
20 
 

4. PEMBAHASAN  

  

Produk snack bar dikategorikan sebagai produk food bar, dan tidak dapat dikategorikan 

sama seperti produk lain. Standart mutu snack bar di Indonesia masih belum beredar 

sehingga pada pembahasan ini, produk snack bar akan dibandingkan dengan nutrition 

fact dari produk komersial untuk melihat kemiripan, keunggulan dan kekurangan 

produk secara keseluruhan. Selain itu juga dilakukan perbandingan dengan angka 

kecukupan gizi untuk melihat kontribusi gizi yang dapat diberikan produk snack bar 

dalam penelitian ini. Produk komersial yang digunakan sebagai pembanding adalah 

snack bar Soyjoy, dengan bahan dasar tepung kedelai. Soyjoy diproduksi oleh PT 

Amerta Indah Otsuka, dibuat dari pengolahan tepung kedelai serta buah-buahan yang 

dikeringkan dan diproses melalui metode baking. 

Kacang koro memiliki kemiripan dengan kacang kedelai karena kandungan nilai gizi 

yang hampir sama. Biji koro memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 18-25%, namun memiliki kandungan lemak yang rendah yaitu sekitar 0,2-3,0%, 

dan juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu sekitar 50-60% (Windrati 

2010). Berdasarkan kemiripan tersebut dipilih produk komersial sebagai pembanding 

yaitu produk komersial berbahan dasar kedelai sehingga dapat dilihat perbandingan zat 

gizi yang terkandung dalam snack bar koro dengan produk komersial. Selain itu produk 

snack bar koro yang dibuat memiliki kemiripan dengan produk komersial dari segi 

penampilan fisik dan tekstur. Pada pembahasan ini, juga akan dibahas mengenai angka 

kecukupan gizi harian untuk kategori usia 19 - 29 tahun pada pria dan wanita. Angka 

kecukupan gizi digunakan untuk melihat perbandingan antara kebutuhan gizi seseorang 

dengan nutrisi dalam snack bar 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Analisa Proksimat 

Kadar Air 

Kadar air dalam suatu produk pangan pada umumnya berpengaruh pada umur simpan 

suatu produk dan juga tekstur. Produk dengan kadar air rendah akan cenderung lebih 

keras dan kering jika dibandingkan dengan produk yang memiliki kadar air yang tinggi. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisa kadar air juga untuk membandingkannya dengan 
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tekstur dari produk. Jika ditinjau, produk snack bar koro memiliki tekstur yang 

cenderung kokoh namun terasa agak lembut. 

Pada hasil penelitian kadar air berdasarkan Tabel 5, hasil yang didapatkan adalah kadar 

air sampel AK46 sebesar 14,74%, pada sampel AK55 didapatkan kadar air 14,87%, dan 

pada sampel AK64 didapatkan kadar air 15,61%. Kadar air tersebut tergolong agak 

tinggi jika dibandingkan dengan produk lain, hal tersebut menjelaskan tekstur dari 

produk snack bar koro yang cenderung lembut tersebut. Jika dibandingkan dengan 

produk biskuit, produk snack bar koro lebih lembut dari segi tekstur, karena biskuit 

memiliki kadar air yang lebih rendah. Berdasarkan SNI, kadar air pada biskuit maksimal 

adalah 5% hal tersebut menjelaskan perbedaan tekstur dari kedua produk tersebut. 

Berdasarkan data di atas, kadar air pada sampel semakin meningkat jika diurutkan dari 

kadar air sampel AK46, kedua sampel AK55 dan yang paling tinggi adalah sampel 

AK64. Perbedaan kadar air tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan konsentrasi bahan 

yang digunakan karena kadar air pada tiap bahan berbeda. Menurut Gilang et al (2013), 

kadar air pada tepung koro adalah 7%, sedangkan pada apel kering memiliki kadar air  

28%. Bahan yang memberikan kontribusi terbesar untuk kadar air adalah apel kering, 

sehingga semakin banyak apel kering yang digunakan akan membuat kadar air produk 

semakin tinggi. 

