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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Kelor tidak hanya kaya akan nutrisi akan tetapi juga memiliki sifat 

fungsional karena tanaman ini mempunyai khasiat dan manfaat buat kesehatan 

manusia. Baik kandungan nutrisi maupun berbagai zat aktif yang terkandung 

dalam tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mahluk hidup dan 

lingkungan. Oleh karena itu kelor mendapat julukan sebagai “miracle tree” 

(Fuglie et al., 2001). Disamping itu,. kelor sangat berpotensi digunakan dalam 

pangan, kosmetik dan industri (Anwar et al., 2007). Menurut Nurcahyati 2014) 

kedudukan taksonomi tanaman kelor seperti tercantum pada Tabel 1. 

Kerajaan Plantae 

Sub kerajaan Tracheobionta 

Superdivisi Spermatophyta 

Divisi Magnoliophyta 

Kelas Magnoliopsida 

Subkelas Dilleniidae 

Bangsa Capparales 

Suku Moringaceae 

Genus Moringa 

Spesies Moringa oleifera 

                       Sumber : Nurcahyati (2014) 

Tanaman kelor mampu hidup di berbagai jenis tanah, tidak memerlukan 

perawatan yang intensif, tahan terhadap musim kemarau, dan mudah 

dikembangbiakkan (Simbolon, 2007). Daun kelor sebagai sumber antioksidan 

alami yang baik karena kandungan berbagai jenis senyawa antioksidan pada daun 
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kelor seperti asam askorbat, flavonoid, fenolik, dan karotenoid (Makkar dan 

Becker, 1996). 

                              

                              Gambar 1. Daun Kelor (Dokumentasi Pribadi) 

Menurut Utami (2013), manfaat dari daun kelor antara lain sebagai anti 

peradangan, hepatitis, memperlancar buang air kecil, dan anti alergi, selain itu 

daun kelor (Moringa oleifera) banyak digunakan dan dipercaya sebagai obat 

infeksi, anti bakteri, infeksi saluran urin, luka eksternal, anti-hipersensitif, 

antianemik, diabetes, colitis, diare, disentri, dan rematik (Nugraha, 2013). Salah 

satu yang paling menonjol dari kandungan tanaman kelor adalah antioksidan 

terutama pada bagian daunnya yang mengandung antioksidan paling tinggi. 

Antioksidan yang terdapat dalam daun kelor diantaranya tanin, steroid, 

triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid (Kasolo et al, 2010). 

Selain itu, daun kelor juga mengandung berbagai macam asam amino, antara lain 

asam amino yang berbentuk asam aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, 

isoleusin, histidin, lisin, arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan methionin 

(Simbolan et al. 2007). Tanaman kelor dapat menjadi alternatif sumber protein 

yang berpotensi untuk dijadikan tepung dan juga dapat dijadikan sebagai 
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suplemen herbal dimana dalam 100 gram tepung daun kelor memiliki kandungan 

protein sebesar 28,25% (Zakaria, 2012). 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tanaman Kelor  (Moringa oleifera) (per 100 g) 

Komposisi Daun  Serbuk 

Kadar air (%) 75,0     7,5 

Protein (g) 6,7   27,1 

Lemak (g) 1,7     2,3 

Karbohidrat (g)        13,4   38,2 

Minerals (g) 2,3      - 

Fe (mg)         7    28,2 

Vitamin A-B carotene (mg) 6,8    16,3 

Vitamin B1-thiamin (mg)   0,21      2,64 

Vitamin B2-riboflavin (mg)   0,05    20,5 

Lysine (g/16g N) (%) 4,3      1,32 

Tryptophan (g/16g N) (%) 1,9      0,43 

Phenylanaline (g/16g N) (%) 6,4      1,39 

Methionine (g/16g N) (%) 2,0      0,35 

Threonine (g/16g N) (%) 4,9      1,19 

Leucine (g/16g N) (%) 9,3      1,95 

Isoleucine (g/16g N) (%) 6,3      0,83 

Valine (g/16g N) (%) 7,1      1,06 

            Sumber: Melo (2013) 

