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4. PEMBAHASAN 

Perkembangan snack di Indonesia sangatlah pesat, sudah menjadi kebiasaan orang 

Indonesia mengkonsumsi snack baik dalam keadaan lapar maupun keadaan tidak lapar. 

Snack biasanya dijadikan sebagai makanan selingan di tengah – tengah jam kesibukan 

masyarakat, sebagai contoh pada waktu pagi hari ketika orang berangkat kerja yang 

tidak sempat untuk sarapan. Snack bisa menjadi pilihan untuk di makan karena instant, 

praktis, cepat dan bisa dimakan dimana saja, tentunya tidak melupakan pemilihan snack 

yang tepat untuk dimakan yaitu sehat dan memiliki kalori yang cukup. 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. 

 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah nilai yang digunakan untuk menentukan berapa 

jumlah zat yang baik dan juga zat – zat apa saja yang diperlukan untuk di konsumsi oleh 

tubuh manusia. Kecukupan gizi berbeda dengan kebutuhan gizi, kebutuhan gizi secara 

garis besar adalah kebutuhan minimal seseorang mengkonsumsi jumlah zat gizi yang di 

perlukan agar hidup sehat. Menurut Peraturan Menkes RI nomor 75 (2013), angka 

kecukupan gizi (AKG) masyarakat Indonesia yaitu pada rentan usia 19 hingga 29 tahun 

(sesuai dengan rentan usia responden pada uji sensori) perorang dan perhari untuk jenis 

kelamin laki – laki harus memenuhi energi sebesar 2725 kkal, protein sebesar 62 g, 

lemak sebesar 91 g, dan karbohidrat sebesar 375 g. Pada rentan usia 19 hingga 29 tahun 

(sesuai dengan rentan usia responden pada uji sensori) per orang dan perhari untuk jenis 

kelamin perempuan harus memenuhi energi sebesar 2250 kkal, protein sebesar 56 g, 

lemak sebesar 75 g, dan karbohidrat sebesar 309 g. 

 

Pada penelitian ini dibuat produk snack bar dengan bahan pangan lokal yaitu ubi jalar 

kuning (ubi cilembu) dan koro benguk. Pada proses pembuatan snack bar meliputi 

pretreatment kemudian bahan – bahan tersebut masuk dalam proses pengolahan, dan 

dijadikan produk snack bar. Analisis yang dilakukan pada snack bar adalah analisa 

proksimat dan analisa sensori, untuk analisa sensori dilakukan terhadap 30 responden 

yang dipilih secara acak dan tidak terlatih. Hal tersebut masih dapat dikategorikan sama 

karena rentan usia yang sama yaitu antara 19 - 29 tahun agar dapat diketahui formulasi 
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terbaik dan paling disukai dari perbandingan antara produk snack bar komersil dan 

formulasi snack bar berbahan dasar koro benguk dan ubi jalar kuning. 

 

4.1. Hasil Analisa Proksimat 

4.1.1. Kadar Air 

Jumlah air yang bertambah setelah proses pengukusan pada ubi jalar kuning 

berpengaruh nyata pada proses pemasakan adonan,  ketebalan, elastisitas, dan kadar air 

pada adonan. Air berguna untuk mencampurkan semua bahan adonan dan akan 

berpengaruh pada proses pemasakan. Pada proses pemasakan akan terjadi proses 

gelatinasi pati akibat pengaruh dari jumlah kadar air yang terkandung. Proses gelatinasi 

terjadi karena jumlah kandungan kadar air yang berlebih dan suhu yang sesuai untuk 

terjadinya proses tersebut. Semakin tinggi kandungan kadar air maka proses gelatinasi 

akan semkin sempurna. Kadar air merupakan parameter yang menentukan mutu dari 

suatu produk yaitu mutu biologis, organoleptik dan mutu fisiko – kimia. Kadar air juga 

akan berpengaruh pada tingkat kerenyahan dari produk dan seiring dengan 

meningkatnya kadar air maka akan membuat tingkat kerenyahan dari suatu produk akan 

menurun (Sunaryo, 2006).  

