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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan snack di Indonesia sangatlah pesat bahkan menurut Kusumawardhani 

(2011), diperkirakan bahwa pertumbuhan penjualan snack meningkat 20% dari 2008 

hingga 2013. Perkembangannya yang pesat karena kebiasaan “ngemil” masyarakat 

Indonesia, hal ini terbukti dari banyak orang yang menjamu tamu yang akan datang ke 

rumahnya dengan menyediakan snack atau pada waktu acara formal seperti rapat di 

kantor biasanya disediakan snack di meja untuk peserta sebagai cemilan, namun 

kebiasaan terlalu banyak mengkomsumsi snack merupakan salah satu faktor penyebab 

obesitas. Snack yang di sediakan bermacam-macam, seperti keripik, kuaci, dan snack 

bar. 

 

Masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat, hal tersebut 

membuat snack bar semakin diminati. Snack bar sudah banyak beredar di Indonesia dan 

mudah dijumpai di toko, minimarket, bahkan supermarket. Snack bar biasanya di 

makan pada waktu selingan atau pada jam-jam sibuk orang bekerja yang tidak sempat 

untuk sarapan atau ketika makan siang, dapat dikatakan sebagai makanan penunda 

lapar. Snack bar sendiri dirancang sebagai makanan yang praktis yaitu mudah dibawa 

dan cepat saji di sela-sela aktivitas. Banyak snack bar komersil yang mengiklankannya 

sebagai makanan “Camilan Sehat” karena dengan rasa yang enak dapat dimakan cukup 

sering seperti memakan snack - snack lainnya namun memiliki kalori yang rendah.  

 

Snack bar adalah makanan kecil dan lezat yang dibuat dari kacang-kacangan dan buah-

buahan kering. Perkembangan snack bar di Indonesia sangat bervariatif, dengan aneka 

rasa yang lebih lezat dan menarik. Salah satu alternatif perkembangan snack bar yaitu 

dengan menggunakan bahan-bahan pangan lokal seperti ubi jalar kuning dan koro 

benguk. Penelitian ini berfokus pada perkembangan snack bar menggunakan 2 bahan 

utama yaitu ubi jalar kuning dan koro benguk. 

 

Koro benguk (Mucuna pruriens) merupakan bahan pangan lokal yang masih belum 

banyak di manfaatkan di masyarakat Indonesia, biasanya hanya dibuat bahan baku 
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pembuatan tempe koro benguk pengganti kacang kedelai. Tempe koro benguk di 

konsumsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten 

Wonogiri. Pada tahap awal yang paling penting adalah menghilangkan kandungan asam 

sianidanya (HCN). Asam sianida (HCN) merupakan senyawa yang berpotensi sebagai 

racun dalam bentuk cairan yang mudah menguap dan biasanya sianida digunakan untuk 

pestisida. Metode yang digunakan untuk menghilangkan senyawa asam sianida dalam 

penelitian ini adalah dengan mengukus dan merendamnya dalam air selama beberapa 

waktu dengan penggantian air rendaman setiap beberapa jam. Biji koro benguk 

mengandung antioksidan dan pada ekstrak metanol biji koro benguk konsentrasi 

tertentu dapat memerangkap radikal bebas. Koro benguk dalam bentuk tempe 

mengandung senyawa antioksidan dalam bentuk flavonoid yang dapat memperbaiki 

kerusakan dari sel-β pankreas (Retnaningsih et al, 2013). Menurut Mugendi et al 

(2010), mengatakan bahwa biji koro kaya akan protein (sekitar 23 – 35 %) dan memiliki 

kualitas gizi sebanding dengan kacang kedelai. 

