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3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan 2 jenis analisa yaitu analisa proksimat (analisa kadar air, analisa 

kadar abu, analisa kadar lemak, analisa kadar protein, analisa kadar karbohidrat, dan 

analisa total kalori) dan analisa sensori (uji rating). 

 

Produk snack bar berbasis koro benguk dan ubi jalar kuning (ubi cilembu) dapat dilihat 

pada Gambar 6 dibawah ini : 

 

.  .      .     .  

     (A)   (B)      (C)          (D) 

Gambar 6. Snack Bar Kontrol (A); UK 73 (B); UK 64 (C); UK 55 (D) 

Keterangan: 

a. Kontrol  : Snack bar komersil soyjoy rasa pisang 

b. UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

c. UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

d. UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 

Snack bar yang ada pada Gambar 6 di atas dapat dilihat bahwa snack bar kontrol 

memiliki warna coklat tua kemudian untuk snack bar UK73 memiliki warna yang 

paling coklat dibandingkan snack bar UK64 dan snack bar UK55, sementara untuk 

snack bar UK55 memiliki warna coklat yang paling muda dibandingkan seluruh sampel 

baik sampel snack bar kontrol dan snack bar UK yang lainnya. 
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3.1. Hasil Analisa Kadar Air, Abu, Lemak, Protein, dan Karbohidrat 

Hasil analisa kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat, dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Nilai  Kadar Air, Abu, Lemak, Protein, dan Karbohidrat Snack Bar 

Sampel Air (%) Abu (%) Lemak (%) Protein (%) Karbohidrat (%) 

Kontrol 16,14±0,41
d
 3,25±0,08

a
 22,74±0,97

a
 14,87±0,33

c
 43,01±1,22

a
 

UK73 29,03±0,72
a
 2,99±0,16

b
 17,83±1,01

b
 12,61±0,48

d
 37,55±0,75

b
 

UK64 26,00±0,86
b
 1,93±0,05

c
 17,19±0,75

bc
 20,10±0,91

b
 34,78±0,98

c
 

UK 55 23,67±0,76
c
 1,23±0,09

d
 16,24±0,56

c
 27,64±0,61

a
 31,22±0,91

d
 

Keterangan: 

a. Kontrol  : Snack bar komersil soyjoy rasa pisang 

b. UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

c. UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

d. UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

e. Superscript huruf yang berbeda menyatakan adanya perbedaan yang nyata berdasarkan hasil uji 

beda nyata One Way Anova, Uji Tukey 

 

Pada Tabel 6. diketahui nilai hasil analisa proksimat dari berbagai formulasi snack bar, 

dan diketahui masing-masing formulasi snack bar UK dan kontrol akan berpengaruh 

terhadap nilai hasil analisa kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat yang 

dihasilkan. Hasil analisa kadar air menunjukan sampel snack bar dengan kode UK73 

memiliki persentase rata-rata kadar air tertinggi, kemudian diikuti dengan sampel snack 

bar UK64 dan snack bar UK55, serta terendah terdapat pada sampel snack bar konrol. 

Pada hasil analisa kadar abu, lemak, dan karbohidrat menunjukan kemiripan, sampel 

snack bar kontrol memiliki persentase hasil analisa yang tertinggi kemudian diikuti 

dengan formulasi sampel snack bar UK73, snack bar UK64, dan yang terendah snack 

bar UK55. Hasil yang berbeda ditunjukan pada analisa persentase rata-rata kadar 

protein, formulasi dengan kadar protein tertinggi diperoleh oleh formulasi sampel snack 

bar UK55, kemudian diikuti snack bar UK64 dan sampel snack bar kontrol, serta 

terendah terdapat pada formulasi sampel snack bar UK73. Hasil analisa statistik 

diketahui bahwa perbedaan formulasi masing – masing sampel saling berbeda nyata 

pada kadar air, abu, dan karbohidrat yang diperoleh. Sedangkan pada analisa kadar 

lemak secara statistik, diketahui bahwa formulasi sampel snack bar UK64 tidak berbeda 

nyata dengan formulasi sampel snack bar UK73 serta snack bar UK55 tetapi, pada 
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sampel snack bar kontrol, sampel snack bar UK73, dan sampel snack bar UK64 saling 

berbeda nyata. 

