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Mendesain Pangan untuk Atlit Berdasarkan Indek Glikemik 

 

Oleh : Arif Hartoyo 

HP : 08128814781 

 

 

Pengetahuan tentang Indek Glikemik sekarang telah  berkembang dan dimanfaatkan 

untuk berbagai tujuan.   Awalnya, hanya digunakan untuk penyusunan menu bagi 

penderita diabetes.   Tapi saat ini, juga digunakan untuk program penurunan berat 

badan, pencegahan penyakit kronis, “penghambat”  penuaan, pangan untuk 

olahragawan profesional, dan lain-lain.   Bagi para atlit dan yang suka berolah 

raga, sangat penting juga mengetahui pangan yang tepat untuk dikonsumsi sebelum, 

selama dan setelah berolah raga. 

  

Indeks glikemik (IG) yang diperkenalkan oleh Jenkins (1981) 

menggambarkan peningkatan glukosa darah setelah mengkonsumsi pangan tertentu 

terhadap glukosa darah dengan glukosa atau roti tawar sebagai standar pada subyek 

yang sama.  Nilai indeks glikemik sangat ditentukan oleh karbohidrat dalam pangan 

yang dikonsumsi.  Karena pangan karbohidratlah yang akan mensuplai glukosa darah. 

Karbohidrat secara umum diklasifikasikan sebagai karbohidrat sederhana dan 

kompleks.  Monosakarida dan disakarida termasuk grup karbohidrat sederhana, 

contohnya adalah fruktosa, glukosa, galaktosa, dan sukrosa.  Sedangkan polisakarida 

misalnya pati disebut sebagai karbohidrat kompleks.  

Sebelumnya banyak yang menganggap bahwa molekul yang lebih sederhana 

diabsorpsi lebih cepat dibandingkan molekul yang lebih besar.  Sekarang diketahui, 

asumsi ini tidak selalu benar.  Pencernaan dan absorpsi tidak terjadi pada kecepatan 

yang sama untuk semua karbohidrat.  Jenis karbohidrat yang berbeda akan 

menghasilkan respon glukosa yang berbeda. 

 Absorpsi monosakarida terjadi dalam sel mukosa usus.  Glukosa dan 

galaktosa diabsorpsi secara “transport active” (dibutuhkan energi) dengan bantuan 

protein pembawa untuk membantu melewati membran.  Fruktosa diabsorpsi dengan 

cara yang berbeda yaitu melalui proses difusi fasilitas yang melibatkan protein 
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pembawa tetapi tanpa membutuhkan energi.  Dengan kata lain, fruktosa diabsorpsi 

lebih lambat dibandingkan glukosa dan galaktosa, meskipun sama-sama 

monosakarida.  Oleh karena itu nilai IG cenderung lebih rendah untuk pangan yang 

mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi.  

Selain karena kandungan fruktosa, nilai IG pangan akan rendah bila 

menunjukkan rasio amilosa/amilopektin yang tinggi, ukuran partikel relatif besar, 

diproses minimal dan dikonsumsi bersama lemak dan protein.  Pengelompokan 

pangan berdasarkan nilai IG dapat dilihat pada Tabel 1.  Sedangkan efek pemberian 

pangan dengan IG berbeda pada penyerapan di usus dan kadar glukosa postprandial 

digambarkan pada Gambar 1. 

 

 Tabel 1.  Katagori pangan menurut Indek Glikemik 

 

Katagori Pangan Rentang nilai Indek Glikemik*) 

IG rendah < 55 

IG sedang 55 – 70 

IG tinggi > 70 

*) Glukosa murni sebagai acuan/standar 
 

 

Gambar 1. Hipotesis efek pemberian pangan dengan IG  rendah (A) dan tinggi (B) 

pada absorpsi glukosa dan glukosa postprandial.  
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Dari Gambar 1 jelas terlihat bahwa pangan dengan IG rendah akan 

melepaskan glukosa secara perlahan sehingga akan mensuplai kebutuhan glukosa 

tubuh relatif lebih lama dibandingkan  jika mengkonsumsi pangan dengan IG yang 

tinggi.   

 

Pemanfaatan energi selama olahraga 

Pemanfaatan relatif dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi selama 

olehraga tergantung terutama pada intensitas dan lama aktivitas.  Secara umum, 

penggunaan karbohidrat meningkat dengan meningkatnya intensitas dan menurun 

dengan meningkatnya lama aktivitas.  Sebaliknya, jumlah absolut dari karbohidrat 

dan lemak yang digunakan oleh otot dapat bergantian, tergantung bentuk sumber 

energi yang tersedia; ketersediaan asam lemak yang lebih besar meningkatkan 

penggunaan lemak, dan ketika karbohirat lebih banyak, karbohidrat akan 

dimetabolisme menjadi energi.    

Tujuan intervensi diet saat olah raga adalah untuk mengisi persediaan 

karbohidrat (glikogen) dalam otot dan hati, dan membuat karbohidrat dan asam lemak 

cepat tersedia dalam darah untuk digunakan otot.  Energi karbohidrat dapat 

mendukung intensitas olah raga yang tinggi dibandingakan lemak, dan disimpan 

dalam jumlah terbatas dalam tubuh.  Insulin memainkan peran kunci dalam 

pembagian energi karena insulin cenderung untuk meningkatkan metabolisme 

karbohidrat dan mereduksi penggunaan lemak.   

