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 KOMPOSISI NUTRISI JAGUNG MENUJU HIDUP SEHAT 

Suarni 

Balai Penelitian Tanaman Serealia  

 
Abstrak.  Jagung sebagai bahan pangan pokok kedua setelah beras, selain sebagai 

sumber karbohidrat juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu 
masyarakat di Indonesia. Kekayaan komposisi kimia jagung, potensi zat aktif 

sebagai bahan baku nutrisi, pangan fungsional merupakan nilai unggul dibanding 
serealia lainnya. Jagung kaya akan komponen pangan fungsional antara lain; serat 

pangan yang dibutuhkan tubuh (dietary fiber), asam lemak esensial, isoflavon, 

mineral Fe (tidak ada dalam terigu), -karoten (pro vitamin A), komposisi asam 
amino esensial, dan lainnya. Pada makalah ini akan dipaparkan komponen nutrisi 
tersebut serta berbagai produk makanan dapat diolah mulai jagung masak susu, 

seperti puding, es krim, susu segar, demikian juga dari pipilan kering dapat diolah 

menjadi bahan setengah jadi (beras jagung, tepung, pati) selanjutnya dapat diolah 
menjadi produk makanan seperti, substitusi beras, substitusi terigu (mi, rerotian, 

cake, cookies dan sejenisnya). Olahan makanan mulai dari tradisional hingga 

modern dapat memasuki selera semua umur dan status sosial. Teknologi 
pengolahan dan peralatan sederhana memudahkan pengguna untuk 

menerapkannya. Sosialisasi jagung sebagai bahan pangan sehat akan menarik 
minat selera masyarakat untuk mengonsumsi jagung, sehingga dapat 

meningkatkakan kemandirian pangan menuju hidup sehat. 

 

Kata kunci:  Nutrisi jagung, kemandirian pangan, hidup sehat 

 

PENDAHULUAN 

 

Pola makan orang Indonesia saat ini, khususnya kaum urban dan sub-urban, 

cenderung berlebihan lemak, garam dan karbohidrat, tetapi rendah serat, vitamin dan 

mineral, seperti yang ada pada kandungan makanan jenis cepat saji. Makanan tersebut 

mengandung kolesterol, asam lemak jenuh, garam, bahan tambahan makanan dan 

kandungan serat yang rendah dipastikan menjadi kelemahan menu makanan cepat saji. 

Sebagian masyarakat kita masih rela sistim pencernaannya diisi oleh berbagai makanan 

yang tidak sehat (Healthy Food, 2008). Salah satu komoditi serealia sebagai sumber 

karbohidrat dan kaya akan unsur pangan fungsional serta nutrisi lainnya dapat memenuhi 

kriteria bahan pangan sehat. 

Jagung sebagai bahan pangan akan semakin diminati konsumen terutama bagi yang 

mementingkan pangan sehat, dengan harga terjangkau bagi siapapun.Tanggapan 

masyarakat masa lalu sudah berubah, ketika mereka masih menganggap bahan pangan 

jagung kurang bergengsi dengan identik makanan orang desa yang tak mampu. Apalagi 

era sekarang telah terjadi pergeseran filosofi makan, seiring dengan meningkatnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Bahan dan produk 

pangan tidak lagi hanya dilihat dari aspek pemenuhan gizi dan sifat sensorinya. Sifat 

pangan fungsional spesifik yang berperan dalam kesehatan telah menjadi pertimbangan 

penting. Jagung, sebagai bahan pangan pokok kedua setelah beras, selain sebagai sumber 

karbohidrat juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat di 

Indonesia. Jagung kaya akan komponen pangan fungsional antara lain; serat pangan yang 

dibutuhkan tubuh (dietary fiber), asam lemak esensial, isoflavon, mineral Fe (tidak ada 

dalam terigu), -karoten (pro vitamin A), komposisi asam amino esensial, dan lainnya. 

Pangan fungsional saat ini berkembang sangat pesat, seiring dengan semakin tingginya 
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permintaan akan pangan fungsional dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, 

meningkatnya populasi lansia, pengembangan produk komersial, adanya bukti ilmiah atas 

manfaat komponen fungsional pangan, dan berkembangnya teknologi pangan. Namun 

pemanfaatan pangan fungsional bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas (Suarni 

2009).  