 

Pada proses pembuatan snack bar terdapat proses pengeringan pada kacang koro 

benguk untuk ditepungkan, menurut Kumesan et al (2017), mengatakan bahwa proses 

pengeringan akan berpengaruh pada kandungan kadar air yang juga akan mempengaruhi 

tekstur, cita rasa, penampakan, dan nilai gizi dari bahan pangan tersebut. Pada Tabel 6, 

dapat di lihat hasil analisa kadar air menunjukan sampel snack bar dengan kode UK73 

memiliki persentase rata-rata kadar air tertinggi sebesar 29,03 %, kemudian diikuti 

dengan sampel snack bar UK64 sebesar 26,00 % dan snack bar UK55 sebesar 23,67 %, 

serta yang terendah terdapat pada sampel kontrol sebesar 16,14 %. Hal ini sesuai karena 

sampel snack bar UK73 berbahan ubi kukus paling banyak yaitu sebesar 70 gram 

diikuti dengan snack bar UK64 sebesar 60 gram dan snack bar UK55 sebesar 50 gram.  

 

Pada analisis statistik didapatkan hasil yang saling berbeda nyata pada masing – masing 

sampel snack bar UK dan juga pada sampel kontrol, hal ini dapat disebabkan karena 

perbandingan kandungan kadar air yang terkandung didalam ubi kukus yang cukup 
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tinggi pada masing – masing sampel snack bar UK dan sampel snack bar kontrol. 

Menurut Sunaryo, (2006) mengatakan bahwa pada produk snack yang memiliki kadar 

air sekitar 4% akan memiliki umur simpan yang relatif panjang yaitu hingga 8 bulan. 

Pada bentuk tepung, kadar air yang semakin rendah makan lama penyimpanan akan 

semakin baik. Hasil penelitian yang didapat bahwa sampel snack bar kontrol memiliki 

umur simpan yang paling lama karena memiliki kandungan kadar air yang paling 

rendah yaitu sebesar 16,14 % diikuti dengan sampel snack bar UK55, snack bar UK64 

dan snack bar UK73 yang memiliki kandungan kadar air paling banyak yaitu sebesar 

29,03% sehingga dapat dikatakan bahwa semakin banyak bahan ubi kukus yang 

ditambahkan maka akan semakin pendek umur simpannya karena kandungan kadar air 

dalam produk juga akan semakin meningkat. 

 

4.1.2. Kadar Abu 

Kadar abu yang terkandung dalam suatu bahan pangan menunjukan besarnya jumlah 

mineral yang ada didalam bahan pangan. Pengertian kadar abu sendiri merupakan hasil 

yang tersisa atau tertinggal dari sampel bahan pangan yang dibakar sempurna pada 

proses pengabuan. Kadar abu merupakan mineral yang tidak dapat terbakar menjadi zat 

yang dapat dengan mudah menguap. Mineral atau kadar abu dari suatu bahan pangan 

dengan cara pengabuan untuk merusak senyawa organik dan hanya mineral yang 

disisakan (Handayani, 2015). Pada Tabel 6, dapat di lihat hasil analisa kadar abu 

menunjukan sampel snack bar kontrol memiliki persentase rata-rata kadar abu tertinggi 

sebesar 3,25 %, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73 sebesar 2,99 % dan 

snack bar UK64 sebesar 1,93 %, serta yang terendah terdapat pada sampel snack bar 

dengan kode UK55 sebesar 1,23 %. Hal ini sesuai yaitu snack bar kontrol didapatkan 

hasil kadar abu paling tinggi di bandingkan dengan sampel lain, karena snack bar 

kontrol berbahan dasar tepung kedelai. Menurut Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia  (1992) mengatakan bahwa mineral yang terkandung didalam 100 

gram kedelai segar yaitu sebesar 5,25 gram, sementara kandungan abu didalam 100 

gram kacang koro benguk segar hanya terkandung  sekitar 3 gram mineral saja (Mien, 

2009). 
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Pada analisis statistik didapatkan hasil yang saling berbeda nyata pada masing – masing 

sampel UK dan juga pada sampel kontrol. Menurut Sudarmadji et al (1989), 

mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar abu suatu bahan 

pangan yaitu cara pengabuan, jenis bahan pangan, suhu dan waktu pada saat 

pengeringan. Pada proses pengeringan, semakin lama waktu dan semakin tinggi suhu 

yang digunakan maka kadar abu akan meningkat. Kandungan abu atau mineral didalam 

100 gram kacang koro benguk segar terdapat sekitar 3 gram mineral, seharusnya bila 

dilihat dari kacang koro benguk yang mengalami proses pengeringan, kandungan abu 

yang paling tinggi adalah snack bar UK 55 karena terdapat kandungan tepung koro 

benguk tertinggi sebesar 50 gram, namun hasil yang didapat sebaliknya, sampel snack 

