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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 

Secara sederhana, R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara 

sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, 

model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, 

efektif, efisien, produktif, dan bermakna. R&D memang diarahkan untuk 

mencaritemukan kebaruan dan keunggulan dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas (Putra, 2011:67). 

Penulis melakukan penelitian dan pengembangan produk sorbet yang 

dibuat dari buah jambu mete. Bahan dasar dari sorbet adalah buah, sorbet dapat 

dibuat dari buah apapun. Umumnya sorbet dibuat dari buah-buahan yang sudah 

banyak dijumpai dalam kehidupan manusia, buah-buahan yang dapat langsung 

dikonsumsi tanpa harus diolah terlebih dahulu. Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini sebagai salah satu bentuk pemanfaatan jambu mete yang selama ini 

dianggap sebagai limbah oleh masyarakat dan buahnya tidak dapat dikonsumsi 

langsung karena rasa astringency. Sayang sekali jika buah yang kaya nutrisi 

seperti jambu mete tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk konsumsi manusia, 
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diharapkan kreasi sorbet jambu mete ini dapat menjadi sarana bagi manusia untuk  

menikmati nutrisi dari buah jambu mete, serta meningkatkan nilai jual jambu 

mete. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Menurut Puslitjaknov (2008), prosedur penelitian pengembangan akan 

memaparkan prosedur yang ditempuh oleh penulis/pengembang dalam membuat 

produk. Berikut dipaparkan beberapa tahapan prosedur pengembangan penelitian 

dan prosedur pengembangan sorbet jambu mete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Penelitian 
Sumber: Data Diolah (2018) 
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Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan Sorbet Jambu Mete 
Sumber: Data Diolah (2018) 
 

 Berikut penjelasan mengenai Gambar 3.2 mengenai prosedur 

pengembangan sorbet jambu mete: 

1. Pencucian 
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Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir, hal ini dilakukan 

untuk menyingkirkan kotoran maupun residu gelatin yang terdapat pada buah 

jambu mete agar buah bersih. 

2. Trimming 

Proses trimming bertujuan untuk membuang bagian-bagian buah yang 

rusak agar buah layak dikonsumsi. 

3. Penimbangan 

Penimbangan bertujuan untuk mengukur berat bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam percobaan ini. 

4. Penghancuran 

Proses penghancuran dilakukan menggunakan food processor hingga 

terbentuk bubur buah jambu mete, untuk kemudian dilakukan pengolahan lebih 

lanjut. 

5. Perendaman 

Bubur buah jambu mete direndam menggunakan larutan gelatin dengan 

berbagai konsentrasi, dalam penelitian ini penulis menggunakan konsentrasi 

gelatin sebesar 1,5%, 2%, dan 2,5%. Proses perendaman ini bertujuan untuk 

mereduksi kadar tannin yang secara alami terdapat pada buah jambu mete, 

sehingga buah jambu mete dapat terbebas dari rasa astringent (Gastélum-

Martinez, dkk., 2016:21). Gelatin juga berfungsi sebagai zat penstabil yang 

digunakan untuk membentuk tekstur yang lembut, mengurangi pembentukan 

kristal es yang kasar, serta meningkatkan daya tahan terhadap pelelehan pada 

sorbet (Claudia, 2016:14-15). Proses pelarutan gelatin dalam percobaan ini yakni 
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dengan merendam gelatin dengan air dingin selama 3-5 menit hingga 

mengembang, kemudian dilakukan proses bain marie untuk melelehkan gelatin, 

dan setelah gelatin meleleh sempurna akan dicampurkan dalam bubur buah jambu 

mete. 

6. Penyaringan 

Proses penyaringan dilakukan agar sorbet memiliki tekstur yang lembut 

dan meleleh di mulut, serta terbebas dari ampas jambu mete sehingga tidak perlu 

dikunyah lagi jika dimakan. 

