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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Pengembangan produk cheesecake belimbing wuluh penulis melakukan 

empat prosedur percobaan yang mana penulis akan melihat ketahanan cheesecake 

belimbing wuluh yang akan penulis buat. Yang pertama penulis akan mengamati 

cheesecake yang sudah ditambahkan belimbing wuluh selama tiga hari, kemudian 

tujuh hari, empat belas hari dan tiga puluh hari. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan uji 

pengamatan dan ALT (Angka Lempeng Total) yang dilakukan untuk melihat lama 

kerusakan, kemudian penulis akan melakukan uji organoleptik. Uji organoleptik 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada panelis untuk menilai perbedaan 

rasa, tekstur, aroma dan warna antara cheesecake yang ditambahkan belimbing 

wuluh dan yang tidak ditambahkan belimbing wuluh. Prosedur ini merupakan 

metode kuantitatif dimana menghasilkan data yang tertulis. 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan 

 Berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 

cheesecake belimbing wuluh. Bahan-bahan tersebut antara lain, cream cheese, 

whipped cream, gula, dan belimbing wuluh. Takaran masing-masing bahan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 Bahan Dasar Pembuatan Cheesecake Belimbing Wuluh 
Nomor Bahan Jumlah Satuan Harga Jumlah 

1 Cream cheese 300 g 120.000/kg 36.000 
2 Whipped cream 150 ml 37.000/250ml 22.200 
3 Gula Pasir 75 g 17.600/kg 1.320 
4 Belimbing wuluh 20 g 14.000/kg 280 

Total Rp. 59.800 
Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian 

 Berikut ini merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat 

cheesecake belimbing wuluh. Peralatan tersebut antara lain, yaitu bowl, mixer, 

timbangan, kulkas, sendok, water jug, blender, pisau, dan cutting board. Jumlah 

peralatan dan kegunaan peralatan tersebut secara perinci ditampilkan melalui tabel 

di bawah ini: 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Cheesecake Belimbing Wuluh 
Nomor Alat Kegunaan 

1 Bowl Untuk menaruh bahan dan wadah untuk mengaduk adonan cheesecake 
belimbing wuluh 

2 Mixer Untuk mengaduk dan mencampur adonan cheesecake 
3 Timbangan d = 2g Untuk mengukur berat gula dan cream cheese yang dibutuhkan 
4 Kulkas Untuk menyimpan bahan dan cheesecake belimbing wuluh yang sudah 

jadi 
5 Sendok Untuk mengambil gula 
6 Water Jug 500 ml Untuk mengukur jumlah whipped cream yang dibutuhkan 
7 Blender Untuk menghaluskan belimbing wuluh menjadi jus 
8 Pisau Untuk memotong buah belimbing wuluh 
9 Cutting board Sebagai media untuk memotong belimbing wuluh 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 3.3 Peralatan Penelitian Cheesecake Belimbing Wuluh 
Nomor Alat Kegunaan 

1 Kamera Untuk mendokumentasi segala kegiatan selama proses 
penelitian 

2 Alat Tulis Untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penelitian 

Sumber: Data Diolah (2017)  
 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 
Nomor Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 24 Januari 2018 Pembuatan cheesecake belimbing wuluh 
untuk uji organoleptik 

Raya Sutorejo 
Prima Indah 

PQ4/79, Surabaya 
2 25 Januari 2018 Uji Organoleptik untuk mengukur 

penerimaan konsumen terhadap rasa, 
aroma, warna, dan tekstur cheesecake 

belimbing wuluh 

Universitas Widya 
Mandala, Jalan 

Raya Dinoyo no. 
42-44, Surabaya 

3 26-27 Januari 
2018 

Uji Organoleptik untuk mengukur 
penerimaan konsumen terhadap rasa, 
aroma, warna, dan tekstur cheesecake 

belimbing wuluh 

Universitas 
Surabaya, Jalan 

Mejoyo II no 13, 
Kali Rungkut, 

Surabaya 
4 24 Januari 2018 Pembuatan cheesecake belimbing wuluh 

untuk mengamati waktu penyimpanan 
Raya Sutorejo 
Prima Indah 

PQ4/79, Surabaya 
5 27 Januari 2018 Pengamatan umur simpan cheesecake 

belimbing wuluh selama tiga hari 
Raya Sutorejo 
Prima Indah 

PQ4/79, Surabaya 
6 31 Januari 2018 Pengamatan umur simpan cheesecake 

belimbing wuluh selama tujuh hari 
Raya Sutorejo 
Prima Indah 

PQ4/79, Surabaya 
6 21 Februari 

2018 
Pengamatan umur simpan cheesecake 

belimbing wuluh selama tiga puluh hari 
Raya Sutorejo 
Prima Indah 

PQ4/79, Surabaya 
7 02 Februari 

2018 
Uji laboratorium untuk mengukur tingkat 

bakteri pada cheesecake  sebelum dan 
sesudah ditambahkan belimbing wuluh 

Balai Riset 
Standarisasi 
Industri dan 
Perdagangan 

Surabaya, Jalan 
Jagir Wonokromo 
no.360, Panjang 
Jiwo Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Pembuatan