 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu komuditas pertanian masyarakat di 

Indonesia, dan memiliki peranan sebagai cadangan makanan bila produksi padi di 

Indonesia mengalami kekurangan. Ubi jalar mengandung sumber energi yang baik yaitu 

sedikit protein, mineral berkualitas tinggi, dan vitamin (Liur. et al, 2013). Koro benguk 

yang memiliki protein yang tinggi di butuhkan pada produk untuk melengkapi ubi jalar 

yang memiliki sedikit protein. Ubi jalar juga memiliki kandungan keistimewaan lain 

yaitu memiliki kandungan serat yang sangat tinggi sehingga dapat mencegah konstipasi 

dan membantu defekasi. Makanan seperti ubi yang memiliki kandungan serat yang 

tinggi lebih aman untuk di konsumsi. World Health Organization (WHO) telah 

menganjurkan konsumsi serat 25 – 30 gram per hari (Putri, 2015). 

 

Ubi jalar juga baik sebagai sumber energi, setiap 100 gram ubi jalar dapat menghasilkan 

energi 123 kalori dan juga memiliki indeks glikemik sebanyak 54 (Widyaningtyas dan 

Hadi, 2015). Ubi jalar kuning memiliki daging berwarna kuning mengandung banyak 

betakaroten dan juga warna kuningnya dapat digunakan sebagai pewarna alami. 

Betakaroten yang ada didalam ubi jalar kuning sekitar 40 % mengurangi resiko terkena 

penyakit jantung, pencegahan dan perlindungan dari kanker, penuaan dini, dan stroke. 
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Pengolahan ubi jalar di Indonesia masih sederhana yaitu dalam bentuk segar digoreng, 

direbus, dan dipanggang (Widyaningtyas dan Hadi, 2015). 

 

Penelitian ini berfokus pada pembuatan snack bar dengan kombinasi dari ubi jalar 

kuning dan koro benguk. Diharapkan perpaduan kedua bahan tersebut saling 

melengkapi yaitu koro benguk yang mempunyai gizi yang melengkapi produk snack 

bar dan ubi jalar kuning yang memiliki bau yang wangi dan rasa yang enak mampu 

untuk menutupi bau dan rasa yang langu dari koro benguk sehingga dapat di terima oleh 

masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk perkembangan bahan pangan 

lokal seperti ubi dan koro untuk di olah menjadi makanan modern seperti snack bar 

dengan demikian produktivitas bahan pangan lokal di Indonesia meningkat. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Snack Bar 

Snack bar adalah makanan yang padat dan berbahan dasar tepung juga tambahan bahan 

– bahan lain melalui proses baking (Darniadi, 2012). Snack bar merupakan makanan 

yang simpel yang biasanya untuk diet jantung sehat dan terbuat dari kacang-kacangan. 

Snack bar terkandung antioksidan, protein dan kalsium. (Pradipta, 2011). Menurut 

Ladamay dan Yuwono (2014) mengatakan bahwan snack bar atau yang juga disebut 

foodbar merupakan pangan yang bernutrisi, dibentuk padat dan kompak juga dikemas 

dalam bentuk kecil. Snack bar yang dijual di masyarakat saat ini merupakan komoditas 

import di Indonesia yang terbuat dari tepung kedelai dan tepung terigu. 

 

1.2.2. Koro Benguk 

Kacang-kacangan merupakan sumber utama protein dan kalori, kandungan karbohidrat 

yang tinggi, tinggi serat, dapat menurunkan kolesterol, rendah lemak, dan konsentrasi 

asam lemak tak jenuh yang tinggi (Gilang et al, 2013). Koro merupakan jenis kacang-

kacangan lokal yang beragam jenisnya, dan masih belum banyak di manfaatkan, 

biasanya hanya dibuat bahan baku pembuatan tempe pengganti kacang kedelai. Di 

Indonesia terdapat 3 jenis kacang koro yang umum dikenal masyarakat, yaitu kacang 

koro pedang, kacang koro benguk, dan kacang koro kecipir. Kacang koro menurut 
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Gilang et al (2013), mengatakan bahwa memiliki produktivitas yang lebih tinggi 

daripada kacang kedelai. 

