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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1      Model Pengembangan 

Model pengembangan merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam 

sebuah penelitian yang akan dijalankan. Pengembangan yang digunakan oleh 

penulis adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan eksperimen terlebih 

dahulu dan menyebarkan kuesioner. Pengembangan ini bertujuan untuk 

menciptakan sebuah produk olahan baru berupa ice cream dengan bahan baku daun 

semanggi yang akan diuji coba hingga mendapatkan hasil yang optimal dan menjadi 

produk yang layak untuk dijual. 

Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh penulis berawal dari adanya 

permasalahan yaitu kurang dikembangkannya daun semanggi di bidang kuliner 

sebagai olahan bahan pangan. Setelah menetapkan potensi dan permasalahan secara 

faktual, selanjutnya penulis mengumpulkan informasi sebagai bahan perencanaan 

produk yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan resep yang dijadikan acuan 

bagi penulis untuk melakukan eksperimen pembuatan kreasi ice cream dengan 

bahan baku daun semanggi. Setelah mengumpulkan informasi, penulis melakukan 

ekperimen pembuatan ice cream daun semanggi lalu diujikan 30 responden  dengan 

membagikan kuesioener dan tester untuk memberikan penilaian tentang rasa, 

warna, aroma, dan tekstur. Data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis 

untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian pengembangan ini. 
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1.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan adalah langkah-langkah yang harus dijalankan 

secara bertahap dalam pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan dalam prosedur pengembangan adalah sebagai berikut:  

1.      Potensi dan Permasalahan 

Penelitian ini berawal dari adanya potensi dan permasalahan yang diambil 

untuk menjadikan suatu produk. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini 

adalah belum adanya inovasi daun semanggi untuk diolah menjadi bahan makanan 

lain selain dijadikan pecel semanggi. 

2.        Pengumpulan Data atau Informasi 

       Setelah mendapatkan potensi dan permasalahan, penulis mencari informasi     

dan data sebagai bahan untuk mengembangkan produk yang akan dibuat. 

3.        Pembuatan Produk 

       Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan bahan dan peralatan yang     

dibutuhkan dalam kegiatan produksi, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan 

dan cara mengolah produk yang akan dibuat. 

4.        Uji Coba Produk 

       Uji coba produk dilakukan sebanyak tiga kali dengan cara menguji rasa,      

tampilan warna, dan kelayakan produk tersebut kepada responden terlatih dan tidak 

terlatih dengan memberikan tester dan kuesioner. Tester tersebut berjumlah empat 

dengan jumlah takaran daun semanggi yang berbeda-beda yaitu 0%, 15%, 20% dan 

30% kandungan daun semanggi. 
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5. Revisi Produk 

Revisi Produk perlu dilakukan karena berbagai macam alasan, yaitu bisa 

karena uji coba yang dilakukan masih bersifat terbatas, sehingga tidak 

mencerminkan situasi dan kondisi yang sesungguhnya, dalam uji coba ditemukan 

kelemahan dan kekurangan dari produk tersebut (Emzir, 2012:273) 

Setelah melakukan uji coba produk, penulis menarik kesimpulan dari hasil 

uji coba produk tersebut apakah produk tersebut perlu direvisi atau tidak agar lebih 

menarik dan diterima dimasyarakat. 

6. Produk Akhir 

Produk akhir adalah wujud produk yang sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh responden sesuai dengan data yang telah diperoleh dari uji coba 

produk. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1.     Bahan Penelitian 

Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Ice Cream  Daun Semanggi 

Sumber: Data Diolah (2017) 

  

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah 

(Rp) 

1. Daun Semanggi 26 gram 50.000/kg 1.300 

2. Susu (Diamond 

UHT Full Cream) 

250 gram 14.000/liter   3.500 

3. Heavy cream 

(Millac Gold) 

500 gram 80.000/liter 40.000 

4. Telur 2 butir 20.000/kg   2.000 

5. Gula pasir 170 gram 15.000/kg   2.550 

    Total 49.350 
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2.    Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2  Peralatan Penelitian Ice Cream Daun  Semanggi 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3  Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

Sumber: Data Diolah (2017) 

No. Peralatan  Jumlah Satua

n 

Harga (Rp) 

per satuan 

Jumlah (Rp) 

1 Mixing bowls 2 buah 78.200 156.400 

2 Whisk 1 buah   7.100     7.100 

3 Saucepan 1 buah 95.000 95.000 

4 Spatula 1 buah 8.500 8.500 

5 Fine-mesh strainer 1 buah 68.000 68.000 

6 Measuring cup 1 buah 12.500 12.500 

7 Ice cream machine 

(Cuisinart) 

1 buah 1.450.000 5.000.000 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 26 Januari 2018 Eksperimen 1 pembuatan 

ice cream semanggi 

Universitas Ciputra 

2 29 Januari 2018 Eksperimen 2 pembutan 

ice cream semanggi 

Universitas Ciputra 

Surabaya. 

