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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Umbi Kimpul (Xanthosoma sagittifolium (l.) schott) 

2.1.1 Definisi Tanaman Umbi Kimpul (Xanthosoma sagittifolium (l.) schott) 

Kimpul atau dalam bahasa asing Xanthosoma sagittifolium merupakan 

tumbuhan menahun yang memiliki umbi batang maupun batang palsu yang 

sebenarnya adalah tangkai daun. Tinggi tanaman dapat mencapai dua meter, 

tangkai daun tegak, tumbuh dari tunas yang berasal dari umbi yang merupakan 

batang dari bawah tanah. Secara anatomi, kimpul tersusun atas parenkim yang 

tebal, terbungkus kulit berwarna coklat pada bagian luar dan umbi berpati pada 

bagian dalamnya. Kimpul termasuk dalam tumbuhan berbunga (Spermathophyta) 

yang berbiji tertutup (Angiospermae), dan berkeping satu (Monocotylae). 

Komposisi gizi dan kimia umbi kimpul tergantung dari varietas, iklim, kesuburan 

tanah, dan umur panen (Jatmiko dan Estiasih, 2014). 

Kimpul (Xanthosoma spp) menurut Tjitrosoepomo, 2002 diklasifikasikan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo   : Arales/Spadiciflorae 

Familia  : Araceae 

Genus   : Xanthosoma 

Spesies  : Xanthosoma spp 

Umbi kimpul (Xanthosoma sagittifolium) merupakan suku aracea, tergolong 

tumbuhan berbunga dan buahnya berbiji tertutup (Angiospermae) dan berkeping 
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satu (Monocotylae). Tanaman kimpul ini mudah dibudidayakan. Pada umumnya 

petani menanam kimpul di pekarangan, rumah, tegalan atau sawah sebagai 

tanaman sela palawija di musim kemarau. Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) 

merupakan tumbuhan menahun yang mempunyai umbi batang maupun batang 

palsu yang sebenarnya adalah tangkai daun (BukabiDeptan, 2009). Umbinya 

digunakan sebagai bahan makanan dengan cara direbus ataupun digoreng. Rata-

rata hasil per rumpun berkisar antara 0,25-20 kg. Xanthosoma sagittifolium dapat 

dibedakan dengan Colocasia esculenta dari bentuk umbi, bentuk daun, dan letak 

tangkai daunnya. Umbi kimpul dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.Umbi Kimpul ( Bukabi-Deptan, 2009 ) 

2.1.2 Komposisi kimia Umbi Kimpul 

Komposisi gizi dan kimia umbi kimpul tergantung dari varietas, iklim, 

kesuburan tanah, dan umur panen. Tanaman kimpul termasuk salah satu komoditi 

sumber karbohidrat karena komponen terbesar umbi kimpul adalah karbohidrat. 

Selain itu, umbi kimpul mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral. 

Kandungan gizi umbi kimpul per 100 g berat bahan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan gizi umbi kimpul per 100 g beratbahan 

Kandungan gizi Jumlah 

Energi (Kal) 145,0 

Protein (g) 1,2 

Lemak (g) 0,4 

Hidrat arang (g) 34,2 

Abu (g) 1,0 

Kalsium (mg) 26,0 

Fosfor (mg) 54,0 

Ferrum (mg) 1,4 

Vitamin B1 (mg) 0,10 

Vitamin C (mg) 2,0 

Air (g) 63,1 

Berat yang dapat dimakan (%) 85,0 

Sumber : Lingga (1995) 

Salah satu keunggulan yang terdapat pada umbi kimpul adalah adanya 

kandungan senyawa bioaktif yaitu senyawa diosgenin. Senyawa diosgenin 

diketahui bermanfaat sebagai anti kanker, menghambat proliferasi sel, dan 

memiliki efek hipoglikemik. Selain itu umbi kimpul juga mengandung 

Polisakarida Larut Air (PLA) yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan dan 

meningkatkan populasi Bifidobacterium dalam kolon. 