7. Pencampuran 

Bubur buah jambu mete yang telah disaring kemudian dicampur dengan 

simple syrup, garam, serta jeruk nipis. Simple syrup tak hanya digunakan untuk 

menambahkan cita rasa manis, melainkan juga membantu memberikan struktur 

sorbet dengan membentuk kristal es berukuran kecil sehingga sorbet yang 

dihasilkan memiliki tekstur yang lembut. Garam digunakan untuk menstabilkan 

rasa manis dan asam dari jambu mete, sedangkan jeruk nipis digunakan untuk 

memberikan aroma segar pada sorbet. 

8. Pembekuan 

 Pembekuan sorbet jambu mete dilakukan menggunakan mesin es krim 

untuk membantu memberikan tekstur yang lembut, kemudian sorbet disimpan 

dalam freezer. 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam pembuatan sorbet jambu mete ini diperlukan beberapa bahan dan 

peralatan untuk mendukung proses penelitian, diantaranya: 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Simple Syrup 
Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) 

Gula 500 g 7.500 

Air 250 ml 223 

Total (600 ml) 7.723 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Sorbet Kode 151,152, dan 153 

Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) 

Jambu Mete 500 g 5.000 

Gelatin 7,5 ml 1.875 

Simple Syrup 55 ml 708 

Jeruk Nipis ½ ml 10 

Garam 1 g 10 

Total (300 ml) 7.603 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Sorbet Kode 201,202, dan 203 

Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) 

Jambu Mete 500 g 5.000 

Gelatin 10 ml 2.500 

Simple Syrup 55 ml 708 

Jeruk Nipis ½  ml 10 

Garam 1 g 10 

Total (300 ml) 8.828 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.4 Bahan Pembuatan Sorbet Kode 251,252, dan 253 
Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) 

Jambu Mete 500 g 5.000 

Gelatin 12.5 ml 3.125 

Simple Syrup 55 ml 708 

Jeruk Nipis ½  ml 10 

Garam 1 g 10 

Total (300 ml) 8.853 

 Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.5 Peralatan Penelitian 
No. Peralatan Penelitian Kegunaan 
1. Water Jug Untuk mengukur cairan. 
2. Measuring Spoon Untuk mengukur gelatin. 
3. Bowl Untuk meletakkan bahan. 
4. Timbangan Untuk menimbang jambu mete dan gula. 
5. Saucepan Untuk membuat simple syrup dan 

memanaskan gelatin. 
6. Wooden Spatula Untuk mengaduk larutan simple syrup. 
7. Telenan Untuk alas dalam proses trimming. 
8. Pisau Untuk melakukan trimming jambu mete. 
9. Food Processor Untuk menghaluskan jambu mete menjadi 

bubur buah. 
10. Strainer Untuk menyaring bubur buah jambu mete. 
11. Food Container Untuk menyimpan sorbet di dalam freezer. 
12. Freezer Untuk membekukan sorbet. 
13. Mesin Es Krim Untuk mengolah sorbet. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.6 Jadwal Waktu dan Tempat Penelitian 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan (Kreasi Produk) 

1. Proses Pembuatan Simple Syrup 

a. Siapkan bahan dan peralatan penelitian. 

b. Masukkan gula dan air ke dalam sauce pan. 

c. Masak hingga mendidih. 

No. Tanggal Pelaksanaan Penelitian Lokasi 
1. 17 November 2017 Uji coba I Lab 221 Universitas 

Ciputra 
2. 16 Desember 2017 Uji coba II Waitabula, Sumba 

Barat Daya 
3. 27 Desember 2017 Uji coba III Waitabula, Sumba 

Barat Daya 
4.  28 Desember 2017 Uji coba IV Waitabula, Sumba 

Barat Daya 
5. 29 Desember 2017 Uji coba V Waitabula, Sumba 

Barat Daya 
6. 8 Januari 2018  

 
Uji Organoleptik Waitabula, Sumba 

Barat Daya 
7. 9 Januari 2018 Uji Organoleptik Waitabula, Sumba 

Barat Daya 
8.  10 Januari 2018 Pengolahan data hasil uji 

organileptik 
Jalan Kinibalu 

Nomor 71, 
Surabaya 

7. 18 januari 2018 Uji Laboratorium  Baristand, Jalan 
Jagir Wonokromo 

360, Surabaya 
8. 5 Februari 2018 Pengambilan lembar hasil uji 

laboratorium 
Baristand, Jalan 

Jagir Wonokromo 
360, Surabaya 

9. 6 Februari 2018 Pengolahan data hasil uji 
laboratorium 

Jalan Kinibalu 
Nomor 71, 
Surabaya 
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d. Dinginkan hingga mencapai suhu ruang. 

e. Simple Syrup siap digunakan. 