 

3.2. Hasil Analisa Kandungan Kalori Snack Bar  

Hasil analisa kalori dari snack bar dari campuran tepung koro benguk dan ubi kuning 

dengan formulasi yang ditentukan dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Nilai Hasil Perhitungan Total Kalori 

Formulasi Sampel Total Kalori (kkal per 30 gram bahan) 

Kontrol 130,84±1,35
a 

UK73 108,32±2,13
c 

UK64 112,27±1,84
b
 

UK55 114,48±1,37
b 

Keterangan: 

a. Kontrol : Snack Bar komersil soyjoy rasa pisang 

b. UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

c. UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

d. UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

e. Superscript huruf yang berbeda menyatakan adanya perbedaan yang nyata berdasarkan hasil uji beda 

nyata One Way Anova, Uji Tukey 

 

Pada Tabel 7. diketahui nilai hasil perhitungan total kalori dari berbagai formulasi snack 

bar. Formulasi snack bar secara berurutan diketahui sampel kontrol memiliki nilai 

kalori yang paling tinggi di banding sampel lainnya, kemudian diikuti sampel UK 55 

dan UK 64 lalu sampel UK73 memiliki nilai kalori yang paling rendah. Hasil statistik 

menunjukan bahwa sampel kontrol, UK73 saling berbeda nyata dengan sampel UK64 

dan UK55 namun pada sampel UK64 dan U55 didapatkan hasil yang tidak berbeda 

nyata. Perhitungan nilai total kalori dapat dilihat pada lampiran 7.3. 
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3.3. Hasil Analisa Sensori 

3.3.1. Tekstur 

Hasil analisa tekstur dari sampel snack bar dari campuran bahan tepung koro benguk 

dan ubi kuning varietas cilembu dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7. Hasil Sensori Tekstur Oleh Panelis 

 

 

Keterangan: 

 Kontrol : Snack Bar Komersil Merk Soyjoy Rasa Pisang 

 UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

 UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

 UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 Skor Tertinggi = 4 (paling dapat diterima) 

 Skor Terendah = 1 (paling tidak dapat diterima) 

 

Pada Gambar 7 diketahui nilai hasil uji sensori berbagai formulasi snack bar ditinjau 

dari segi tekstur. Berdasarkan penilaiaan dari 30 orang panelis, diketahui bahwa sampel 

kontrol memiliki tekstur yang paling disukai, kemudian diikuti dengan sampel UK73, 

UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel UK55. Penurunan komposisi ubi 

jalar kuning dan peningkatan komposisi tepung koro benguk akan berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat penerimaan panelis ditinjau dari segi tekstur. 
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3.3.2. Warna 

Hasil analisa warna dari sampel snack bar dari campuran bahan tepung koro benguk 

dan ubi kuning dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Hasil Sensori Warna Oleh Panelis 

Keterangan:  
 Kontrol : Snack Bar Komersil Merk Soyjoy Rasa Pisang 

 UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

 UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

 UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 Skor Tertinggi = 4 (paling dapat diterima) 

 Skor Terendah = 1 (paling tidak dapat diterima) 

 

Pada Gambar 8 diketahui nilai hasil uji sensori berbagai formulasi snack bar ditinjau 

dari segi warna. Berdasarkan penilaian dari 30 orang panelis, diketahui bahwa sampel 

kontrol memiliki warna yang paling disukai, kemudian diikuti dengan sampel UK73, 

UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel UK55. Penurunan komposisi ubi 

jalar kuning dan peningkatan komposisi tepung koro benguk akan berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat penerimaan panelis ditinjau dari segi warna. 
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3.3.3. Rasa 

Hasil analisa rasa dari sampel snack bar dari campuran bahan tepung koro benguk dan 

ubi kuning dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Hasil Sensori Rasa oleh Panelis 

Keterangan:  
 Kontrol : Snack Bar Komersil Merk Soyjoy Rasa Pisang 

 UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

 UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

 UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 Skor Tertinggi = 4 (paling dapat diterima) 

 Skor Terendah = 1 (paling tidak dapat diterima) 

 

Pada Gambar 9 diketahui nilai hasil uji sensori berbagai formulasi snack bar ditinjau 

dari segi rasa. Berdasarkan penilaiaan dari 30 orang panelis, diketahui bahwa sampel 

kontrol memiliki rasa yang paling disukai, kemudian diikuti dengan sampel UK73, 

UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel UK55. Penurunan komposisi ubi 

jalar kuning dan peningkatan komposisi tepung koro benguk akan berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat penerimaan panelis ditinjau dari segi rasa. 
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3.3.4. Aroma 

Hasil analisa aroma dari sampel snack bar dari campuran bahan tepung koro benguk 

dan ubi kuning dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Hasil Sensori Aroma oleh Panelis 

Keterangan:   