2.1.3 Manfaat Umbi Kimpul 

Kimpul merupakan tanaman yang mudah ditanam, sehingga sangat layak 

untuk dikembangkan. Umumnya kimpul ditanam sebagai tanaman sela di antara 

tanaman palawija di pekarangan. Umbi kimpul biasanya diolah secara sederhana 

denan dikukus, direbus atau dengan sedikit variasi dibuat berbagai produk olahan 

antara lain getuk, keripik, perkedel dan sebagainya. Sebagai pangan sumber 

karbohidrat, produksi kimpul dapat mencapai 4-5 ton/Ha, sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif pengganti beras, meningkat 
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produksi beras saat ini 62,56 ton GKG (Gabah Kering Giling) dan dengan jumlah 

tersebut Indonsia masih harus mengimpor berat sebagai cadangan sebanyak 0,8 

juta ton atau dalam bentuk GKG sebanyak 1,3 juta ton (Wariyah, 2012: 18). 

Menurut khotmasari, (2013: 4), talas kimpul dapat digunakan sebagai bahan 

subtitusi tepung terigu. Penggunaan tepung talas kimpul sebagai bahan subtitusi 

tepung terigu dalam pengolahan aneka kue dapat mencapao 100%, tergantung 

pada produk yang akan dihasilkan. Pemanfaatan talas kimpul sebagai bahan 

pangan saat ini sudah banyak dilakukan oleh banyak masyarakat, hanya saja 

masih tergolong sederhana. Seperti halnya di Indonesia talas kimpul diolah 

dengan cara direbus, digoreng, dikeripik dan biasanya daun dan batangnya 

digunakan sebagai sayur., dll, padahal selain itu talas kimpul dapat diolah menjadi 

tepung sebagai bahan baku dalam pembauatan suatu olahan makanan yang 

bervariasi dan beragam, seperti cake, roti, donat, dan lain-lain dengan 

meninggalkan nilai gizi yang ada. 

2.2 Tepung Kimpul 

Tepung merupakan bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara 

penggilingan atau penepungan (Ridal, 2003). Cara yang paling umum dilakukan 

untuk menurunkan kadar air adalah dengan pengeringan, baik dengan penjemuran 

atau dengan alat pengering biasa. Semua umbi-umbian merupakan bahan pangan 

yang mempunyai kandungan air yang tinggi dan masih melakukan metabolisme 

meskipun setelah dipanen. Guna mencegah terjadinya kerusakan dan 

memperpanjang umur simpan, umbi disimpan dalam kondisi terkendali atau 

dibuat tepung. Tepung merupakan bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara 

penggilingan atau penepungan. Pada proses penggilingan umbi yang sudah 
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dikeringkan berupa chip atau sawut diperkecil dengan cara ditekan dengan gaya 

mekanis dari alat penggiling. Pengolahan menjadi tepung, disamping 

memperpanjang umur simpan karena rendahnya kadar air juga dapat memberikan 

keuntungan seperti mudah dalam pengolahan lanjut atau dapat meningkatkan nilai 

ekonomisnya (Arisandy dan Estiasih, 2016). 

Tepung kimpul dapat diolah menjadi aneka produk yang meliputi produk 

kering, produk semi basah, dan basah. Tepung kimpul juga dapat dikompositkan 

dengan tepung lain untuk memperbaiki sifat-sifatnya atau memperkaya 

kandungan gizinya. Sebagai contoh, tepung kimpul yang dikompositkan dengan 

tepung pisang dan kacang hijau (perbandingan 50:30:20) lalu diolah menjadi 

breakfast meal memiliki nilai gizi yang cukup lengkap untuk sarapan (Tegar, 

2010). Salah satu kendala dalam penggunaan kimpul sebagai bahan baku produk 

olahan adalah kandungan oksalatnya yang tinggi yaitu 8578,28 ppm pada talas 

Bogor, 61783,75 ppm pada talas Banten, 7328,18 ppm pada talas Kalbar, dan 

10887,61 ppm pada talas Malang (Mayasari, 2010), sedangkan pada kimpul 

sebesar 1,83 mg/100 g (Candra, 2014).  

Maksimal saat granula pati mulai mengalami proses pengembangan, dan 

pada saat yang bersamaan oksalat larut air yang terdapat di dalam granula 

terekstrak dan larut bersama air perendaman kemudian keluar dari granula 

tersebut. Mayasari (2010) menggunakan larutan asam dan larutan garam untuk 

mereduksi kandungan oksalat yang ada di dalam talas Bogor. Penelitian Mayasari 

(2010) terbagi dalam dua tahap yaitu penelitian tahap I dan penelitian tahap II. 

