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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

3.1.1 Bahan 

 Bahan utama yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu susu kedelai 

murni. Berikut Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.3 yang berisi bahan-bahan yang 

akan digunakan untuk pembuatan mascarpone susu kedelai pada tiap sampel. 

Tabel 3.1 Bahan Sampel 1 

No. Nama Bahan Jumlah 
Harga Jumlah 

(Rp) 

1 Biji kedelai 500g 14.000/500 gram 14.000 

2 Asam tartarat 3g 70.000/500 gram 420 

3 Air 1L 15.000/ 19 liter 789 

4 Santan 100ml 7.500/200ml 3750 

Total 18.959 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.2 Bahan Sampel 2 

No. Nama Bahan Jumlah 
Harga Jumlah 

(Rp) 

1 Biji kedelai 500g 14.000/500 gram 14.000 

2 Asam tartarat 3g 70.000/500 gram 420 

3 Air 1L 15.000/ 19 liter 789 

Total 15.209 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Bahan Sampel 3 

No. Nama Bahan Jumlah 
Harga Jumlah 

(Rp) 

1 Biji kedelai 500g 14.000/500 gram 14.000 

2 Asam tartarat 3g 70.000/500 gram 420 

3 Air 1L 15.000/ 19 liter 789 

4 Santan 120ml 7.500/200ml 4500 

Total 19.709 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.1.2 Peralatan 

 Terdapat beberapa peralatan yang diperlukan untuk melakukan penelitian 

ini. Berikut Tabel 3.4 yang berisi mengenai peralatan yang akan digunakan selama 

proses penelitian. 

Tabel 3.4 Peralatan yang Digunakan Saat Penelitian 

No. Nama Alat Jumlah Keterangan 

1 Kompor 1 Untuk memanaskan panci berisi susu kedelai 

2 Panci 1 Sebagai penampung susu kedelai 

3 Balloon whisk 1 Untuk mengaduk susu kedelai 

4 Mangkok 1 Untuk mencampurkan asam tartarat denga air 

5 Sendok 1 
Untuk mengambil dan mencampur asam 

tartarat dengan air 

6 
Kain 

penyaring 
1 

Untuk menyaring susu kedelai dan hasil 

gumpalan susu 

7 Blender 1 Untuk menggiling biji kedelai 

8 Gelas ukur 1 Untuk mengukur air dan santan 

9 Timbangan 1 Untuk menimbang bahan 

10 Alat tulis 1 
Untuk mencatat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian 

11 Kamera 1 Untuk mendokumentasikan proses penelitian 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2 Rancangan Penelitian 

3.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.5 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Tempat Keterangan 

1 
14 Desember 

2017 
Tokopedia.com 

Pembelian Kain penyaring 

keju dan biji kedelai. 

2 
22 Desember 

2017 
Apartemen CBD Pluit 

Eksperimen pembuatan 

mascarpone susu kedelai 

3 15 Januari 2018 Tokopedia.com 
Pembelian Biji kedelai 

dan Asam Tartaric. 

4 24 Januari 2018 
Kitchen Universitas 

Ciputra 

Eksperimen I pembuatan 

mascarpone susu kedelai. 

5 29 Januari 2018 
Kitchen Universitas 

Ciputra 

Eksperimen II pembuatan 

mascarpone susu kedelai. 

6 31 Januari 2018 
Kitchen Universitas 

Ciputra 

Eksperimen III pembuatan 

mascarpone susu kedelai. 

7 5 Februari 2018 Universitas Ciputra Uji organoleptik 

8 8 Februari 2018 
Balai Riset dan 

Standarisasi 

Memasukan sampel untuk 

di uji lab 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.2 Proses Pembuatan Mascarpone 

 

 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Mascarpone Susu Kedelai 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Prosedur yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu mengumpulkan 

data-data mengenai susu kedelai, keju, dan mascarpone. Data-data diperoleh daari 

buku-buku, jurnal, dan juga resep. Setelah semua data terkumpul, penulis mulai 

melakukan penelitian dengan pembuatan mascarpone susu kedelai. Langkah 

pertama pembuatan dengan merebus susu kedelai murni, lalu menambahkan asam 

tartarat ke dalam hasil rebusan kedelai hingga muncul gumpalan-gumpalan, lalu 

kompor dimatikan. Hasil gumpalan tersebut disaring untuk memisahkannya dengan 

air. Setelah mascarpone susu kedelai jadi, dilanjutkan dengan uji laboratorium dan 

uji organoleptik. Pada uji organoleptik yang akan dilakukan, penulis membagikan 

kuesioner dan contoh produk kepada 30 responden untuk menilai rasa, tekstur, dan 

warna dari produk mascarpone susu kedelai. Penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga penelitian ini tidak 

menghasilkan data statistik angka melainkan data berupa kata-kata dan gambar. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Menurut Moleong (2010) subyek penelitian yaitu sebagai informan, yang 

artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek 

pada penelitian ini yaitu panelis sebagai konsumen yang berada di wilayah 
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Surabaya yang dipilih secara acak dan bersedia untuk mengukuti uji organoleptik 

untuk membandingkan masing-masing sampel dengan sampel R (mascarpone 

konvensional) apakah sampel lebih baik dari, sama dengan, atau lebih buruk 

daripada sampel baku. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini: 