Banyak studi telah dilakukan untuk melihat nilai “ergogenic” dari konsumsi 

karbohidrat sebelum, selama dan setelah olah raga.  Telah banyak bukti bahwa 

konsumsi karbohidrat sebelum dan atau selama olah raga dapat meningkatkan 

performa dan daya tahan, asal tepat dalam memilih jenis pangannya.  

Indek glikemik dari produk pangan  yang dikonsumsi akan berpengaruh pada 

kadar insulin atau glukosa darah.  Jika respon insulin/glikemik  tidak direncanakan 

dengan baik mungkin “performance-failure” yang akan didapatkan. 
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Pengaruh Indek Glikemik pada “metabolisme”  saat  olah raga 

 

Sebelum Olah Raga  

Konsumsi pangan sebelum berolahraga bertujuan mensuplai karbohidrat 

untuk meningkatkan atau mempertahankan glukosa darah tanpa meningkatkan sekresi 

insulin secara dramatis.  Secara teoritis hal ini akan mengoptimalkan ketersediaan 

glukosa dan asam lemak untuk digunakan oleh otot.  

 Hal ini perlu diperhatikan karena pemberian pangan dengan Indek Glikemik 

tinggi sebelum olah raga menyebabkan terjadinya peningkatan glukosa darah yang 

cepat  dan juga insulin (hiperinsulinemia), yang mungkin akan berakibat terjadinya 

hipoglikemia pada saat memulai olah raga.  Selain itu efek hiperinsulinemia sebelum 

oleh raga akan mereduksi lipolisis (pemecahan lemak menjadi asam lemak).  Kedua 

kondisi tersebut mungkin akan meningkatkan  ketergantungan pada glikogen otot 

sebagai sumber  energi selama olah raga.  

Oleh karena itu sebelum olah raga sebaiknya mengkonsumsi pangan dengan 

IG rendah 30-60 menit sebelum olah raga.  Hal ini diharapkan akan berpengaruh 

selama berlangsungnya olah raga yaitu meminimalkan hipoglikemia yang terjadi pada 

awal olah raga, meningkatkan konsentrasi asam lemak dalam darah, meningkatkan 

oksidasi lemak dan mereduksi ketergantungan pada bahan bakar karbohidrat. 

 

Selama Olah Raga 

Banyak  penelitan telah dilakukan yang berfokus pada pemberian  pangan 

selama olah raga, terutama pangan kaya karbohidrat.   Pemberian pangan ini 

bertujuan untuk menghambat/memperlambat kehilangan karbohidrat tubuh (glikogen) 

dan menghambat munculnya kelelahan.  Pemberian karbohidrat yang mestinya akan 

meningkatkan insulin dan menekan ketersediaan asam lemak tidak terjadi ketika 

pemberian karbohidrat dilakukan selama berlangsungnya olah raga.  Selama 

berlangsungnya aktivitas olah raga akan memicu peningkatan kadar epinephrin yang 

akan menekan pelepasan insulin dari pankreas.   
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Setelah Olah Raga 

  Tujuan pemberian pangan setelah olah raga adalah untuk meningkatkan  

glukosa dengan cepat untuk memberikan substrat bagi sintesis glikogen.   Sintesis 

glikogen dapat terjadi lebih cepat jika karbohidrat dikonsumsi segera dan dalam 

keadaan cukup setelah olah raga.  Banyak bukti menunjukkan bahwa mengkonsumsi 

pangan ber-IG tinggi setelah olah raga akan mempercepat recovery glikogen otot.  

Peningkatan glukosa darah dan khususnya insulin setelah olah raga adalah critical 

bagi resintesis glikogen otot. 

 

Aplikasi di Industri Pangan 

 Salah satu bentuk pangan untuk atlet/olahragawan adalah yang disebut sport 

drink, baik dalam bentuk minuman jadi atau dalam bentuk serbuk.  Bentuk inilah 

yang mungkin paling mudah dan praktis.  Untuk mendapatkan sport drink dengan 

indek glikemik tertentu, dapat dilakukan dengan memilih komponen karbohidrat 

(biasanya sebagai pemanis/gula) yang tepat sesuai dengan indek glikemik yang 

diinginkan (lihat Tabel 2.). Seperti diketahui, yang paling menentukan nilai indek 

glikemik adalah komponen karbohidrat.  Biasanya untuk mendapatkan indek 

glikemik yang diinginkan dan juga rasa manis yang pas, digunakan campuran 

beberapa jenis gula/pemanis sekaligus.  

Jangan menggunakan pemanis fruktosa secara tunggal meskipun diketahui 

mempunyai indek glikemik rendah, karena dari berbagai penelitian diketahui 

menyebabkan gastrointestinal distress.  

Tentu saja kandungan sport drink bukan hanya karbohidrat, masih ada 

komponen penting lainnya seperti air, B-komplek, kromium polinikotinat (niacin-

bound), asam amino rantai cabang dan elektrolit dengan perbandingan tertentu. 

Elektrolit utama dalam sport drink adalah sodium, potasium, dan klorida.  Untuk 

memastikan, jangan lupa untuk menguji nilai indek glikemik sport drink  yang 

diproduksi, karena uji ini relatif mudah dilakukan.    

 

 



 6 

Tabel 2.  Nilai indek glikemik dari jenis gula yang utama (Foster-Poell et al., 2002) 

 

Gula/Pemanis Indek Glikemik 

Glukosa 100 

Maltosa 105+12 

Laktosa 46+2 

Madu 55+5 

Sukrosa 68+5 

Fruktosa 19+2 
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