Dalam penelitian ini sampel AK64 memiliki konsentrasi apel 60% yaitu konsentrasi 

apel kering tertinggi dari semua bahan, sedangkan sampel AK46 hanya menggunakan 

40% apel kering, hal tersebut menjelaskan mengapa kadar air akan semakin bertambah 

dengan semakin tingginya konsentrasi apel kering yang digunakan. Faktor lain yang 

mempengaruhi kadar air adalah kandungan gula, menurut Figoni (2008), gula dapat 

digunakan sebagai tenderizer serta memiliki sifat yang higroskopis yaitu mengikat dan 

menarik air. Gula memiliki sifat menarik air yang lebih besar daripada protein dan pati, 

sehingga pada saat pembentukan adonan, gula menarik air pada adonan dan 

menghambat koagulasi protein dan gelatinasi pati. 

 

Kadar Abu 

Abu merupakan zat anorgaink dari sisa pembakaran suatu bahan atau produk. Pada hasil 

penelitian kadar abu berdasarkan Tabel 5, didapatkan kadar abu sebesar 1,47% pada 
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sampel AK46, 1,21% pada sampel AK55 dan 1,47% pada sampel AK64. Jika dilihat, 

kadar abu atau mineral pada produk snack bar koro tergolong rendah. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh rendahnya kandungan mineral pada bahan utama yang digunakan yang 

rendah, yaitu 3 g pada kacang koro benguk (Departemen Kesehatan RI, 1987 dalam 

Fitriasari, 2010), 3,5% pada oat (Usman et al, 2010). Kadar mineral tersebut tergolong 

rendah sehingga dihasilkan kadar abu yang rendah pada produk snack bar dan sulit 

untuk melihat adanya pembanding, namun berdasarkan uji Tukey, tidak terdapat 

perbedaan nyata pada hasil penelitian kadar abu untuk ketiga sampel, tidak ada bahan 

yang menyebabkan perbedaan yang nyata dalam pembuatan snack bar. 

Kadar Protein 

Protein merupakan sala satu makromolekul yang penting. Selain berfungsi sebagai 

pembentuk struktur protein juga dapat berperan sebagai penyumbang energi dengan 

total kalori 4 kilo kalori per gram. Protein berfungsi sebagai pembentuk struktur melalui 

proses koagulasi dalam proses pemanggangan. Menurut Figoni (2008), molekul protein 

dikelilingi oleh air, namun pada saat koagulasi molekul protein akan mengembang dan 

menyatu satu sama lain, lama kelamaan air akan lepas dari protein, sehingga protein 

akan kehilangan kemampuannya untuk mengembang dan memiliki struktur yang kaku. 

Struktur kaku tersebut merupakan pembentuk tekstur utama dalam produk bakery. 

Pada analisa protein berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa  sampel AK46 memiliki 

kadar protein tertinggi yaitu 28,13%, kedua adalah sampel AK55 dengan kadar protein 

sebesar 24,47% dan yang terendah adalah 22,54% pada sampel AK64. Sampel AK46 

memiliki kandungan protein tertinggi karena memiliki kandungan tepung koro yang 

tertinggi, dan koro memiliki kandungan protein tertinggi dari semua bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini, dan kandungan protein dalam kacang koro benguk 

sendiri adalah sekitar 18 – 25% (Windrati, 2010), sedangkan pada buah apel hanya 

sebesar 0,3 gram per 100 gram (Departemen Kesehatan RI 1972 dalam 

litbang.pertanian.go.id) dan pada oat sekitar 15-17% (Usman et al, 2010) sehingga 

dengan semakin berkurangnya jumlah koro dan oat yang digunakan, maka kadar protein 

akan semakin berkurang.  

