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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan eksperimen tepung  beetroot sebanyak 2(dua) kali peneliti

mendapatkan  hasil  tepung  yang  layak  digunakan  sehingga  peneliti

mengkombinasikan ke dalam pasta.Peneliti menggantikan bahan dasar pembuatan

pasta yaitu tepung terigu menjadi tepung beetroot dan peneliti melakukan  5(Lima

) kali eksperimen  dengan komposisi bahan yang berbeda-beda dan membagikan

kuisioner  kepada  responden  untuk  mengetahui  hasil  dari  eksperimen  maka

peneliti telah menemukan resep yang terbaik dan dinyatakan layak di konsumsi

dengan kombinasi tepung beetroot dalam pasta . 

5.1.1 Kesimpulan Tepung Beetroot

Dalam proses pembuatan tepung beetroot peneliti menggunakan 2 metode

dalam  pengeringan  beetroot  yaitu  eksperimen  pertama  menggunakan  proses

pengeringan  beetroot  ke  dalam  oven dengan  suhu  yang  kecil  hasil  pada

eksperimen pertama gosong dan tidak layak di gunakan karena bau gosong pada

beetroot yang  di  keringkan  dalam  oven.  Pada  eksperimen  ke  dua  peneliti

menggunakan metode pengeringan di bawah sinar matahari dan pada hari ke lima

beetroot  sudah  kering  total  dan  warna  pada  beetroot  menjadi  sekitit  pudar

kecoklatan dan kemudian peneliti memblender beetroot yang sudah kering dan di

ayak menjadi halus.  Tepung beetroot yang dihasilkan pada 5 kg  fresh beetroot

adalah 200 gram tepung karena pada proses pengeringan beetroot menyusut.
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Adapun hasil terbaik atau menjadi resep akhir dalam pembuatan tepung

beetroot yaitu :

Tabel 5.1

Resep beetroot di olah menjadi tepung beetroot

Bahan Jumlah Satuan
Beetroot 5 Kg
Garam 10 Gr
Air 500 Ml

Sumber: Pengolahan hasil penelitian (2016).

5.1.2 Kesimpulan pasta yang berbahan dasar tepung beetroot 

Setelah  hasil  pembuatan  tepung  beetroot  berhasil  dan  layak  digunakan

maka  peneliti  mengkombinasikan  tepung  beetroot ke  dalam  pasta. Peneliti

menggantikan bahan dasar pasta yaitu tepung terigu menjadi tepung  beetroot.

Peneliti  melakukan  5  (lima)  kali  eksperimen  dalam  pembuatan  pasta yang

berbahan dasar tepung beetroot. Peneliti membagikan hasil dari eksperimen ke 5

(lima) beetroot pasta ke 9(Sembilan) responden yang chef yang bekerja di hotel

bintan 4* yang bertaraf  International chain dengan posisi  CDP,  Ex Sous Chef,

Sous Chef   dan Ex chef  .  Hasil  dan pendapat  yang di terima dari  chef  adalah

beetroot  pasta dinyatakan  layak  di  pasarkan  kepada  konsumen  karena

mendapatkan kriteria  pasta  yang baik yaitu  dari  segi kualitas,  simetris,  warna,

keadaan kerak, volume, tekstur dan rasa.

Adapun hasil  terbaik  atau menjadi  resep akhir  dalam pembuatan  pasta

yang berbahan dasar tepung beetroot yaitu:
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Tabel 5.2

Resep beetroot pasta berbahan dasar tepung beetroot

Nama Jumlah Satuan

Tepung beetroot 250 Gr

Olive oil 10 Ml

garam 5 Gr

Telur 80 Gr
Air(dingin) 80 Ml
Semolina 70 Gr

Sumber : Pengolahan hasil penelitian (2016)

5.2 Saran

Dari hasil eksperimen serta kuisioner  yang telah dilakukan, adapun saran

yang ingin diberikan yaitu:

5.2.1 Saran dari peneliti

 Dalam  pembuatan  beetroot  pasta  berbahan  dasar  tepung  beetroot

dibutuhkan beberapa  kali  eksperimen sehingga mendapat  hasil  yang maksimal

oleh karena itu saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu 

1) Dalam pembuatan  sutau  produk  makanan  diperlukan  sebuah  kesabaran

sehingga produk itu dapat menghasilkan hasil yang baik.

2) Membuat  sebuah  produk  diperlukan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam

memilih bahan yang akan digunakan.

3) Dalam membuat  produk makanan sebaiknya memperhatikan kebersihan

dalam proses pembuatan.
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5.2.2 Saran dari responden ahli

Dari hasil kuisioner serta wawancara singkat dengan para ahli responden

yang  mengerti  akan  dunia  kitchen,  penulis  mendapat  saran-saran  yang

nantinya  berguna  bagi  pengembangan  pembuatan  beetroot  pasta  berbahan

dasar tepung beetroot. adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1) Beetroot  pasta  diharapkan  dapat  dikreasikan  agar  lebih  menarik  lagi

sehingga konsumen merasa ingin tahu akan cita rasa beetroot pasta. Kreasi

tersebut yang dapat dilakukan yaitu membuat beetroot pasta dengan sauce

yang berbeda .

2) Adonan pada beetroot agar sedikit lebih tebal agar akan terasa terkstur pas

saat makan.

3) Komposisi  tepung  beetroot  sedikit  di  tingkatkan  agar  rasa  dan  aroma

beetroot terasa saat menjadi adonan pasta
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