 

Kacang koro memiliki potensi yang bagus yaitu selain lebih murah dan sebagai 

alternatif sumber protein (Mugendi et al, 2010). Hal tersebut di dukung oleh pernyataan 

dari Nafi et al (2006), mengatakan bahwa kacang koro memiliki kandungan karbohidrat 

dan kandungan protein yang besar sehingga memiliki potensi sebagai bahan pangan 

kaya protein. Menurut Windrati et al (2010), mengatakan bahwa biji koro memiliki 

kandungan protein 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%. Nafi et al (2006) juga menambahkan bahwa protein yang terdapat pada 

koro dapat digunakan sebagai sumber protein bahan pangan karena didalamnya terdapat 

bio-availabilitas yang tinggi, asam amino yang memiliki keseimbangan yang baik dan 

juga vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup tinggi. 

 

Koro benguk (Mucuna pruriens) adalah jenis kacang – kacangan lokal yang memiliki 

beragam varietas, dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tempe, 

alternatif pengganti kacang kedelai. Koro benguk adalah tanaman semak yang dapat 

hidup di daerah yang tandus. Kandungan gizi koro benguk tidak kalah dari dari kacang 

kedelai yaitu mempunyai karbohidrat dan protein yang tinggi namun rendah lemak 

(Sudiyono, 2010). Isolat protein yang terkandung didalam koro benguk cukup tinggi 

dan proses pencernaan in vitro lebih baik daripada isolat protein yang terkandung 

didalam kacang kedelai (Mugendi et al, 2010). Menurut Windrati et al (2010), kacang 

koro memiliki asam amino yang baik keseimbangannya, memiliki sumber vitamin B1, 

mineral dan serat yang penting untuk kesehatan tubuh. Kacang koro yang tinggi protein, 

yang mana menurut Martony (2006), mengatakan bahwa fungsi protein didalam tubuh 

manusia bermacam-macam yaitu adalah sebagai zat pembangun, menggantikan sel-sel 

yang mati, sebagai mekanisme pertahanan tubuh dan juga sebagai sumber energi. Nafi 

et al (2006) menambahkan bahwa sumber protein yang ada didalam koro berpotensi 

sebagai bahan baku dari tepung yang kaya protein. Bentuk fisik dari kacang koro 

benguk (Mucuna pruriens) dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah : 
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Gambar 1. Kacang koro benguk (Mucuna pruriens) 

    (Dokumentasi pribadi) 

 

Taksonomi dari kacang koro benguk adalah sebagai berikut  

Family  : Fabaceae 

Subfamily : Faboideae 

Tribe   : Phaseoleae 

Genus   : Mucuna 

Species  : Pruriens 

(Kumar dan Saha, 2013) 
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Kandungan nilai gizi dari kacang koro benguk dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah : 

Tabel 1. Kandungan Nilai Gizi Kacang Koro Benguk tiap 100 g Bahan 

Zat Gizi Jumlah 

Energi (kkal) 332 

Protein (g) 24 

Lemak (g) 3 

Karbohidrat (g) 55 

Kalsium (mg) 30 

Abu (g) 3 

Fosfor (mg) 200 

Besi (mg) 2 

Vitamin B (mg) 0,3 

Air (g) 15 

(Komposisi Pangan Indonesia, 2009) 

 

Biji koro benguk mengandung senyawa yang bersifat toksik yaitu asam sianida. Cara 

yang dapat digunakan untuk mengurangi asam sianida tersebut cukup sederhana, yaitu 

biji koro benguk di rendam di dalam air bersih selama 24 hingga 48 jam kemudian 

diantara waktu tersebut dilakukan penggantian air setiap 6 hingga 8 jam sekali (Saputra 

et al, 2014). Menurut penelitian dari Wicaksana (2014), mengatakan bahwa biji koro 

benguk yang di rendam air selama 72 jam akan membuat kandungan kadar asam sianida 

menurun hingga 24,56 ppm. 