Daun kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang telah 

banyak diteliti kandungan gizi dan kegunaannya. Daun kelor sangat kaya akan 

nutrisi, diantaranya kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B dan vitamin C, 

daun kelor mengandung zat besi lebih tinggi daripada sayuran lainnya yaitu 

sebesar 17,2 mg/100 g (Yameogo et al. 2011). Berdasarkan  Verma (2009), bahwa 

daun kelor mengandung fenol dalam jumlah yang banyak yang dikenal sebagai 

penangkal senyawa radikal bebas. Daun kelor mengandung vitamin C setara 

vitamin C dalam 7 jeruk, vitamin A setara vitamin A pada 4 wortel, kalsium setara 

dengan kalsium dalam 4 gelas susu, potassium setara dengan yang terkandung 

dalam 3 pisang, dan protein setara dengan protein dalam 2 yoghurt (Mahmood, 

2011).  
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2.2  Pembuatan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera)   

 Daun kelor (Moringan oleifera) yang digunakan adalah daun hijau tua 

yang dipetik dari dahan pohon yang kurang lebih dari tangkai daun pertama (di 

bawah pucuk) sampai tangkai daun ketujuh yang masih hijau, meskipun daun tua 

bisa digunakan asal daun kelor tersebut belum menguning. Selanjutnya daun kelor 

tersebut lalu dipisahkan dari tangkai daunnya lalu dicuci dengan air bersih, 

kemudian ditebar di atas loyang dan diatur ketebalannya sedemikian rupa yang 

selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu kurang lebih 50C selama kurang 

lebih 24 jam. Pembuatan tepung dari daun kelor kering digunakan blender kering 

(merek Philips) dan diayak dengan ayakan kemudian pengilingan dengan blender, 

selanjutnya disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara. (Zakaria, 2012). 

2.3 Antioksidan 

 Antioksidan merupakan senyawa fitokimia merupakan zat alami yang 

terdapat dalam tanaman yang memberikan cita rasa, aroma dan warna yang khas 

pada tanaman tersebut. Beberapa khasiat senyawa fitokimia tersebut berfungsi 

sebagai antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan, mengatur tekanan darah, 

menurunkan kolesterol, serta mengatur kadar gula darah. Secara kimia senyawa 

antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron donor). Secara biologis, 

pengertian antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal atau meredam 

dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu 

elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa 

oksidan tersebut dapat di hambat (Winarti, 2010).  

Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan 

radikal bebas. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang 
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dalam kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat 

kerusakan akibat proses oksidasi. Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan 

antioksidan dalam jumlah berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal 

maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. Flavonoid merupakan salah satu 

dari kelompok senyawa fenolik yang ditemukan dalam buah dan sayur (Farkas et 

al., 2004).  

Antioksidan juga mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara 

mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel 

dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengan radikal bebas sering terjadi pada molekul 

protein, asam nukleat, lipid dan polisakarida (Winarsi, 2007). Di bidang industri 

pangan, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi 

yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti ketengikan, perubahan warna dan 

aroma, serta kerusakan fisik lainnya (Tamat et al., 2007).  

2.4 Singkong 

 Berdasarkan hasil identifikasi tumbuhan oleh Prihatman (2000), taksonomi 

singkong diuraikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub Divisio   : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledoneae  

Ordo          : Euphorbiales  

Familia  : Euphorbiaceae  

Genus  : Manihot 

Spesies  : Manihot utilissimapohl. 
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                           Gambar 2. Singkong kupas (Dokumentasi Pribadi) 

Menurut Biro Pusat Statistik (2009), produksi tanaman ubi kayu di 

Indonesia pada tahun 2008 sebesar 20.834.241 ton. Melihat kandungan pati pada 

singkong sebesar 90%, maka pada tahun tersebut dapat menghasilkan 

18.750.816,9 ton pati singkong. Tanaman singkong memiliki beberapa kelebihan 

diantara dapat tumbuh disegala tanah, tidak memerlukan tanah yang subur asal 

cukup gembur, tetapi sebaliknya tidak tumbuh dengan baik pada tanah yang 

terlalu banyak airnya (Hidayat, 2009).   

Tabel 3. Produktivitas dan Produksi tanaman singkong dibebrapa provinsi di  

                indonesia 2011 

Provinsi Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) 

Sumatra Utara 287,83 1.091.711,00 

Lampung 249,76 9.193.676,00 

Jawa Barat 199,41 2.058.785,00 

Jawa tengah 202,17 3.501.458,00 

Jawa Timur 202,20 4.032.081,00 

Nusa Tenggara Timur  99,49    962.128,00 

Sumber : BPS 2013 

2.5 Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) 

Mocaf adalah tepung dari ubi kayu atau singkong yang dibuat dengan 

menggunakan prinsip modifikasi sel ubi kayu secara fermentasi (Subagyo, 2006). 