Penelitian tahap I bertujuan untuk mereduksi kadar oksalat larut air yang terdapat 

pada sampel. Pada tahap ini, dilakukan penentuan waktu dan suhu perendaman 
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dalam air hangat yang paling maksimum dalam mereduksi oksalat, yang 

selanjutnya akan digunakan pada penelitian tahap II. Hasil penelitian tahap I 

menunjukkan bahwa presentase pengurangan tertinggi kadar oksalat larut air pada 

talas Bogor ditunjukkan pada hasil perendaman air hangat dengan suhu 40°C 

selama 3 jam yaitu 81,96%. Hal ini diduga karena kondisi tersebut menjadi 

kondisi palingmaksimal saat granula pati mulai mengalami proses pengembangan, 

dan pada saat yang bersamaan oksalat larut air yang terdapat di dalam granula 

terekstrak dan larut bersama air perendaman kemudian keluar dari granula 

tersebut. 

2.2.1 Pembuatan Tepung Kimpul 

Bahan berupa talas kimpul dicuci bersih beserta kulitnya terlebih dahulu,  

kemudian bahan dikupas. Selanjutnya, talas kimpul dibuat menjadi ukuran yang 

lebih kecil dan tipis dengan cara diiris kurang lebih dengan tebal 1-2 mm, untuk 

memudahkan dalam proses pengeringannya. Bahan yang sudah diiris tadi 

kemudian direndam dalam larutan garam. Setelah selesai direndam, bahan terlebih 

dahulu dicuci menggunakan air bersih dan ditiriskan lalu dikeringkan. 

Pengeringan dilakukan dalam oven pada suhu ±600C sampai kering. Setelah 

proses pengeringan, selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender, dan 

terakhir diayak menggunakan ayakan 60 mesh untuk mendapatkan tekstur tepung 

yang baik. 

2.2.2 Komposisi Kimia Tepung Kimpul 

Produk dari talas kimpul yang dapat dimanfaatkan secara efisien dalam 

industri pengolahan pangan adalah tepung talas kimpul. Tepung adalah partikel 

padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus tergantung pemakaiannya. 



10 
 

Tepung dapat berasal dari bahan nabati, misalnya tepung jagung dan singkong, 

dapat juga berasal dari bahan hewani seperti tepung ikan dan tepung tulang ikan. 

Tepung dalam produk olahan pangan digunakan sebagai sumber karbohidrat, yang 

merupakan kebutuhan utama dari manusia untuk dapat melakukan aktifitasnya, 

sebab menghasilkan energi dalam proses metabolisme. Adapun komposisi kimia 

tepung talas kimpul dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2. Komposisi Gizi Tepung Kimpul dalam 100 gram bahan 

Komposisi Gizi Jumlah (%)* 

Protein 6.69 

Lemak 0.18 

Air 7.69 

Abu 1.76 

Karbohidrat 83.68 

Pati 58.82 

Serat Kasar 1.28 

Serat Pangan Larut Air 1.92 

Serat Pangan Tidak Larut Air 4.97 

PLA 4.33 

Diosgenin (mg/100g bahan) 0.02 

Sumber : Jatmiko, 2013 

2.2.3 Manfaat Tepung Kimpul 

Tepung kimpul dapat diolah menjadi aneka produk yang meliputi produk 

kering, produk semi basah, dan basah. Tepung kimpul juga dapat dikompositkan 

dengan  tepung lain untuk memperbaiki sifat-sifatnya atau memperkaya 

kandungan  gizinya. Sebagai contoh, tepung kimpul yang dikompositkan dengan 

tepung pisang dan kacang hijau (perbandingan 50:30:20) lalu diolah menjadi 

breakfast  meal memiliki nilai gizi yang cukup lengkap untuk sarapan (Tegar, 

2010). Salah  satu kendala dalam penggunaan kimpul sebagai bahan baku produk 

olahan adalah  kandungan oksalatnya yang tinggi yaitu 8578,28 ppm pada talas 

Bogor, 61783,75  ppm pada talas Banten, 7328,18 ppm pada talas Kalbar, dan 

10887,61 ppm pada  talas Malang (Mayasari, 2010), sedangkan pada kimpul 
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sebesar 1,83 mg/100 g  (Candra, 2014). Konsumsi makanan berkadar oksalat 

tinggi dapat mengganggu  kesehatan karena menyebabkan pembentukan batu 

oksalat atau batu ginjal. Selain  itu, adanya oksalat menurunkan penyerapan 

kalsium oleh tubuh (Njintang dan  Mbofung,2003). 

