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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Shaker screen merupakan alat pemisah mekanis dengan pola 

pengayakan dan penyaringan yang ukuran bahan disesuaikan dengan kain 

(screen) yang digunakan. Screen berlaku sebagai saringan, saringan yang 

digunakan memiliki nilai mesh yang menyatakan jumlah lubang per 1mm2. 

Saringan bertingkat dengan nilai mesh berbeda akan menghasilkan beberapa 

produk dengan keseragaman berbeda. 

mesh adalah jumlah lubang yang terdapat dalam satu inchi persegi 

(square inch), sementara jika dinyatakan dalam mm, maka angka yang 

ditunjukkan merupakan besar material yang diayak. 

Kue sering kali diartikan sebagai makanan ringan yang terbuat dari 

adonan tepung, baik tepung beras, tepung sagu,  tepung tapioka, dan tepung 

terigu. Kue tradisional identik dengan kue basah seperti kue lapis, bolu kukus, 

nagasari, kue putu ayu, kue lumpia, kue bugis,dan pukis. 

 Bahan–bahan yang diperlukan dalam pembuatan makanan berbahan 

baku tepung ubi jalar antara lain: tepung ubi jalar, tepung terigu, telur, santan, 

soda kue, fermipan, mentega, gula, garam. Alat utama yang diperlukan dalam 

pembuatan tepung ubi jalar adalah disk mill dan shaker screen yang merupakan 

suatu rangkaian alat yang terdiri dari screen dan motor. Sedangkan alat utama 

yang digunakan dalam pembuatan produk olahan tepung ubi jalar antara lain 

mixer, cetakan dan pengukus. 

 Pengaruh waktu dan ukuran terhadap kinerja pengayak goyang (shaker 

screen) yaitu semakin lama waktu pengayakan maka hasil yang diperoleh 
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semakin banyak, maka efisiensi dari alat itu pun semakin meningkat akan tetapi, 

berbanding terbalik effektifitas karena semakin lama waktu maka efeektifitas 

semakin turun. Sama halnya dengan ukuran partikel karena semakin kecil ukuran 

partikel maka, hasil yang lolos semakin sedikit. 

Effisiensi yang diperoleh  sebagai berikut : 

a. Effisiensi menggunakan tepung kasar 

Waktu  Effisiensi 

10 42,26 % 

15 42,54% 

20 42,87% 

 

b. Effisiensi menggunakan tepung medium 

Waktu  Effisiensi 

10 42,95 % 

15 43,41% 

20 43,56% 

 

c. Effisiensi menggunakan tepung halus 

Waktu  Effisiensi 

10 58,16 % 

15 60% 

20 63,34% 

 

Faktor – faktor yang mmempengaruhi praktikum adalah : 

a. Kebersihan alat 

Keberihan alat sangat mempengaruhi hasil yang keluar dari alat saat 

melakukan praktikum. 

b. Ketelitian dalam pembacaan neraca digital. 
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Kurang telitinya praktikan dalam pembacaan neraca digital, dapat 

mengakibatkan kesalahan berat yang seharusnya diperoleh. 

c. Kesalahan dalam praktikum 

Pada proses pemindahan hasil ayakan, akan memungnkinkan bahan 

terjatuh sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai. 

 

7.2 Saran 

 Dari praktikum yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil produk 

olahan dari tepung ubi jalar yang enak adalah : 

1. Komposisi bahan yang digunakan harus lebih tepat sehingga dihasilkan 

makanan dengan tekstur yang lembut dan rasa yang pas (tidak hambar 

ataupun terlalu manis) sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari 

tepung ubi jalar yang selama ini masih belum dimanfaatkan dengan 

maksimal. 

2. Proses pengadukan dan pengukusan jangan terlalu lama agar kue yang 

dihasilkan tidak keras. 

3. Tepung ubi jalar yang bagus untuk dijadikan olahan makanan adalah 

yang berwarna ungu dan tidak busuk.  


