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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang 

Snack Bars adalah salah satu produk pangan berupa makanan ringan yang 

berbentuk batang dan padat. Snack bars dapat dikategorikan makanan ringan yang 

merupakan camilan sehat karena mengandung gizi yang lengkap yaitu protein, 

karbohirat, vitamin, dan mineral. Snack Bars juga dapat dikategorikan sebagai 

EFP ( Emergency Food Product ) yaitu makanan yang dapat digunakan pada 

korban bencana karena EFP merupakan pangan yang dikonsumsi pada saat 

darurat yang memiliki gizi yang beragam dan baik yang dapat memenuhi 

kebutuhan gizi harian setiap orang yaitu 2100 kkal (Zoumas et al., 2002). 

Bahan pangan yang digunakan dalam pembuatan snack bars juga 

bermacam-macam yang ditujukan untuk memperoleh gizi yang lengkap sebagai 

upaya diversifikasi pangan. Sebagaian besar snack bars yag beredar dipasaran 

masih menggunakan tepung terigu dan kedelai yang rata-rata masih impor. Salah 

satu upaya diversifikasi pangan yaitu menggunakan bahan-bahan pangan lokal 

yang memiliki komposisi gizi yang setara ataupun lebih tinggi dari bahan pangan 

yang ada sebagai alternatif pangan, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan 

lain-lain. Pangan yang berasal dari kacang-kacangan yang dapat diolah menjadi 

berbagai produk olahan misalnya berasal dari kacang hijau. Pengolahan kacang 

hijau menjadi bahan setengah jadi berupa tepung kacang hijau memiliki fungsi 

agar kacang hijau dapat diolah lagi menjadi berbagai macam produk. Upaya 

diversifikasi pangan dilakukan dengan mencapai keberagaman komposisi gizi 
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sehingga mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan salah satu upaya 

memberikan alternatif pangan yang dapat memenuhi gizi.  

Diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak 

hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan 

(alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. Banyak masyarakat yang telah 

ketergantungan akan jenis pangan tertentu. Penganekaragaman pangan ditujukan 

tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan 

tetapi dimaksudkan pula untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga 

mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat. Namun, sampai saat ini 

diversifikasi pangan belum efektif terlaksana. Pengembangan diversifikasi pangan 

paling efektif dilakukan melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat, karena 

terkait dengan keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga belum mampu 

mengonsumsi pangan yang bervariasi. 

Diverisifikasi olahan pangan berbasis kacang hijau sampai saat ini masih 

sangat kurang, sehingga masih banyak peluang untuk memanfaatkan kacang hijau 

menjadi produk olahan lainnya. Program diversifikasi pangan sebagai upaya 

alternatif sekaligus peningkatan pola pangan yang memenuhi kecukupan nutrisi 

dan mutu gizi.  

Kacang hijau merupakan tanaman kacang-kacangan yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia di samping kacang tanah dan kedelai. Bila dilihat dari 

kandungan gizinya seperti kalori sebesar 345 kkal dan proteinnya, kacang hijau 

dapat dikatakan sebagai sumber protein karena mengandung protein cukup tinggi 

sebesar 22,9% setelah kacang tanah dan kacang kedelai (Almatsier, 2004). Selain 

itu juga memiliki kandungan gizi lain seperti serat yang baik bagi pencernaan 
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serta vitamin dan mineral. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai 

tambah kacang hijau adalah dengan mengolahnya menjadi berbagai produk olahan 

yang lebih tahan lama. Salah satu produk olahan kacang hijau yang dapat dibuat 

adalah tepung kacang hijau. Penggunaan tepung kacang hijau dalam pembuatan 

makanan telah diterapkan sebagai bahan dasar pembuatan roti dan biskuit. 

Tepung kacang hijau yang digunakan sebagai bahan pembuatan roti, biscuit, 

dan snack bars dapat dikombinasikan dengan bahan pangan seperti buah-buahan 

yang dapat menambah dan meningkatkan komposisi gizi dan citarasa pangan. 

Salah satu yang dapat digunakan yaitu pisang. Pisang merupakan buah yang 

dibudidayakan secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pisang 

memiliki banyak kegunaan, mulai dari buah, batang, daun, kulit, hingga 

bonggolnya. Melalui berbagai penelitian, telah diketahui bahwa pisang 

mengandung gizi yang sangat baik. Buah pisang mengandung energi atau kalori 

yang cukup tinggi dibandingkan buah-buahan yang lain. Selain itu, pisang juga 

kaya mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium.  

Pada penelitian ini akan dibuat snack bars dari bahan dasar tepung kacang 

hijau dan buah pisang yang telah dikeringkan. Snack bars tersebut akan diuji 

karakteristik kimiawi dan sensorisnya. Bahan baku tepung kacang hijau dipilih 

karena memanfaatkan potensi lokal sehingga mudah untuk memperolehnya. 

Selain itu, tepung kacang hijau merupakan sumber kalori, protein, serat, dan 

vitamin yang baik. Pisang dipilih sebagai campuran pada snack bars karena buah 

pisang merupakan buah tropis asli Indonesia dan pisang memiliki rasa yang dapat 

menutupi rasa dan aroma langu yang terdapat pada tepung kacang hijau. Selain 

itu, digunakan pula tepung tapioka yang digunakan sebagai pembentuk tekstur 
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pada snack bars. Penggunaan tepung kacang hijau dan tepung tapioka diharapkan 

dapat mensubtitusi tepung terigu yang masih impor dan sebagai salah satu cara 

diversifikasi pangan. 

1.2.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik kimia dan sensori 

produk snack bars yang dihasilkan dari kacang hijau dan pisang. Penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi tepung kacang hijau dan 

pisang terhadap karakteristik snack bars dan untuk membandingkan masing–

masing produk yang dihasilkan secara organoleptik.  

Penelitian ini bermanfaat untuk menentukan kombinasi tepung kacang hijau 

dan pisang terbaik dalam snack bars. Penelitian ini juga bermanfaat untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi tepung kacang hijau dan pisang terhadap 

karakteristik dan organoleptik snack bars. 

1.3.  Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh kombinasi tepung 

kacang hijau dan pisang pada snack bars terhadap kadar air, kadar kalori, dan 

kadar serat kasar. Selain itu, kombinasi tepung kacang hijau dan pisang dapat 

memperbaiki sifat organoleptik snack bars. 

  


