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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D). 

Menurut Gay dkk. (2012:17), “research and development (R&D) is the process of 

researching consumer needs and then developing products to fulfill those needs.” 

Penelitian dan pengembangan merupakan model pengembangan yang digunakan 

untuk merancang produk baru beserta prosedurnya, yang kemudian akan diuji 

coba lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai menemui kriteria spesifik 

sesuai dengan efektivitas, kualitas, dan standard umum yang dibutuhkan 

masyarakat (Gall dkk., 2007:589). Penelitian jenis ini berbeda dengan penelitian 

lainnya karena tujuannya adalah mengembangkan produk berdasarkan uji coba 

untuk kemudian direvisi sampai menghasilkan produk yang layak pakai (Guritno, 

2014:39). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dan 

pengembangan produk mi berbahan dasar sagu dengan menghasilkan produk 

berupa mi sagu berprotein tinggi dengan menambahkan tepung tempe sebagai 

media untuk menambah kadar protein, yang akan diuji coba untuk menghasilkan 

produk yang layak dikonsumsi dan dapat dipasarkan dalam masyarakat.  
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3.2 Prosedur Pengembangan 

Menurut Gall dkk.  (2007:590) memaparkan bahwa terdapat 10 langkah 

pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengumpulan data (Research and information collecting). 

2. Perencanaan (Planning). 

3. Pengembangan draf produk (Develop preliminary form of product). 

4. Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing). 

5. Merevisi hasil uji coba (Main product revision). 

6. Uji coba lapangan (Main field testing). 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (Operational product revision). 

8. Uji pelaksanaan lapangan (Operational field testing). 

9. Penyempurnaan produk akhir (Final product revision). 

10. Diseminasi dan implementasi (Dissemination and implementation). 

Prosedur pengembangan penelitian ini mengacu pada strategi yang 

dipaparkan oleh Gall dkk., namun tidak semua langkah digunakan oleh peneliti 

karena adanya keterbatasan waktu dan proses pengolahan sehingga langkah-

langkah yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Langkah-

langkah yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengumpulan data (Research and information collecting) 

Peneliti telah melakukan pengumpulan data dan penelitian terdahulu 

sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Pengumpulan 

data yang dimaksudkan adalah studi literatur mengenai penelitian 

sebelumnya perihal peningkatkan kadar protein pada mi sagu 

menggunakan berbagai macam variabel. 

2. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan dilakukan dengan membuat perencanaan proses 

pembuatan mi sagu berprotein tinggi berupa timeline atau garis waktu 

pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data, melakukan uji coba, 
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melakukan uji organoleptik, melakukan uji laboratorium, hingga 

terbentuknya produk akhir yang sesuai dengan kesukaan konsumen dan 

dapat dipasarkan. 

3. Uji Pelaksanaan Lapangan (Operational field testing) 

Peneliti melakukan uji coba lebih luas kepada 30 orang di daerah 

Universitas Ciputra dan Kompleks Waterfront yang akan berperan sebagai 

panelis dan akan menilai kualitas produk menggunakan skala uji 

organoleptik yang akan diberikan oleh peneliti. Peneliti akan melakukan 

uji ini sebanyak tiga kali pengulangan. 

4. Penyempurnaan produk akhir (Final Product revision) 

Setelah melakukan uji pelaksanaan lapangan, peneliti akan mengolah data 

yang dihasilkan dan akan terpilih satu macam produk yang akan 

disempurnakan dan dilakukan uji laboratorium dengan mengirimkan 

sampel ke badan yang terpilih. 

5. Diseminasi dan Implementasi (Dissemination and implementation) 

Produk akhir berupa produk yang telah diuji laboratorium dan yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk dipasarkan ke masyarakat. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan 

Dalam penelitian ini, bahan utama yang digunakan adalah tempe yang 

akan diproses menjadi tepung yang nantinya akan dicampurkan ke dalam 
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adonan mi sagu. Berikut merupakan bahan yang digunakan dalam 

membuat mi sagu berprotein tinggi: 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Mi Sagu Berprotein Tinggi 

No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Tepung Sagu 150 gram 15.000/kilogram 2.250 

2 Tepung Tempe 50 gram 24.000/kilogram 1.200 

3 Air 60 milliliter 4.000/Liter 240 

4 Telur 40 gram 17.000/kilogram 680 

5 Garam 2 gram 8.000/kilogram 16 

Total 4.386 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Mi Sagu Berprotein Tinggi 

No Nama Alat Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Pisau 1 buah 100.000 100.000 

