
PENGARUH PROPORSI TEPUNG KACANG GUDE (Cajanus cajan L.) DAN 
TEPUNG BEKATUL TERHADAP NILAI GIZI DAN SENSORIS SNACK BAR  

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

OLEH 

NURHIDAYAH 
J1A014O91 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI 
UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 
2018 

 



HALAMAN PENGESAHAN PUBLIKASI 

Dengan ini kami menyatakan bahwa artikel yang berjudul ”Pengaruh Proporsi 

Tepung Kacang Gude (Cajanus cajan L.) dan Tepung Bekatul Terhadap Nilai Gizi dan 

Sensoris Snack Bar”  disetujui untuk dipublikasikan. 

 

 

Nama    : Nurhidayah 

Nomor Mahasiswa  : J1A014091 

Program Studi  : Ilmu dan Teknologi Pangan 

Minat Kajian   : Nutrisi Pangan 

 

 
 
 
 

Mataram, 25 Juni 2018 
 
 
 
 
 

Mengesahkan dan Menyetujui : 
 
 
 
 

 

   Pembimbing Utama  

  

Pembimbing Pendamping 

 

 

 
Ir. Agustono Prarudiyanto, M.S. 

   NIP 19541229 198303 1 001 

  

 

 
Dody Handito, S.T.P., M.P. 

NIP 19740524 200812 1 002 

 
 

 
  



1 

 

PENGARUH PROPORSI TEPUNG KACANG GUDE (Cajanus cajan L.) DAN TEPUNG BEKATUL TERHADAP 
NILAI GIZI DAN SENSORIS SNACK BAR  

 
[The Effect of Pigeon Pea Flour (Cajanus cajan L.) and Rice Bran Flour Proportion on Nutritional Value and Sensory 

of Snack Bar] 
 

Nurhidayah*1), Agustono Prarudiyanto2), Dody Handito2) 
1)Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA, UNRAM 

2)Staf Pengajar Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA, UNRAM 

*Email: hidayahcahya27@gmail.com 
 

 

ABSTRACT 
 

 The aim of this research was to know the effect of the proportion of pigeon pea flour (Cajanus cajan L.) 
on nutritional value (moisture content, protein content and crude fiber content) and sensory quality (aroma, taste, 
and texture) of snack bar. This research was designed using Completetely Randomized Design (CRD) with 6 
treatments consisting of one factor that was concentration of pigeon pea flour and rice bran flour with proportion 
equal to (95% pigeon pea flour + 5% rice bran flour, 90% pigeon pea flour + 10% rice bran flour, 85% pigeon 
pea flour + 15% rice bran flour, 80% pigeon pea flour + 20% rice bran flour, 75% pigeon pea flour + 25% rice 
bran flour, 70% pigeon pea flour + 30% rice bran flour) with three replications. The data of the research were 
analyzed using ANOVA (Analysis of Variance) at 5% significance level using Co-Stat Software and tested further by 
Orthogonal Polynomial test if there was real difference in nutritional value parameter, for the sensory parameters 
using the advanced test of Honestly Significant Difference (HSD). The results showed that the proportion of pigeon 
pea flour and rice bran flour had significantly different effect on moisture content, protein content and crude fiber 
content of snack bar. Similarly, the parameters of aroma, taste and texture of the snack bar with hedonic test, 
hedonic quality and scroing. But did not significant on texture parameters with hedonic test. Treatment of a6 with 
proportion of 70% pigeon pea flour and 30% bran flour was the best treatment because it has good nutritional 
value that was it had low moisture content was 13.75%, 7.24% crude fiber content and 14.77% protein content. 
Based on sensory it has netral texture, rice bran aroma and did not sweet taste so that panelist did not prefer. 
 
 Keywords: pigeon pea flour, rice bran flour, snack bar. 
 

ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung kacang gude (Cajanus cajan L.) 

terhadap nilai gizi (kadar air, kadar protein dan kadar serat kasar) dan mutu sensoris (aroma, rasa tekstur) snack 
bar. Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 Perlakuan terdiri dari satu 

faktor yaitu konsentrasi tepung kacang gude dan tepung bekatul dengan proporsi sebesar (tepung kacang gude 
95% + tepung bekatul 5%, tepung kacang gude 90% + tepung bekatul 10%, tepung kacang gude 85% + 

tepung bekatul 15%, tepung kacang gude 80% + tepung bekatul 20%, tepung kacang gude 75% + tepung 

bekatul 25%, tepung kacang gude 70% + tepung bekatul 30%) dengan tiga kali ulangan. Data hasil penelitian 
dianalisis menggunakan analisis keragaman ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5% menggunakan Software 
Co-Stat dan diuji lanjut menggunakan uji lanjut Polynomial Orthogonal jika terdapat beda nyata pada parameter 
nilai gizi, sedangkang untuk parameter sensoris menggunakan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter kadar air, kadar protein dan kadar serat kasar snack bar. Demikian juga dengan parameter 
sensoris aroma, rasa dan tekstur snack bar dengan uji hedonic, mutu hedonic dan scroing. Namun tidak signifikan 

pada parameter tekstur dengan uji hedonic. Perlakuan a6 dengan proporsi tepung kacang gude 70% dan tepung 
bekatul 30% merupakan perlakuan terbaik karena memiliki nilai gizi yang baik yakni kadar air yang rendah 

sebesar 13,75%, kadar serat kasar 7,24% dan kadar protein 14,77%. Dari segi sensoris snack bar a6 memiliki 
tekstur yang netral, aroma khas bekatul dan rasa yang tidak manis sehingga kurang disukai panelis. 