Pangan fungsional adalah bahan pangan yang mengandung komponen bioaktif 

yang memberikan efek fisiologis multifungsi bagi tubuh, antara lain memperkuat daya 

tahan tubuh, mengatur ritmik kondisi fisik, memperlambat penuaan, dan membantu 

mencegah penyakit. Komponen bioaktif tersebut adalah senyawa yang mempunyai fungsi 

fisiologis tertentu di luar zat gizi dasar. Serat termasuk zat non-gizi yang ampu 

memerangi kanker serta menjaga kolesterol dan gula darah agar tetap normal. Substitusi 

serat banyak digunakan dalam produk sereal yang menjadi menu favorit di Barat. Selain 

oligosakarida, serealia sering ditambah bahan-bahan kaya serat lainnya (Widjaya dan 

Astawan, 2001; Wijaya, 2002; Loso, 2002). Komoditi jagung termasuk tanaman serealia 

mengandung banyak serat pangan menjadi salah satu bahan pangan yang lagi populer 

diteliti potensi kandungan unsur pangan fungsionalnya (Suarni 2009).  

 

KOMPOSISI KIMIA BIJI JAGUNG 

Informasi komposisi kimia proksimat cukup banyak tersedia. Keragaman data pada 

masing-masing komponen gizi utama sangat besar. Tabel 1 menunjukkan komposisi 

kandungan zat gizi pada berbagai tipe jagung. Keragaman komposisi tersebut dipengaruhi 

baik oleh faktor genetik maupun lingkungan.  

Tabel 1. Komposisi kimia berbagai tipe jagung (%) 

Varietas jagung Air Abu Protein Serat kasar Lemak Karbohidra

t 

Kristalin 10,5 1,7 10,3 2,2 5,0 70,3 

Floury 9,6 1,7 10,7 2,2 5,4 70,4 

Starchy 11,2 2,9 9,1 1,8 2,2 72, 8 

Manis 9,5 1,5 12,9 2,9 3,9 69,3 

Pop 10,4 1,7 13,7 2,5 5,7 66,0 

Hitam 12,3 1,2 5,2 1,0 4,4 75,9 

Srikandi Putih
*) 

10,08 1,81 9,99 2,99 5,05 73,07 

Srikandi Kuning
*) 

11,03 1,85 9,95 2,97 5,10 72,07 

Anoman
*) 

10,07 1,89 9,71 2,05 4,56 73,77 

Lokal Pulut
*) 

 11,12 1,99 9,11 3,02 4,97 72,81 

Lokal non Pulut
*) 

10,09 2,01 8,78 3,12 4,92 74,20 

Bisi 2
**)

 9,70 1,00 8,40 2,20 3,60 75,10 

Lamuru
**)

 9,80 1,20 6,90 2,60 3,20 76,30 
Sumber:   Cortez dan Wild-Altamirano (1972) dalam Widowati et al. (2005)  

               
*)

Suarni  dan Firmansyah (2005)  

   
**)

 Suharyono et al., (2005) 

 

Analisis kimia fraksi – fraksi biji jagung menunjukkan bahwa masing-masing 

fraksi mempunyai sifat yang berbeda. Dalam proses pengolahan dengan menghilangkan 

sebagian dari fraksi biji jagung akan mempengaruhi mutu gizi produk akhirnya. Informasi 

komposisi kimia tersebut sangat bermanfaat bagi industri pangan untuk menentukan jenis 

bahan dan proses yang harus dilakukan agar diperoleh mutu produk akhir sesuai dengan 

yang diinginkan.   
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Tabel 2. Komposisi kimia pada bagian biji jagung berdasarkan bobot kering 

 

Komponen  Biji utuh Endosperma Lembaga Kulit ari Tip cap
 

Protein  (%) 3,7 8,0 18, 4 3,7 9,1 

Lemak (%)  1,0 0,8 33,2 1,0 3,8 

Serat kasar (%) 86,7 2,7 8,8 86,7 - 

Abu (%) 0,8 0,3 10,5 0,8 1,6 

Pati (%)  71,3 87,6 8,3 7,3 5,3 

Gula (%) 0,34 0,62 10,8 0,34 1,6 
Sumber: Inglett (1987) 

 

Kulit ari jagung dicirikan dengan kandungan serat kasar yang tinggi, yaitu 86,7% 

(Tabel 1), yang terdiri atas hemiselulosa (67%), selulosa (23%) dan lignin (0,1%) (Burge 

dan Duensing, 1989). Disisi lain, endosperma kaya akan pati (87,6%) dan protein (8%), 

sedangkan kadar lemaknya relatif rendah (0,8%). Lembaga dicirikan dengan tingginya 

kadar lemak yaitu 33%, serta protein (18,4%) dan mineral (10,5%). Berdasarkan data 

tersebut dapat ditentukan apakah produk yang akan diolah memerlukan biji jagung utuh, 

dihilangkan kulit ari atau lembaganya.  