Pembuatan tepung sejenis juga telah dilakukan oleh Wahyuningsih (1990), yang 
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membuat tepung ubi kayu dengan cara fermentasi dan disebut dengan tepung 

Gari. Mikroba yang tumbuh selama fermentasi akan menghasilkan enzim 

pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel singkong 

sedemikian rupa sehingga terjadi liberasi granula pati. Proses ini akan 

menyebabkan perubahan karaktersitik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya 

viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan kemudahan melarut. 

Selanjutnya, granula pati tersebut akan mengalami hidrolisis yang menghasilkan 

monosakarida sebagai bahan baku untuk menghasilkan asam-asam organik. 

Senyawa asam ini akan menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat 

menutupi aroma dan citarasa khas ubi kayu yang cenderung tidak disukai 

konsumen (Subagyo, 2006).  

Tablel 4. Komposisi zat gizi dalam 100 gram singkong 

Komposisi kima Jumlah  

Air (g) 62,5 

Karbohidrat (g) 34,7 

Protein (g) 1,2 

Lemak (g) 0,3 

Ca (mg) 33,0 

Fe(mg) 0,7 

Thamin B1(mg) 0,06 

Riboflavin B2(mg) 0,03 

Niacin (mg) 0,6 

Vitamin C (mg) 36 

Energi (kal) 146,0 

                           Sumber : Chan (1983) 

Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab 

fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Menurut Nastiti et al. (2013), 

fermentasi merupakan proses yang menggunakan mikroba sebagai fermentor atau 

inokulannya. Menurut Winarno (2004) terjadinya proses fermentasi dapat 

menyebabkan perubahan sifat pangan sebagai akibat pemecahan kandungan-
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kandungan bahan pangan tersebut. Mocaf menghasilkan aroma dan cita rasa khas 

yang dapat menutupi aroma dan citarasa singkong yang cenderung tidak 

menyenangkan konsumen apabila bahan tersebut diolah. Hal ini disebabkan oleh 

hidrolisis granula pati menghasilkan monosakarida sebagai bahan baku penghasil 

asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan. Hal 

ini membuat aroma dan rasa mocaf menjadi netral. Produk-produk makanan yang 

dibuat dengan bahan baku 100% mocaf mempunyai karakteristik yang tidak jauh 

berbeda dengan produk yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu 

berprotein rendah (pastry flour). (Subagio, 2007).   

            

                            Gambar 3. Tepung Mocaf (Dokumentasi Pribadi)              

 

2.6 Oat 

Oat dapat tumbuh pada suhu dan kelembaban tertentu. Contohnya di 

negara-negara Eropa dan Amerika Utara, seperti Rusia, Kanada, Amerika, 

Finlandia serta Polandia, oat dapat tumbuh baik karena mempunyai iklim yang 

dingin. Tetapi pada musim semi oat pun dapat tumbuh di Amerika Serikat bagian 

utara (Gibson, 2002). Struktur biji oat hampir mirip seperti gandum. Keduanya 

memiliki lapisan yang menutupi kulit biji yang melindungi pati endosperm dan 

germ pada inti biji, kulit biji tersebut sangat keras, sehingga harus dihilangkan 

sebelum diproses lebih lanjut (Eborn, 2001).  
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Butir oat yang utuh seperti oatmeal terdiri dari tiga bagian, yaitu germ, 

endosperm dan bran. Ketika butiran serelia yang utuh seperti pada komoditas 

gandum atau padi diolah secara pengilingan (milled) atau disaring, bran dan germ 

hilang sehingga yang tersisa hanya endosperm saja. Sehingga produknya akan 

mengandung sedikit nutrisi seperti vitamin, mineral, serat dan antioksidan 

daripada butiran yang secara utuh (Anonymous, 2003). Komposisi kimia pada oat 

protein 15-20%, kadar air 3,17%, kadar abu 1,5%, lemak 7% dan amilosa 1,5-

2,0% (Peterson, 2004). 

