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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Simpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah 

dipaparkan, dengan judul Modifikasi Muffin Tape Non-Gluten Menggunakan 

Tepung Mocaf dan Tepung Sukun adalah sebagai berikut : 

1. Muffin tape non-gluten yang diujikan melalui uji organoleptik kepada 

panelis ahli mendapatkan hasil yang baik, dapat diterima dan disukai oleh 

panelis. Melalui pengujian organoleptik, didapatkan formula muffin tape 

non-gluten yang menjadi resep terpilih, yaitu formula MTNG2. Harga jual 

yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan perhitungan yang sudah 

dilakukan yaitu sebesar Rp.10.500 dengan berat produk 85gr. Serta untuk 

harga perbox sebesar Rp.35.500 dengan berat produk 340gr sebanyak 4 

pcs. 

2. Kemasan yang digunakan pada muffin tape non-gluten memiliki dua 

variasi yaitu kemasan box satuan dan box besar berisi empat pcs yang 

diberi stiker label sebagai sumber informasi bagi konsumen.  

3. Peneliti akan menerapkan promosi melalui media sosial instagram dengan 

membuat konten berupa foto dan video produk makanan karena media 

sosial memiliki peluang yang tinggi, salah satunya instagram. 

4. Daya terima konsumen diujikan kepada 100 orang panelis konsumen yang 

memiliki latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda. Hasil dari uji 

daya terima konsumen yang diperoleh mendapatkan total skor sebesar 

4.695 atau masuk kedalam interval kategori sangat diterima. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu : 

1. Pemanfaatan singkong dan sukun sebagai bahan baku makanan masih 

sedikit digunakan dibanding dengan tepung terigu. Dari penelitian ini 

penulis berharap masyarakat semakin mengetahui kegunaan tepung mocaf 
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dan tepung sukun sehingga kedepannya dapat memanfaatkannya dengan 

baik. 

2. Pemerintah dapat lebih memperhatikan dan mendorong pelaku usaha 

untuk menciptakan kuliner dengan memanfaatkan produk khas daerah 

Kabupaten Purwakarta agar bisa menjadi kuliner lokal yang beragam. 

3. Perhatikan lebih lanjut mengenai pemilihan tape singkong yang dipakai 

bagi peneliti yang akan menggunakan tape singkong di masa mendatang. 

Tape yang dipakai harus memiliki tingkat kematangan yang sama karena 

hal itu mempengaruhi tingkat rasa dan aroma yang dihasilkan. 

4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang, lakukan 

uji kepada panelis umum untuk mengukur mengenai persepsi formula 

mana yang paling disukai oleh panelis umum sebagai upaya untuk 

mengetahui tingkat penerimaan terhadap target pasar yang dibidik. 

 