 

 Kata kunci: tepung bekatul, tepung kacang gude, snack bar. 
 



2 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang 

berlimpah, khususnya bahan pangan. Salah satu 

contohnya yaitu kacang gude dan bekatul. Kedua 

bahan pangan tersebut memiliki kandungan gizi 

yang kompleks namun pemanfaatannya belum 

optimal. Diversifikasi bahan pangan lokal sangat 

dibutuhkan untuk mendukung perekonomian 

masyarakat menuju Indonesia yang mandiri.  

Kacang gude merupakan jenis polongan 

yang memiliki kombinasi keunggulan seperti profil 

gizi yang optimal, toleransi yang tinggi terhadap 

stres lingkungan, produktivitas biomassa yang 

tinggi. Potensi hasil kacang gude di Indonesia cukup 

tinggi, yaitu 2,5–3,3 t/ha, sedangkan kedelai hanya 

1,2–3 t /ha (Maintang, 2014). Biji kacang gude 

dilaporkan mengandung 20-22% protein, 1,2 % 

lemak, 65% karbohidrat dan 3,8% abu (Sharma., 

Nidhi., dan  Preeti, 2011). 

Bekatul adalah hasil samping dari 

penggilingan padi yang sebenarnya merupakan 

selaput inti biji padi. Bekatul yang diperoleh dari 

penggilingan padi adalah 8-12% (FAO, 1972). 

Berdasarkan data Departemen Pertanian (2002) 

menyatakan bahwa ketersediaan bekatul di 

Indonesia cukup banyak mencapai 4,5–5 juta ton 

setiap tahunnya. Bekatul merupakan bahan pangan 

yang memiliki kandungan serat, yaitu selulosa 

sebesar 8,7 – 11,4% dan hemiselulosa sebesar 9,6 – 

12,8% (Azzmi, 2012). 

Bekatul dan kacang gude memiliki potensi 

yang berlimpah di Lombok serta mengandung gizi 

yang kompleks. Namun pemanfaatan bekatul dan 

kacang gude sangat rendah. Masyarakat hanya 

memanfaatkan bekatul sebagai pakan ternak, 

sedangkan pemanfaatan untuk manusia sangat 

terbatas. Sedangkan kacang gude hanya 

dimanfaatkan sebatas sebagai sayur. Oleh karena 

itu diperlukan diversifikasi pangan untuk 

mengoptimalkan pengolahan bahan pangan lokal.  

Kacang gude mengandung protein yang 

sangat tinggi. Protein merupakan zat gizi yang 

sangat penting karena berperan sebagai zat 

pembangun dan sebagai pemeliharaan jaringan. 

Selain itu, bekatul kaya akan serat kasar. Menurut 

Almatsier (2009) serat memiliki peranan penting 

bagi kesehatan tubuh, terutama dalam proses 

pencernaan makanan dalam tubuh. Serat 

bermanfaat untuk mencegah obesitas, mencegah 

kanker kolon, menurunkan kolesterol, dan 

mencegah penyakit jantung. Berdasarkan 

Kementerian Kesehatan RI (2013), di Indonesia 

rata-rata masyarakat mengonsumsi serat sebanyak 

10,5 g. Sedangkan kebutuhan serat yang harus 

dicukupi rata-rata sekitar 30 g/hari.   

Zaman millenial sekarang ini, manusia 

cenderung mengosumsi makanan tinggi karbohidrat 

dan tinggi lemak dengan kadar serat dan protein 

yang rendah. Misalnya makanan ringan, mie instan 

dan sebaginya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan 

RI (2013), tidak terpenuhinya kebutuhan serat 

masyarakat dapat menyebabkan berbagai penyakit 

misalnya komplikasi hingga kanker usus. Sedangkan 

kekurangan protein akan menyebabkan penyakit 

marasmus, kwashiorkor dan kekurangan energi 

protein. Berdasarkan Riskesdas (2007) prevalensi 

rumah tangga defisit energi dan protein menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yaitu sekitar 49,3% rumah tangga yang defisit 

protein 80% dari AKG dan 59,7% rumah tangga 

yang defisit defisit energi 80% dari AKG. Oleh 

karena itu dibutuhkan pangan yang dapat 

memenuhi asupan protein dan serat bagi 

masyarakat. Salah satu solusinya yaitu dengan 
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pengolahan kacang gude dan bekatul menjadi 

produk pangan olahan yang diminati masyarakat. 