bar UK 55 memiliki kandungan mineral yang paling rendah diantara sampel lainnya 

sebesar 1,23%. Pada proses pembuatan tepung koro benguk, terdapat proses perebusan 

hingga mendidih, hal ini menurut Wahyuni (2009), mengatakan bahwa pada proses 

pengolahan bahan pangan akan berpengaruh pada menurunnya kandungan kadar 

mineralnya akibat dari berbagai macam faktor seperti panas, pH, oksigen dan 

kombinasinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mayasari (2015), yang 

mengatakan bahwa proses perendaman dan proses perebusan akan membuat kandungan 

kadar mineral mengalami penurunan akibat air yang masuk akan membuat mineral 

keluar dan terlarut di dalam air. 

 

Sisi lain, terdapat bahan lain yang mengandung mineral yaitu ubi jalar kuning, ubi jalar 

kuning menurut Mien (2009) di dalam tabel komposisi pangan Indonesia mengatakan 

bahwa mineral yang terkandung dalam 100 gram ubi jalar kuning segar sebesar 1,0 

gram sehingga dapat dipastikan untuk sampel snack bar UK73 yang berbahan ubi jalar 

kuning kukus paling banyak yaitu sebesar 70 gram memiliki kandungan abu atau 

mineral paling tinggi dan sampel snack bar UK55 yang berbahan ubi jalar kuning 

paling sedikit memiliki kandungan mineral yang paling rendah. 

 

4.1.3. Kadar Lemak 

Lemak memiliki fungsi yang penting bagi tubuh manusia karena lemak merupakan 

sumber energi yang tinggi. Lemak memiliki peran sebagai penyusun bahan bio molekul 

dan penyusun dinding sel. Segi gizi, lemak merupakan biokalori, didalamnya terdapat 



34 

 

 

 

asam lemak tak jenuh essential yaitu linoleat dan linolenat, juga sumber vitamin larut 

lemak seperti A,D, E, dan K. Fungsi lemak didalam tubuh manusia antara lain simpanan 

energi, sumber energi setelah karbohidrat, dan pelindung organ tubuh manusia ( Toha, 

2014 ). Lemak dalam bentuk cair disebut minyak sementara lemak dalam bentuk padat 

di sebut fat (Wahyuni, 2009).  

 

Lemak adalah senyawa organik non – polar, untuk melarutkannya hanya dapat 

digunakan pelarut bersifat non – polar atau yang mempunyai kepolaran serupa. 

Pemilihan pelarut organik guna ekstraksi lemak juga harus bersifat non – polar seperti 

benzena dan heksana (Zulnely, 2015), dalam penelitian ini ekstraksi yang dilakukan 

menggunakan pelarut heksana. Pada Tabel 6, dapat di lihat hasil analisa kadar lemak 

menunjukan sampel snack bar kontrol memiliki persentase rata-rata kadar lemak 

tertinggi sebesar 22,74 %, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73 sebesar 

17,83 % dan snack bar UK64 sebesar 17,19 %, serta yang terendah terdapat pada 

sampel snack bar dengan kode UK55 sebesar 16,24 %. Pada analisis statistik 

didapatkan hasil pada sampel kontrol yang saling berbeda nyata pada sampel snack bar 

UK73 dan snack bar UK55, tetapi pada sampel snack bar UK64 tidak berbeda nyata 

pada sampel snack bar UK73 dan snack bar UK55. Hal ini sesuai yaitu snack bar 

kontrol didapatkan hasil kadar lemak paling tinggi di bandingkan dengan sampel lain, 

karena snack bar kontrol berbahan dasar tepung kedelai. Menurut Direktorat Gizi, 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia  (1992) mengatakan bahwa lemak yang 

terkandung didalam 100 gram kedelai segar yaitu sebesar 15,80 gram, sementara 

kandungan  lemak didalam 100 gram kacang koro benguk segar hanya terkandung  

sekitar 3 gram kadar lemak saja (Mien, 2009). Kandungan kadar lemak pada masing – 

masing sampel snack bar UK seperti snack bar UK73 dengan snack bar UK64 tidak 

menunjukan perbedaan nyata, begitu juga antara sampel snack bar UK64 dengan snack 

bar UK55 tidak menunjukan perbedaan nyata. 

