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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kajian Produk 

Berdasarkan hasil uji organoleptik, uji laboratorium, uji minat pasar, 

analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian kreasi produk choux paste dengan penambahan tepung biji trembesi 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan tepung biji trembesi cukup mudah karena biji trembesi

merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia dan

keberadaannya kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Tepung biji

trembesi dapat dibuat dengan menggunakan mesin dehydrator dengan

suhu 60°C selama 6 jam, setelah itu biji trembesi dihaluskan dan

diayak menggunakan ayakan 80 mesh.

2. Ditinjau dari hasil uji organoleptik terhadap perlakuan yang dilakukan

peneliti, dapat disimpulkan bahwa panelis menyukai choux paste dengan

penambahan tepung biji trembesi dengan perlakuan dehydrator dengan

konsentrasi penambahan 10% dari total tepung terigu yang digunakan

yaitu 13 gram.

3. Ditinjau dari hasil uji laboratorium, choux paste dengan penambahan biji

trembesi mengalami peningkatan 0,5% per 180 gram. Peningkatan ini

sesuai dengan ekspektasi peneliti.
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4. Ditinjau dari uji minat pasar terhadap kreasi produk choux paste dengan 

penambahan  tepung biji trembesi, dapat disimpulkan bahwa  konsumen 

menerima harga jual yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Rp 15.000. 

Kemasan yang digunakan menarik dan informatif bagi segment target 

yaitu remaja sampai dewasa dengan menampilkan komposisi bahan yang 

digunakan, cara penyimpanan dan kandungan protein yang tertera, serta 

parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur dari produk sudah sesuai dengan 

segment target. 

 

5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Berdasarkan hasil eksperimen penelitian kreasi produk choux paste dengan 

penambahan tepung biji trembesi, peneliti memberikan beberapa saran 

pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

1. Penyimpanan tepung biji trembesi sangat mudah yaitu simpan di tempat 

yang bersih dan tertutup serta di suhu ruang. Tepung biji trembesi dapat 

disimpan lebih dari satu bulan 

2. Biji trembesi merupakan biji yang mengandung protein dapat digunakan 

sebagai bahan pembuatan tempe sebagai pengganti kedelai. 

3. Apabila dilaksanakan penelitian selanjutnya pembuatan tepung biji 

trembesi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari langsung 

untuk proses pengeringan. 