2 Ayakan 80 mesh 1 buah 15.000 15.000 

3 Bowl kecil 5 buah 13.000 65.000 

4 Timbangan Digital 1 buah 100.000 100.000 

5 Bowl besar 1 buah 50.000 50.000 

6 Spatula Plastik 1 buah 8.000 8.000 

7 Loyang 

(30x40cm) 

1 buah 35.000 35.000 

8 Oven 1 buah 750.000 750.000 

9 Steamer  1  buah 200.000 200.000 

10  Noodle maker 1 buah 350.000 350.000 

11 Sendok 1 buah 5.000 5.000 

12 Grinder 1 buah 300.000 300.000 

Total 1.978.000 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

No Hari dan tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 07/12/2017 Percobaan pembuatan tepung tempe 

menggunakan tempe Malang yang 

dikukus sebelum di oven. 

Universitas 

Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

No Hari dan tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

2 08/12/2017 Pembuatan mi sagu berprotein (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 1) 

Universitas 

Ciputra 

3 08/12/2017 Membagikan sampel mi sagu 

berprotein dan lembar kuesioner uji 

organoleptik (Uji Pelaksanaan 

Lapangan 1) 

Universitas 

Ciputra dan 

Kompleks 

Waterfront 

5 11/12/2017 Pembuatan mi sagu berprotein (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 2) 

Universitas 

Ciputra 

6 11/12/2017 Membagikan sampel mi sagu 

berprotein dan lembar kuesioner uji 

organoleptik (Uji Pelaksanaan 

Lapangan 2) 

Universitas 

Ciputra dan 

Kompleks 

Waterfront 

7 13/12/2017 Pembuatan mi sagu berprotein (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 3) 

Universitas 

Ciputra 

8 13/12/2017 Membagikan sampel mi sagu 

berprotein dan lembar kuesioner uji 

organoleptik (Uji Pelaksanaan 

Lapangan 3) 

Universitas 

Ciputra dan 

Kompleks 

Waterfront 

9 08/01/2018 Pengolahan data kuesioner uji 

organoleptik mi sagu berprotein  

Universitas 

Ciputra 

10 10/01/2018 Uji laboratorium kandungan 

karbohidrat, dan protein dalam mi 

sagu berprotein  

Laboratorium 

Pengujian dan 

Kalibrasi 

Baristand Industri 

Surabaya  

11 26/01/2018 Mengambil hasil uji laboratorium 

kandungan karbohidrat, dan protein 

dalam mi sagu berprotein  

Laboratorium 

Pengujian dan 

Kalibrasi 

Baristand Industri 

Surabaya 

12 26/01/2018 Pengolahan hasil uji laboratorium Universitas 

Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018)  

 

3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk sangat penting dilakukan untuk mengetahui 

kualitas produk mi sagu dengan tepung tempe yang dihasilkan. Desain uji coba 

dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Uji Perseorangan 

Dalam uji perseorangan, tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah 

mengumpulkan data mengenai mi sagu dan tepung tempe sebagai bahan 

baku utama dalam pembuatan mi sagu berprotein tinggi beserta dengan 

rasio perbandingannya. Kemudian peneliti akan membuat tepung tempe 

sebagai tahap awal proses pembuatan mi sagu. Selanjutnya peneliti akan 

membuat mi sagu berprotein tinggi yang hasilnya akan dievaluasi dan 

dijadikan acuan dalam pembuatan sampel mi sagu untuk dilakukan uji 

lanjutan yaitu uji kelompok besar.  

2. Uji Kelompok Besar 

Pada uji kelompok besar, peneliti membuat sampel mi sagu berprotein 

tinggi yang telah dievaluasi pada uji perseorangan untuk dilakukan uji 

organoleptik yang akan dibagikan kepada kepada 30 orang panelis beserta 

kuesioner untuk menilai hasil dari produk mi sagu berprotein tinggi 

tersebut. Dalam uji organoleptik tersebut, panelis tidak mengetahui rasio 

perbandingan antara sagu dan tepung tempe karena peneliti menggunakan 

sistem tes buta dengan memberikan kode kepada masing-masing resep 

perbandingan, sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kode Uji Coba Lapangan 

 Resep 1 Resep 2 Resep 3 Resep 4 Resep 5 
Uji coba 1 135 549 972 218 860 
Uji coba 2 479 921 136 675 580 
Uji coba 3 734 419 968 803 325 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi rasa, tekstur, warna, dan aroma 

dari produk mi sagu berprotein tinggi. Dari hasil kuesioner tersebut akan 
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diperoleh satu produk yang paling ideal. Produk tersebut akan dikirimkan 

ke Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Riset dan Standardisasi 

Industri Surabaya untuk dilakukan uji laboratorium terhadap kandungan 

gizi yang terdapat di dalamnya. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian ini adalah 90 orang panelis di area 

Universitas Ciputra dan Kompleks Waterfront Citraland. Subjek ditentukan oleh 

peneliti menggunakan simple random sampling. Simple random sampling atau 

pengambilan sampel secara acak sederhana adalah sebuah proses memilih subyek 

secara acak dari populasi yang telah ditentukan (Prasetyo dan Jannah, 2011:123).  