 

4.1.4. Kadar Protein 

Protein merupakan salah satu  zat makanan (terkandung nitrogen) yang adalah faktor 

penting bagi fungsi tubuh. Pada jaringan tubuh, komponen terbesar yang menyusunnya 

setelah air adalah protein. Jaringan hati dan daging, terdapat kurang lebih sekitar 50 % 
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berat kering sel berupa protein. Protein jika di konsumsi memiliki fungsi utama yaitu 

memenuhi kebutuhan asam amino dan nitrogen, kemudian mensistensi protein tubuh 

dan substansi – substansi lain yang terkandung nitrogen. Kekurangan protein dapat 

membuat turunnya daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit dan proses metabolisme 

tubuh terganggu (Rusdi et al, 2016). 

 

Protein merupakan salah satu komponen penting dari makanan yang di konsumsi oleh 

manusia dan di butuhkan untuk pasokan energi, pergantian atau perbaikan jaringan, 

makromolekul serbaguna dalam semua proses biologi : sebagai transportasi molekul 

lain seperti oksigen, katalis, sebagai penghantar impuls syaraf, dan membantu 

kekebalan tubuh. Apabila tubuh kekurangan protein akan terjadi pengecilan otot, 

pertumbuhan terganggu, dll. Pada Tabel 6, dapat di lihat hasil analisa kadar protein 

menunjukan sampel snack bar UK55 memiliki persentase rata-rata kadar protein 

tertinggi sebesar 27,64 %, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK64 sebesar 

20,10 % dan snack bar kontrol sebesar 14,87 %, serta yang terendah terdapat pada 

sampel snack bar dengan kode UK73 sebesar 12,61 %. Pada analisis statistik 

didapatkan hasil yang berbeda nyata pada masing – masing sampel. 

 

Pada bahan dasar dari masing – masing sampel snack bar ubi koro yang menjadi 

pendukung meningkatnya kandungan kadar protein yaitu telur yang dalam 100 gram 

telur utuh menurut Claudia et al, (2015) mengandung 12,8 gram protein dan susu skim 

yang terkandung 3,7 % protein, namun penyumbang terbesar kadar protein didalam 

sampel adalah tepung koro benguk. Menurut Windrati et al (2010), mengatakan bahwa 

biji koro memiliki kandungan protein sekitar 18-25%, dan jika dilihat pada hasil antara 

masing – masing sampel snack bar ubi koro sudah sesuai yaitu sampel snack bar UK55 

yang berbahan dasar tepung koro benguk paling banyak yaitu 50 gram memiliki 

kandungan kadar protein paling tinggi yaitu 27,64 % kemudian secara berurutan sampel 

snack bar UK64 berbahan dasar tepung koro benguk sebanyak 40 gram dan yang 

memiliki kadar protein paling sedikit adalah sampel snack bar UK73 yang berbahan 

dasar tepung koro benguk hanya sebanyak 30 gram saja. Sampel kontrol memiliki hasil 

kandungan kadar protein lebih sedikit daripada sampel snack bar UK64 dan snack bar 

UK55, padahal menurut Otemusu (2016), mengatakan bahwa kacang kedelai segar 
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sebagai bahan pangan fungsional mengandung kandungan kadar protein sebesar 35 % 

hingga 38%. Hal ini diduga bahwa jumlah komposisi tepung kedelai sebagai bahan 

pembuat sampel snack bar kontrol lebih sedikit dibandingkan dengan sampel snack bar 

ubi koro, sehingga kadar protein yang terkandung juga lebih sedikit dibandingkan 

sampel snack bar ubi koro. 

 

4.1.5. Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan senyawa kimia pada tubuh manusia yang menjadi sumber 

energi utama sebesar 80 %. Karbohidrat memiliki senyawa kimia yang terdiri dari 

Carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) dan memiliki rumus kimia Cn(H20)n. 

Jumlah  karbohidrat yang diperlukan oleh orang dewasa adalah sebesar 8 hingga 12 

gram/Kg dari berat badan. Sebesar 70 % karbohidrat yang di konsumsi oleh manusia 

sebaiknya berasal dari gula kompleks dari serat. Karbohidrat memiliki kelebihan, 

terkhusus pada gula sederhana dapat memicu kondisi ketosis yang adalah keton yang 

diproduksi oleh hati tidak dapat dioksidasi darah. Hal ini akan membuat lemak dibakar 

secara berlebihan ditandai dengan mual, lelah, depresi, volume urine meningkat, dan 

pusing. Karbohidrat yang terkandung bentuk gula sederhana dapat dimetabolisme 

menjadi asetil CoA dan kemudian memasuki biosintesis lemak. Apabila manusia 

mengkonsumsi karbohidrat yang mengandung gula sederhana yang tinggi tanpa aktifitas 

fisik yang mencukupi maka hal tesebut akan mempercepat biosintesis lemak. Sumber 

utama karbohidrat ialah tumbuhan (Noriko dan Pambudi, 2014). 