Penelitian pemanfaatan bekatul telah 

dilakukan oleh Kusumastuti (2015), tentang 

formulasi food bar tepung bekatul dan tepung 

jagung sebagai pangan darurat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa formulasi food bar berbahan 

baku tepung bekatul dan tepung jagung yang tepat 

sesuai syarat pangan darurat dan baik daya 

terimanya adalah food bar dengan proporsi tepung 

bekatul : tepung jagung (10:90). Di mana dalam 50 

g/batang mengandung energi 232,43 kkal, protein 

6,35 g, lemak 9,41 g dan karbohidrat 30,58 g serta 

memiliki tingkat kesukaan “suka” pada rasa, aroma 

dan tekstur, dan tingkat kesukaan “sangat suka” 

pada warna. Hasil penelitian Khasanah (2015), 

tentang bolu kukus tepung umbi garut yang 

diperkaya protein tepung kacang gude menunjukkan 

bahwa proporsi tepung garut 60% dan tepung 

kacang gude 40% merupakan perlakuan terbaik 

dengan kadar air 52,7%, kadar abu 1,49%, kadar 

protein 8,09%, kadar lemak 2,27%, serat pangan 

13,4%, daya kembang 19,8%, tingkat kekrasan 9,4 

N dan tingkat organoleptik warna yang menarik, 

aroma sangat suka, rasa yang enak dan tektur yang 

lembut.   

Pengolahan bekatul dan kacang gude perlu 

dilakukan, selain karena memiliki kandungan gizi 

yang kompleks juga demi meningkatkan nilai 

ekonomi bahan pangan lokal. Salah satu jenis 

pengolahan yang dapat dilakukan yaitu mengolah 

bekatul dan kacang gude menjadi produk snack bar. 

Snack bar didefinisikan sebagai produk makanan 

ringan yang memiliki bentuk batang dan merupakan 

campuran dari berbagai bahan seperti sereal, buah-

buahan, kacang-kacangan yang diikat satu sama lain 

dengan bantuan agen pengikat (binder). Agen 

pengikat yang dapat digunakan di antaranya adalah 

sirup, karamel, coklat dan lainnya (Gillies, 1974). 

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh proprsi tepung kacang gude 

(Cajanus cajan L.) dan tepung bekatul terhadap nilai 

gizi dan sensoris snack bar. 

 

Bahan dan Metode 

Bahan dan Alat 

 Bahan - bahan yang digunakan pada 

pembuatan Snack bar adalah tepung bekatul beras 

putih (dari Aikmel, Lombok Timur), kacang gude 

(dari pasar Kebon Roek), gula pasir curah, tepung 

maizena merk Honey, susu skim bubuk merk DMK, 

margarin merk Blueband dan kuning telur. 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam analisis 

adalah aquades, H2SO4 pekat, HgO, NaOH, alkohol, 

K2SO4, HCl 0,02 N, CuSO4, dan K2S. 

 Alat-alat yang digunakan pada proses 

pembuatan Snack bar adalah kompor, wajan, sutil, 

blender merk Philips, ayakan 60 mesh, timbangan 

analitik merk Analytical Balance AL204, sendok, 

loyang, wadah, kertas roti, oven merk Getra, sarung 

tangan, dan mixer merk Philips. Alat-alat yang 

digunakan untuk analisis adalah botol timbang, labu 

kjeldahl, alat distilat, buret, erlenmeyer, pemanas 

kjeldahl, cawan porselen, spatula, desikator, soxhlet, 

glass wall, dan kondensor. 

Pelaksanaan penelitian 

1. Pembuatan Tepung Bekatul  

Bekatul yang digunakan adalah bekatul 

segar hasil dari penyosohan beras putih varietas IR 

64. Kemudian dilakukan pengayakan menggunakan 

ayakan 60 mesh. Kemudian bekatul ditimbang 

sebanyak 1 kg. Selanjutnya bekatul disangrai selama 

10 menit dengan suhu 60-70 0C. Setelah itu 

dilakukan penggilingan dengan blender dan 
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dilakukan pengayakan menggunakan ayakan 60 

mesh. Kemudian tepung bekatul dianalisis kadar air, 

protein dan serat kasar. 

2. Pembuatan Tepung Kacang Gude 

 Kacang gude disortasi, dipilih kualitas yang 

baik. Kemudian dicuci dan direndaman selama 24 

jam. Selanjutnya kacang gude di blanching selama 

15 menit dengan suhu 80 0C. Kacang gude yang 

telah di blanching kemudian ditiriskan lalu 

dikeringkan dalam cabinet dryer, selama 3 jam 

dengan suhu 50 0C. Setelah kering kemudian 

dihaluskan dengan huller, setelah itu diayak dengan 

ayakan 60 mesh. Tepung kacang gude dianalisis 

kadar air, serat kasar dan protein. 

3. Proses Pembuatan Snack bar 

 Ditimbang semua bahan baku yang 

dibutuhkan kemudian dilakukan pencampuran I 

yakni bahan-bahan kering seperti tepung kacang 

gude, tepung bekatul, susu skim bubuk, dan garam 

dicampur hingga homogen. Setelah itu dilakukan 

pencampuran II yakitu bahan-bahan seperti kuning 

telur, margarin, gula dan tepung dicampur 

menggunakan mixer selama 7 menit. Kemudian  

dilakukan pencampuran utama yaitu bahan dari 

proses pencampuran I dan pencampuran II diadone 

secara manual dengan menggunakan spatula hingga 

kalis. Kemudian dicetakan loyang dengan ketebalan 

sekitar 1,5 cm. Setelah adonan siap, kemudian  

dipanggang dalam oven dengan suhu 160⁰C selama 

35 menit. Snack bar yang telah matang kemudian 

dikeluarkan dari dalam oven dan selanjutnya 

diangin-anginkan selama 30 menit pada suhu ruang 

sampai suhu snack bar mencapai suhu ruang. 

