
 
 

SERAT  MAKANAN 
 
 
 

 
OLEH : TENSISKA 
  NIP  :132 086 635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 
 

Dua dasa warsa terakhir ini baru terungkap oleh para ilmuawan bahwa serat yang 

terdapat pada bahan pangan ternyata mempunyai efek positif bagi sistem metabolisme 

manusia. Awalnya serat dikenal oleh ahli gizi hanya sebagai  pencahar dan tidak memberi 

reaksi apapun bagi tubuh.  Pandangan ini mulai berubah setelah dihipotesiskan bahwa 

konsumsi rendah serat pada masyarakat Barat menyebabkan banyak kasus penyakit 

kronis seperti jantung koroner, apendikitis, divertikulosis dan kanker kolon.  Istilah untuk 

serat yang memiliki efek fisiologis ini adalah dietary fiber atau serat makanan.   Beberapa 

jenis serat makanan dapat diuraikan oleh bakteri pada saluran pencernaan manusia 

menghasilkan gas metana dan CO2. 

Pada tahun 1980-an  di Eropa dan Amerika, serat masih identik dengan bran.  

Bran kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah dedak atau bekatul.  

Saat itu malah timbul kecendrungan masyarakat untuk menjadi bran mania 

terutama dikalangan orang-orang yang ingin mengurangi kolesterol darah mereka 

walaupun rasanya tidak enak.  Namun sebenarnya banyak sumber serta makanan 

selain bran atau bekatul seperti gum ,agar-agar, karagenan, pektin dan lain-lain . 

Menurut Johnson dan Southgate (1994) serat makanan adalah keseluruhan 

komponen lignin dan polisakarida tanaman yang tidak dapat dicerna oleh sekresi 

endogenus dari pencernaan mamalia, sedangkan menurut Schmid dan Labuza 

(2002) adalah polisakarida non pati dan lignin.  Yang termasuk polisakarida non 

pati adalah selulosa, hemiselulosa, �-glukan, pektin, gum dan mucilage.  

Serat kasar atau crude fiber tidak identik dengan serat makanan.  Serat 

kasar adalah  komponen sisa hasil hidrolisis suatu bahan pangan dengan asam 

kuat  selanjutnya dihidrolisis dengan basa kuat sehingga terjadi kehilangan 

selulosa sekitar 50 % dan hemiselulosa 85 %.  Sementara itu serat makanan masih 

mengandung komponen yang hilang tersebut sehingga nilai serat makanan lebih 

tinggi daripada serta kasar. 

 

 

 

 



II. SIFAT  FISIKOKIMIA  SERAT  MAKANAN 

 

Sejumlah senyawa baik yang alami maupun yang sintetik termasuk kedalam 

definisi serat makanan seperti produk reaksi Maillard, selulosa yang dimodifikasi seperti 

CMC, produk hewani yang tidak dapat dicerna seperti kitin, oligosakarida seperti inulin 

dan oligofruktosa.  Semua senyawa tersebut menyumbangkan beberapa sifat sebagai serat 

makanan walaupun beberapa sifat yang lain berbeda dengan serat makanan.  Namun 

demikian, tidak ada dari senyawa yang disebutkan itu yang diterima secara universal 

sebagai serat walaupun kadang-kadang digambarkan sebagai serat. 

 

2.1. Komposisi Kimia Serat Makanan 

 Komposisi kimia serat makanan bervariasi tergantung dari komposisi dinding sel 

tanaman penghasilnya.  Pada dasarnya komponen komponen penyususn dinding sel 

tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, gum, mucilage yang 

kesemuanya ini termasuk ke dalam serat makanan. 

 Serat makanan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu serat makanan tak larut ( 

unsoluble dietary fiber) dan serta makanan larut (soluble dietary fiber).  Serat tidak larut  

contohnya selulosa, hemiselulosa dan lignin yang ditemukan pada serealia, kacang-

kacangan dan sayuran.  Serat makanan larut contohnya gum, pektin dan mucilage. 

 

2.1.1. Serat Makanan Tidak Larut ( insuble dietary fiber) 

Selulosa 

 Selulosa tidak larut dalam air dingin maupun air panas serta asam panas dan alkali 

panas. Selulosa merupakan komponen penysun dinding sel tanaman bersama-sama 

dengan hemiselulosa, pektin dan protein.  Selulosa merupakan polimer dari glukosa 

berantai lurus dengan ikatan � (1 – 4) glikosidik dengan jumlah glukosa sampai 10.000 

unit..  Ikatan � (1 – 4) glikosidik ini menghasilkan konformasi seperti pita yang panjang.  

