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I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Snack bar adalah snack sehat berbentuk balok, produk pangan yang didesain 

sebagai makanan selingan, yang dapat dikonsumsi di sela-sela aktivitas dan dapat 

juga digunakan sebagai penunda lapar apabila sedang menghadapi jam-jam sibuk 

di waktu-waktu tertentu. Snack bar yang tergolong sebagai makanan selingan 

rendah kalori harus memenuhi kriteria sebagai makanan yang enak, mudah 

didapat, dan cepat saji, selain itu snack bar harus mengandung bahan-bahan gizi 

yang cukup dan aman dikonsumsi (Pradipta, 2011). 

Ubi jalar (Ipomea batatas) merupakan tanaman palawija penting di 

Indonesia dan mempunyai potensi untuk terus dikembangkan, baik sebagai bahan 

pangan, pakan, maupun bahan industri. Selama ini, penggunaan ubi jalar sebagai 

bahan pangan masih terbatas dalam bentuk makanan tradisional, seperti ubi rebus,  

getuk, dan keripik, sehingga citranya rendah. Menurut hasil survei Badan Pusat 

Statistik (2006), rata-rata produksi ubi jalar di Indonesia dari tahun 2001-2005 

sebesar 1,850 juta ton dan sebagian besar produksi tersebut (89%) digunakan 

sebagai bahan pangan. Hasyim dan Yusuf (2008) menyatakan bahwa 

produktivitas ubi jalar cukup tinggi apabila dibandingkan dengan beras maupun 

ubi kayu. ubi jalar berwarna ungu cenderung dikarenakan oleh adanya pigmen 

antosianin. Ubi jalar putih mengandung 260 µg (869 SI) betakaroten/100 g, ubi 

merah yang berwarna kuning emas mengandung betakaroten 2.900 µg (9.675 SI). 

Apabila dibandingkan dengan bayam dan kangkung, kandungan vitamin A pada 

ubi jalar masih setingkat lebih tinggi (Sutomo 2006). 
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Kitolod merupakan tanaman liar yang sering dijumpai di semak-semak. 

Masyarakat Indonesia hanya mengetahui tanaman tersebut sebagai tanaman liar 

dan mengganggu. Kitolod dapat dijumpai khususnya pada habitat yang memiliki 

kelembaban yang cukup seperti aliran sungai dan semak-semak (Tjitrosoepomo, 

2007). Kemampuannya sebagai obat karena tanaman kitolod memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, saponin, polifenol, flavonoid, dan 

tanin (Siregar, 2012).  

Pengolahan  kitolod supaya dapat diaplikasikan pada bahan makanan yaitu 

dengan perlakuan pendahuluan pada daun kitolod yang sudah di haluskan. 

Perlakuan pendahuluan tersebut karena berdasarkan penelitian sebelummya, jika 

mengkonsumsi kitolod dalam keadaan segar atau tidak diekstraksi terlebih dahulu 

akan menimbulkan aroma yang tajam dan rasa gatal yang berlebihan. Perlakuan 

pendahuluan yang dilakukan adalah dengan perendaman etanol 70% selama 10 

menit. Etanol 70% aman untuk diaplikasikan pada bahan makanan. Etanol 70% 

merupakan pelarut polar, sehingga tepat untuk mengekstraksi senyawa fenolik 

(Robinson, 2005). Perlakuan yang dilakukan dengan melihat perbandingan bubuk 

daun kitolod dengan pencucian etanol 70% sebanyak 3 kali. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas 

dari snack bar dan memanfaatkan  tanaman liar seperti kitolod sebagai bahan 

pangan yang dapat meningkatkan mutu snack bar. Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan antioksidan dan mempengaruhi sifat fisiko-kimia snack bar dengan 

formulasi tepung ubi jalar dan tepung kitolod. Penggunaan formulasi tepung ubi 

jalar dan tepung kitolod ini dapat menambah kandungan nutrisi snack bar. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh tepung ubi jalar dan daun kitolod terhadap sifat fisiko -

kimia snack bar.

2. Mengetahui konsentrasi tepung ubi jalar yang mempunyai karakteristik fisiko –

kimia dan organoleptik yang bisa diterima panelis.

3. Mengetahui konsentrasi tepung daun kitolod yang mempunyai karakteristik

fisiko – kimia dan organoleptik yang bisa diterima panelis.

1.3 Hipotesa 

1. Terdapat pengaruh tepung ubi jalar dan tepung daun kitolod terhadap sifat

fisiko - kimia snack bar.

2. Terdapat konsentrasi tepung ubi jalar yang mempunyai karakteristik fisiko –

kimia dan organoleptik yang bisa diterima panelis.

3. Terdapat konsentrasi tepung daun kitolod yang mempunyai karakteristik fisiko

– kimia dan organoleptik yang bisa diterima panelis.
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