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BAB V PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan dari hasil yang didapat sebagai berikut 

a. Proses penundaan waktu (inap) berpengaruh terhadap 

kandungan total karoten pada buah kelapa sawit, dimana 

semakin lama proses penundaan maka kandungan total 

karoten pada buah sawit juga akan semakin tinggi 

(berbanding lurus). Hal ini disebabkan oleh masih adanya 

aktivitas metabolisme pada buah sawit yang belum matang 

sempurna. Besarnya ketepatan nilai regresi linier rata – rata 

mencapai R2 = 0,9167.  

b. Hubungan antara indeks warna RGB, HSV dan L*a*b 

terhadap kandungan total karoten secara umum memiliki 

kecenderungan pola hubungan naik secara eksponensial, 

kecuali pada indeks hue yang menurun. Masing – masing 

hubungan memiliki nilai ketepatan (R-Square) yang berbeda 

– beda. Pada indeks warna RGB berturut – turut didapatkan 

nilai R-square 0,2094; 0,0674; 0,0145. Pada indeks warna 

HSV berturut – turut didapatkan nilai R-Square 0,0301; 

0,2068; 0,2298. Sedangkan pada indeks warna L*a*b 

didapatkan nilai R-Square berturut – turut 0,1332; 0,4067; 

0,2343.  

c. Pemodelan dengan menggunakan ANN menghasilkan 

model terbaik dengan menggunakan 4 input data yaitu 

Saturation, Value, a* dan b* yang dipilih berdasarkan dari 

pola hubungan terbaik. Pada data validasi 15% didapatkan 

nilai R-Square training sebesar 0,8693 dan nilai R-Square 

validasi sebesar 0,8329. Sedangkan pada taraf data validasi 

20% didapatkan nilai R-Square training sebesar 0,8944 dan 

nilai R-Square validasi sebesar 0,8768.   
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5.2  Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan pada 

penelitian yang selanjutnya adalah 

a. Sebaiknya digunakan buah sawit dengan tingkat 

kematangan yang benar – benar pas agar didapatkan trend 

data yang sesuai 

b. Dalam melakukan uji kandungan total karoten atau uji 

aproximat lain sebaiknya benar – benar dilakukan secara 

cermat dan teliti baik itu dilakukan dengan cara pengujian 

mandiri maupun pengujian jasa agar hasil uji yang didapat 

dapat dipertanggungjawabkan tingkat keakuratannya. 

c. Untuk meningkatkan ketepatan pemodelan serta 

meminimalisir tingkat error diperlukan jumlah sampel yang 

jauh lebih banyak dan beragam. Dengan semakin 

banyaknya input maka akan semakin memperkaya database 

sehingga pemodelan yang dihasilkan juga akan semakin 

aplikatif dan akurat untuk diterapkan. 

 

 

 