 

1.2.3. Ubi Jalar 

Tanaman ubi jalar ( Ipomoea batatas ) adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi serta banyak memberikan manfaat, selain mengandung karbohidrat yang 

tinggi juga memiliki nutrisi yang berguna bagi tubuh sehingga dapat dijadikan sebagai 

pangan allternatif atau bahkan sumber utama subsitusi beras. Ubi jalar dapat tumbuh di 

segala kondisi tanah sehingga sebagai penunjang diversifikasi pangan. Berdasarkan data 

BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2012 produksi ubi jalar di Indonesia sebesar 

2.483.460 ton dan produktivitas 139.29 kuintal/ha sementara pada tahun 2013 sebesar 

2.386.729 ton dan produktivitas 147.47 kuintal/ha (Ginting et al, 2017).  
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Ubi jalar mengandung sumber energi yang baik yaitu sedikit protein, mineral 

berkualitas tinggi, dan vitamin (Liur. et al, 2013). Ubi jalar juga baik sebagai sumber 

energi, setiap 100 gram ubi jalar dapat menghasilkan energi 123 kalori dan juga 

memiliki indeks glikemik sebanyak 54 (rendah). Ubi jalar kuning memiliki daging 

berwarna kuning mengandung banyak betakaroten dan juga warna kuningnya dapat 

digunakan sebagai pewarna alami. Betakaroten yang ada didalam ubi jalar kuning 

sekitar 40 % mengurangi resiko terkena penyakit jantung, pencegahan dan perlindungan 

dari kanker, penuaan dini, dan stroke. Pengolahan ubi jalar di Indonesia masih 

sederhana yaitu dalam bentuk segar digoreng, direbus, dan dipanggang (Widyaningtyas 

dan Susanto, 2015). Nutrisi yang ada didalam ubi jalar didominasi karbohidrat yaitu 

sekitar 27,9% dan kadar air sekitar 68,5%. Dan diketahui juga bahwa ubi jalar memiliki 

indeks glikemik yang rendah dan juga memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi 

yaitu 30% hingga 40%. (Hardoko et al, 2010). 

 

Ubi Cilembu adalah varietas lokal yang berasal dari Desa Cilembu, Kecamatan 

Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ubi Cilembu memiliki keistimewaan 

daripada ubi jenis lainnya yaitu jika di panggang mengeluarkan cairan lengket seperti 

madu sehingga masyarakat juga mengenalnya sebagai ubi madu. Ubi jalar Cilembu 

biasanya sebelum di konsumsi mengalami proses pengolahan secara sederhana yaitu 

dibakar, dioven, dikukus, direbus, dan di goreng. (Setyawati, 2015). Bentuk fisik dari 

ubi cilembu (Ipomoea batatas) dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah : 

 

 

Gambar 2. Ubi Cilembu (Ipomea Batatas) 

(Dokumentasi pribadi) 
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Kandungan likopen dan karoten yang terkandung di dalam ubi cilembu diduga tinggi 

karena ubi memiliki karakteristik warna jingga. Tekstur yang dimiliki ubi cilembu keras 

dan bergetah. Ubi cilembu dikonsumsi dalam bentuk produk olahan atau bahan baku 

produksi seperti tepung ubi cilembu dan ubi cilembu panggang. Selama proses 

pengolahan, zat yang terkandung didalam ubi cilembu tentunya akan mengalami 

perubahan komposisi (Setyawati, 2015). Kandungan nilai gizi ubi cilembu dapat dilihat 

pada Tabel 2 dibawah : 

 

Tabel 2. Kandungan Nilai Gizi Ubi Cilembu per 100 g Bahan 

Kandungan Gizi Kadar 

Energi 86 kkal 

Karbohidrat 20,3 g 

Lemak 0,1 g 

Protein 1,6 g 

Vitamin A (Beta Karoten) 