2.2.4 Aplikasi Tepung Kimpul pada Pangan 

Tepung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara penggilingan. 

Pada penggilingan ukuran bahan diperkecil dengan cara penggilingan dengan 

gaya mekanis dari alat penggiling tepung. Tepung mekanis pada proses 

penggilingan diikuti dengan permukaan bahan dan energi yang dikeluarkan sangat 

dipengaruhi oleh kekerasan bahan dan kecenderungan bahan untuk dihancurkan 

(Hubies, 1984 dalam Ridal, 2003). Biasanya tepung talas digunakan untuk 

keperluan penelitian, rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung bisa berasal 

dari bahan nabati misalnya tepung terigu dari gandum, tapioka dari singkong, 

maizena dari jagung atau hewani misalnya tepung tulang dan tepung ikan. 

Umumnya tepung yang sering digunakan oleh masyarakat adalah tepung 

terigu, Sampai saat ini gandum masih sulit tumbuh di Indonesia sehingga tepung 

terigu masih harus diimpor dari negara lain. Tepung talas dapat menjadi salah satu  

alternatif bahan pengganti tepung terigu dalam pembuatan cookies sehingga dapat 

menurunkan jumlah tepung terigu yang diimpor (Nurbaya, 2013). 

Umbi talas dapat diolah menjadi tepung talas. Tepung umbi talas ini dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan baku industri makanan seperti biskuit,  

cake, kripik, dll. Tepung umbi talas dapat menghasilkan produk yang lebih awet  

karena daya mengikat airnya yang tinggi. Tepung umbi talas mengandung gizi  

yang cukup tinggi dibandingkan dengan umbi – umbi yang lainnya. Kandungan  
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kalsium (Ca) dan posfor (P) dari tepung umbi talas cukup tinggi dan lebih tinggi 

dibandingkan beras (Richana, 2012). 

Penelitian pertama dilakukan oleh Suprihhartini Nurani dan Sudarminto 

Setyo Yuwono (2014) dengan judul “Pemanfaatan Tepung Kimpul (Xanthosoma 

sagittifolium) Sebagai Bahan Baku Cookies (Kajian Proporsi Tepung dan 

Penambahan Margarin) studi pada mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian ini 

menghasilkan interaksi antara proporsi tepung kimpul : tepung tapioka dan 

penambahan margarin berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap sifat organoleptik 

cookies meliputi kerenyahan, rasa dan aroma. Faktor proporsi tepung kimpul : 

tepung tapioka memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap karakteristik fisik 

dan kimia cookies meliputi kadar air, kadar pati, kadar lemak, daya oatah, 

kecerahan, dan kekuningan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kemerahan 

cookies dan kadar protein. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Ginanjar Putra Jatmiko dan Teti Estiasih 

(2014) dengan judul “Mie Dari Umbi Kimpul (Xanthosoma Sagittifolium): Kajian 

Pustaka” studi pada mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertaniaan Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembuatan mie pada umumnya enggunakan bahan baku 

tepung terigu. Namun, mie dapat dibuat dari beberapa macam tepung seperti 

tepung beras, tepung tapioka, dan tepung dari ggolongan umbi-umbian. Pada 

pembuatan mie dilakukan pengepresan guna untuk proses gelatinisasi pati yang 

terjadi pada proses pengukusan dapat berjalan bersama-sama. Umbi kimpul dapat 

digunakan sebagai pengganti tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie. 
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Jenis mie instan adalah jenis mie yang memiliki karakteristik fisiko kimia yang 

terbaik dalam pembuatan mie dengan bahan dasar kimpul. 

2.3 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka adalah salah satu hasil olahan dari singkong. Tepung 

tapioka umumnya berbentuk butiran pati yang banyak terdapat dalam sel umbi 

singkong.Tepung tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengental dan bahan 

pengikat dalam industri makanan. Sedangkan ampas tapioka banyak dipakai 

sebagai campuran makanan ternak. Pada umumnya masyarakat Indonesia 

mengenal dua jenis tepung tapioka, yaitu tepung tapioka kasar dan tepung tapioka 

halus. Tepung tapioka kasar masih mengandung gumpalan dan butiran singkong 

yang masih kasar, sedangkan tepung tapioka halus merupakan hasil pengolahan 

lebih lanjut dan tidak mengandung gumpalan lagi (Suprapti, 2005). 