Di dalam produk komersial, terkandung 5 g protein dalam 30 g takaran saji, atau 20% 

dalam persentase. Jika dibandingkan, produk snack bar koro memiliki keunggulan 
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karena nilai kadar protein pada produk snack bar koro lebih tinggi. Berdasarkan AKG 

Menkes RI (2013), kebutuhan gizi protein per hari untuk pria usia 19 – 29 tahun adalah 

62 g untuk pria dan pada wanita 56 g. Dengan mengonsumsi produk snack bar koro, 

pada produk AK46 dapat memenuhi AKG protein sebesar 13,61% pada pria dan 

14,91% pada wanita, untuk produk AK55 dapat memenuhi AKG protein sebesar 

11,84% pada pria dan 13,27% pada wanita, serta pada produk AK64 dapat memenuhi 

AKG protein sebesar 10,90% pada pria dan 12,07% pada wanita. 

 

Kadar Lemak  

Lemak merupakan komponen organik yang memiliki sifat hidrofobik. dan dapat 

berfungsi sebagai shortening. Lemak juga berperan dalam memperbaiki tekstur dan 

pembentukan tekstur snack bar yang lembut. Lemak juga merupakan salah satu 

penyumbang kalori terbesar dengan nilai 9 kkal per gram. Selain itu, menurut Figoni 

(2008), lemak juga dapat berfungsi sebagai tenderizer dan leavening agent pada saat 

proses pemanggangan berlangsung.Pada saat pemanggagan air dan udara akan keluar 

dari lemak. Air akan menguap ke udara dan uapnya akan mendorong dinding sel dan 

mengembangkan volume adonan. Selain itu lemak yang meleleh akan melapisi protein 

telur dan pati dan menghambatnya dalam membentuk struktur.  

Pada hasil penelitian kadar lemak berdasarkan Tabel 5, didapatkan kadar lemak sebesar 

16,02% pada sampel AK46, 15,22% pada sampel AK55 dan 14,93% pada sampel 

AK64. Jika dilihat kadar lemak semakin menurun dari setiap sampel mulai dari sampel 

AK46, AK55 dan AK64. Penurunan tersebut disebabkan oleh perbedaan konsentrasi 

bahan yang digunakan, terutama tepung koro benguk dengan kandungan lemak sekitar 

0,2 – 3% (Windrati, 2010) dan pada oat sebesar 4,5% (Usman et al, 2010), sedangkan 

pada apel kadar lemaknya sangat rendah yaitu 0,4 gram per 100 gram.  

Pada sampel AK46 mengandung bahan kombinasi tertinggi yaitu 60%, dan konsentrasi 

bahan kombinasi yang digunakan pada sampel lain lebih rendah dari sampel AK46. 

Dengan demikian, semakin banyak konsentrasi bahan kombinasi tepung koro benguk 

dan oat, maka kadar lemak akan semakin meningkat.  Di dalam produk komersial 

terkandung 6 g lemak total atau 20% dari 30 g takaran saji. Produk snack bar yang 
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dibuat dalam penelitian ini memiliki kandungan lemak yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan produk komersial.  

Berdasarkan Menkes RI (2013), angka kecukupan gizi untuk lemak total per hari pada 

usia 19-29 tahun adalah 75 g pada pria dan wanita. Berdasarkan AKG tersebut, apabila 

mengonsumsi produk snack bar koro AK46, dapat memenuhi AKG lemak sebesar 

6,41%, pada produk AK55 dapat memenuhi AKG lemak sebesar 6,08%, dan pada 

sampel AK64 dapat memenuhi AKG lemak sebesar 5,97% 

 