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian mi sagu dengan tepung tempe ini dibedakan 

atas dua jenis. Kedua jenis tersebut adalah data primer dan data sekunder. Berikut 

merupakan pemaparan lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut: 

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti, seperti dokumen asli atau deskripsi yang ditulis oleh subyek 

penelitian, bersifat faktual daripada interpretatif (Gay dkk., 2013:83). Data 

primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data uji 

eksperimen, uji organoleptik, dan uji laboratorium. Data uji eksperimen 

berupa hasil produk yang telah dibuat oleh peneliti, data uji organoleptik 

berupa kuesioner yang telah diisi oleh subyek penelitian, dan data uji 
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laboratorium berupa kandungan gizi yang terdapat dalam mi sagu 

berprotein tinggi yang paling diminati oleh subyek penelitian. 

2. Data Sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang diperoleh oleh 

peneliti berupa dokumen yang telah diinterpretasi atau dianalisis oleh 

orang lain selain yang memiliki data tersebut, biasanya digunakan untuk 

mengulas hal atau informasi yan telah ada seperti ensiklopedi, buku, atau 

sumber lainnya yang berisi informasi tidak langsung yang lebih diringkas 

(Gay dkk., 2012:83). Data sekunder dari penelitian ini adalah sumber 

literatur yang telah diperoleh peneliti sebagai acuan dalam pembuatan dan 

analisis penelitian ini. Sumber literatur yang digunakan peneliti adalah 

berasal dari jurnal nasional maupun internasional, buku, tugas akhir atau 

skripsi, juga berasal dari situs resmi badan atau organisasi yang 

bersangkutan dengan topik penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner 

yang akan dibagikan bersamaan dengan membagikan sampel mi sagu berprotein 

tinggi kepada 30 panelis atau juga dapat disebut uji organoleptik. Menurut 

Prasetyo dan Jannah (2011:49), “kuesioner merupakan lembaran yang berisi 

beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku” Isi kuesioner dalam penelitian 

ini meliputi form penilaian untuk panelis untuk menilai hasil dari produk mi sagu 

dengan tepung tempe ini.  
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Kuesioner uji organoleptik dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala Likert merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk 

mengukur kepercayaan, pandangan, dan anggapan seseorang mengenai suatu 

obyek atau situasi (Gay dkk., 2012:156-157). Skala Likert mengharuskan 

seseorang untuk menilai sebuah obyek atau situasi dengan alternatif jawaban 

dengan bobot penilaian sebagai berikut:  

Tabel 3.5 Bobot Penilaian Kuesioner Penelitian 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Suka 5 

Suka 4 

Biasa 3 

Tidak Suka 2 

Sangat Tidak Suka 1 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Rizqa (2014:46) mendefinisikan “analisis data adalah rangkaian kegiatan 

penelaahan, pengelompokkan sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar 

sebuah fenomena memiliki sebuah nilai sosial, akademis, dan ilmiah.” 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data yang 

telah diperoleh untuk ditelaah, dikelompokkan, ditafsirkan, dan diverifikasi agar 

dapat menghasilkan produk yang layak dan dapat dipasarkan. 

 Penelitian ini menggunakan analisis data dengan analysis of variance atau 

sering dikenal sebagai ANOVA. ANOVA merupakan metode statistik yang sering 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis data dari sebuah percobaan yang 

terancang. ANOVA dapat digunakan untuk mencari tahu hubungan antara dua 
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atau lebih data dengan melakukan analisis varians (Fajrin dkk., 2016:13). Tipe 

ANOVA yang digunakan dalam penelitian mi sagu berprotein ini adalah one-way 

ANOVA atau ANOVA satu jalur untuk mengetahui hubungan antara rasa, tekstur, 

warna, dan aroma mi sagu berprotein dengan kesukaan konsumen. 

