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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian 

sambal “goang” instan. 

5.1. Kesimpulan  

Hasil penelitian terhadap pengaruh jenis bahan penstabil dan konsentrasi 

bahan penstabil terhadap karakteristik sambal “goang” instan ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian pendahuluan dilakukan penentuan suhu dan waktu 

pengeringan yang baik untuk sambal “goang” instan dengan uji organoleptik 

menggunakan metode mutu hedonik, suhu dan waktu yang terpilih yaitu pada 

perlakuan a3b2 (suhu pengeringan 70oC dengan waktu pengeringan 12 jam). 

2. Pada penelitian utama menunjukkan bahwa, jenis bahan penstabil (CMC, 

dekstrin, dan gelatin), berpengaruh terhadap kadar air, kadar vitamin C, dan 

warna pada sambal “goang” instan, tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar 

abu, rendemen, rasa, serta aroma dari sambal “goang” instan. 

3. Pada penelitian utama menunjukkan bahwa konsentrasi bahan penstabil 

(0,5%, 0,75%, dan 1%) berpengaruh terhadap kadar air, kadar vitamin C, dan 

warna pada sambal “goang” instan, tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar 

abu, rendemen, rasa, serta aroma dari sambal “goang” instan. 

4. Interaksi antara jenis dan konsentrasi bahan penstabil terhadap sambal 

“goang” instan hanya berpengaruh pada kadar air, kadar vitamin C, dan 

warna sambal “goang” instan. 
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Produk terpilih didapatkan pada perlakuan a3b3 ,yaitu jenis bahan penstabil 

gelatin dengan konsentrasi bahan penstabil 1% dengan total uji skoring 37, 

dimana memiliki hasil analisis kadar air sebesar 4,44%, kadar abu 18,46%, kadar 

vitamin C 103,90 mg/100 gram, dan rendemen sebesar 29,35%. Dimana 

karakteristik sambal “goang” instan dinilai dari organoleptiknya untuk warna 

memiliki warna yang merah, rasa yang pedas, dan aroma yang agak kuat.    

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang diajukan sebagai 

berikut :  

1. Pada penelitian pendahuluan perlu diperhatikannya suhu yang terkadang 

kurang stabil terhadap alat pengeringan tunnel dryer. Hal ini ditujukan agar 

suhu pengeringan lebih terkontrol dan menjaga agar tidak melebihi batas suhu 

yang tidak diinginkan. 

2. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai jenis bahan penstabil 

yang lain, yang mungkin digunakan dalam pembuatan sambal. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penambahan konsentrasi bahan 

penstabil yang lebih baik. 

4. Perlu diperhatikan terhadap karakteristik sambal yang diinginkan, sehingga 

mempunyai parameter standart sambal yang baik. 

5. Perlu diperhatikan terhadap penyimpanan produk, dengan memilih kemasan 

yang vakum sehingga produk sambal “goang” dalam bentuk kering ini tetap 

awet dan terjaga rasa, aroma, serta kenampakannya.  

 