Kadar Karbohidrat 

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan kada karbohidrat by difference dengan cara 

menjumlahkan seluruh hasil analisa proksimat yang meliputi kadar air, abu, lemak dan 

protein dan dicari selisihnya dengan 100 gram. Dalam perhitungan ini kadar karbohidrat 

bergantung pada kandungan aspek proksimat yang lain. Setelah dilakukan perhitungan 

berdasarkan Tabel 5, didapatkan karbohidrat sebesar 39,63 % pada sampel AK46, 

44,24% pada sampel AK55, dan 45,44% pada sampel AK64. Jika dilihat, kadar 

karbohidrat dari sampel AK46, AK55 dan AK64 semakin meningkat. Seharusnya 

sampel AK46 memiliki kandungan karbohidrat tertinggi karena bahan utama yang 

digunakan terutama koro benguk mengandung sekitar 50-60% karbohidrat (Windrati, 

2010) dan oat mengandung pati dan gula sekitar 59 – 70% (Usman et al, 2013). Namun 

dalam perhitungan karbohirdat by difference sangat bergantung pada aspek proksimat 

yang lain, yang terutama adalah kadar protein dan lemak, di mana kadar protein dan 

lemak pada sampel AK46 paling tinggi dari antara sampel lainnya. 

Pada produk komersial, memiliki kandungan 14 g karbohidrat total dalam 30g takaran 

saji atau 46,67% dalam skala persentase. Dalam hal ini, dari semua sampel memiliki 

kadar karbohidrat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk komersial. Dari 

keseluruhan sampel, produk AK64 memiliki kadar karbohidrat yang paling mendekati 

produk komersial dengan nilai 45,44%. Berdasarkan Menkes RI (2013), AKG 

karbohidrat per hari untuk masyarakat berusia 19 – 29 tahun adalah 375 pada pria dan 

309 pada wanita. Berdasarkan AKG tersebut, apabila mengonsumsi produk snack bar 

koro dapat memenuhi AKG karbohidrat sebesar 3,17% pada pria dan 3,85% pada 

wanita, untuk produk AK55 dapat memenuhi AKG sebesar 3,54% pada pria dan 4,29% 
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pada wanita, serta pada produk AK64 dapat memenuhi AKG sebesar 3,56% pada pria 

dan 4,33% pada wanita. 

Penentuan Total Kalori 

Kalori merupakan asupan energi dalam tubuh kita, nilai total kalori dalam penelitian ini 

dipengaruhi terutama oleh karbohidrat, protein dan lemak. Perhitungan dilakukan 

dengan mengonversi komponen seperti karbohidrat, protein dan lemak ke dalam satuan 

kilo kalori dengan cara mengkalikan kandungan ketiga aspek dengan faktor konversi. 

Faktor konversi yang digunakan untuk protein dan karbohidrat adalah 4 kkal per gram, 

dan pada lemak adalah 9 kkal per gram. 

Pada perhitungan total kalori, rata –rata hasil perhitungan diukur untuk 30 gram saji, 

menyesuaikan dengan produk komersial. Nilai total kalori yang didapatkan berdasarkan 

Tabel 6 dalam penelitian ini adalah 124,59 kkal pada sampel AK46, 123,54 kkal pada 

sampel AK55 dan 121,90 pada sampel AK64. Jika dibandingkan dengan total kalori 

produk komersial yang memiliki nilai 130 kkal, produk snack bar Koro memiliki total 

kalori yang lebih rendah. Dalam hal ini, sampel AK64 memiliki kandungan kalori yang 

paling rendah, karena memiliki kandungan lemak dan protein yang paling rendah dari 

semua sampel. 

Kebutuhan kalori setiap orang berbeda – beda berdasarkan jenis kelamin, usia, aktivitas 

dan sebagainya, untuk meninjau standart kebutuhan kalori dapat dilihat pada angka 

kecukupan gizi kalori. Berdasarkan tabel AKG Menkes RI (2013), kebutuhan kalori per 

hari masyarakat pada umumnya adalah 2725 kkal untuk  pria pada usia 19-29 tahun dan 

2250 kkal untuk wanita. Berdasarkan AKG tersebut, apabila mengonsumsi produk 

snack bar AK46 dapat memenuhi AKG kalori sebesar 4,57% pada pria dan 5,54% pada 

wanita, pada produk AK55 dapat memenuhi AKG kalori sebesar 4,53% pada pria dan 

5,49% pada wanita, serta pada produk AK64 dapat memenuhi AKG kalori sebesar 

4,47% pada pria dan 5,41% pada wanita.   