Setiap  dua residu  terjadi rotasi 1800 yang dapat membentuk ikatan Hidrogen antar 

molekul pada rantai yang paralel. Amilase mamalia tidak bisa menghidrolisis ikatan        

� (1 – 4). 

 



Hemiselulosa 

 Menurut  Izydorczyk, Cui dan Wang (2005) hemiselulosa merupakan polisakarida 

heteropolimer yang menyusun dinding sel tanaman tingkat tinggi dan sering terikat  

dengan selulosa dan lignin.  Struktur hemiselulosa dibagi menjadi empat kelompok 

berdasarkan komposisi  rantai utamanya yaitu (1) D- xylan yaitu 1-4 � xylosa; (2) D-

manan yaitu (1 – 4) �-D- mannosa; (3) D-xyloglucan dan (4) D-galactans  yaitu 1-3 �-D-

galaktosa.  Hampir semua hemiselulosa disubtitusi dengan berbagai karbohidrat lain atau 

residu non karbohidrat.  Karena berbagai rantai cabang yang tidak seragam menyebabkan 

senyawa ini  secara parsial larut air. 

 Perbedaan selulosa dengan hemiselulosa yaitu hemiselulosa  mempunyai derajat 

polimerisasi rendah (50 – 200 unit) dan mudah larut dalam alkali, tetapi sukar larut dalam 

asam, sedangkan selulosa sebaliknya.   

 

Lignin 

 Lignin merupakan polimer non karbohidrat yang bersifat tidak larut dalam air.  

Lignin merupakan senyawa turunan alkohol kompleks yang menyebabkan dinding sel 

tanaman menjadi keras. Lignin merupakan heteropolimer  yang sebagian besar 

monomernya p-hidroksifenilpropana dan semua lignin mengandung koniferil alkohol.  

Lignin tidak larut dalam air dan sebagian besar pelarut organik (Robinson, 1991). 

 Lignin adalah polimer yang banyak cabangnya dan banyak memiliki ikatan silang 

.  Karena bukan karbohidrat, lignin telah lama diperdebatkan apakah masih bisa 

dikategorikan serat  atau tidak.  Mengingat kandungan lignin relatif kecil pada bahan 

pangan, pertanyaan tersebut menjadi tidak penting lagi. 

 

2.1.2. Komponen Serat makanan Larut ( soluble dietary fiber) 

 

Gum 

 Gum merupakan polisakarida yang dihasilkan dari getah atau eksudat tanaman  

seperti gum arab, gum tragacanth, gum karaya, gum ghatti.  Ada pula gum yang diekstrak 

dari biji atau cabang tanaman berbatang lunak dan gum yang berasal dari 

mikroorganisme seperti gum xhantan.   



 Gum kecuali gum arab umumnya membentuk gel atau larutan yang kental bila 

ditambahkan air. Molekul gum ada yang polisakarida berantai lurus dan ada yang 

bercabang.  Polisakarida berantai lurus lebih banyak terdapat dan membentuk larutan 

yang lebih kental dibandingkan dengan molekul bercabang pada berat yang sama.  

Beberapa tipe gum  yaitu galaktan, glukoromanan, galaktomanan, dan xilan . 

 

 

Polisakarida Rumput Laut 

 Polisakarida rumput lain yang umum digunakan adalah agar-agar, alginat dan 

karagenan yang diekstrak dari ganggang merah (agar-agar dan karagenan) dan ganggang 

cokelat (alginat) Penyusun alginat adalah asam manuronat dan asam guluronat dan dapat 

membentuk gel bila terdapat ion kalsium Sementara itu karagenan dan agar-agar 

merupakan polimer dari galaktosa dan dapat membentuk gel yang kuat. 

 

�- Glukan 

 Merupakan polimer campuran  (1          3) , (1            4) � – D- glukosa. Senyawa 

ini ditemukan pada oat dan barley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. EFEK SERAT MAKANAN TERHADAP ZAT GIZI 

 

1. Karbohidrat 

 Serat makanan dapat mengurangi kecepatan absorpsi glukosa atau karbihidrat 

lainnya yang dapat menurunkan glukosa darah dan respon insulin.  Pengaruh serat yang 

terdapat dalam makanan secara alami tidak persis sama dengan serat yang telah 

dimurnikan dan sengaja ditambahkan ke dalam makanan. 

 

2. Mineral 

 Serat makanan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan 

mineral.  Banyak jenis serat makanan memberikan pengaruh negatif terhadap kalsium, 

besi, seng, dan magnesium. 