2. Proses Pembuatan Sorbet Jambu Mete 

a. Siapkan bahan dan peralatan penelitian. 

b. Cuci jambu mete menggunakan air mengalir. 

c. Trimming bagian-bagian buah yang tidak diinginkan, lalu potong 

dadu kecil untuk memudahkan proses penghancuran. 

d. Timbang jambu mete seberat 500 gram. 

e. Hancurkan jambu mete dengan food processor sehingga terbentuk 

bubur buah. 

f. Basahi gelatin dengan air dingin, diamkan 3-5 menit hingga 

mengembang, lalu bain marie. 

g. Campurkan gelatin pada bubur buah lalu diamkan selama 30 menit. 

h. Saring bubur buah untuk menghilangkan ampasnya. 

i. Tambahkan 55ml simple syrup, ½  ml air jeruk nipis, dan 1 gram 

garam, aduk rata. 

j. Masukkan ke dalam mesin es krim untuk diolah selama kurang 

lebih 30 menit, atau hingga didapatkan tekstur yang diinginkan. 

k. Tuang dalam food container kemudian bekukan dalam freezer. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

  Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan 
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yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan sampel dapat 

dijelaskan sebagai bagian kecil dari suatu populasi (Umar, 2011:77). Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, cara 

ini juga sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

karena dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan tertentu oleh penulis 

(Umar, 2011:90).  

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji perseorangan. Penulis akan 

membagikan beberapa sampel dari sorbet  jambu mete untuk dikonsumsi oleh 30 

orang panelis non standar  pada uji organleptik guna menilai rasa, warna, aroma, 

dan tekstur dari sorbet jambu mete serta meminta masukan, kritik juga saran 

mengenai produk sorbet jambu mete. Panelis merupakan orang yang bertugas 

menilai spesifikasi mutu produk secara subjektif. Panelis non standar merupakan 

orang yang belum terlatih dalam melakukan penilaian dan pengujian 

organoleptik/sensori. Penulis membagikan sampel kepada 30 orang panelis 

dikarenakan menurut Badan Standardisasi Nasional (2011), dalam SNI 

2346:2011, jumlah minimal panelis  non standar dalam satu kali pengujian yakni 

30 orang. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik 

purposive sampling, yakni sampel dipilih sesuai dengan beberapa karakteristik 
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tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya (Umar, 2011:92). Sampel dalam penelitian ini yakni 

panelis non standar yang berpotensi untuk menjadi calon konsumen dari produk 

sorbet jambu mete, yakni masyarakat Sumba Barat Daya.  

 

3.3.3 Jenis Data 

Menurut Umar (2011:42), data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara 

atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penulis. Data sekunder 

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-

tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh penulis untuk 

diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer 

yang berasal dari hasil pengisian kuisioner uji organoleptik dan data sekunder 

yang berasal dari buku, jurnal, dan media internet. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan angket (kuesioner) sebagai instrumen dalam 

penelitian ini. Menurut Umar (2011:49-50), teknik angket (kuesioner) merupakan 

suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar  

pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas 

daftar pertanyaan tersebut. Setiap sampel akan diberikan kode untuk mempermudah 
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proses pengumpulan data uji organoleptik. Kode sampel yang akan digunakan 

penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Kode 151 untuk sampel sorbet dengan gelatin 1,5% pengulangan pertama. 