Kalsium 

Besi 

Sodium 

8509 mg 

30 mg 

0,6 mg 

55 mg 

Air 68,50 g 

Vitamin C 2,4 mg 

Pratiwi ( 2016 ) 

 

Kandungan gizi pada ubi jalar seperti betakaroten, vitamin E, dan vitamin C dapat 

berfungsi sebagai antioksidan didalam tubuh untuk mencegah kanker dan penyakit 

kardiovaskuler (Prasetya, 2011). Betakaroten adalah jenis dari karatenoid yang memiliki 

aktivitas biologis provitamin A berperan dalam melawan radikal bebas, namun 

betakaroten mudah sekali mengalami perubahan struktur selama pengolahan (Wulandari 

et al, 2014). Ubi jalar juga kaya akan karbohidrat, serat dan energi sehingga mampu 

mengembalikan tenaga. Kandungan serat yang terkandung bermanfaat untuk mencegah 

gangguan pencernaan seperti wasir dan juga kanker kolon (Prasetya, 2011). 
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1.2.4. Kuning Telur 

Telur adalah bahan pangan yang dihasilkan dari ternak unggas yang memiliki nilai 

protein tinggi dan juga mempunyai susunan asam amino lengkap dan seimbang. 

Fosfolipid dalam didalam lemak pada kuning telur berfungsi untuk pengaerasi dan 

sebagai agen pengemulsi. Kuning telur menempati 30% dari berat telur, kandungan 

lemak yang dimiliki adalah sebesar 33% dari bagian kuning telur dan beberapa 

penyusun didalamnya adalah 18,5% fosfolipid, 41% trigliserida, dan 3,5% kolesterol. 

Agen pengemulsi berfungsi memperbaiki tekstur, peningkatan volume dan protein. 

Kuning telur mempunyai lesitin sebagai daya pengemulsi, hal ini membuat telur dapat 

memperbaiki kualitas tekstur pada produk, volume produk bertambah, dan menambah 

nilai protein (Claudia et al, 2015).  

 

Sebutir telur memiliki kandungan protein yang tinggi, lemak, mineral, dan vitamin serta 

dapat digunakan untuk preparasi makanan seperti bahan pengembang, mempertebal, 

mengemulsi, dan menambah warna makanan. Telur dapat mengalami penurunan 

kualitas akibat masuknya mikroba – mikroba perusak kedalam telur melalui pori – pori 

pada kerabang telur, ruangan yang lembab membuat kerabang berjamur, dan suhu 

lingkungan sekitar telur. Kerusakan pada telur dapat dicegah dengan cara disimpan di 

lemari pendingin diatas suhu -2
0
C (28

0
F) dan disimpan dengan menggunakan metode 

simpan kering atau dapat juga dengan perendaman didalam cairan (Maharani et al, 

2016). Kandungan gizi didalam kuning telur dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah : 

 

Tabel 3. Kandungan Gizi dalam 100 g Telur 

Jenis  Kuning telur  Putih telur  Telur utuh  

Energi (kal)  355,0  46,0  158,0  

Protein (g)  16,3  10,8  12,8  

Lemak (g)  31,9  0  11,5  

Karbohidrat (g)  0,7  0,8  0,7  

Air (g)  49,4  87,8  74,0  

Bahan yang dapat 

dimakan (%)  

100,00  100,00  90,0  

(Claudia et al, 2015) 
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1.2.5. Margarin 

Margarin merupakan produk makanan yang memiliki bentuk plastis dan merupakan 

emulsi air didalam lemak. Kegiatan dalam pembuatan produk bakery banyak 

memanfaatkan margarin sebagai salah satu bahan seperti roti, bolu, dan lain – lain. 

Margarin terdiri dari 80% lemak dan air sekitar 15 – 16%, lalu yang lainnya pewarna, 

vitamin, garam, pengemulsi, flavor, dan lain – lain. Pada mulanya margarin terbuat dari 

lemak hewani namun sekarang banyak margarin yang terbuat dari minyak nabati yang 

terhidrogenasi. Minyak yang terhidrogenasi mengandung asam lemak trans yang 

berbahaya bagi tubuh dan kesehatan (Hasibuan dan Hardika, 2015). 