Penilaian kualitas mi sagu dengan tepung tempe ditentukan dengan hasil p 

value yang ditunjukkan dalam pengolahan data, untuk menentukan penerimaan 

atau penolakan terhadap hipotesa awal. Jika p value dihasilkan lebih besar dari 

0.05, maka hipotesa awal diterima, yaitu tidak berbeda nyata, namun jika p value 

yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05  menunjukkan bahwa hipotesa awal ditolak 

dan diperlukan uji lanjutan untuk menentukan produk mana yang paling disukai 

dan paling tidak disukai panelis. Jika seluruh parameter menerima hipotesa awal, 

maka produk ideal atau produk dengan rasio terbesar yang terpilih untuk 

selanjutnya dilakukan uji laboratorium.  

Terdapat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen 

Bambang (2013:8) mengatakan bahwa “metode eksperimen adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis 

yang dipelajari.” Dalam penelitian ini, eksperimen dilakukan dengan 

membuat mi sagu dengan tepung tempe yang diperoleh dari sumber studi 

literatur. Eksperimen dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali dengan 
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menggunakan lima rasio perbandingan berbeda antara tepung sagu dan 

tepung tempe, dengan rasio sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Formulasi Bahan Dalam Pembuatan Mi Sagu Berprotein Tinggi  
No Bahan Resep 1 Resep 2 Resep 3 Resep 4 Resep 5 

1 Tepung Sagu (gram) 190 180 170 160 150 

2 Tepung Tempe (gram) 10 20 30 40 50 

3 Air (mililiter) 100 100 100 100 100 

4 Telur (gram) 40 40 40 40 40 

5 Garam (gram) 2 2 2 2 2 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Bungin (2011:121) mengatakan bahwa “observasi adalah suatu 

proses melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean 

serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisme in situ, 

sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.” Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan terhadap hasil eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dari segi 

rasa, tekstur, warna, dan aroma mi sagu berprotein tinggi yang dihasilkan 

oleh peneliti. Hasil observasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti 

untuk memperbaiki kualitas dari rasa,  tekstur, warna, dan aroma mi sagu 

berprotein tinggi sebelum dilakukan uji organoleptik kepada panelis. 

 

3. Uji Organoleptik 

Uji Organoleptik dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui 

kecenderungan tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk hasil dari 

eksperimen yang dilakukan peneliti. Uji organoleptik yang dilakukan 

meliputi kualitas rasa, tekstur, warna, dan aroma mi sagu berprotein tinggi 
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yang paling disukai oleh panelis melalui kuesioner dan sampel yang akan 

diberikan kepada panelis sebagai penilaian terhadap produk mi sagu 

dengan tepung tempe tersebut. Dari uji organoleptik ini akan dihasilkan 

satu produk yang menjadi produk ideal yang nantinya akan diuji 

kandungan proteinnya pada uji laboratorium. 

 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui 

kandungan yang terdapat dalam mi sagu berprotein tinggi ini. Melalui uji 

laboratorium ini, panelis mengajukan untuk mengerahui kandungan 

karbohidrat dan protein yang terdapat dalam mi sagu dengan tepung tempe 

sebagai kandungan utama yang dapat ditonjolkan menjadi keunggulan dari 

produk tersebut. Uji laboratorium akan dilakukan di Laboratorium 

Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya, Jalan Jagir 

Wonokromo 360, Surabaya. Hasil uji laboratorium yang diperoleh akan 

dianalisis dan ditarik kesimpulannya, apakah sesuai dengan harapan 

peneliti terhadap produk yang dihasilkan ataukah tidak. 

 

5. Statistik Deskriptif 

Menurut Jaggia dan Kelly (2012:5), statistik deskriptif didefinisikan 

sebagai berikut: 

Descriptive statistics refers to the summary of important aspects of a data 

set. This includes collecting data, organizing the data, and then presenting 

the data in the forms of charts and tables. In addition, we often calculate 
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numerical measures that summarize, for instance, the data’s typical value 

and the data’s variability. 

 

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memproses data 

hasil uji organoleptik yang sudah dilakukan kepada 30 panelis. Dari data 

kuesioner yang telah diperoleh dari 30 panelis, akan dipersentasekan untuk 

masing-masing hasil uji. Data berupa uji organoleptik yang meliputi rasa, 

tekstur, warna, dan aroma akan dipaparkan menggunakan diagram batang 

untuk melihat perbandingan yang jelas hasil tanggapan panelis antara 

masing-masing perlakuan mi sagu berprotein tinggi yang diujikan. 


