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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa tepung pisang nangka memiliki hasil yang 

lebih tinggi pada parameter rendemen tepung, pati total, dan kalium, sedangkan tepung 

pisang ambon memiliki warna dan kandungan serat yang lebih tinggi. Pembuatan 

tepung pisang yang paling baik adalah dengan pisang nangka dilihat dari segi harga 

bahan baku dan rendemen yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan tepung terigu, 

tepung pisang memiliki kandungan pati serat, dan kalium yang lebih tinggi. Bolu dari 

tepung terigu memiliki warna yang lebih cerah serta tingkat kekerasan dan volume 

pengembangan yang lebih tinggi. Pada analisa sensori, tingkat kesukaan bolu dari 

tepung terigu tidak berbeda nyata dengan bolu dari tepung pisang ambon, sedangkan 

bolu dari pisang kepok paling tidak disukai. Oleh karena itu, ditinjau dari tingkat 

kesukaan yang tidak berbeda jauh, pembuatan bolu kukus dengan substitusi tepung 

pisang dapat dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut.  

 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui umur simpan tepung 

pisang dan produk yang dihasilkan dengan tepung pisang. 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan nutrisi pada tepung 

pisang serta kandungan nutrisi pada produk yang menggunakan tepung pisang.   
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