KOMPOSISI NUTRISI PANGAN FUNGSIONAL JAGUNG  

        Perhatian mengenai kurangnya nilai gizi jagung telah ditunjukkan oleh berbagai 

institusi nasional dan internasional. Centro Internacional de Mejoramiento de Maizy 

Trigo (CIMMYT) telah memproduksi jagung kelas baru yang merupakan kombinasi  dari 

jagung yang mempunyai mutu gizi sangat bagus Opaque-2 dengan struktur biji jagung 

konvensional yang diberi label quality-protein maize (QPM). Keunggulan jagung QPM 

terutama karena kandungan lisin dan triptofan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

jagung biasa. Balitsereal telah melepas jagung QPM (Srikandi Putih-1 dan Srikandi 

Kuning-1. Meskipun QPM mengandung protein relatif sama dengan jagung biasa, namun 

di dalam tubuh dapat dimanfaatkan 2-3 kali lipat dibandingkan dengan jagung biasa 

karena mutu dan nilai biologi dari proteinnya jauh lebih tinggi. Protein jagung (8-11%) 

terdiri atas lima fraksi, yaitu: albumin, globulin, prolamin, glutelin dan nitrogen non 

protein. Perbedaan Quality Protein Maize (QPM) dengan jagung biasa yaitu pada 

proporsi fraksi protein. Fraksi globulin (merupakan zein II) pada jagung biasa (31%) jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan QPM (6%). Zein miskin akan lisin dan triptofan, yang 

merupakan asam amino pembatas pada jagung. Oleh karena itu mutu protein QPM (82%) 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jagung biasa (32%), bahkan lebih tinggi dari mutu 

protein beras (79%) dan gandum (39%). Secara keseluruhan populasi dunia, mungkin 

tidak terlalu membutuhkan perbaikan mutu protein. 
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Tabel 3. Kadar asam amino penyusun protein jagung varietas Srikandi dan Lokal 

 
Varietas/ 

asam amino 

Srikandi Putih-1 Srikandi Kuning-1 Lokal non Pulut 

 .....................................%.............................................. 

Aspartat 0,83 0,86 0,44 

Glutamat 2,28 2,27 0,64 

Serin 0,48 0,46 0,19 

Histidin 0,45 0,43 0,49 

Glisin 0,53 0,52 0,20 

Threonin 0,34 0,31 0,11 

Arginin 0,60 0,58 0,20 

Alanin 0,89 0,87 0,19 

Tirosin 0,36 0,34 1,05 

Methionin 0,28 0,27 0,38 

Valin 0,53 0,52 0,44 

Fenilalanin 0,54 0,55 1,58 

I-Leusin 0,48 0,49 0,13 

Leusin 1,41 1,39 0,24 

Lisin 0,43 0,43 0,20 

Triptofan 0,13 0,12 0,04 
Sumber : Suarni et al (2008) 

Kebutuhan protein bagi orang dewasa lebih sedikit dibandingkan dengan anak-

anak, karena mereka tumbuh dan berkembang, yang merupakan salah satu fungsi utama 

protein. Umumnya protein bagi orang dewasa dapat tercukupi dari asupan diet sehari-

hari, sehingga jarang menimbulkan masalah defisiensi protein yang serius. Namun, untuk 

mempertahankan kesehatan dan kebugaran tubuh, mendorong kebutuhan protein diatas 

asupan normal.  Pada kondisi ini, protein menjadi penyebab utama kekurangan gizi dalam 

kehidupan sehari-hari (Winarno 2000).  

Asam lemak pada jagung meliputi asam lemak jenuh (palmitat dan stearat) serta 

asam lemak tidak jenuh, yaitu oleat, linoleat dan pada QPM terkandung linolenat Linoleat 

dan linolenat merupakan asam lemak esensial. Lemak jagung terkonsentrasi pada 

lembaga, sehingga dari sudut pandang gizi dan sifat fungsionalnya mengonsumsi jagung 

utuh lebih baik daripada jagung yang telah dihilangkan lembaganya. Vitamin A atau 

karotenoid dan vitamin E terdapat dalam komoditas ini, terutama pada jagung kuning. 