Kemudian dipotong menggunakan pisau dengan 

ukuran sekitar 10 x 2 cm. Snack bar dianalisis kadar 

air, protein, serat kasar dan diuji sensoris (rasa, 

aroma, tekstur). 

Parameter Penelitian 

 Parameter penelitian yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi nilai gizi dan sensoris snack 

bar. Parameter nilai gizi meliputi kadar air dengan 

metode Thermogravimetri, kadar serat ksar dan 

kadar protein dengan metode Kjeldahl (Sudarmadji, 

dkk., 1997). Sedangkan parameter mutu sensoris 

meliputi aroma, rasa dan tekstur dilakukan 

menggunakan uji hedonic, mutu hedonic dan 

scoring (Rahayu, 1998). 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan percobaan faktor tunggal 

yaitu, proporsi tepung kacang gude dan tepung 

bekatul (a), yang terdiri dari 6 aras perlakuan 

sebagai berikut: 

a1= Tepung Kacang Gude 95% + Tepung Bekatul 

5% 

 a2= Tepung Kacang gude 90% + Tepung Bekatul 

10%  

a3= Tepung Kacang Gude 85% + Tepung Bekatul 

15% 

a4= Tepung Kacang Gude 80% + Tepung Bekatul 

20%  

a5= Tepung Kacang Gude 75% +Tepung Bekatul 

25% 

a6= Tepung Kacang Gude 70% + Tepung Bekatul 

30%  

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 

3 (tiga)  kali sehingga terdapat 18 unit percobaan. 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan 

analisis keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5% 

dengan menggunakan software Co-Stat. Apabila 

terdapat perbedaan yang nyata, maka dilakukan uji 

lanjut menggunakan metode Orthogonal Polynomial 

untuk parameter nilai gizi (kadar air, protein dan 
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serat kasar), sedangkan untuk parameter sensoris 

(rasa, aroma, dan tekstur) menggunakan uji lanjut 

Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata yang sama 

dan rancangan percobaan yang sama yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) (Hanafiah, 2002). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Bahan Baku dan Snack Bar 

 Hasil analisis nilai gizi bahan baku dan snack 

bar  dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.  

Tabel 1. Hasil Pengamatan Purata Analisis Nilai Gizi 

Bahan Baku 

Bahan Baku  
Tepung 

Kadar 
air(%) 

Kadar 
Serat 

kasar
(%) 

Kadar 
Protein(%) 

Kacang Gude 14,68 6,13 22,87 

Bekatul 4,300 8,42 16,27 

 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Purata Analisis Nilai Gizi 

Snack Bar 
Perlakuan Kadar 

air (%) 
Kadar 
Serat 

Kasar (%) 

Kadar 
Protein 

(%) 

a1 
a2 

a3 
a4 

a5 

a6 

18,99 
17,33 

16,60 
16,51 

15,03 

13,75 

3,11 
4,40 

4,54 
6,49 

6,94 

7,24 

17,88 
16,95 

16,03 
15,92 

15,21 

14,77 

Keterangan : 

a= proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul 

a1= 95%:5%  a2= 90%:10% 
a3= 85%:15%  a4= 80%:20% 

a5= 75%:25%  a5= 70%:30% 
 

1. Kadar Air  

  Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar air snack bar. Oleh karena itu dilakukan uji 

lanjut polynomial ortogonal untuk mengetahui 

hubungan antara perbandingan proporsi tepung 

kacang gude dan tepung bekatul terhadap kadar air 

snack bar yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik pengaruh proporsi tepung kacang 

gude dan tepung bekatul terhadap kadar 
air snack bar 

 

 Berdasarkan Gambar 1, pola regresi terjadi 

secara linier dengan persamaan (y = -0,948x + 

19,68) dan dengan koefisien determinasi (KD) R2 = 

0,952. Nilai (-0,948) menentukan arah regresi linier 

yang bernilai negatif. Nilai negatif pada angka ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara perbandingan proporsi tepung kacang 

gude dan tepung bekatul terhadap kadar air snack 

bar. Artinya semakin tinggi proporsi tepung bekatul 

dan semakin rendah proporsi tepung kacang gude 

maka kadar air snack bar semakin menurun sebesar 

0,948. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh yaitu 

0,952 yang termasuk pada kategori sangat kuat. Hal 

ini menunjukkan hubungan antara perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul 

dengan kadar air snack bar sangat kuat. Nilai 

koefisien determinasi (KD) 0,952 artinya 95,2% 

kadar air snack bar dipengaruhi oleh perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul.  

 Kadar air snack bar mengalami penurunan 

seiring dengan peningkatan proporsi tepung bekatul 

atau penurunan proporsi tepung kacang gude. 

