeda terhadap kandungan gizi 

jenang terlihat pada Tabel1. 

 
Tabel 1. Kadar zat gizi jenang tersusbtitusi K. alvarezii 

PERLAKUAN AIR ABU KARBOHIDRAT PROTEIN LEMAK 

A = 100 : 0 38,08a 1,29a 55,67d 4,46a 0,50a 

B = 75 : 25 41,36ab 1,68b 51,82c 5,01a 0,55a 

C = 50 : 50 44,10bc 1,94c 48,17b 5,27a 0,52a 

D = 25 :75 46,96c 2,27d 44,22a 5,90a 0,66a 

 

Serat Pangan 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa perlakuan persentase substitusiK. 

alvareziiyang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap kandungan serat 

panganjenang. Pengaruh persentase substitusiK. alvareziiyang berbeda terhadap kandungan 

serat pangan jenang terlihat pada Tabel2. 

 
Tabel 2. Kadar serat pangan jenang tersusbtitusi K. alvarezii 

 

PERLAKUAN TOTAL TAK 

LARUT AIR 

LARUT 

AIR 

A = 100 : 0 2,31a 1,56a 0,74a 

B = 75 : 25 2,74a 1,83a 0,91a 

C = 50 : 50 3,34b 2,23b 1,11b 

D = 25 :75 4,48c 2,80c 1,68c 
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Organoleptik 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa perlakuan persentase substitusiK. 

alvareziiyang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap nilai 

organoleptikjenang. Pengaruh persentase substitusiK. alvareziiyang berbeda terhadap nilai 

organoleptik jenang dapat dilihat pada Tabel3. 

 
Tabel 3. Nilai organoleptik jenang tersusbtitusi K. alvarezii 

 

PERLAKUAN AROMA WARNA TEKSTUR RASA 

A = 100 : 0 3,10c 3,14c 2,97a 3,03c 

B = 75 : 25 2,90c 3,03c 3,20b 2,90c 

C = 50 : 50 2,43b 2,23b 4,00c 2,53b 

D = 25 :75 2,00a 1,63a 4,87d 1,90a 

 

PEMBAHASAN 

Indeks glikemik 

 Gambar 1 menunjukkan indeks glikemik jenang pada berbagai persentase substitusi K. 

alvarezii berkisar antara 33,39-86,12. Nilai indeks glikemik produk akan mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan persentase substitusi rumput laut terhadap tepung 

ketan. Nilai indeks glikemik yang menurun ini diduga karena adanya pengaruh K. 

alvareziiyang ditambahkan dan berakibat menambah kandungan serat pangan pada produk. 

Serat yang terkandung di dalam K. alvareziiutamanya serat pangan terlarut airnya 

mempengaruhi penyerapan glukosa (Astawan, dkk, 2004). Serat larut air adalah serat yang 

mampu mengikat air dan berfungsi sebagai penangkap karbohidrat sehingga memperlambat 

penyerapan glukosa dalam tubuh dan pada akhirnya dapat menurunkan kadar glukosa darah 

(Dwiyitno, 2011). 

 

Kandungan gizi 

 Tabel 1 menunjukkan kandungan air, abu dan karbohidrat jenang dipengaruhi oleh 

berbagai persentase substitusi K. alvarezii, sementara itukadar protein dan lemak jenang tidak 

berubah seiring dengan peningkatan persentase substitusi K. alvarezii. Kadar air dan abu 

jenang meningkat seiring dengan meningkatnya persentase substitusi K. alvarezii. Rumput 

laut ini dikenal memiliki kandungan air dan abu yang lebih tinggi sehingga 

substitusinyaterhadap tepung ketan akan meningkatkan kandungan kedua zat gizi tersebut 

pada produk tersebut (Jannah, dkk., 2014). Kandungan karbohidrat jenang menurun seiring 

dengan peningkatan persentase substitusi K. alvarezii. Hal ini diduga karena bahan utama 

pembuatan jenang berupa tepung ketan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi 

dan bila diganti dengan bahan lain akan mempengaruhi kadar karbohidrat pada produk. 