Kadar Serat Kasar 

Dalam penelitian ini, bahan yang memberikan kontribusi terbesar untuk kadar serat 

adalah oat. Penggunaan oat dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menambah nilai 

gizi produk snack bar karena oat memiliki fungsi yang baik untuk kesehatan. Kadar 
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serat pangan tertinggi terdapat pada oat dengan kadar serat pangan oat dengan kadar 

serat pangan 12% (Usman et al, 2013) dan koro benguk dengan kadar serat pangan 1,8 

g (Gandjar et al, 1973). 

  

Dalam  analisa kadar serat kasar didapatkan hasil sebesar 15,23% pada sampel AK46, 

12,18% pada sampel AK55 dan 11,55% pada sampel AK64. Kadar serat kasar tertinggi 

didapatkan pada sampel AK46 dan yang paling rendah didapatkan pada sampel AK64. 

Sampel AK46 memiliki kadar serat kasar tertinggi karena memiliki konsentrasi bahan 

kombinasi tertinggi yaitu 60%. Semakin tinggi konsentrasi oat dan koro benguk yang 

digunakan kadar serat kasar akan semakin meningkat. Berdasarkan uji Tukey, terdapat 

perbedaan nyata antara sampel AK46 dan AK64, namun pada sampel AK55 tidak 

terdapat perbedaan nyata dengan sampel lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena 

perbedaan konsentrasi bahan kombinasi yang digunakan serta perbedaan konsentrasi 

bahan kombinasi antara sampel AK46 dan AK64 sangat berpengaruh pada kadar serat 

produk. 

4.1.2. Analisa Sensori 

Pada analisa sensori dilakukan analisa tingkat kesukaan produk snack bar koro 

dibandingkan dengan produk komersial. Analisa sensori yang dilakukan meliputi 

parameter warna, aroma, tekstur, rasa dan overall dengan dilakukan terhadap 50 

responden tidak terlatih dengan rentang usia 18-23 tahun. Analisa sensori bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kesukaan snack bar koro serta perbandingannya terhadap 

produk komersial. Dengan dilakukannya analisa sensori, diharapkan dapat mewakili 

atau memberikan gambaran terhadap penerimaan produk snack bar koro di dalam 

masyarakat. 

 Parameter Warna 

Pada analisa sensori parameter warna, sampel kontrol menduduki tingkat kesukaan 

tertinggi, kedua adalah sampel AK46 dan ketiga adalah sampel AK55 dan sampel 

AK46. Untuk parameter warna hal tersebut dapat terjadi karena jika dilihat secara fisik, 

sampel yang menggunakan tepung koro benguk, memiliki warna yang cenderung gelap 

jika dibandingkan dengan produk komersial karena pada dasarnya kacang koro benguk 

memliki warna yang gelap dan tepung kacang koro benguk memiliki warna abu-abu 
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kehitaman. Sehingga dapat disimpulkan warna dari produk snack bar koro kurang 

disukai dari segi warna karena warna dari bahan dasar itu sendiri. 

 

 Parameter Aroma 

Pada uji sensori parameter aroma, sampel AK64 menduduki tingkat kesukaan tertinggi, 

yang kedua adalah sampel AK46, ketiga sampel AK55 dan yang terakhir adalah sampel 

kontrol. Hal ini dapat disebabkan karena sampel AK64 memilki konsentrasi bahan apel 

kering tertinggi dengan konsentrasi 60% apel kering, sehingga aroma memiliki aroma 

apel yang kuat jika dibandingkan dengan sampel lainnya dan panelis cenderung 

menyukai aroma apel tersebut. 