Kadar air tertinggi pada perlakuan a1 sebesar 

18,99%, dan kadar air terendah yaitu perlakuan a6 

sebesar 13,75%. Hal ini disebabkan karena 

rendahnya kadar air bahan baku tepung bekatul dan 

18.99 17.33 16.60 
16.51 15.03 

13.75 
y = -0.9485x + 19.689 

R² = 0.9529 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

a1 a2 a3 a4 a5 a6

K
a

d
a

r 
A

ir
 (

%
) 
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tingginya kadar air tepung kacang gude yang 

digunakan. Data hasil analisis kadar air tepung 

bekatul yaitu 4,3% sedangkan kadar air tepung 

kacang gude yaitu 14,68%. Jadi semakin tinggi 

proporsi tepung bekatul, dan semakin rendah 

proporsi tepung kacang gude, maka kadar air snack 

bar semakin rendah. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Anggraini (2015), semakin tinggi subtitusi 

tepung bekatul dalam pembuatan snack bar  maka 

kadar air snack bar  yang dihasilkan semakin 

rendah.  

 Faktor yang mempengaruhi kadar air snack 

bar selain kadar air bahan baku tepung kacang gude 

dan tepung bekatul yang digunakan yaitu water 

holding capacity (WHC). Menutur Permana (2016), 

water holding capacity (WHC) adalah kemampuan 

matriks molekul untuk mengikat atau menyerap air. 

Matriks molekul yang lazim dalam memerangkap air 

salah satunya yaitu pati. Menurut Faris (1987), 

kadar pati kacang gude sangat tinggi yakni sebesar 

53% sedangkan kadar pati tepung bekatul 

berdasarkan Dinson (2015) yaitu sebsesar 39,9%. 

Oleh karena itu semakin rendah proporsi tepung 

kacang gude, menyebabkan penurunan WHC pati 

untuk menyerap air sehingga kadar air snack bar 

menurun seiring penurunan proporsi tepung kacang 

gude. Menurut Tanak (2016),  penurunan WHC 

terjadi akibat perlakuan temperatur dan lama 

pemanasan. Faktor lainya yang mempengaruhi WHC 

yaitu kandungan amilosa, ukuran granula pati, dan 

kadar lemak dari bahan.  

2. Serat Kasar 

  Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar serat kasar snack bar. Oleh karena itu 

dilakukan uji lanjut polynomial ortogonal untuk 

mengetahui hubungan antara perbandingan proporsi 

tepung kacang gude dan tepung bekatul terhadap 

kadar serat kasar snack bar yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik pengaruh proporsi tepung kacang 
gude dan tepung bekatul terhadap kadar 

serat kasar snack bar 
 

  Gambar 2 menunjukkan bahwa pola regresi 

terjadi secara linier dengan persamaan (y = 0,862x 

+ 2,432) dan dengan koefisien determinasi (KD) R² 

= 0,938. Nilai (0,862) menentukan arah regresi linier 

yang bernilai positif. Nilai positif pada angka ini 

menunjukkan hubungan yang positif antara proporsi 

tepung kacang gude dengan tepung bekatul 

terhadap kandungan serat kasar snack bar. Hal ini 

berarti semakin tinggi proporsi tepung bekatul dan 

semakin rendah proporsi tepung kacang gude maka 

semakin tinggi kandungan serta kasar snack bar 

sebesar 0,862. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

adalah 0,938 yang termasuk pada kategori sangat 

kuat. Hal ini menunjukkan kolerasi antara proporsi 

tepung kacang gude dan tepung bekatul dengan 

kadar serta kasar snack bar sangat kuat. Nilai 

koefisien determinasinya (KD) sebesar 0,938 yang 

berarti bahwa 93,8% kadar serat kasar snack bar 

dipengaruhi oleh perbandingan proporsi tepung 

bekatul dan tepung kacang gude.  
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  Semakin tinggi proporsi tepung bekatul dan 

semakin rendah proporsi tepung kacang gude, maka 

kadar serat kasar snack bar semakin meningkat. 

Kadar serat kasar terendah yaitu pada perlakuan a1 

sebesar 3,11% dan kadar serat kasar tertinggi yaitu 

pada perlakuan a6 sebesar 7,24%. Hal ini 

dikarenakan tingginya kadar serat kasar bahan baku 

tepung bekatul yakni sebesar 8,42% sedangkan 

kadar serat kasar tepung kacang gude lebih rendah 

yaitu 6,13%. Kesimpulan tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian Anggraini (2015), semakin tinggi 

subtitusi tepung bekatul dalam pembuatan snack bar  

maka kadar serat kasar snack bar  yang dihasilkan 

semakin tinggi. 

3. Protein  

 Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar protein snack bar. Oleh karena itu dilakukan 

uji lanjut polynomial ortogonal untuk mengetahui 

hubungan antara perbandingan proporsi tepung 

kacang gude dan tepung bekatul terhadap kadar 

protein snack bar yang dapat dilihat pada Gambar 3 

 

 

 
Gambar 3. Grafik pengaruh proporsi ttepung kacang 

gude dan tepung bekatul terhadap kadar 

Proteinsnack bar 

 Grarfik kadar protein snack bar 

menunjukkan bahwa terjadi pola regresi secara linier 

dengan persamaan (-0,596x + 18,21) dan dengan 

koefisien determinasi (KD) R² = (0,960). Nilai (-

0,596) menentukan arah regresi linier yang bernilai 

negatif. Nilai negatif pada angka ini menunjukkan 

hubungan yang negatif antara penambahan proporsi 

tepung kacang gude dan tepung bekatul terhadap 

kadar protein snack bar. Sedangkan nilai (-0,596) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul dan semakin rendah proporsi tepung kacang 

gude maka kadar protein snack bar menurun 

sebesar 0,596. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

yaitu 0,96 yang termasuk pada kategori sangat kuat. 