Menurut Jannah,dkk., (2014) kandungan karbohidrat suatu jenang dipengaruhi oleh kadar 

bahan utamadan tambahan yang digunakan. Pengurangan persentase tepung ketan 

akanmempengaruhi kandungan karbohidrat produk (Ratnawati, 2012) dan substitusi K. 

alvareziiterhadap tepung ketan dalam adonan jenang secara langsung akan menurunkan 

kandungan karbohidrat produknya. 
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Kandungan protein dan lemak jenang tidak berubah seiring dengan peningkatan 

persentase substitusi K. alvarezii. Hal ini diduga karena bahan pensubstitusi pembuatan 

jenang pada penelitian ini adalah K. alvarezii dikenal sebagai bahan pangan yang tidak kaya 

akan protein dan lemak. Abirami & Kowsalya (2011) menyatakan bahwa kandungan  protein 

dan lemak  K. alvarezii adalah sebesar 4,5 dan 0,1 persen, sehingga  penambahannya kedalam 

adonan ketan tidak akan mempengaruhi kandungan akhir kedua zat gizi tersebut dalam 

produk akhir.  

 

Serat Pangan 

 Tabel 2 memperlihatkan bahwa ada peningkatan kadar serat pangan jenang seiring 

dengan semakin meningkatnya persentase substitusiK. alvarezii. Kadar serat pangan total 

pada produk jenang akan mengalami kenaikan, karena adanya penambahan K. alvarezii. 

Menurut Astawan, dkk. (2004)bahwa penggantian tepung ketan dengan rumput laut akan 

meningkatkankandungan serat pangan total, tak larut air dan larut air produk. Hal ini juga 

sesuai dengan pernyataan Dwiyitno (2011), yang menyatakan bahwa perlakuan penambahan 

K. alvarezii memberikan pengaruh terhadap total serat pangan, serat tidak larut dan serat 

larut.K. alvarezii termasuk jenis bahan pangan yang memiliki kandungan serat pangan cukup 

tinggi dan bila ditambahkan ke dalam suatu adonan produk akan meningkatkan kadar serat 

pangan produk tersebut (Jannah, dkk., 2014) 

 

Organoleptik 

 Tabel 3menunjukkan nilai organoleptik jenang dipengaruhi oleh besaran persentase 

substitusi K. alvarezii. Nilai aroma, warna dan rasa jenang yang tersubstitusi K. alvarezii 

menurun seiring dengan peningkatan persentase substitusinya, namun teksturnya akan makin 

meningkat. Penurunan penerimaan panelis pada aroma, warna dan rasa jenang yang 

disusbtitusi K. alvarezii lebih karena panelis belum mengenal dengan baik karakteristik nilai-

nilai organoleptik produk berbasis rumput laut, disamping dimungkinkan masih adanya 

aroma dan rasa amis yang terikut pada K. alvarezii yang tak tertangani dengan baik. Dwiyitno 

(2011) menyatakan bahwa penurunan organoleptik produk disebabkan produk terpengaruh 

aroma khas laut K. alvarezii. Rumput laut memiliki aroma khas yang kurang menarik apabila 

ditambahkan sebagai bahan dala pembuatan produk. Hal ini mampu menurunkan daya tarik 

dari produk itu sendiri. 

 Peningkatan nilai tekstur jenang yang disusbtitusi K. alvarezii. Menurut Jannah,dkk. 

(2014) bahwa penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai 

tekstur dari suatu bahan pangan. Nilai tekstur dari produk akan mengalami kenaikan seiring 

penambahan rumput laut.Peningkatan ini dimungkinkan karena terkandungnya κ-karaginan 

dalam K. alvarezii. Polisakarida ini mampu meningkatkan kekompakan suatu produk karena 

keberadaan gugus sulfatnya. Menurut Fathmawati,dkk., (2014) κ-karaginan tersusun dari 

α(1,3)-D-galaktosa-4-sulfat dan β(1,4)-3,6-anhidro-D-galaktosa. Karaginan ini juga 

mengandung D-galaktosa-6-sulfat ester dan 3,6–anhidro-D-galaktosa-2-sulfat ester. Gugusan 

6-sulfat dapat menurunkan daya gelasi dari karaginan, tetapi dengan adanya suhu panas 

mampu menyebabkan terjadinya transeliminasi gugusan 6-sulfat Hal ini akan menghasilkan 

3,6-anhidro-D-galaktosa. Proses ini menyebabkan derajat keseragaman molekul meningkat 

dan daya gelasinya juga bertambah, sehingga akan menghasilkan tekstur dengan tingkat 

kekenyalan yang lebih tinggi. Astawan, dkk. (2004) berpendapat bahwa kekenyalan suatu 
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produk meningkat dengan adanya penambahan rumput laut dalam adonan pembuatan 

merupakan hasil pembentukan gel dari rumput laut yang begitu kuat dan elastis yang sulit 

dipecah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Substitusi K. alvarezii menurunkan indeks glikemik dan mempengaruhi karakteristik 

gizi dan organoleptik jenang dan produk ini dapat dikembangkan menjadi pangan fungsional 

antihiperglikemik. 
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