 Kontrol : Snack Bar Komersil Merk Soyjoy Rasa Pisang 

 UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

 UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

 UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 Skor Tertinggi = 4 (paling dapat diterima) 

 Skor Terendah = 1 (paling tidak dapat diterima) 

 

Pada Gambar 10 diketahui nilai hasil uji sensori berbagai formulasi snack bar ditinjau 

dari segi aroma. Berdasarkan penilaiaan dari 30 orang panelis, diketahui bahwa sampel 

kontrol memiliki aroma yang paling disukai, kemudian diikuti dengan sampel UK73, 

UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel UK55. Penurunan komposisi ubi 

jalar kuning dan peningkatan komposisi tepung koro benguk akan berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat penerimaan panelis ditinjau dari segi aroma. 
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3.3.5. Overall 

Hasil analisa overall dari sampel snack bar dari campuran bahan tepung koro benguk 

dan ubi kuning dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Hasil Sensori Overall oleh Panelis 

 

Keterangan:  
 Kontrol : Snack Bar Komersil Merk Soyjoy Rasa Pisang 

 UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

 UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

 UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 Skor Tertinggi = 4 (paling dapat diterima) 

 Skor Terendah = 1 (paling tidak dapat diterima) 

 

Pada Gambar 11 diketahui nilai hasil uji sensori berbagai formulasi snack bar ditinjau 

dari segi overall. Berdasarkan penilaiaan dari 30 orang panelis, diketahui bahwa sampel 

kontrol memiliki karakteristik keseluruhan atau overall yang paling disukai, kemudian 

diikuti dengan sampel UK73, UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel 

UK55. Penurunan komposisi ubi jalar kuning dan peningkatan komposisi tepung koro 

benguk akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat penerimaan panelis ditinjau dari 

segi karakteristik keseluruhan atau overall. 
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3.3.6. Tingkat Kesukaan Responden Terhadap Sampel Snack Bar dan Kontrol 

Hasil rata-rata data sensoris tingkat kesukaan responden terhadap hasil sampel yang 

dibuat dibanding dengan snack bar komersial dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah: 

 

Tabel 8. Rata-Rata Tingkat Kesukaan Responden 

 Parameter 

Analisa 

Nama Sampel 

Tekstur Warna Rasa Aroma Overall 

Kontrol 3,00±0,91
a
 3,67±0,61

a
 3,63±0,72

a 
3,53±0,68

a
 3,60±0,50

a
 

UK73 2,93±0,83
a
 2,50±0,90

b
 2,67±0,84

b 
2,33±0,80

b
 2,83±0,70

b
 

UK64 2,43±0,86
a
 2,20±0,66

b
 2,23±0,90

b 
2,27±0,91

b
 2,23±0,73

c
 

UK55 2,23±0,77
a
 2,03±0,81

b
 1,97±0,85

b 
2,07±0,77

b
 1,93±0,87

c
 

 

Keterangan:  
 Kontrol : Snack Bar Komersil Merk Soyjoy 

 UK73  : Ubi kuning 70g dan koro benguk 30g 

 UK64  : Ubi kuning 60g dan koro benguk 40g 

 UK55 : Ubi kuning 50g dan koro benguk 50g 

 Skor Tertinggi = 4 (paling dapat diterima) 

 Skor Terendah = 1 (paling tidak dapat diterima) 

 Superscript huruf yang berbeda menyatakan adanya perbedaan yang nyata berdasarkan hasil uji non 

parametric chi-square 

 

Hasil analisa sensori 4 sampel snack bar ditinjau dari 5 parameter yaitu tekstur, warna, 

rasa, aroma, dan overall. Analisa sensoris dilakukan berdasarkan penilaian dari 

responden tidak terlatih sebanyak 30 orang. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa pada 

tekstur dari snack bar kontrol maupun snack bar UK tidak menunjukan adanya beda 

nyata. Kategori warna, rasa, dan aroma snack bar kontrol dengan snack bar UK 

menunjukan adanya beda nyata namun antara snack bar UK73, snack bar UK64, snack 

bar UK55 tidak menunjukan adanya beda nyata. Kategori overall, snack bar kontrol 

berbeda nyata dengan snack bar UK yang lainnya, sementara diantara sampel snack bar 

UK, snack bar UK73 adalah snack bar yang paling di sukai oleh panelis dan juga 

berbeda nyata dengan snack bar kontrol dan snack bar UK lainnya. Snack bar UK64 

dan snack bar UK55 saling tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan snack bar 

kontrol dan snack bar UK73. 

 