Hal ini menunjukkan hubungan antara perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul 

dengan kadar protein snack bar sangat kuat. Nilai 

koefisien determinasi (KD) 0,96 artinya 96% kadar 

protein snack bar dipengaruhi oleh perbandingan 

proporsi tepung kacang gude dan tepung bekatul.  

Kadar protein snack bar mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan proporsi 

tepung bekatul atau penurunan proporsi tepung 

kacang gude. Kadar protein tertinggi yaitu perlakuan 

a1 sebesar 17.88% sedangkan kadar protein 

terendah yaitu 14,77%. Hal ini dikarenakan kadar 

protein tepung kacang gude lebih besar yaitu 

22,87%, sedangkan kadar protein tepung bekatul 

yaitu 16,275%. Jadi semakin sedikit proporsi tepung 

kacang gude maka kadar protein snack bar semakin 

menurun.  

  Hasil analisis kadar protein snack bar pada 

penelitian ini adalah  14, 77% -17,88%. Kadar 

protein ini sesuai bahkan lebih tinggi dari pada kadar 

protein snack bar yang terdapat di pasaran, yaitu 

sebesar 15,5-15,8% (Natalia 2010). Kadar protein 

snack bar tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 
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kadar protein snack bar tepung bekatul dan tepung 

jagung dengan kadar protein berkisar 11,35%-

12,12% hasil penelitian Kusumastuty (2015). Hal ini 

karena kadar protein tepung kacang gude lebih 

tinggi dibandingkan kadar protein tepung jagung 

yakni sebesar 17%. 

 

Hasil Analisis Mutu Sensoris Snack Bar 

1. Mutu Sensoris Aroma 

Aroma yang diterima oleh hidung dan otak 

merupakan campuran empat bau utama yaitu 

harum, asam, tengik, dan hangus. Aroma 

merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menentukan tingkat penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk, sebab sebelum dimakan 

biasanya konsumen terlebih dahulu mencium aroma 

dari produk tersebut untuk menilai layak tidaknya 

produk tersebut dimakan. Aroma yang enak dapat 

menarik perhatian, konsumen lebih cenderung 

menyukai makanan dari aroma (Winarno, 2004). 

Proses pemasakan dengan pemanasan tinggi 

menghasilkan aroma yang kuat (Moehyi, 1992). 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data, tingkat kesukaan panelis, mutu hedonic dan 

niai scoring terhadap aroma dari snack bar pada 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 

4. 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Proporsi Tepung Kacang 
Gude Dan Tepung Bekatul Terhadap Aroma 

Snack Bar 
Keterangan : 

     H= Hedonic, MH= Mutu Hedonic, S= scoring 

  

 Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (Hedonic) panelis terhadap aroma snack 

bar berkisar antara 2,37-3,9 yakni tingkat kesukaan 

tidak suka sampai suka. Nilai tertinggi diperoleh 

pada perlakuan a2 yakni proporsi tepung kacang 

gude 90% dan tepung bekatul 10% sebesar 3,9 dan 

merupakan perlakuan yang disukai panelis. Nilai 

terendah diperoleh pada perlakuan a6 proporsi 

tepung kacang gude 70% dan tepung bekatul 30% 

sebesar 2,73 dan merupakan perlakuan yang tidak 

disukai panelis.  

 Perlakuan a2 merupakan perlakuan yang 

aromanya paling disukai sedangkan perlakuan a6 

paling tidak disukai. Sedangkan untuk a1, karena 

penambahan tepung bekatul sedikit yakni hanya 5% 

menyebabkan tidak berpengaruh terhadap aroma 

snack bar. Gambar 4 menunjukkan bahwa semakin 

tinggi proporsi tepung bekatul menyebabkan tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma snack bar semakin 

rendah. Hal ini karena bekatul memiliki aroma khas 

yang tidak disukai oleh panelis. Hal tersebut sesuai 

dengan (Kusumastuty, 2015), berdasarkan hasil uji 

statistik Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 

95% (p<0,05) menunjukkan bahwa formulasi food 

bar berbahan baku tepung bekatul dan tepung 

jagung memberikan perbedaan yang signifikan 

(p=0,016) terhadap kesukaan panelis pada 

parameter mutu organoleptik aroma. Dari food bar 

yang dihasilkan memiliki aroma bekatul sejalan 

dengan tingginya tepung bekatul yang digunakan 

maka aroma bekatul dalam food bar akan semakin 

tercium.  
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 Hasil uji mutu hedonic terhadap parameter 

aroma menunjukkan bahwa nilai rata-rata mutu 

aroma snack bar adalah 2,4-3,733 atau berada pada 

kisaran berbau apek (beraroma bekatul) sampai 

tidak apek (tidak beraroma bekatul). Purata mutu 

aroma tertinggi yaitu perlakuan a2 yakni proporsi 

tepung kacang gude 90% dan tepung bekatul 10% 

sebesar 3,73 yaitu pada kisaran tidak apek atau 

tidak beraroma bekatul. Sedangkan purata terendah 

pada perlakuan a6 yakni proporsi tepung kacang 

gude 70% dan tepung bekatul 30% sebesar 2,4 

yaitu pada kisaran beraroma bekatul. Gambar 4 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul maka mutu aroma snack bar semakin 

beraroma bekatul.  

