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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Stiff oorid mango merupakan pangan fortifikasi yang berupa ugali instan 

kaya nutrisi dengan bahan baku jagung dengan fortifikasi bahan pangan lokal 

yang sangat melimpah yakni mangga, dan kacang tunggak, sehingga memiliki 

harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Mangga dipilih karena di 

Kenya produksi mangga sangat melimpah namun pemanfaatan dari mangga itu 

sendiri sangat kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan 

ugali instan kaya nutrisi (Stiff oorid mango) formulasi terbaik dari uji hedonik 

kepada 20 panelis, adalah formulasi pertama. Formulasi tersebut memiliki skor 

tertinggi untuk parameter tekstur, rasa dan aroma yaitu sebesar 4,45; 3,9; dan 

4,35.  

 Ugali dengan fortifikasi mangga dan kacang tunggak ini memiliki nilai 

protein mencapai 7,5 gram yang memenuhi 39,4% kebutuhan harian protein 

untuk setiap kemasannya. Vitamin A pada ugali instan kaya nutrisi ini dapat 

memenuhi 34,5% kebutuhan harian vitamin A untuk setiap kemasannya, dengan 

vitamin A sebesar 138 μg. Nilai asupan sehari-hari protein yang telah ditetapkan 

oleh Food Standards Agency Nutrient and Food Based Guidelines bagi anak-

anak usia 4-8 tahun adalah 400 μg. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

protein dan vitamin A tersebut, ugali instan dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali 

sehari.  

 Stiff oorid mango dapat menjadi salah satu alternatif untuk menanggulangi 

masalah malnutrisi karena kandungan nutrisi yang seimbang serta dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari akan vitamin A dan protein khususnya anak 

usia dibawah 5 tahun. Selain memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan 

malnutrisi, penggunaan mangga sebagai salah satu bahan baku dalam 

pembuatan ugali instan kaya nutrisi ini, diharapkan dapat berdampak pada 

reduksi mangga di Kenya yang terbuang akibat kurang termanfaatkan. Produk ini 

diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat sosial ekonomi 

dan pertanian masyarakat Kenya serta dapat mendukung ketahanan pangan. 

  

5.2 Saran 

Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai umur simpan dan 

bioavailabilitas secara in vivo dari stiff oorid mango (ugali instan kaya nutrisi).  


