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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitiam analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Nugget tempe dengan penambahan labu kuning yang berpengaruh tidak nyata 

terhadap uji organoleptik yang meliputi rasa, warna, aroma, mutu warna, dan 

mutu aroma dan berpengaruh nyata terhadap, tekstur, penerimaan keseluruhan 

dan mutu tekstur. 

2. Hasil analisis subjektif terhadap nugget tempe dengan penambahan labu kuning 

dihasilkan yaitu tingkat kesukaan terhadap rasa 4,18 – 4,40 (agak suka), warna 

4,04 – 4,21 (agak suka), tekstur 3,63 – 4,49 (agak suka), aroma, 4,18– 4,39 (agak 

suka), penerimaan keseluruhan 3,72 – 4,48 (agak suka), mutu warna 2,06 – 2,29 

(cream kekuningan), mutu aroma 2,32 – 2,44 (agak langu) dan mutu tekstur 2,08 

– 2,68 (agak padat – padat).  

3. Nugget tempe dengan penambahan labu kuning yang paling diterima sebagai 

perlakuan terbaik secara subyektif dan objektif yaitu P3 (penambahan 20%) 

secara uji organoleptik dengan 7 notasi a tertinggi yang meliputi uji organoleptik 

rasa, warna, aroma, tekstur, penerimaan keseluruhan, mutu tekstur, mutu aroma 

dan mutu warna. Dan hasil uji objektif rata – rata nilai pada P3 (penambahan 

20%) yaitu betakaroten 2,59 mg, kadar serat 4,79 %bb, dan kadar air 26,76%.  

4. Hasil analisis objektif pada nugget tempe dengan penambahan labu kuning yaitu 

betakaroten 2,56 – 2,94 mg, analisis kadar serat yaitu 4,37 – 5,08 %bb, dan 

analisis kadar air yaitu 24,60 – 31,35%. Hasil analisis objektif pada nugget 
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tempe dengan penambahan labu kuning didapatkan nilai tertinggi pada P5 

dengan penambahan labu kuning 30%, dan diperoleh hasil uji betakaroten 

sebesar 2,94 mg, hasil uji serat kasar sebesar 5,08 %bb dan uji kadar air sebesar 

31,35%.  

5. Nugget tempe dengan penambahan labu kuning dikonsumsi sebagai snack, 

dengan kebutuhan snack 10% perhari. Dalam 1 porsi terdapat 3 buah nugget. 

Dari perhitungan yang dilakukan kandungan betakaroten pada nugget hanya 

memenuhi 0,0026% kecukupan vitamin A perhari, dan kandungan serat hanya 

memenuhi 14,90% perhari untuk usia dewasa 19 – 49 tahun. 

 

B. SARAN  

Sebaiknya labu yang digunakan untuk pembuatan nugget yaitu labu dengan 

kualitas yang bagus, yaitu  kulit yang keras dan permukaannya halus, tampak mulus, 

daging buahnya berwarna orange yang menandakan labu sudah cukup matang serta 

memiliki rasa yang manis. Dan tempe yang digunakan yaitu tempe dengan kualitas 

yang bagus seperti tempe berwarna putih bersih yang merata pada permukaannya, 

memiliki struktur yang homogen dan kompak serta berbau dan beraroma khas tempe. 

Dan diharapkan produk nugget berbahan tempe dan labu kuning dapat 

dikembangkan di pasaran. Dan dengan adanya produk nugget berbahan tempe dan 

labu kuning, diharapkan masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih makanan yang 

mengandung nilai gizi, dan mengurangi minat masyarakat untuk mengonsumsi 

makanan cepat saji.  
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