3 1 Februari 2018 Eksperimen 3 pembuatan 

ice cream semanggi 

Universitas Ciputra 

Surabaya. 

4 12 Februari 2018 Membagikan tester dan 

kuisioner untuk uji 

organoleptik. 

Disekitar perumahan 

Gading Fajar 

Sidoarjo. 

5 14 Februari 2018 Membagikan tester dan 

kuisioner untuk uji 

organoleptik. 

Universitas Ciputra 

Surabaya. 

6 19 Februari 2018 Membagikan tester dan 

kuisioner untuk uji 

organoleptik. 

Di sekitar kota 

Surabaya. 

7 5 Maret 2018 Pengolahan data hasil uji 

organoleptik 

Perumahan Gading 

Fajar C1/6 Sidoarjo. 

8 23 Maret 2018 Uji laboratorium ice cream 

semanggi. 

Biochem Surabaya. 
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3.2.3  Proses Pembuatan Ice Cream Semanggi  

1.  Proses Pengolahan Daun Semanggi  

Gambar 3.1  Proses Pengolahan Daun Semanggi 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2.  Proses Pembuatan Ice Cream Daun Semanggi   

Gambar 3.2  Proses Pembuatan Ice Cream Daun Semanggi 

Sumber: Data Diolah (2017) 

  

                                                          
Cuci bersih daun 

semanggi 

Tuangkan susu 

ke dalam blender 

Masukan daun 

semanggi ke 

blender 

Blender daun 

semanggi 

hingga lembut  

Saring air daun 

semanggi ke 

dalam wadah 

Simpan untuk 

dijadikan flavour 

ice cream. 

 
Kocok telur hingga 

mengembang 1-2 

menit. 

Tambahkan gula 

sedikit demi 

sedikit. 

Whisk hingga 

tercampur rata 

Tuangkan pada 

campuran susu, 

krim dan sari daun 

semanggi 

Mix hingga 

tercampur rata 

Simpan didalam 

freezer atau lemari 

es. 
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3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui efektifitas dari produk yang 

dikembangkan, uji coba produk dapat dilakukan pada kelompok terbatas (Emzir, 

2012:273). Uji coba produk ini akan dilakukan tiga  kali yaitu dengan memberikan 

tiga tester yang memiliki jumlah takaran daun semanggi yang berbeda lalu 

mengujinya dengan menggunakan alat indera dengan mencium, melihat, 

mendengar, dan merasa. Setelah mencoba tester yang diberikan, responden akan 

diberikan kuesioner yang telah dibuat oleh penulis untuk memberikan penilaian 

tentang rasa, aroma, tampilan tekstur ice cream daun semanggi. Ice cream daun 

semanggi akan diujikan kepada responden terlatih dan responden tidak terlatih 

untuk mengetahui diterima atau tidaknya ice cream daun semanggi tersebut.  

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Ada beberapa tahap dalam uji coba produk, diantaranya sebagai berikut: 

1.        Uji Ahli  

Uji ahli dilakukan dengan responden para ahli. Kegiatan ini dilakukan 

untuk mereview dan memberikan masukan guna untuk perbaikan produk. 

2.        Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba ini dilakukan dengan responden sebagai pengguna produk untuk 

mengetahui apakah rasa, warna, aroma, tekstur dan tampilan ice cream 

semanggi dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. 
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3.     Uji Lapangan 

Uji lapangan dilakukan untuk mengetahui  apakah produk sudah sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk mengetahui respon responden 

dengan jumlah yang lebih besar yaitu sebanyak 30 responden.  

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 30 

responden yang dipilih secara acak yang berada di sekitar domisili penulis dan di 

sekitar Universitas Ciputra. Setiap responden akan dibagikan empat macam sampel 

yang berbeda dan diminta untuk mencoba sampel tersebut dan memberi nilai. 