 

Pada Tabel 6, dapat di lihat hasil analisa kadar karbohidrat menunjukan sampel snack 

bar kontrol memiliki persentase rata-rata kadar karbohidrat tertinggi sebesar 43,01 %, 

kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73 sebesar 37,55 % dan snack bar UK64 

sebesar 34,78 %, serta yang terendah terdapat pada sampel snack bar dengan kode 

UK55 sebesar 31,22 %. Pada analisis statistik didapatkan hasil yang saling berbeda 

nyata pada masing – masing sampel snack bar UK dan juga pada sampel snack bar 

kontrol. Karbohidrat yang ada didalam 100 gram ubi cilembu segar adalah sebanyak 20 

gram (Pratiwi, 2016) sementara karbohidrat pada 100 gram koro benguk segar adalah 

sekitar 55 gram (Mien, 2009). Hal ini sesuai dengan teori bahwa kandungan kadar 

karbohidrat dari ubi jalar kuning cilembu dengan tepung koro benguk saling 
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mendukung, ditunjukan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh antara snack bar 

UK73 hingga snack bar UK55. Sampel snack bar kontrol mendapatkan hasil kadar 

karbohidrat paling tinggi, bahan dasar penyumbang kadar karbohidrat pada snack bar 

kontrol adalah buah pisang kering, kismis nanas kering dan terkhusus maltodekstrin. 

Menurut Budianta et al (2000) mengatakan bahwa maltodekstrin adalah karbohidrat 

yang mudah dicerna dan juga memiliki kalori sekitar 4 – 4,5 kkal / gram. 

 

4.1.6. Total Kalori 

Pangan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatnya sumber daya 

manusia. Rentang usia balita adalah masa yang paling tepat untuk mengoptimumkan 

tumbuh kembang optimal dengan memberikan nutrisi yang tepat. Bagi masyarakat 

Indonesia, golongan nasi merupakan sumber kalori dan protein terbesar yang di 

konsumsi (Retnaningsih, 2011). Hasil nilai kalori yang didapatkan merupakan konversi 

lemak, protein, dan karbohidrat menjadi kalori, lalu dihitung sesuai dengan takaran saji 

dari produk komersil yaitu 30 gram. Nilai konversi dari karbohidrat tiap gram setara 

dengan 4 kkal, untuk tiap gram protein setara dengan 4 kkal, kemudian tiap gram lemak 

setara dengan 9 kkal (Almatsier, 2001).  

 

Pada hasil analisa diketahui sampel kontrol memiliki nilai kalori yang paling tinggi di 

banding sampel lainnya, kemudian diikuti sampel snack bar UK 55 dan snack bar UK 

64 lalu sampel snack bar UK73 memiliki nilai kalori yang paling rendah. Hasil statistik 

menunjukan bahwa sampel snack bar kontrol, snack bar UK73 saling berbeda nyata 

dengan sampel snack bar UK64 dan snack bar UK55 namun pada sampel snack bar 

UK64 dan snack bar U55 didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Menurut Peraturan 

Menkes RI nomor 75 (2013), angka kecukupan gizi ( AKG ) masyarakat Indonesia 

yaitu pada rentan usia 19 hingga 29 tahun ( sesuai dengan rentan usia responden pada 

uji sensori ) perorang dan perhari untuk jenis kelamin laki – laki harus memenuhi energi 

sebesar 2725 kkal, protein sebesar 62 g, lemak sebesar 91 g, dan karbohidrat sebesar 

375 g. Pada rentan usia 19 hingga 29 tahun (sesuai dengan rentan usia responden pada 

uji sensori) perorang dan perhari untuk jenis kelamin perempuan harus memenuhi 

energi sebesar 2250 kkal, protein sebesar 56 g, lemak sebesar 75 g, dan karbohidrat 

sebesar 309 g. Hal tersebut berarti sampel snack bar UK bila dikonsumsi 2 kali sehari, 
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nilai kalori yang didapatkan oleh tubuh sebesar 216,64 kkal hingga 228,96 kkal 

sementara untuk sampel kontrol lebih tinggi yaitu 261,68 kkal. 