 Untuk orang yang berusia lanjut , konsumsi serat makanan yang tidak larut air 

seperti bekatul gandum dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan defisiensi mineral 

sehingga meningkatkan resiko penyakit osteoporosis.  Untuk serat makanan yang larut, 

dapat terfermentasi dalam usus besar sehingga mineral yang terikat dapat dilepaskan 

kembali dan diabsorpsi. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  EFEK FISIOLOGIS SERAT MAKANAN 

 

Seorang dokter berkebangsaan Inggeris yaitu Dennis P. Burkitt melakukan 

penelitian beberapa tahun di Afrika menyimpulkan bahwa penduduk yang mengkonsumsi 

makanan kaya serat, hampir tidak pernah ditemui kasus penyumbatan pembuluh darah, 

kegemukan, kanker dan gangguan usus besar. 

 Metabolisme serat makanan tidak sama dengan makronutrien lainnya.  Beberapa 

serat makanan dapat difermentasi oleh mikroorganisme dalam usus besar.  Jenis dan 

jumlah serat yang dapat difermentasi sangat bervariasi.  Selulosa tahan terhadap 

fermentasi sedangkan �-glukan sangat mudah difermentasi dan sempurna didegradasi 

dalam kolon. 

 Umumnya serat tidak larut seperti selulosa dan hemiselulosa tahan terhadap 

degradasi mikrobial sehingga hanya sebagian kecil yang terfermentasi.  Sebaliknya 

hampir semua serat larut seperti guar gum, pektin, agar-agar, karagenan dan �- glukan 

dapat dengan cepat difermentasi secara sempurna.  Namun demikian, beberapa serat yang 

dikenal larut air seperti psyllium hanya sedikit terfermentasi, dan selulosa modifikasi 

yang bersifat sangat larut air seperti metil selulosa tidak dapat difermentasi sama sekali.  

Jadi kelarutan serat makanan tidak menjamin bahwa bahan tersebut dapat terfermentasi. 

 

1. Serat sebagai Bahan Pencahar (Laxatif) 

 

 Efek pencahar atau laksatif merupakan pengaruh serat yang paling umum dikenal.  

Efek ini berhubungan dengan kekambaan feses yang disebabkan oleh adanya serat.  Feses 

yang kamba (volumeuos) akan mempersingkat waktu transit. Jika berat basah feses lebih 

kecil atau sama dengan 60 gram per hari maka waktu transit (waktu yang dibutuhkan 

mulai dari konsumsi makanan sampai feses dikeluarkan) umumnya lebih dari 90 jam.  

Ketika berat feses basah meningkat, waktu transit akan menurun.  Pada berat feses basah 

150 – 200 gram per hari, waktu transit menjadi 40 – 50 jam.  Semua makanan kaya serat 

akan meningkatkan kekambaan feses. 

 Peningkatakan jumlah feses basah tergantung pada jenis dan bentuk serat dalam 

makanan.  Dedak gandum meningkatkan berat feses lebih tinggi dibandingkan buah, 



sayur, gum, oat dan jagung, sedangkan pektin yang dimurnikan menghasilkan 

peningkatan feses yang relatif kecil.  Bentuk fisik serat juga turut mempengaruhi 

kekambaan feses.  Dedak kasar menghasilkan efek kamba yang lebih besar dibandingkan 

dedak yang halus. 

 Dedak gandum dan selulosa tidak bisa didegradasi dengan baik oleh mikroflora 

kolon.  Kontribusinya pada kekambaan feses karena kemampuannya mengikat air.  Serat 

yang dapat difermentasi sempurna dalam kolon seperti pektin, guar gum dan �-glukan 

tidak berkontribusi terhadap kekambaan feses tetapi meningkatkan jumlah koloni 

mikroflora kolon.  Meningkatnya jumlah koloni mikroflora kolon akan meningkatkan 

massa feses yang juga menghasilkan efek pencahar.  Namun demikian, serat yang sulit 

difermentasi seperti dedak serealia menghasilkan massa feses yang jauh lebih tinggi 

sehingga lebih efektif  sebagai pencahar. 

 

2. Senyawa Hasil Fermentasi Serat 

 Fermentasi serat dalam kolon menghasilkan produk berupa gas seperti gas 

hidrogen, metana, karbondioksida dan asam lemak rantai pendek (Short Chain Fatty 

Acid) seperti asam asetat, propionat dan butirat.  Asam lemak rantai pendek (SCFA) 

diserap oleh mukosa kolon dan menghasilkan energi bagi inang sehingga serat bisa 

dianggap sebagai sumber kalori yang jumlahnya kira-kira 1,5 Kkal/gram.  Jumlah SCFA 

yang dihasilkan tergantung pada tingkat fermentasi masing-masing serat.  Selulosa yang 

dimurnikan merupakan serat yang sulit difermentasi sehingga menghasilkan SCFA paling 

rendah.  Sebaliknya guar gum, pektin, agar-agar, karagenan, �-glukan karena mudah 

difermentasi, akan menghasilkan SCFA yang tinggi.   