1. Data Primer: data primer merupakan data utama yang digunakan penulis 

berasal dari hasil penelitian yang dilakukan. 

2. Data Sekunder: Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian 

ini. Penulis memperoleh data sekunder dari jurnal penelitian yang telah ada 

dan buku yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilaukan penulis dengan bantuan 30 orang panelis 

sebagai konsumen secara umum yang telah dipilih untuk menguji sampel hasil 

eksperimen. Panelis konsumen dipilih secara acak di wilayah Surabaya untuk 

mengikuti uji organoleptik. Pengumpulan data lainnya dilakukan dengan 

melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar air, kadar abu, karbohidrat, 

protein, dan lemak yang terdapat pada mascarpone susu kedelai. 
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3.3.5 Teknik Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Menurut Sugiyono (2014:107) metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali. Pada penelitian ini penulis melakukan beberapa kali 

eksperimen untuk memperoleh hasil tekstur, warna, dan rasa yang tepat. Uji 

eksperimen dengan perlakuan perbedaan jumlah santan yang diberikan pada susu 

kedelai yaitu 100ml; 120ml; dan tanpa santan. 

 

2. Metode Observasi 

Observasi menurut Sugiyono (2012:166) adalah teknik pengumpulan data 

untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan 

responden. Pada penelitian ini penulis melakukan perbandingan hasil dari 

percobaan eksperimen yang dilakukan bebrapa kali. Eksperimen yang dilakukan 

yaitu dengan penambahan jumlah santan yang berbeda pada resep, lalu sampel akan 

diambil untuk dilakukan uji organoleptik. Hasil uji organoleptik akan dianalisis 

melalui uji anova untuk dipilih satu sampel terbaik dan dilanjutkan uji laboratorium, 

guna mengetahui kadar air, abu, karbohidrat, protein, dan lemak dalam sampel 

mascarpone susu kedelai. 

 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik adalah penilaian sensorik dengan memanfaatkan panca 

indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, aroma, dan rasa suatu produk 
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makanan, minuman, atau obat (Ayustaningwarno, 2014). Uji organoleptik yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu uji perbandingan jamak dimana terdapat 

beberapa sampel yang akan diberikan pada panelis untuk diuji. Panelis akan 

menguji dengan membandingkan masing-masing sampel dengan sampel baku (R). 

Panelis akan menunjukkan setiap sampel apakah lebih baik dari, sama dengan, atau 

lebih buruk dari sampel R.  

  
Gambar 3.2 Formulir Uji Perbandingan Jamak 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan oleh penulis guna mengetahui kadar air, abu, 

karbohidrat, lemak, dan protein pada mascarpone susu kedelai. Uji laboratorium 

dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Jalan Jagir Wonokromo Nomor 

360, Surabaya. Berikut beberapa uji yang akan dilakukan. 

a. Karbohidrat 

Merupakan uji laboratorium untuk mengukur kadar karbohidrat yang 

tekandung dalam sampel. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang menjadi 

sumber energi utama dari tubuh manusia, yang terdiri dari Carbon, Hidrogen, dan 

Oksigen (Noriko dan Pambudi, 2014:249). 

b. Lemak 

Uji laboratorium untuk mengukur kadar lemak menggunakan metode 

ekstraksi sochlet. Lemak merupakan suatu komponen pada makanan yang penting 

dalam tubuh diantaranya sebagai sumber energi (bukan yang utama), bagian dari 

membran sel, menjaga keseimbangan suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan 

sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K. Komponen dasar lemak adalah asam lemak 

dan gliserol yang diperoleh dari hasil hidrolisis lemak atau senyawa lipid lainnya. 

c. Protein 

Protein merupakan zat makanan yang paling komplek, terdiri dari hidrogen, 

oksigen, sulfur, dan fosfor. 

d. Kadar air. 

e. Kadar abu. 
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5. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2012:48). Pada 

penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengolah 

hasil data uji organoleptik perbandingan jamak yang telah diuji oleh 30 

orang panelis sebagai konsumen secara umum. 


