
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari semua penelitian yang sudah peneliti lakukan terhadap bolu 

panggang yang berbahan dasar tepung terigu dan tepung ubi jalar serta 

mencampurkan tepung ubi jalar dan tepung terigu sebagai produk bolu 

panggang, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata responden lebih menyukai 

bolu panggang berbahan dasar tepung terigu dibandingkan dengan bolu 

panggang berbahan dasar tepung ubi jalar. Hal tersebut dikarenakan tepung ubi 

jalar tidak cocok untuk dijadikan olahan bolu panggang tanpa menambahkan 

atau mencampur dengan tepung lain atau tepung terigu. Karena bolu panggang 

dengan 100% tepung ubi jalar mulai dari rasa, aroma, bentuk dan tekstur bisa 

dipastikan tidak dapat diterima dikalangan masyarakat melihat dari hasil kedua 

puluh responden yang dijadikan responden dari penelitian tersebut tidak 

menyukai produk bolu panggang olahan tepung ubi jalar. Diakarenakan  rasa, 

aroma, bentuk dan tekstur yang dihasilkan dari olahan bolu panggang tepung 

ubi jalar tersebut masih asing dan tidak sesuai dengan yang sering responden 

lihat yaitu bolu panggang tepung terigu. 

Melihat bahwa para responden tidak menyukai olahan bolu 

panggang dari tepung ubi jalar tersebut maka peneliti melakukan penelitian lagi 

namun dengan mengganti atau mencampur tepung terigu dan tepung ubi jalar 

dengan perbandingan yang sama. Setelah dilakukan penelitian maka 

diperolehlah hasil yang menunjukan perubahan, bahwa bolu panggang tepung 



ubi jalar yang dicampur dengan tepung terigu dengan perbandingan yang sama 

yaitu 50% tepung sukun dan 50% tepung terigu lebih dapat diterima oleh 

masyarakat dikarenakan rasa, aroma, bentuk dan tekstur tidak jauh berbeda 

dengan olahan bolu panggang yang menggunakan tepung terigu.  

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tepung ubi jalar 

tidak dapat dijadikan pengganti tepung terigu dalam olahan bolu panggang 

dengan perbandingan 100% atau hanya dengan menggunakan tepung ubi jalar 

saja. Dikarenakan tepung ubi jalar tidak memiliki kandungan gluten, berbeda 

dengan tepung terigu dan hal tersebut mengakibatkan bolu panggang ubi jalar 

tidak memiliki bentuk dan tekstur yang indah yang berbeda dengan hasil bolu 

panggang tepung terigu.  

Namun tepung ubi jalar masih dapat digunakan sebagai olahan bolu 

panggang dengan mencampurkan tepung ubi jalar tersebut dengan tepung 

terigu, agar dapat mengembang dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 

 

B. Saran 

Melihat dari kesimpulan dan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan maka bagi para pembaca dan bagi para masyarakat luas disarankan 

agar tidak menggunakan tepung ubi jalar sepenuhnya sebagai hasil olahan 

makanan khususnya pada produk bolu panggang dikarenakan tepung ubi jalar 

tidak cocok untuk dijadikan olahan bolu panggang. 



Namun jika inggin menggunakan tepung ubi jalar alangkah baiknya 

tetap mencampur tepung ubi jalar tersebut dengan tepung terigu agar hasil yang 

diperoleh lebih baik. 
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Kuesioner Penilaian 

Kuesioner terhadap “Perbedaan Penilaian Responden Terhadap Hasil 

Olahan Bolu kukus Berbahan Dasar Tepung Terigu dengan Tepung Sukun” di 

STP AMPTA Yogyakarta. 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pekerjaan  : 

B. Daftar Pertanyaan 

Petunjuk Penilaian: 

1. Untuk mengetahui tanggapan, responden ditanya apakah mengetahui dan 

menyukai bolu terutama bolu kukus. 

2. Responden diminta untuk mencicipi dua jenis sampel produk bolu kukus. 

3. Berikan penilaian sesuai aspek pernyataan, isi dengan memberikan tanda 

ceklis pada kolom yang sudah ditentukan dari skala penilaian. 

4. Dalam kuesioner ini terdiri dari pertanyaan untuk dua jenis produk bolu 

kukus. 

5. Skala penilaian dibuat dengan kriteria: 

Sangat Suka (SS)   : 4 

Suka (S)     : 3 

Tidak Suka (TS)   : 2 

Sangat Tidak Suka(STS) : 1 

  



Lembar Jawab Kuesioner Penelitian 

 

Indikator 

 

Pernyataan 

Jawaban Responden 

Bolu Kukus A Bolu Kukus B 

SS S TS STS SS S TS STS 

Rasa Bolu 

memiliki 

rasa yang 

manis dan 

legit 

        

Aroma Aroma bolu 

harum dan 

khas 

        

Tekstur Tekstur 

bolu 

lembut, 

halus dan 

mudah 

ditelan 

        

Bentuk Bentuk bolu 

dapat 

mengemban

g dan 

berongga 
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