 

Cara pembuatan margarin adalah dengan emulsi fase minyak dengan fase air 

menggunakan pengemulsi kemudian setelah itu masuk ke tahap pendinginan agar 

margarin mengalami pembentukan plastisasi dan tempering (Hasibuan dan Hardika, 

2015). Lemak yang terkandung dalam margarin berfungsi untuk menghasilkan tekstur 

yang renyah dan menambah aroma pada produk. Pada suhu ruangan, margarin harus 

memiliki sifat plastis dan padat. Pada suhu rendah sedikit keras dan bila dimasukan 

kedalam mulut harus dapat mencair dengan segera. Margarin adalah emulsi air didalam 

minyak dan memiliki persyaratan harus mengandung kurang lebih 80% lemak. Sifat 

plastis pada margarin sangatlah berpengaruh pada tekstur produk (Claudia et al, 2015). 

 

1.2.6. Susu Skim 

Susu skim merupakan susu yang memiliki kadar lemak dibawah batas minimal yang 

ditetapkan. Susu skim adalah bagian yang tertinggal setelah krim di ambil seluruhnya 

atau sebagian. Susu skim memiliki kandungan yang sama dengan susu kecuali lemak 

dan vitamin – vitamin yang larut lemak. Biasanya susu skim sering di konsumsi bila 

seseorang menginginkan kalori yang rendah didalam makanannnya karena susu skim 

mengandung hanya 55 % energi dari susu (Herawati dan Wibawa, 2009). Susu skim 

merupakan bagian yang tertinggal dari susu setelah lemak dipisahkan melewati proses 

separasi. Susu skim terkandung laktosa 5% dan memiliki pH 6,6. Laktosa merupakan 

karbohidrat yang berada didalam susu skim berguna sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhan bakteri starter (Septiani et al, 2013). Menurut Kumala et al (2004), 

mengatakan bahwa susu skim memliki laktosa sekitar 5%, protein susu 3,5%, dan juga 



11 

 

 

 

minerat diantaranya kalsium, potasium, klorida, fosfor, dan sodium. Komposisi susu 

skim dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah : 

 

Tabel 4. Komposisi Susu Skim 

Komposisi  Kadar ( % )  

Lemak  0,1  

Protein  3,7  

Laktosa  5,0  

Abu  0,8  

Air  90,4  
(Herawati dan Wibawa Arif, 2009) 

 

Susu dapat menahan penyerapan air dan juga meningkatkan nilai gizi pada produk. Susu 

memberikan aroma, rasa, mengatur kepadatan adonan, kenampakan produk akhir, 

menyebarkan dan melarutkan adonan. Susu dalam bentuk bubuk lebih banyak 

penggunaannya selain karena memiliki daya simpan yang cukup lama juga lebih mudah 

penanganannya (Claudia et al, 2015). 

 

1.2.7. Pemanis 

Pemanis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tropicana slim sweetener. 

Sweetener tersebut merupakan gula rendah kalori yang berguna untuk menjaga gula 

didalam darah, mencegah diabetes, dan mengontrol asupan kalori. Informasi gizi dapat 

dilihat pada Gambar 3 dibawah ini : 

 

 

Gambar 3. Informasi Nilai Gizi Tropicana Slim Sweetener 

(www.tropicanaslim.com) 

 

http://www.tropicanaslim.com/
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Pada komposisinya tertera menggunakan pemanis alami sorbitol dan pemanis buatan 

aspartam sebanyak 42 mg / sachet. Menurut Suseno et al (2008), mengatakan bahwa 

sorbitol merupakan gula alkohol yang biasanya secara alami ditemukan didalam sayur – 

sayuran dan buah – buahan. Sorbitol memiliki tingkat kemanisan 60 % dari sukrosa dan 

mempunyai kandungan kalori yang lebih rendah sekitar dua per tiga dari sukrosa. 