 Hasil uji scoring  terhadap parameter aroma 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata mutu aroma 

snack bar adalah 2,33-3,87 atau beraroma bekatul 

hingga tidak beraroma bekatul. Purata mutu aroma 

tertinggi yaitu perlakuan a2 yakni proporsi tepung 

kacang gude 90% dan tepung bekatul 10% sebesar 

3,87 yaitu tidak beraroma bekatul. Sedangkan 

purata terendah pada perlakuan a6 yakni proporsi 

tepung kacang gude 70% dan tepung bekatul 30% 

sebesar 2,4 yaitu beraroma bekatul. Gambar 4 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul maka aroma bekatul semakin tercium pada  

snack bar. Hal ini sesuai dengan Wulandari (2015), 

dari food bar yang dihasilkan memiliki aroma bekatul 

sejalan dengan tingginya tepung bekatul yang 

digunakan maka aroma bekatul dalam food bar akan 

semakin tercium. Adanya aroma khas bekatul 

disebabkan oleh adanya tokoferol (komponen 

volatile) pada bekatul.   

2. Mutu Sensoris Rasa 

Cita rasa makanan merupakan salah satu 

faktor penentu bahan makanan, makanan yang 

memiliki rasa yang enak dan menarik akan disukai 

oleh konsumen. Rasa pada bahan pangan dapat 

berasal dari bahan pangan itu sendiri atau karena 

zat lain yang ditambahkan pada saat proses 

pengolahan. Perbedaan penilaian panelis terhadap 

rasa dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap 

flavor atau cita rasa yang dihasilkan oleh kombinasi 

bahan yang digunakan (Kartika, 1988). 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data, tingkat kesukaan panelis, mutu hedonic dan 

nilai scoring terhadap rasa dari snack bar pada 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Proporsi Tepung Kacang 

Gude Dan Tepung Bekatul Terhadap 
Rasa Snack Bar 

Keterangan : 

     H= Hedonic, MH= Mutu Hedonic, S= scoring 

     

 Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (Hedonic) panelis terhadap mutu rasa 

snack bar berkisar antara 2,5-3,9 yakni tingkat 

kesukaan tidak suka sampai suka. Nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan a2 yakni proporsi tepung 

kacang gude 90% dan tepung bekatul 10% sebesar 

3,9 dan merupakan perlakuan yang disukai panelis. 

Nilai terendah diperoleh pada perlakuan a6 proporsi 

tepung kacang gude 70% dan tepung bekatul 30% 

sebesar 2,5 dan merupakan perlakuan yang tidak 

disukai panelis. 
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 Perlakuan a2 merupakan perlakuan yang 

rasanya paling disukai sedangkan perlakuan a6 

paling tidak disukai. Gambar 5 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi proporsi tepung bekatul 

menyebabkan tingkat kesukaan panelis terhadap 

rasa snack bar semakin rendah. Hal ini karena 

bekatul memiliki yang cenderung pahit yang tidak 

disukai oleh panelis. Hal ini sesuai dengan 

(Kusumastuty, 2015), berdasarkan hasil uji statistik 

Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 95% 

(p<0,05) menunjukkan bahwa formulasi food bar 

berbahan baku tepung bekatul dan tepung jagung 

memberikan perbedaan yang signifikan (p=0,004) 

terhadap parameter mutu organoleptik rasa. Tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa food bar berbahan 

dasar tepung bekatul dan tepung jagung semakin 

menurun dengan bertambahnya tepung bekatul. Hal 

ini disebabkan karena semakin banyak bekatul maka 

rasa food bar menjadi pahit. Sarbini (2009), 

menyatakan bahwa rasa pahit disebabkan karena 

masih terdapat saponin didalam bekatul yang 

digunakan sebagai bahan baku.  

 Hasil uji mutu hedonic terhadap parameter 

rasa menunjukkan bahwa nilai rata-rata mutu rasa 

snack bar adalah 2,5-4,07 atau berada pada kisaran 

tidak manis sampai terasa manis. Purata mutu rasa 

tertinggi yaitu perlakuan a2 yakni proporsi tepung 

kacang gude 90% dan tepung bekatul 10% sebesar 

4,07 yaitu pada kisaran rasa manis. Sedangkan 

purata terendah pada perlakuan a6 yakni proporsi 

tepung kacang gude 70% dan tepung bekatul 30% 

sebesar 2,5 yaitu pada rasa pahit. Gambar 5 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul maka mutu rasa semakin tidak manis atau 

pahit. Hal ini sesuai dengan Wulandari (2010) 

menjelaskan bahwa semakin besar penambahan 

bekatul beras pada suatu produk, rasa manisnya 

semakin berkurang karena rasa pahit bekatul beras 

mulai terasa.  

 Hasil uji scoring  terhadap parameter rasa 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata mutu rasa snack 

bar adalah 2,47-4,13 atau rasa tidak manis hingga 

rasa manis. Purata mutu aroma tertinggi yaitu 

perlakuan a2 yakni proporsi tepung kacang gude 

90% dan tepung bekatul 10% sebesar 4,13 yaitu 

berasa manis. Sedangkan purata terendah pada 

perlakuan a6 yakni proporsi tepung kacang gude 

70% dan tepung bekatul 30% sebesar 2,47 yaitu 

berasa tidak manis. Gambar 5 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi proporsi tepung bekatul maka rasa 

snack bar semakin tidak manis atau pahit. Hal ini 

karena bekatul memiliki rasa yang cenderung pahit. 