 Parameter Tekstur 

Pada uji sensori parameter tekstur, sampel AK64 menduduki tingkat kesukaan tertinggi, 

kedua adalah sampel kontrol, ketiga adalah sampel AK55 dan terakhir adalah sampel 

AK46. Dapat diasumsikan, faktor yang mempengaruhi tingkat kesukaan tekstur adalah 

kandungan oat, karena oat memiliki tekstur yang kasar dan kurang nyaman saat ditelan, 

selain itu, semakin banyak  oat, produk akan cenderung semakin kering dank eras. 

Sampel AK64 memiliki kandungan oat terendah jika dibandingkan dengan AK46 dan 

AK55.  

 Parameter Rasa 

Pada uji sensori parameter rasa, sampel AK55 menduduki tingkat kesukaan tertinggi, 

kedua adalah sampel  AK64,  ketiga adalah sampel kontrol dan AK46. Dapat 

diasumsikan dari segi rasa AK55 dapat menghasilkan rasa yang paling pas karena 

konsentrasi bahan baku yang digunakan pada sampel AK55 cenderung lebih seimbang 

karena pada sampel AK55 digunakan bahan dasar dengan konsentrasi 50% apel kering 

dan 50% bahan kombinasi. 

 Overall 

Pada uji sensori parameter overall, sampel AK64 dan kontrol menduduki tingkat 

kesukaan urutan tertinggi, kedua adalah sampel AK46 dan ketiga adalah sampel AK55. 

Secara overall AK64 paling disukai karena dari 4 parameter yang lain, AK64 

menduduki tingkat kesukaan tertinggi pada 2 parameter yaitu aroma dan tekstur. Dan 
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AK64 menduduki tingkat kesukaan overall yang sama dengan soyjoy, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sampel AK64 dapat dibandingkan dengan Soyjoy secara 

keseluruhan dari segi sensori. 

 

4.1.3. Analisis Formulasi Snack Bar 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui formulasi snack bar formulasi yang 

terbaik dan karakteristik dari produk snack bar adalah memiliki kalori yang rendah. 

Menurut Jahuariah (2013), snack bar merupakan makanan ringan dengan bentuk bar 

dan biasa dikonsumsi sebagai makanan selingan. Pada saat ini produk snack bar berada 

pada tahap pengembangan dalam membantu mengatasi penyakit kronis. Pengubahan 

atau modifikasi formulasi snack bar tergolong mudah sehingga mendukung 

diadakannya penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil analisa proksimat dan sensori yang dilakukan sampel AK64 dipilih 

sebagai formulasi terbaik karena memiliki kandungan kalori terendah yaitu 121,90 kilo 

kalori, jika dibandingkan dengan produk komersial dengan nilai total kalori 130 kilo 

kalori, produk AK64 memiliki nilai total kalori yang lebih rendah dengan kadar protein 

dan lemak yang lebih tinggi  serta kandungan karbohidrat yang lebih rendah daripada 

produk komersial. Perbedaan kalori tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan bahan 

yang digunakan, pada snack bar dalam penelitian ini menggunakan koro benguk dengan 

kandungan lemak yang rendah yaitu 0,2 – 3% (Windrati, 2010). Pada produk komersial 

Soyjoy, digunakan bahan dasar kedelai dengan kandungan lemak yang lebih tinggi yaitu 

19,6 gram dalam 100 gram bahan (Depkes RI, 1987 dalam Fitriasari, 2010) 

Secara keseluruhan total kalori sangat dipengaruhi oleh lemak karena lemak 

memberikan kontribusi kalori 9 kkal per 1 gram lemak sehingga untuk mendapatkan 

snack bar dengan kalori rendah harus memiliki kandungan lemak yang rendah. Di 

dalam snack bar AK64 memiliki kandungan lemak terendah yaitu 14,93%, dengan 

kandungan protein sebesar 22,54% dan karbohidrat 44,54%. Selain itu tujuan penelitian 

ini juga untuk mengetahui tingkat kesukaan produk. Berdasarkan penerimaan 

responden, snack bar AK64 memiliki tingkat kesukaan tertinggi secara overall karena 

sampel AK64 disukai dari segi tekstur dan aroma. 

. 