Cream cheese + Gula 
Pasir 

Pencampuran I Whipped 
cream 

Adonan cheesecake 

Pencampuran II Jus belimbing 
wuluh 

Adonan 
cheesecake 

belibing wuluh 

Pencetakan 

Cheesecake 
belimbing wuluh 

Penyimpanan 5oC 

Sumber:       Data Diolah (2017) 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Cheesecake Belimbing Wuluh 
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3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk menetapkan kelayakan dari produk yang akan 

dihasilkan. Bagian ini terdiri atas, desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Pada desain uji coba produk secara lengkap akan dibagi ke dalam tiga 

tahapan, yaitu uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam 

kegiatan ini penulis akan menggunakan dua tahapan saja yaitu uji perorangan dan 

uji kelompok kecil. 

1. Uji Perorangan 

 Dalam uji perorangan ini penulis memilih panelis tidak terlatih sebagai 

responden untuk uji organoleptik. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam 

yang dapat dipilih berdasarkan jenis suku-suku bangsa, tingkat sosial, dan 

pendidikan. Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai alat organoleptik 

yang sederhana seperti sifat kesukaan. 

 

2. Uji Kelompok Kecil 

 Tahap uji kelompok kecil akan dilakukan dengan melakukan uji terhadap 

tiga puluh responden untuk melakukan uji organoleptik yang mencakup rasa, 

aroma, warna, dan tekstur. 
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3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Subyek uji coba pengembangan ini terdiri dari tiga puluh responden, 

dimana penulis akan melakukannya dengan teknik rumpun. Subyek uji coba yaitu 

warga kampus Universitas Widya Mandala dan Universitas Surabaya dengan 

membagikan sampel cheesecake belimbing luwuh. Penulis mengambil sampel 

dalam penelitian ini sejumlah tiga puluh orang panelis. Menurut Ritchie dkk 

(2014:118) jumlah sampel dalam penelitian kualitatif adalah: 

Qualitative samples for a single study involving individual interviews 
usually lie at under 50. Adler and Adler (2012) advise a sample size of 
between 12 and 60, and Ragin (2012) between 20 and 50. If much larger 
than 50 they can start to become difficult to manage in terms of the quality 
of data collection and analysis that can be achieved. 
 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka penulis menetapkan 

jumlah sampel sebesar tiga puluh orang panelis untuk menguji cheesecake 

belimbing wuluh. 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Menurut Mauladi (2016) pengertian data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa 

wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil 

observasi dari suatu obyek. Kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata 

lain, penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan 

riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Dari pengertian 

tersebut penulis menggunakan data primer dimana penulis akan melakukan survei 

secara langsung dan tidak menggunakan data yang telah tersedia (data sekunder). 
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Jenis data yang didapat penulis merupakan kuantitatif. Data yang diperoleh dari 

kuesioner nantinya akan diproses menjadi angka. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

ingin melakukan uji laboratorium dan uji organoleptik dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu metode eksperimen. Penulis nantinya akan 

mengembangkan dan membagikan kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui 

penerimaan pasar terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur dari cheesecake 

belimbing wuluh. Kuesioner yang dibagikan berupa kuesioner uji organoleptik 

yang akan didapat dari 30 responden. Selanjutnya penulis akan melakukan uji 

laboratorium untuk mengetahui jumlah bakteri pada cheesecake setelah 

ditambahkan belimbing wuluh. Selain itu uji laboratorium juga difungsikan untuk 

menguji protein. 

 

3.3.5 Analisis Data 

 Menurut Kendall dalam Smith (2014:332) “statistic is the branch of 

scientific method which deals with the data obtained by counting or measuring 

the properties of populations of natural phenomena. In this definition ‘natural 

phenomena’ includes all the happenings of the external world, wheter human or 

not”. 
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1. Metode Eksperimen  

 Menurut Priyono (2016:43) penelitian eksperimen dapat dilakukan di 

dalam alam terbuka dan juga di ruang tertutup. Dalam penelitian eksperimen, 

kondisi yang ada dimanipulasi oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penulis. 

Dalam kondisi yang telah dimanipulasi ini, biasanya dibuat dua kelompok, yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok pembanding. Kepada kelompok kontrol akan 

diberikan treatment atau stimulus tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil 

dari reaksi kedua kelompok itu yang akan diperbandingkan. 