Tepung tapioka sering digunakan sebagai pengganti tepung sagu karena 

sifat keduanya hampir sama. Warna putih yang dimiliki oleh tepung tapioka 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pewarna putih alami. Umumnya tepung 

tapioka digunakan juga sebagai pengental makanan karena efeknya akan kental 

dan bening saat dipanaskan. Kelemahan dalam penggunaan tepung tapioka adalah 

tidak larut dalam air dingin, pemasakannya memerlukan waktu yang cukup lama 

dan pasta yang terbentuk cukup keras. 

2.3.1 Komposisi kimia Tepung Tapioka 

Tepung tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak kegunaan, 

antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri. Dibandingkan 

dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau terigu, komposisi zat gizi 
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tepung tapioka cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan 

sebagai bahan bantu pewarna putih (Whister, dkk, 1984) 

Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 gram Bahan 

Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori (Kal) 363 

Karbohidrat (%) 88,2 

Air (%) 9,0 

Lemak (%) 0,5 

Protein (%) 1,1 

Kalsium (mg) 84 

Fosfor (mg) 125 

Besi (mg) 1,0 

Vitamin B1 (mg) 0,4 

Vitamin C (mg) 0 

Sumber : Soemarno, 2007 

2.3.2 Manfaat Tepung Tapioka 

Tepung tapioka, tepung singkong, tepung kanji, atau aci adalah tepung yang  

diperoleh dari umbi akar ketela pohon atau dalam bahasa indonesia disebut  

singkong. Tapioka memiliki sifat-sifat yang serupa dengan sagu, sehingga 

kegunaan keduanya dapat dipertukarkan. Tepung ini sering digunakan untuk 

membuat makanan, bahan perekat, dan banyak makanan tradisional yang  

menggunakan tapioka sebagai bahan bakunya. 

2.3.3 Aplikasi Tepung Tapioka pada Pangan 

Tepung tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak kegunaan,  

antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri. Dibandingkan 

dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau terigu, komposisi zat gizi 

tepung tapioka cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan 

sebagai bahan bantu pewarna putih. Tepung tapioka merupakan hasil olahan dari 

singkong. Berbeda dengan tepung tapioka baik dari segi pengolahannya maupun 
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dalam hal komposisi kimianya. Pembuatan tepung tepioka menggunakan tahap 

ekstraksi pati sedangkan tepung singkong tidak sehingga komponen kimia yang 

terdapat pada tepung singkong relatif sama dengan komposisi kimia dalam umbi 

singkong (Fadilah, 2004). Tepung tapioka ini diharapkan dapat menggantikan 

atau mensubstitusi tepung terigu sebagai bahan pengikat dan pembentuk tekstur. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nidha Arfa ladamay dan Sudarminto Setyo 

Yuwono (2014) dengan judul “Pemanfaatan Bahan Lokal Delam Pembuatan 

Foodbars (Kajian Rasio Tapioka : Tepung Kacang Hijau Dan Proporsi Cmc)” 

studi pada mahasiswa Jurusan Tenologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak terjadi interaksi antara faktor rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau 

dengan proporsi CMC terhadap sifat fisik dan kimia makanan padat (foodbars). 

Interaksi hanya terjadi pada sifat organoleptik warna. Perlakuan rasio tepung 

tapioka : tepung kacang hijau berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar pati, 

kadar protein, kecerahan, kekuningan, kemerahan dan daya patah makanan padat 

yang dihasilkan. Faktor proporsi CMC berpengaruh nyata terhadap kadar air dan 

daya patah makanan padat yang dihasilkan. 

2.4 Snack Bar 

2.4.1 Definisi Snack Bar 

 Snack bar digunakan untuk camilan atau dapat juga digunakan sebagai 

makanan pengganti. Mengkonsumsi snack bar dapat mencegah hypoglycemia 

(gula darah rendah). Karbohidrat yang terkandung dalam snack bar akan diserap 

oleh tubuh secara perlahan-lahan sehingga dapat menjadi sumber glukosa 
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kontinyu. Snack bar baik dikonsumsi pada pagi atau siang hari dan tidak cocok 

dikonsumsi malam hari (Jauhariah, 2013). 

 Snack bar adalah makanan kecil lezat untuk diet jantung sehat yang dibuat 

dari kacang-kacangan dan buah-buahan kering. Snack bar mengandung 

antioksidan, kalsium dan protein. Kebanyakan dari snack bar tidak mengandung 

glutein (Lapin (2010) dalam Pradipta, 2011). 