2. Kode 152 untuk sampel sorbet dengan gelatin 1,5% pengulangan kedua. 

3. Kode 153 untuk sampel sorbet dengan gelatin 1,5% pengulangan ketiga. 

4. Kode 201 untuk sampel sorbet dengan gelatin 2% pengulangan pertama. 

5. Kode 202 untuk sampel sorbet dengan gelatin 2% pengulangan kedua. 

6. Kode 203 untuk sampel sorbet dengan gelatin 2% pengulangan ketiga. 

7. Kode 251 untuk sampel sorbet dengan gelatin 2,5% pengulangan pertama. 

8. Kode 252 untuk sampel sorbet dengan gelatin 2,5% pengulangan kedua. 

9. Kode 253 untuk sampel sorbet dengan gelatin 2,5% pengulangan ketiga. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian 

yakni metode eksperimen, metode observasi, uji laboratorium, dan statistik 

deskriptif untuk menganalisis data.  

 

1. Metode Eksperimen 

  Metode penelitian eksperimen  dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2017:72). Dalam penelitian ini, 

metode eksperimen digunakan untuk membuat tiga sampel larutan gelatin dengan 

perbedaan konsentrasi untuk mereduksi kadar tannin pada jambu mete dalam 
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kreasi sorbet jambu mete untuk selanjutnya diujikan kandungannya di 

laboratorium dan juga dilakukan uji organoleptik. 

 

2. Metode Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si penulis baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar 

pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya (Umar, 2011:51). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dalam memilah buah 

jambu mete dengan warna merah sebagai bahan penelitian, selain itu, metode ini 

juga dilakukan untuk mengamati kadar gelatin yang tepat dalam penggunaannya 

sebagai zat penstabil. 

 

3. Uji Organoleptik 

Menurut Anonim (2013: 1), pengujian organoleptik adalah pengujian yang 

didasarkan pada proses pengindraan. Uji organoleptik dilakukan untuk 

mengetahui respon calon konsumen mengenai produk sorbet jambu mete dari segi 

rasa, warna, aroma, serta tekstur. Uji organoleptik akan dilakukan dengan cara 

pembagian sembilan sampel produk dan lembar kuesioner. Dalam penelitian ini 

akan dilakukan tiga kali perlakuan dan tiga kali pengulangan untuk mendapatkan 

hasil yang stabil.  

Pada penelitian ini uji organoleptik dilakukan dengan teknik uji kesukaan. 

Menurut Anonim (2013: 18), uji kesukaan adalah: 

     Uji kesukaan juga disebut uji hedonik. Panelis dimintakan tanggapan 
pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya (ketidaksukaan). Disamping 
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panelis mengemukakan tanggapan senang, suka, atau kebalikannya, 
mereka juga mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat-tingkat 
kesukaan ini disebut skala hedonik. Skala hedonik dapat direntangkan atau 
diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendakinya. Skala hedonik 
dapat juga diubah menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut 
tingkat kesukaan. Dengan data numerik ini dapat dilakukan analisis secara 
statistik.  
 
Dalam analisis datanya, penulis mengubah skala hedonik menjadi skala 

numerik, adapun tingkat skala hedonik yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini ialah: 

a. Angka 5 untuk sangat suka. 

b. Angka 4 untuk suka. 

c. Angka 3 untuk agak suka. 

d. Angka 2 untuk tidak suka. 

e. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

 

4. Uji Laboratorium 

Dalam penelitian ini juga dilakukan uji laboratorium mengenai kadar 

tannin. Uji tannin akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

konsentrasi gelatin terhadap kandungan tannin pada sorbet jambu mete. Uji 

laboratorium akan dilaksanakan di Balai Riset dan Standardisasi Industri 

(Baristand) Surabaya, hasil dari uji laboratorium ini selanjutnya akan diolah lebih 

lanjut untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. 
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5. Statistik Deskriptif 

Menurut Suryabrata (2011:124), statistika telah mengembangkan teknik-

teknik untuk mengklasifikasikan data dan menyajikan data yang sangat membantu 

penulis. Dengan menggunakan teknik-teknik penyajian data seperti yang 

dikembangkan dalam statistika, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, maka data 

itu akan mudah dimengerti, dan dimengerti secara sama oleh berbagai orang. 

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk penyajian data hasil 

kuesioner yang telah dibagikan dalam uji organoleptik, agar data dapat lebih 

mudah dimengerti. 