Selain fungsinya sebagai zat gizi mikro, vitamin tersebut berperan sebagai antioksidan 

alami yang dapat meningkatkan imunitas tubuh serta menghambat kerusakan degeneratif 

sel. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh suhu pengering terhadap komposisi pangan 

fungsional jagung QPM. 
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Tabel 4. Pengaruh suhu pengering terhadap kadar ß-karoten, asam lemak  

Suhu pengering 40°C 

  

50°C 

 

60°C 

 

Sinar matahari 

-karoten, asam 

lemak, protein 

QPM 

1 

(%) 

 QPM 2 

(%) 

QPM 1 

(%) 

QPM 2 

(%) 

QPM 1 

(%) 

QPM2 

(%) 

QPM 1 

(%) 

QPM2 

(%) 

ß-karoten 

(mg/100g) 

0,84 - 0,69 - 0,63 - 0,76 - 

Asam lemak 

jenuh 

1,54 1,33 1,16 1,08 0,10 0,21 1,61 1,10 

Asam lemak tak 

jenuh 

3,93 3,12 3.39 2,28 0.61 0,33 5,05 2,31 

Protein 9.22 9,50 8.98 9,04 7.99 8,21 9,01 9,09 
QPM 1:  Srikandi Kuning , QPM 2 :  Srikandi Putih 

Sumber: Suarni et al (2008) 

Jagung mengandung serat pangan (dietary fiber) dengan Indeks Glikemik (IG) 

relatif rendah dibanding beras dari padi sehingga beras jagung menjadi bahan anjuran 

bagi penderita diabetes. Kisaran IG beras/padi (50-120) dan beras jagung (50-90), nilai 

tersebut sangat relatif tergantung varietasnya. Isu di masyarakat bahwa jagung adalah 

pangan sehat, bahkan bagi yang menderita penyakit gula (diabetes mellitus/DM) dan 

kelainan jantung, pasien diet dianjurkan secara medis untuk mengonsumsi beras jagung 

sebagai pangan pokok, atau makanan ringan berbasis jagung. Serat pangan (terutama 

serat larut) mampu menurunkan kadar kolesterol dalam plasma darah melalui 

peningkatan ekskresi asam empedu ke feses, sehingga terjadi peningkatan konversi 

kolesterol dalam darah menjadi asam empedu dalam hati, selain itu serat pangan akan 

mengikat kolesterol untuk disekresikan ke feses sehingga menurunkan absorpsi kolesterol 

diusus. Untuk meyakinkan konsumen secara ilmiah sementara ini, sedang dilakukan 

penelitian yang lebih detail tentang komponen dietary fiber beras jagung di Balitsereal 

Maros. Kandungan zat gizi utama di dalam jagung adalah pati (72-73%), dengan rasio 

amilosa : amilopektin berkisar antara 25-30% : 70-75%, namun jagung ketan (waxy 

maize) kadar amilopektin dapat mencapai 100%. Gula sederhana (glukosa, fruktosa dan 

sukrosa) sekitar 1-3%. Beberapa varietas jagung pulut lokal telah dievaluasi termasuk 

komposisi amilosa/amilopektin.  

Tabel 5. Kandungan amilosa/amilopektin biji jagung dari beberapa varietas 

Varietas Amilosa (%) Amilopektin(%) 

Srikandi Putih-1  31,05 68,95 

Srikandi Kuning-1 30,14 69,86 

Anoman 29,92 70,08 

Lokal non Pulut Takalar 28,50 71,50 

Lokal Pulut Takalar 4,25 95,75 

Sukmaraga 34,55 65,45 

Sumber : Suarni (2005) 

 

Balitsereal sekarang sedang merakit jagung pulut dengan produksi yang lebih 

tinggi dengan tetap mempertahankan kadar amilosa rendah. Amilopektin merupakan 

polisakarida bercabang, dengan ikatan glikosidik  -1,4 pada rantai lurusnya dan ikatan 
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-1,6 pada percabangannya. Komposisi amilosa dan amilopektin di dalam biji jagung 

terkontrol secara genetik dan berpengaruh terhadap sifat sensoris jagung, terutama tekstur 

dan rasa. Pada prinsipnya semakin tinggi kandungan amilopektin, tekstur dan rasa jagung 

semakin lunak, pulen dan enak.  Komposisi tersebut juga berpengaruh terhadap sifat 

amilografinya. Jagung juga mengandung berbagai mineral esensial, seperti K, Na, P, Ca 

dan Fe. Faktor genetik sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia dan sifat fungsional 

jagung Pangan fungsional harus berupa produk pangan (bukan tablet, kapsul, atau 

serbuk), dapat dan selayaknya dikonsumsi sebagain dari diet atau menu sehari-hari. 