 Snack bar diformulasikan dengan bahan-bahan yang menyehatkan seperti 

oatmeal, kacang-kacangan dan buah-buahan. Energi pada snack bar tidak selalu 

rendah kalori tetapi mempunyai nilai gizi yang tinggi. Dengan kombinasi protein, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral. Snack bar dapat memenuhi kebutuhan gizi baik 

pada pagi atau sore hati (Astawan (2007), dalam Jauhariah, 2013). 

 

Soyjoy Raisin Almond 

(Anonim, 2008) 

Gambar 2. Snack Bar 

2.4.2 Komposisi Snack Bar 

Snack bars yaitu produk yang diperoleh dari campuran atau kombinasi dari 

tiga atau lebih bahan pangan dengan nilai gizi dan rasa yang spesifik serta 
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ditambahkan bahan ikatan yang menberikan tekstur yang tepat. Bentuk bars 

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

Snack bar dapat dibuat dengan berbagai macam bahan sehingga dapat  

digunakan sebagai salah satu produk diversifikasi konsumsi pangan. Definisi 

diversifikasi konsumsi pangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan 

konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Prinsip dasar dari 

diversifikasi konsumsi pangan bahwa tidak ada satupun komoditas atau jenis 

pangan yang memenuhi unsur gizi secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh tubuh 

(Ariani, 2004).  

Snack bar dapat dibuat dengan berbagai macam bahan sehingga dapat  

digunakan sebagai salah satu produk diversifikasi konsumsi pangan. Definisi 

diversifikasi konsumsi pangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan 

konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Prinsip dasar dari 

diversifikasi konsumsi pangan bahwa tidak ada satupun komoditas atau jenis 

pangan yang memenuhi unsur gizi secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh tubuh 

(Ariani, 2004). Diversifikasi pangan sebagai upaya alternatif sekaligus  

peningkatan pola pangan yang memenuhi kecukupan nutrisi dan mutu gizi.  

Namun, sampai saat ini diversifikasi pangan belum efektif terlaksana.  

Pengurangan laju konsumsi melalui upaya diversifikasi pangan belum signifikan 

karena konsumsi beras per kapita cenderung meningkat. Pengembangan 

diversifikasi pangan paling efektif dilakukan melalui peningkatan pendapatan riil 
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masyarakat karena terkait dengan keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga 

belum mampu mengonsumsi pangan yang bervariasi (Amang dan Sawit 2001). 

2.5  Buah Naga 

2.5.1 Definisi Buah Naga (Hylocereus) 

Buah naga termasuk kelompok tanaman kaktus atau famili Cacteceae dan 

subfamili Hylocereanea, genus Hylocereus. Genus ini pun terdiri atas sekitar 16 

spesies. Dua diantaranya memiliki buah yang komersial, yaitu H. Undatus 

(berdaging putih) dan H. costaricensis (daging merah). Klasifikasi buah naga 

tersebut sebagai berikut. 

Divisi   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi  : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas   : Dicotyledonae (berkeping dua) 

Ordo   : Cactales 

Famili   : Cactaceae 

Subfamili  : Hylocereanea 

Genus   : Hylocereus 

Spesies  : - Hylocereus undatus ( buah naga daging putih) 

  - Hylocereus polyrhizus ( buah naga daging merah) 

  - Hylocereus costaricensis (buah naga daging super merah) 

  - Selenicereus megalanthus (buah naga kulit kuning daging putih) 

(Mello et al., 2015) 
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Gambar 3. Buah Naga (Hernandez & Salazar, 2012) 

Tanaman buah naga merupakan salah satu tanaman yang telah  

dibudidayakan di pulau Jawa seperti di Jember, Malang, Pasuruan dan daerah 

lainnya. Bentuk buahnya unik dan menarik, kulitnya merah dan bersisik hijau 

mirip sisik naga sehingga dinamakan buah naga atau dragon fruit. Jenis buah naga 

ada empat, yaitu Hylocereus undatus (buah naga kulit merah daging putih), 

Hylocereus costaricensis (buah naga kulit merah daging super merah), Hylocereus 

polyrhizus (buah naga kulit merah daging merah), Selenicereus megalanthus 

(buah naga kulit kuning daging putih) (Cahyono, 2009). 

