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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kimpul sangat mudah dibudidayakan, di Indonesia kimpul sudah 

banyak ditanam diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan 

Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Data 

produksi kimpul di Indonesia tahun 2013 adalah sekitar 825 ton, yang diperoleh 

dari lahan seluas 55 ha yang tersebar di 7 kabupaten/kota (Deptan dalam Jatmiko 

& Estiasih 2014). Pemanfaatan umbi kimpul di Indonesia masih tergolong 

sederhana yang mempunyai nilai ekonomis rendah seperti kimpul rebus, kimpul 

goreng dan keripik kimpul. Umbi kimpul dimanfaatkan sebagai bahan pengolahan 

produk pangan dengan harga yang sangat terjangkau, dan juga umbi talas 

memiliki sumber karbohidrat, protein, lemak, serat dan unsur mineral.  

Berdasarkan laporan dari Asosiasi Prodesen Tepung Terigu Indonesi 

(Aptindo) menujukkan impor gandum dari Juli 2015 sampai Mei 2016 telah 

mencapai total 8,2 juta ton. Sedangkan sepanjang tahun 2016 mencapai 8,71 juta 

ton. Impor gandum tahun ini ditaksir meningkat antaa 5-6 persen hinga 8,79 juta 

ton. Oleh karena itu, di butuhkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk 

mengurangi proporsi pengolahan gandum di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya 

lokal yaitu umbi kimpul yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk 

olahan yang memiliki nilai gizi tinggi yaitu kadar karbohidrat yang tinggi, protein 

yang tinggi, lemak dan serat yang tinggi dan mempunyai selera internasional 

tanpa meninggalkan ciri khas dari bahan pangan tersebut, salah satu jenis produk 

yang dapat dikembangkan adalah snack bar. 
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Snack bar adalah produk yang diperoleh dari campuran atau kombinasi dari 

tiga atau lebih bahan pangan dengan nilai gizi dan rasa yang spesifik serta 

ditambahkan bahan ikatan yang menberikan tekstur yang tepat. Bentuk bars 

dipilih karena kemudahan dalam konsumsi (Izzo and Niness, 2001). 

Penambahan tepung tapioka guna untuk meningkatkan karbohidrat dan 

melengkapi kekurangan masing-masing bahan. Selain itu snack bar dapat di 

kembangkan menjadi salah satu jenis pangan fungsional dengan cara ditambahkan 

bahan kaya akan antioksidan. Salah satu jenis bahan yang dimaksud adalah buah 

naga. Memanfaatkan menambahkan buah naga pada pengolahan snack bar 

dipercaya untuk meningkatkan antioksidan dalam produk. 

Penamabahan buah naga pada pembuatan snack bar ini dapat berfungsi 

untuk meningkatkat cita rasa dan meningkatkan antioksidan dari produk tersebut.  

Menurut Pedreño dan Escribano (2001) menyatakan bahwa buah naga berpotensi 

sebagai anti radikal bebas karena mengandung betasianin. Bertolak dari persoalan 

tersebut di atas maka perlu kiranya penelitian tentang “karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik snack bar berbasis tepung kimpul dengan subtitusi tepung 

tapioka dan penambahan buah naga sebagai sumber antioksidan”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara perlakuan proporsi tepung kimpul 

: tepung tapioka dan kosentrasi bubur buah naga terhadap sifat fisikokimia 

dan organoleptik snack bar 

2. Mengetahui pengaruh rasio perlakuan proporsi tepung kimpul dan tepung 

tapioka terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik snack bar 
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3. Mengetahui pengaruh penambahan buah naga terhadap kadar antioksidan 

snack bar. 

1.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hipotetis dari penelitian ini 

adalah: 

1. Perlakuan tepung kimpul : tepung tapioka dan konsentrasi buah naga 

terdapat interaksi terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik snack bar  

2. Rasio perlakuan tepung kimpul : tepung tapioka dan konsentrasi buah naga 

berpengaruh terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik snack bar 

3. Konsetrasi buah naga berpengaruh terhadap kandungan antioksidan snack 

bar. 

 