 Dalam penelitian ini, penulis membuat tiga eksperimen berdasarkan umur 

simpan dari unbaked cheesecake belimbing wuluh. Eksperimen dilakukan dengan 

menambahkan belimbing wuluh dengan tujuan untuk memperpanjang umur 

simpan dari unbaked cheesecake. 

Tabel 3.5  Perbandingan Eksperimen I, II, dan III 
Nomor Bahan Eksperimen I Eksperimen II Eksperimen 

III 
Unit 

1 Cream Cheese 300 300 300 g 
2 Whipped Cream 150 150 150 ml 
3 Gula Pasir 75 75 75 g 
4 Belimbing Wuluh 20 25 30 g 

 Kesimpulan Rasa dari 
belimbing 

wuluh kurang 
terasa, hanya 
terasa cream 
cheese manis. 

Rasa antara 
belimbing 
wuluh dan 

cream cheese 
sangat pas. 

Sehingga tidak 
membuat eneg. 
Untuk aroma, 

warna dan 
tekstur sama 

seperti 
cheesecake  

yang 
menggunakan 

belimbing 
wuluh 20 

gram. 

Rasa terlalu 
asam. Untuk 
aroma, warna 

dan tekstur 
sama seperti 
cheesecake  

yang 
menggunakan 

belimbing 
wuluh 20 gram 
dan 25 gram. 

 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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2. Metode Observasi 

 Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (HUMAS 

LPM-PNI, 2014).  Penulis melakukan pengamatan pada cheesecake belimbing 

wuluh yang disimpan pada suhu 5oC selama tiga hari, tujuh hari, dan tiga puluh 

hari apakah terjadi perubahan rasa, warna, aroma, dan tekstur selama masa 

penyimpanan. 

 

3. Uji Laboratorium 

 Penulis melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan bakteri 

pada cheesecake sebelum dan sesudah ditambahkan belimbing wuluh dan juga 

untuk menguji kandungan protein. Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset 

Standarisasi Industri dan Perdagangan Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo no.360, 

Panjang Jiwo Surabaya 

 

4. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui rasa, aroma, tekstur, dan 

warna pada produk cheesecake belimbing wuluh. Menurut Ayustaningwarno 

(2014:1) pengujian organoleptik merupakan suatu cara penilaian dengan 

memanfaatkan panca indera manusia untuk mengamati warna, aroma, rasa, dan 

tekstur suatu produk makanan, minuman, ataupun obat. Penelitian ini akan 

melalui tiga percobaan yang dilakukan oleh penulis, jumlah kandungan belimbing 

wuluh yang ditambahkan pada cheesecake merupakan elemen yang akan di 
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kontrol. Uji organoleptik dilakukan pada cheesecake belimbing wuluh pada setiap 

percobaan sehingga uji tersebut dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 panelis 

di tiga hari yang berbeda. Uji organoleptik pada panelis dilakukan dengan 

membagikan tester dan kuesioner. Pengkodean sampel eksperimen perlu 

dilakukan agar responden tidak mengetahui isi sampel. Pemberian nama biasanya 

menggunakan tiga angka atau huruf secara acak. Kode yang digunakan penelitian 

ini berupa numerik yang dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kode Sampel Cheesecake Belimbing Wuluh 
Eksperimen Kode 
Eksperimen I 201 
Eksperimen II 252 
Eksperimen III 303 

Orange Cheesecake 101 
Cheesecake Benzoat 250ppm 010 

Sumber: Data Diolah (2017) 
 

5. Uji Hedonik 

 Menurut Ayustaningwarno (2014:6) uji hedonik merupakan pengujian 

yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. 

Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, misalnya sangat suka, agak suka, 

agak tidak suka, tidak suka, dan lain-lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau 

diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendaki. Dalam analisis datanya, 

skala hedonik di transformasikan ke dalam angka. Berikut merupakan tingkat 

skala hedonik yang digunakan oleh penulis: 

1. Angka 4 untuk sangat suka. 

2. Angka 3 untuk suka. 

3. Angka 2 untuk tidak suka. 

4. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 
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6. Statistik Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2013:21) statistik deskriptif adalah statistika yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil peneltiian, tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (generalisasi atau 

inferensi). Pada penelitian penggunaan belimbing wuluh sebagai pengawet alami 

pada cheesecake, penulis menggunakan metode statistik deskriptif untuk 

mengolah uji organoleptik (rasa, aroma, tekstur, dan warna) yang sudah dilakukan 

dengan cara membagikan tester dan kuesioner kepada 30 responden secara acak. 

Dari ada tersebut akan di persentasekan untuk masing-masing aspek yang 

dilakukan dengan uji ANOVA menggunakan Mircrosoft Excel 2011 dan 

dilanjutkan dengan uji lanjutan sesuai hasil data ANOVA (Gedrovica dan 

Karklina, 2013). 

 