Menurut Nataliningsih (2009), rasa bekatul yang 

diolah menjadi makanan akan terasa kurang enak 

dan agak pahit. Hal ini disebabkan oleh kandungan 

utama dari bekatul adalah karbohidrat dan serat.  

3. Mutu Sensoris Tekstur 

Tekstur bersifat kompleks dan terkait 

dengan struktur bahan, yang terdiri dari tiga elemen 

yaitu : mekanik (kekerasan dan kekenyalan), 

geometrik (berpasir dan beremah) dan mouthfeel 

(berminyak dan berair). Pada umumnya, bahan 

yang dinilai diletakkan di antara permukaan ibu jari, 

telunjuk atau jari tengah (Setyaningsih et al 2010). 
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Gambar 6. Grafik Pengaruh Proporsi Tepung Kacang 
Gude Dan Tepung Bekatul Terhadap Tekstur 

Snack Bar 
 
Keterangan : 

     H= Hedonic, MH= Mutu Hedonic, S= scoring 

  

 Gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (Hedonic) panelis terhadap mutu rasa 

snack bar berkisar antara 2,9-3,2 yakni tingkat 

kesukaan tidak suka sampai netral. Tingkat 

kesukaan panelis terhadap tekstur snack bar tidak 

signifikan. Hal ini berarti proporsi tepung kacang 

gude dan tepung bekatul tidak berpengaruh nyata 

terhadap kesukaan mutu tekstur panelis pada snack 

bar. Hal ini dapat terjadi diduga karena proporsi 

peningkatana penambahan tepung bekatul tidak 

terlalu banyak yakni hanya 5% tiap perlakuan.  

 Hasil uji mutu hedonic terhadap parameter 

tekstur menunjukkan bahwa nilai rata-rata mutu 

tekstur snack bar adalah 2,93-3,93 atau berada 

pada kisaran tidak keras sampai keras atau empuk. 

Purata mutu rasa tertinggi yaitu perlakuan a2 yakni 

proporsi tepung kacang gude 90% dan tepung 

bekatul 10% sebesar 3,93 yaitu dengan tekstur 

keras atau empuk. Sedangkan purata terendah pada 

perlakuan a6 yakni proporsi tepung kacang gude 

70% dan tepung bekatul 30% sebesar 2,93 yaitu 

dengan tekstur tidak keras atau rapuh. Gambar 6 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul maka mutu tekstur snack bar semakin tidak 

keras atau rapuh dan mudah hancur. Hal ini sesuai 

dengan Damayanthi (2006) food bar yang memiliki 

proporsi tepung bekatul lebih banyak cenderung 

memiliki tekstur yang lebih mudah hancur. Hal ini 

dikarenakan bekatul memiliki kandungan serat lebih 

tinggi. 

 Hasil uji scoring  terhadap parameter tekstur 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata mutu tekstur 

snack bar adalah 3-4,07 atau tekstur netral hingga 

keras. Skor mutu tekstur tertinggi yaitu perlakuan a2 

yakni proporsi tepung kacang gude 90% dan tepung 

bekatul 10% sebesar 4,07 yaitu tekstur keras atau 

empuk. Sedangkan skor terendah pada perlakuan a6 

yakni proporsi tepung kacang gude 70% dan tepung 

bekatul 30% sebesar 3 yaitu tekstur yang netral. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

proporsi tepung bekatul maka tekstur snack bar 

semakin rapuh dan mudah hancur. Hal ini karena 

tepung bekatul memiliki kadar air yang rendah 

sehingga tekstur snack bar mudah rapuh. Menurut 

Jauhariah (2013) semakin tinggi kadar air maka 

tekstur snack bar akan menjadi lebih lembut. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan, hasil analisis 

dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbandingan proporsi tepung kacang gude dan 

tepung bekatul memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (signifikan) terhadap kadar air, 

serat kasar dan protein snack bar.  

2. Hasil uji lanjut polynomial orthogonal 

menunjukkan kecenderungan dengan pola linier 

pada semua mutu gizi. Perbandingan proporsi 

tepung kacang gude dan tepung bekatul 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(signifikan) terhadap aroma, rasa dan tekstur 

snack bar dengan uji hedonic, mutu hedonic dan 

scoring. Kecuali pada parameter tekstur dengan 

uji hedonic.  

3. Semakin tinggi penambahan tepung bekatul, 

maka kadar air dan protein snack bar semakin 

rendah namun kadar serat kasar snack bar 

semakin tinggi.  



12 

 

4. Perlakuan a6 dengan proporsi tepung kacang 

gude 70% dan tepung bekatul 30% merupakan 

perlakuan terbaik karena memiliki nilai gizi yang 

baik yakni kadar air yang rendah sebesar 

13,75%, kadar serat kasar 7,24% dan kadar 

protein 14,77%. Dari segi sensoris snack bar a6 

memiliki tekstur yang netral, aroma khas bekatul 

dan rasa yang tidak manis sehingga kurang 

disukai panelis. 
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