 

4.2. Hasil Analisa Sensori 

4.2.1. Tekstur 

Pada pengamatan parameter tekstur diketahui bahwa sampel kontrol memiliki tekstur 

yang paling disukai oleh panelis, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73, 

snack bar UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel snack bar UK55. Hasil 

yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komposisi ubi jalar kuning 

maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tingkat penerimaan panelis terhadap 

tekstur sampel. Tekstur yang dihasilkan pada sampel snack bar UK73 memiliki tekstur 

yang empuk dan lebih lembut, sementara tekstur yang dihasilkan pada sampel snack bar 

UK55 lebih kering dan keras karena komposisi tepung koro benguk lebih banyak. Pada 

jurnal penelitian Saputra et al (2014) tentang pembuatan cookies menggunakan tepung 

koro benguk didapatkan hasil bahwa cookies yang terbuat dari tepung koro benguk 

paling banyak adalah cookies yang paling tidak disukai oleh panelis. 

 

4.2.2. Warna 

Parameter warna diketahui bahwa sampel kontrol memiliki warna yang paling disukai 

oleh panelis, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73, snack bar UK64, dan 

yang paling tidak disukai adalah sampel snack bar UK55. Hasil yang didapatkan, dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi komposisi ubi jalar kuning maka akan berpengaruh 

terhadap peningkatan penerimaan panelis terhadap warna sampel. Ubi jalar kuning 

memiliki banyak betakaroten dan juga warna kuningnya dapat digunakan sebagai 

pewarna alami (Widyaningtyas dan Hadi, 2015). Hal ini membuat sampel snack bar 

UK73 memiliki warna paling kuning karena berbahan dasar ubi jalar kuning kukus 

paling banyak dan hal tersebut juga yang membuat sampel snack bar UK73 memiliki 

tingkat penerimaan panelis paling tinggi. 

 

4.2.3. Analisa Rasa 

Parameter rasa dapat diketahui bahwa sampel kontrol memiliki rasa yang paling disukai 

oleh panelis, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73, snack bar UK64, dan 
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yang paling tidak disukai adalah sampel snack bar UK55. Hasil yang didapatkan dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi komposisi tepung koro benguk maka akan 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat penerimaan panelis terhadap rasa sampel. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Saputra et al (2014), yang didapatkan hasil bahwa semakin 

banyak komposisi tepung koro benguk maka akan semakin menurun tingkat penerimaan 

terhadap rasa sampel. Semakin tinggi jumlah tepung koro benguk yang digunakan 

sebagai bahan maka rasa langu yang ada pada tepung koro benguk akan semakin terasa. 

 

4.2.4. Aroma 

Parameter aroma dapat diketahui bahwa sampel kontrol memiliki aroma yang paling 

disukai oleh panelis, kemudian diikuti dengan sampel snack bar UK73, snack bar 

UK64, dan yang paling tidak disukai adalah sampel snack bar UK55. Hasil yang 

didapatkan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komposisi ubi jalar kuning maka 

akan berpengaruh terhadap peningkatan tingkat penerimaan panelis terhadap aroma 

sampel. Hal ini sesuai dengan penelitian Saputra et al (2014) yang didapatkan hasil 

bahwa semakin banyak komposisi tepung koro benguk maka akan semakin menurun 

tingkat penerimaan terhadap aroma sampel. Semakin tinggi jumlah tepung koro benguk 

yang digunakan sebagai bahan maka aroma langu yang ada pada sampel snack bar UK 

akan semakin tercium. Samakin tinggi jumlah ubi jalar kuning (Cilembu) kukus yang 

digunakan sebagai bahan maka aroma wangi pada sampel snack bar UK akan semakin 

tercium. 

 

4.2.5. Overall 

Pada pengamatan parameter overall dapat diketahui bahwa sampel kontrol memiliki 

karakteristik keseluruhan atau overall yang paling disukai oleh panelis, kemudian 

diantara sampel snack bar UK, snack bar UK73 adalah snack bar yang paling di sukai 

oleh panelis. Hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komposisi 

ubi jalar kuning maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tingkat penerimaan 

panelis terhadap keseluruhan sampel. Hal ini sesuai dengan penelitian Saputra et al 

(2014) yang didapatkan hasil bahwa semakin banyak komposisi tepung koro benguk 

pada produk cookies maka akan semakin menurun tingkat penerimaan terhadap sampel 

snack bar UK. 