Sehubungan dengan hal tersebut secara sederhana dapat dibuat diagram alur pemanfaatan 

jagung baik pada masak susu maupun masak fisiologis sebagai bahan olahan makanan. 

Jagung, sebagai bahan pangan pokok kedua setelah beras, selain sebagai sumber 

karbohidrat juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat di 

Indonesia. Jagung kaya akan komponen pangan fungsional antara lain; serat pangan yang 

dibutuhkan tubuh (dietary fiber), asam lemak esensial, isoflavon, mineral Fe (tidak ada 

dalam terigu), -karoten (pro vitamin A), komposisi asam amino esensial, dan vitamin 

dan mineral lainnya. Keunggulan jagung QPM terutama karena kandungan lisin dan 

triptofan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jagung biasa. Balitsereal telah melepas 

jagung QPM Srikandi Putih-1 dan Srikandi Kuning-1. Kandungan lisin Srikandi Putih 

0,43%, Srikandi Kuning 0,42%, dan Lokal hanya 0,20%, sedangkan kadar triptofan 

masing-masing 0,13%, 0,12% dan jagung Lokal hanya 0,04%. 

Asam lemak pada jagung meliputi asam lemak jenuh (palmitat dan stearat) serta 

asam lemak tidak jenuh, yaitu oleat, linoleat dan pada QPM terkandung linolenat Linoleat 

dan linolenat merupakan asam lemak esensial. Lemak jagung terkonsentrasi pada 

lembaga, sehingga dari sudut pandang gizi dan sifat fungsionalnya mengonsumsi jagung 

utuh lebih baik daripada jagung yang telah dihilangkan lembaganya. Vitamin A atau 

karotenoid dan vitamin E terdapat dalam komoditas ini, terutama pada jagung kuning. 

Selain fungsinya sebagai zat gizi mikro, vitamin tersebut berperan sebagai antioksidan 

alami yang dapat meningkatkan imunitas tubuh serta menghambat kerusakan degeneratif 

sel. Jagung Srikandi Kuning mengandung ß-karoten (0,84mg/100g), asam lemak tak 

jenuh 3,93%, sedangkn Srikandi Putih 3,12%. 

Jagung mengandung serat pangan (dietary fiber) dengan Indeks Glikemik (IG) 

relatif rendah dibanding beras dari padi sehingga beras jagung menjadi bahan anjuran 

bagi penderita diabetes. Kisaran IG beras/padi (50-120) dan beras jagung (50-90), nilai 

tersebut sangat relatif tergantung varietasnya. Isu di masyarakat bahwa jagung adalah 

pangan sehat, bahkan bagi yang menderita penyakit gula (diabetes mellitus/DM) dan 

kelainan jantung, pasien diet dianjurkan secara medis untuk mengonsumsi beras jagung 

sebagai pangan pokok, atau makanan ringan berbasis jagung. Serat pangan (terutama 

serat larut) mampu menurunkan kadar kolesterol dalam plasma darah melalui 

peningkatan ekskresi asam empedu ke feses, sehingga terjadi peningkatan konversi 

kolesterol dalam darah menjadi asam empedu dalam hati, selain itu serat pangan akan 

mengikat kolesterol untuk disekresikan ke feses sehingga menurunkan absorpsi kolesterol 

diusus. Untuk meyakinkan konsumen secara ilmiah sementara ini, akan dilakukan 

penelitian yang lebih detail tentang komponen dietary fiber beras jagung di Balitsereal 

Maros.  