 Komposisi SCFA yang dihasilkan adalah asetat > propionat > butirat.  Asam 

butirat berfungsi menormalkan pertumbuhan sel sehingga produksi SCFA memberi efek 

kemoprotektif dalam kolon.  Beberapa penelitian membuktikan  bahwa asam butirat 

menurunkan insiden tumor kolon.  Namun ada penelitian menemukan, tidak ada 

perubahan dari lesi prekanker kolon ketika tikus percobaan diberi pelet kaya butirat 

sehingga diperlukan penelitian  konfirmasi. 

 

 



3. Efek Serat terhadap Metabolisme Glukosa 

 Sampai akhir tahun 1970-an diyakini bahwa mencerna serat tertentuk dapat 

memperbaiki toleransi glukosa dan menurunkan konsentrasi insulin plasma pada orang 

normal dan pada penderita penyakit diabetes.  Guar gum adalah serat yang sering duji 

kemampuannya mengatur glisemik dan respon insulin terhadap kadar glukosa.  Dalam 

banyak studi, guar gum telah terbukti menurunkan post prandial glukosa dan respon 

insulin pada manusia dan hewan percobaan.  Walaupun beberapa studi tidak konsisten, 

namun kebanyakan studi menunjukan bahwa guar gum mengurangi glisemik dan atau 

respon insulin terhadap manusia atau hewan pada keadaan fisiologi normal. 

 Studi menggunakan konsentrat kaya �-glukan dari oat atau produk barley secara 

konsisten menunjukkan perbaikan dalam respon glisemik, demikian pula pada psyllium 

juga terjadi penurunan respon glisemik namun pada pektin hasilnya tidak konsisten.  

Guar gum dan sumber serat kaya �-glukan hampir semua studi konsisten memperbaiki 

toleransi glukosa dan atau toleransi insulin pada manusia normal dan hewan percobaan.  

Hal tersebut bukan berarti serat yang lain tidak memiliki khasiat yang sama karena jenis 

serat yang lain masih sedikit diteliti. 

 Perbaikan dari glisemik yang ditemukan pada konsumsi serat tertentu  

kelihatannya disebabkan penurunan kecepatan absorbsi glukosa.  Guar gum dan pektin 

terbukti menurunkan absorpsi glukosa sehingga serat larut karena viskositasnya yang 

tinggi,  disimpulkan dapat memperlambat penyerapan glukosa pada usus halus. 

 

4. Efek serat terhadap Metabolisme Lemak 

 Konsumsi serat makanan berhubungan dengan penurunan absorpsi kolesterol, 

fermentasi dan peningkatan pelepasan asam empedu.  Pektin murni, hidroksimetil 

selulosa dan guar gum serta �-glukan menurunkan absorpsi kolesterol sebaliknya 

psyllium tidak menurunkan absorpsi kolesterol.  Oleh karena itu disimpulkan bahwa serat 

yang viscous efektif menurunkan absorpsi kolesterol walaupun mekanismenya belum 

sepenuhnya dipahami.  Serat makanan yang viscous juga menurunkan absorpsi 

triasilgliserol. 

 

 



5.   Efek serat terhadap Metabolisme Protein   

 Serat makanan umumnya menurunkan daya cerna protein.  Konsumsi serat 

menyebabkan geseran pada pola ekskresi Nitrogen.  Serat yang mudah difermentasi akan 

meningkatkan pengeluaran nitrogen fekal karena peningkatan nitrogen hasil metabolisme 

mikrobial namun terjadi penurunan ekskresi nirogen urin sehingga tetap terjadi 

keseimbangan. 

 

6. Efek Serat Makanan terhadap Pencegahan Penyakit 

 Efek fisiologis serat makanan seperti toleransi terhadap glukosa, meningkatkan 

kekambaan feses, menurunkan kolesterol plasma menunjukkan bahwa serat makanan 

dapat menurunkan insiden penyakit kronis seperti komplikasi diabetes, kanker kolon dan 

penyakit jantung.  Studi terhadap efek langsung serat makanan ternyata berlaku jika 

peningkatan konsumsi serat disertai penurunan konsumsi lemak yang dapat menurunkan 

resiko penyakit kutil/polip  pada kolon.  Polip kolon merupakan prekursor perkembangan 

tumor. 