Dalam Penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis 

adalah probability sampling dengan kategori simple random sampling. Probability 

sampling adalah suatu sampling dimana pemilihan objek atau elemen dari populasi 

yang akan dijadikan sampel didasarkan atas nilai probabilitas sedangkan kategori 

simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota 

mendapatkan peluang untuk dijadikan sampel (Rukaesih dkk., 2015:56). 

 

3.3.3 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, data digunakan untuk menentukan efektifitas, efisiensi 

dan daya tarik produk yang dihasilkan. Jenis data yang dikumpulkan sesuai dengan 

informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan dan hasil produk 

yang ingin dicapai. Jenis data dibagai menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. 
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1.    Data Primer 

  Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya (Sugiyono, 2016:137). Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh penulis dengan memberikan kuesioner kepada setiap responden. 

2.   Data Sekunder  

  Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung (Sugiyono, 2016:137). Pengumpulan data 

sekunder ini dilakukan peneliti dengan mencari referensi dari jurnal, buku, dan 

artikel. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari data survei dan analisis 

yang pernah dilakukan oleh lembaga terkait dan penelitian sebelumnya yang 

berkenaan dengan topik penelitian.   

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membagikan 

kuesioner dan tester ke 30 responden. Menurut Sugiyono (2016:225), teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi dan 

gabungan ketiganya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa kuesioner yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan Skala Likert. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis kuesioner dengan pemberian nilai 

sebagai berikut:  
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Tabel 3.4 Skor Skala Likert Empat Kategori Respon  

             

3.3.5   Teknik Analisis Data 

Menurut. Sugiyono (2013:224), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Analisis data dapat diperoleh dari wawancara, pengamatan atau 

observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Pada penelitian ini, metode analisis data 

yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1.      Metode Eksperimen 

    Metode penelitian eksperimen adalah sebuah metode yang digunakan 

untuk mencari sebuah perlakuan tertentu terhadap obyek-obyek yang ingin diteliti 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2013:107). 

    Dalam penelitian ini, penulis melakukan tiga kali eksperimen yang tepat 

untuk membuat ice cream semanggi, hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Eksperimen ini dilakukan dengan cara mengganti, mengurangi atau menambahkan 

kadar daun semanggi dalam ice cream hingga mendapatkan hasil ice cream 

semanggi yang enak dan tekstur yang lembut. Kadar daun semanggi yang 

digunakan yaitu mulai dari 0%, 15%, 20% dan 30% dengan perlakuan daun 

semanggi segar dan daun semanggi yang dikukus. 

 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka 1 

Tidak Suka 2 

Suka 3 

Sangat Suka 4 
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2.      Metode Observasi 

     Metode observasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks, yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, yang terpenting diantara 

keduanya adalah proses-proses ingatan pada pengamatan Hadi (1986) dalam 

Sugiyono (2013:231). 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada proses pembuatan 

ice cream daun semanggi. Penulis juga melakukan observasi pada rasa, warna, dan 

tekstur pada ice cream daun semanggi hingga mendapatkan hasil yang sesuai. 

3.        Uji Laboratorium 

  Penulis melakukan uji laboratorium untuk mengetahui seberapa banyak 

kandungan kalori, protein, karbohidrat, dan lemak pada produk ice cream 

semanggi. Uji laboratorium akan dilakukan di Biochem, Jalan Sulawesi No.36 

Ngagel, Wonokromo, Surabaya. 

4.        Uji Organoleptik 

  Menurut SNI 01-2346-2006, pengujian organoleptik merupakan cara 

pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu 

produk. Penelitian menggunakan alat indera ini meliputi spesifikasi mutu 

kenampakan, bau, rasa, dan tekstur serta beberapa faktor lain yang diperlukan untuk 

menilai produk tersebut. 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap 

ice cream semanggi. Penilaian yang diujikan ke masyarakat adalah rasa, warna, 

aroma, dan tekstur pada ice cream semanggi. Ice cream semanggi ini kemudian 
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akan diujikan kepada 30 responden dengan memberikan tester dan kuesioner untuk 

menilai ice cream semanggi tersebut.  

5. Statistik Deskriptif 

Metode statistik digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2012:147). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode statistik deskriptif untuk 

memproses data dari hasil uji organoleptik yang sudah dilakukan oleh penulis 

dengan membagikan tester dan kuesioner kepada 30 responden, yang kemudian 

akan dipresentasikan untuk masing-masing hasil uji. 

   