                                        

                  Gambar 4. Oat (Dokumentasi Pribadi) 

2.7 Snack Bar  

Snack bar adalah makanan padat yang berbentuk batang dan merupakan 

campuran dari berbagai bahan kering seperti sereal, kacang-kacangan, buah-

buahan kering. Snack bar disukai oleh masyarakat negara lain karena bentuknya 

yang praktis (Chandra, 2010). Snack adalah makanan yang dikonsumsi di antara 

waktu makan utama. Jenis snack tersebut diantaranya adalah snack bar, snack bar 

merupakan makanan nutrisi dengan beberapa bahan, termasuk didalamnya yaitu 

sereal, buah, kacang-kacangan dan gula Selain itu, snack bar lain yang tersedia 

termasuk fruit bar, crunchy bar, salty bar, low calorie bar,diet bar (Lobato et al., 

2011). Snack bars dapat memenuhi permintaan konsumen akan gizi, kenyamanan, 
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dan rasa yang dapat memenuhi rasa lapar dalam waktu singkat sampai makanan 

utama berikutnya disantap. Ada tiga jenis snack bars. Jenis pertama merupakan 

cereal bars atau sarapan dengan sereal sebagai bahan utama. Jenis kedua adalah 

chocolate bars contohnya permen atau coklat yang berbentuk batang. Produk 

chocolate bars komersial adalah ”Snickers” dan ”soyjoy”. Jenis ketiga adalah 

energi bars yang biasanya mengandung sekitar 200-300 kalori per bar. Jenis ini 

biasanya dimakan oleh pengendara sepeda motor, pelari, dan atlet. Energy bars 

mengandung kalori seimbang, karbohidrat, protein, dan lemak (Ryland, 2010). 

Tabel 5. Karakteristik snack bar 

Pengamatan SNI 01- 4216-1996** Komersial ** 

Kadar air (%) - 11,40 

Kadar lemak (%) 1,4-14             20 

Kadar protein (%) 25-50 16,70 

Nilai kalori (%) 120            140 

Kekerasan (gf) -          5466,53 

Sumber : * Badan Standarisasi Nasional (1996)    

     ** PT. Otsuka Amerta Indah (2014) 

2.8  Bahan Tambahan Pembuatan Snack Bar 

2.8.1 Gula 

 Gula pasir merupakan bahan baku makanan yang terbuat dari cairan sari 

tebu yang dikristalkan menjadi butiran gula berwarna putih. Gula pasir memiliki 

kandungan karbohidrat sederhana yang mudah diubah menjadi energi. Gula pasir 

mengandung sukrosa yang berfungsi memberikan rasa manis, memberi warna 

pada kulit kue, serta membantu mengempukkan kue (Koswara, 2007). Di dalam 

100 gram bahan, gula pasir mengandung 94 gram karbohidrat. Sebagian besar 

formula kue menggunakan kurang lebih 20% (b/b) gula atau kurang (TKPI, 2008) 

(Akyunin, 2015). 
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2.8.2 Telur 

 Telur merupakan bahan yang dapat meningkatkan nilai gizi makanan. 

Telur terdiri dari dua bagian yaitu putih telur dan kuning telur. Komposisi utama 

yang paling dominan pada putih telur adalah air. Di dalam 100 gram bahan, putih 

telur memiliki 87,8 gram air, sedangkan kuning telur sebesar 49,4 gram. Sebagian 

besar formula kue menggunakan kurang lebih 15% (b/b) telur .pada putih telur 

tidak mengandung lemak di dalamnya (TKPI, 2008) Akyunin (2015). 

2.8.3 Margarin 

 Margarin adalah produk hasil emulsi air dalam lemak nabati atau minyak. 

Secara fisik, margarin memiliki warna kuning terang, tidak mudah meleleh dalam 

suhu ruang, serta berbentuk kaku dan padat. Margarin sering digunakan dalam 

pembuatan makanan, khususnya dalam pembentukan adonan kue. Beberapa 

fungsi dari margarin yaitu memperbaiki tekstur kue, membuat adonan terasa 

empuk, serta memberikan aroma pada adonan (Paran, 2009). Di dalam 100 gram 

bahan, margarin mengandung 81 gram lemak. Sebagian besar formula kue 

menggunakan kurang lebih 25% (b/b) margarin atau kurang (TKPI, 2008) cit. 

Akyunin (2015). 

2.8.4 Susu Skim Bubuk  

Susu skim merupakan bagian susu yang tertinggal setelah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu 

kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Susu skim dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan makanan karena memiliki sifat adesif. Dalam 

pembuatan kue, susu skim memiliki fungsi menambah aroma dan rasa, menambah 

nilai gizi, serta memberikan warna pada kue karena adanya pengaruh laktosa pada 
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susu. Di dalam 100 gram bahan, susu skim mengandung 33 gram protein, 

Sebagian besar formula kue menggunakan kurang lebih 5% (b/b) susu skim bubuk 

(Paran, 2008). 