SIFAT FISIKOKIMIA TEPUNG/PATI JAGUNG 

Untuk mengetahui pemanfaatan jagung sebagai bahan pangan untuk beberapa 

produk makanan, karakter sifat fisikokimianya perlu diamati. Setelah mengetahui 

bagaimana kelebihan jagung sebagai sumber unsur pangan fungsional, selanjutnya 

diperlukan pengetahuan teknologi yang tepat untuk digunakan dalam pengolahan menjadi 
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bahan makanan siap konsumsi. Pemilihan varietas untuk bahan tepung jagung sangat 

menentukan kualitas produk akhir yang diinginkan. Dari beberapa sifat fisikokimia 

tepung jagung yang ditampilkan terlihat bahwa  daya serap air (DSA), daya serap minyak 

(DSM), dan sifat emulsi menunjukkan bahwa tepung Lokal Pulut agak berbeda 

persentasenya lebih tinggi dibanding varietas lainnya. Hal ini erat hubungannya dengan 

kadar amilosa yang berbeda. Daya serap minyak dan daya serap air memberi gambaran 

kemampuan tepung mengikat air dan minyak, sehingga pada pembuatan suatu adonan 

dari tepung tersebut memberi petunjuk pada pengguna. Karakteristik sifat fisikokimia dan 

amilograf tepung beberapa varietas disajikan pada Tabel 6 dan 7.   

Tabel 6. Sifat fisikokimia tepung jagung beberapa varietas  

Varietas/ 

fisikokimia 

DSA 

(%) 

DSM 

(%) 

Emulsi 

(%) 

Derajat 

Putih 

(%) 

Amilosa 

(%) 

Gluten 

(%) 

Tekstur 

Anoman-1 15,96 7,34 42,4 85,15 20,71 < 1% 
agak 

halus 

Srikandi Putih-1 15,12 8,14 45,6 83,13 21,70 < 1% 
agak 

halus 

Lokal Pulut 

Soppeng 
16,04 4,65 48,4 86,05 8,99 < 1% 

agak 

halus 

Lokal non Pulut 

Soppeng 
15,21 8,11 40,5 78,29 18,32 < 1% 

agak 

halus 

Suarni dan Firmansyah (2005)   

Sifat emulsi ini dapat menguntungkan pada kebanyakan produk makanan yang 

diproses termasuk margarin, saus, adonan roti dan sejenis cake Karakter amilografi 

diindikasikan oleh proses gelatinisasi dan karakteristik tersebut adalah sebagai salah satu 

faktor kualitas bahan baku tepung jagung. Waktu dan suhu awal gelatinisasi setiap 

varietas berbeda, hal ini berhubungan erat dengan komposisi kimia setiap bahan        

(Tabel 7).  

 

Tabel 7. Sifat amilograf tepung jagung beberapa varietas 

 

Varietas 

Awal 

Gelatinisasi 

Granula Pati Pecah Viskositas 

Waktu 

(menit) 

Suhu 

(ºC) 

Waktu 

(menit) 

Suhu 

(ºC) 

Viskositas 

(BU) 

Dingin 

(BU) 

Balik 

(BU) 

Anoman 26,0 82 39,5 90 250 310 280 

Srikandi Putih-1 30,0 81 37,5 93 440 620 480 

Lokal Pulut 20,5 72 24,0 79 260 290 240 

Lokal non Pulut 30,5 84 38,5 88,5 230 300 280 
Sumber: Suarni (2005).  
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PRODUK OLAHAN JAGUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur Pengolahan Jagung sebagai Bahan Pangan (Suarni 2010) 

KESIMPULAN 

Peluang kekayaan komposisi kimia jagung, potensi zat aktif sebagai bahan baku 

nutrisi, pangan fungsional merupakan nilai unggul dibanding serealia lainnya. Informasi 

karakter nutrisi, bahan aktif pangan fungsional termasuk, serat pangan yang dibutuhkan 

tubuh (dietary fiber), pro vitamin A (-karoten), gula reduksi/komposisi karbohidrat, 

komposisi asam amino, rasio amilosa/amilopektin, mineral Fe dan lainnya.  

Selain itu, penyebaran komponen nutrisi pada setiap bagian biji jagung beragam, 

sehingga bagi industri pangan dapat memilih varietas bahan baku dan prosesing sesuai 

produk akhir yang diinginkan. Pengolahan jagung masak susu memberikan petunjuk 

bahwa bahan pangan tersebut dapat mengatasi kekurangan pangan lebih dini dibanding 

bahan pangan lainnya. Hal tersebut dapat mendukung tersedianya rakitan teknologi 

pascapanen penyedia bahan pangan fungsional dan diversifikasi pangan serta pemenuhan 

gizi berbasis jagung. Sosialisasi jagung sebagai bahan pangan sehat akan menarik minat 

bakar, rebus, binte, barobbo, 

bubur  jagung, lauk pauk, 
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Langsung 
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emping) 
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selera masyarakat untuk mengonsumsi jagung, sehingga dapat meningkatkakan 

kemandirian pangan menuju hidup sehat. 
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