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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

 

1. Berdasarkan uji statistik hasil analisa bubuk temu hitam, menunjukkan 

penambahan WPI sebagai penyalut dalam enkapsulasi, berpengaruh pada 

peningkatan aktivitas antioksidan, melindungi keberadaan senyawa yang diduga 

sebagai zat pahit, yakni saponin sebagai karakteristik kimia bubuk temu hitam 

serta peningkatan total padatan, kandungan protein kasar &penurunan nilai 

aktivitas air (aw) sebagai karakteristik fisik bubuk temu hitam.  

2. Penyalutan menggunakan WPI terbukti sangat efektif dalam mengurangi tingkat 

kepahitan &secara meyakinkan meningkatkan tingkat penerimaan berdasarkan 

atibut rasa kepahitan. Berdasarkan uji sensori, diperoleh peningkatan secara 

singnifikan untuk tingkat kesukaan secara atribut rasa, terutama untuk kepahitan. 

Lebih dari 90% panelis menyatakan suka setelah diberikan perlakuan, dari 

awalnya lebih dari 90% panelis menyatakan tidak suka.   

3. Berdasarkan hasil uji sensori, penambahan konsenstrasi WPI optimum untuk 

meminimalisir tingkat kepahitan dari temu hitam adalah konsentrasi 10%. Hasil 

ini tidak sesusai dengan hipotesa awal dimana semakin tinggi penambahan 

konsenstrasi WPI, maka tingkat kepahitan akan semakin berkurang. Analisa 

morfologi partikel bubuk SEM menujukkan enkapsulasi pada konsentrasi 10% 

lebih sempurna melapisi komponen inti sebagai dinding fisik dibandingkan 

enkapsulasi pada konsentrasi 15% &20% yang lebih banyak terbentuk kawah 

serta berlubang pada dinding bubuk. 
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6.2. Saran 

 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan penggunaan WPI sebagai penyalut metoda 

spray drying, namun dengan parameter tekanan serta suhu yang dapat di 

sesuaikan. Hal ini dianggap penting sebagai verifikasi efektifitas penambahan 

konsenstrasi WPI dalam memperbaiki sensori kepahitan serta karakteristik bubuk 

yang dihasilkan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh karakteristik fisik temu 

hitam yang dienkapsulasi dengan WPI terhadap karakteristik fisik produk olahan 

es krim.   Dalam penelitian ini pengujian karakteristik hanya berfokus pada bubuk 

temu hitam yang dihasilkan serta pengaruhnya terhadap sensori rasa pahit.  

3. Perlu dilakukan uji efektifitas bubuk WPI-temu hitam dalam meminimalisir 

tingkat kepahitan produk olahan pada jenis pangan olahan lain yang berbasis 

panas, seperti kukus &baking.  
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