Berdasarkan klasifikasi buah naga dalam ilmu taksonomi, maka secara 

morfologis bisa digambarkan bahwa tanaman buah naga merupakan tumbuhan  

tidak lengkap sebab tidak memiliki daun seperti tumbuhan lainnya. Meskipun  

demikian, tanaman buah naga juga memiliki akar, batang, cabang, biji, dan juga  

bunga. Buah naga atau dragon fruit merupakan buah yang eksotik, rasanya asam 

manis menyegarkan dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan (Idawati,  

2012). 

2.6.1.1 Buah Naga Daging Merah 

Buah naga merah merupakan buah yang harus dipanen setelah matang, 

karena jika dipanen mentah maka buah tidak akan matang. Buah ini sudah dapat 
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dipanen 30 hari setelah berbunga (Himagropertanian, 2012). Buah naga daging 

merah memiliki kulit berwarna merah yang cerah dan  dilingkupi dengan sisik. 

Buah naga daging merah memiliki daging buah yang berwarna merah. Tak hanya 

unik, rasa daging buahnya juga cukup nikmat. Di antara jenis buah naga lainnya, 

varian dengan daging merah ini banyak digemari  karena memiliki karakteristik 

rasa manis melebihi rasa asamnya. Buah naga  daging merah atau dalam dunia 

biologi dikenal dengan istilah Hylocereus  costaricensis ini tergolong cukup 

popular di Indonesia (Idawati, 2012). 

2.6.2  Manfaat Buah Naga 

Buah naga memiliki khasiat untuk kesehatan manusia, diantaranya ialah 

sebagai penyeimbang kadar gula darah, membersihan darah, menguatkan batu 

ginjal, menyehatkan lever, perawatan kecantikan, menguatkan daya kerja otak, 

meningkatkan ketajaman mata, mengurangi keluhan panas dalam, menstabilkan 

tekanan darah, mencegah sembelit dan memperlancar feses, pencegah kanker 

usus, pelindung kesehatan mutul, serta pengurangan kolesterol, pencegahan 

pendarahan, dan obat keluhan keputihan. Adanya khasiat-khasiat tersebut 

disebabkan oleh kandungan nutrisi dalam buahnya yang sangat mendukung 

kesehatan manusia. Tabel 4 memberikan gambaran tentang kandungan nutrisi 

dalam buah naga. 
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Tabel 4. Kandungan Nutrisi pada Daging dan Kulit Buah Naga 

Komponen Kadar 

Nutrisi Daging Buah  

Kabohidrat 11,5 g 

Serat 0,71 g 

Kalsium 8,6 mg 

Fosfor 9,4 mg 

Magnesium 60,4 mg 

Betakaroten 0,005 mg 

Vitamin B1 0,28 mg 

Vitamin B2 0,043 mg 

Vitamin C 9,4 mg 

Niasin 1,297 – 1,300 

Fenol 561,76 mg/100 g 

Nutrisi Kulit Buah  

Fenol 1.049,18 mg/100 g 

Flavonoid 1.310,10 mg/100 g 

Antosianin 186,90 mg/100 g 

Sumber : Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2005) 

2.6.3  Aplikasi Buah Naga pada Produk Pangan 

Penelitian pemanfaatan buah naga oleh Rekna Wahyuni (2012) dengan 

judul “Pemanfaatan Buah Naga Sumper Merah (Hylocereus Costaricensisi Dalam 

Pembuatan Jenang Dengan Perlakuan Penambahan Daging Buah Yang Berbeda” 

dengan hasil perbedaan penambahan daging buah yang berbeda terhadap kualitas 

jenang yaitu semakin banyak proporsi penambahan daging buah naga super merah 

maka kualitas yang dihasilkan semakin baik.  

2.7  Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan berfungsi sebagai senyawa yang dapat menghambat reaksi 

radikal bebas penyakit karsinogen, kardiovaskuler dan penuaan dalam tubuh 

manusia. Antioksidan diperlukan karena tubuh manusia tidak memiliki sistem 

pertahanan antioksidan yang cukup, sehingga apabila terjadi paparan radikal 
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berlebihan, maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen (berasal dari luar0 

(Muchtadi, 2013).   

Kadar aktivitas antioksidan yang tinggi akan didukung dengan banyaknya 

senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak tersebut. Senyawa bioaktif yang 

berpotensi sebagai antioksidan pada daging buah naga merah antara lain vitamin 

C, Karotenoid, Vitamin E, Vitamin B, Flavonoid, dan Polifenol. 