Sorbitol sangat cocok untuk membuat produk makanan yang rendah kalori dan terbukti 

aman dalam waktu yang lama. Sifat yang dimiliki oleh sorbitol adalah menjaga tekstur 

dan keseimbangan kandungan air. Pada waktu didalam tubuh, sorbitol (C6H14O6 ) lebih 

lambat di serap oleh tubuh sehingga menjadi salah satu pemanis yang cocok untuk 

penderita diabetes melitus.  

 

Pemanis buatan dapat menimbulkan rasa manis 30 sampai 13.000 kali melebihi sukrosa 

namun bila di konsumsi harus sesuai ADI (Acceptable Daily Intake) yaitu dosis harian 

yang dapat dikonsumsi tiap kilogram berat badan tanpa menimbulkan resiko pada tubuh 

selama seumur hidup. Di Indonesia,  aspartam di izinkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Indonesia nomor 722/Menkes/Per/IX/1988, ditetapkan dosisnya 50 mg / 

kilogram berat badan. Aspartam bila masuk kedalam tubuh akan dimetabolisme menjadi 

2 asam amino (asam aspartat dan L-fenilalanin) dan metanol. Hal tersebut tidak 

menimbulkan bahaya bagi tubuh, oleh sebab itu aspartam aman digunakan bagi 

penderita diabetes melitus. Tingkat kemanisan aspartam adalah 250 kali sukrosa 

(Pratama et al, 2014). 

 

1.2.8. Kacang Almond 

Kacang almond merupakan sumber nutrisi antioksidan yang baik. Kacang almond 

mengandung protein dan mineral tertentu seperti magnesium dan kalsium. Didalamnya 

terkandung juga kandungan vitamin E, vitamin B, serat, dan phytosterol yang adalah 

jumlah kolesterol yang rendah. Kacang almond juga baik untuk di konsumsi bagi 

kesehatan tubuh seperti orang yang terkena sakit ginjal (batu ginjal) dan diabetes. 

Vitamin B yang ada didalam almond sangat baik untuk perawatan orang yang terkena 

kanker (Holy et al, 2013). 
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Kacang almond merupakan golongan kacang – kacangan yang mengandung serat 

pangan tak larut. Serat memiliki fungsi sebagai antioksidan yang juga dapat 

menurunkan kolesterol LDL (low density lipoprotein) dan meningkatkan kolesterol 

HDL  (high density lipoprotein) (Nareswara, 2016). Antioksidan didalam kacang 

almond berupa flavonoid yang bermanfaat pada saluran pencernaan serta sebagai anti 

inflamasi, anti virus, anti alergi, anti kanker, anti mutagenik, dan anti kolesterol. 

Kandungan serat didalam kacang almond juga memiliki potensi sebagai prebiotik 

(Lubis dan Anjani, 2016).  

 

Nareswara (2016) menambahkan bahwa kacang almond mengandung vitamin E, 

mangan, biotin, tembaga, fosfor, serat, protein, selenium, riboflavin, besi, magnesium , 

kalium, triptofan, kalsium, dan vitamin D. Selain itu, didalam kacang almond 

terkandung 0,3 gram lemak tidak jenuh per gramnya dan juga flavonoid (campuran 

fenol dan polifenol). Lubis dan Anjani (2016) menambahkan bahwa dalam pembuatan 

produk nabati, kacang almond dapat sebagai bahan baku alternatif karena memiliki 

resiko yang kecil penyebab terjadinya alergi. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui formulasi terbaik dari produk snack bar 

berbahan dasar koro benguk dan ubi jalar kuning = ubi cilembu, kandungan gizi dengan 

analisa proksimat, dan formulasi yang paling disukai oleh panelis melalui analisa 

sensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


