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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan  

 Model pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. 

Model pengembangan ini dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan 

model teoritik (Putra, dkk. 2017:4). Dalam penelitian pengembangan ini digunakan 

model prosedural karena dianggap cocok dengan tujuan pengembangan yang ingin 

dicapai yaitu untuk menghasilkan suatu produk dan menguji kelayakan produk 

yang dihasilkan dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui langkah-

langkah tertentu yang harus dikuti untuk menghasilkan produk tertentu.  

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk (Achmad 

2013:10). Dalam penelitian ini, akan menghasilkan suatu produk brownies bebas 

gluten berbahan dasar tepung biji durian menggunakan prosedur pengembangan. 

Menurut Nugroho (2017:25), tahapan-tahapan dalam prosedur pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1     Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Sumber: Nugroho (2017) 

 

1. Persiapan Eksperimen 

Langkah Persiapan dalam penelitian ini diawali dengan menentukan topik 

penelitian. Peneliti tertarik untuk membuat suatu produk dengan berbahan dasar 

tepung biji durian, kemudian mencari referensi atau penelitian terdahulu mengenai 

biji durian yang menjadi acuan peneliti untuk membuat eksperimen dan 

selanjutnya, peneliti mencari sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan 

topik seperti: buku, jurnal, dan sumber-sumber dari internet, dalam tahap persiapan 

ini termasuk bahan dan peralatan penelitian, serta waktu dan tempat penelitian. 

2. Eksperimen 

Pada langkah ini, peneliti mulai untuk melakukan teknik uji coba produk 

brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian. Dimulai dari pemilihan 

biji durian, biji durian yang dipilih adalah biji durian dengan ciri-ciri bijinya 

berwarna kecokelatan dan memiliki ukuran besar (3-5 sentimeter), kemudian biji 

durian diolah menjadi tepung dan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan 

brownies seperti telur, baking powder, cocoa powder, dark chocolate, ekstrak 

 

Persiapan  Eksperimen 

Pengumpulan Data Analisis Data 

Penyusunan Laporan 
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vanila, butter, dan gula, serta peneliti menentukan desain uji coba yang akan 

digunakan dan subyek uji coba yang dituju. 

3. Pengumpulan Data 

Pada langkah berikut ini, peneliti melakukan pengumpulan data berupa uji 

organoleptik dan uji laboratorium. Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui 

bentuk, tekstur, rasa, dan aroma pada produk brownies bebas gluten berbahan dasar 

tepung biji durian. Uji organoleptik akan dilakukan dengan membagi kuesioner 

berupa pertanyaan dimana panelis akan diminta untuk mencoba lima sampel 

brownies dengan komposi bahan yang berbeda. Selanjutnya, peneliti akan 

melakukan uji laboratorium yang difungsikan untuk menguji kelayakan 

kandungan-kandungan yang terdapat dalam brownies bebas gluten berbahan dasar 

tepung biji durian, adapun kandungan yang akan diujikan adalah kalori, protein, 

karbohidrat dan lemak.  

4. Analisis Data 

Pada tahapan analisis data, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh 

dari hasil eksperimen yang telah dilakukan yaitu uji organoleptik dan uji 

laboratorium. Peneliti akan menganalisis hasil dari eksperimen yang akan di uji 

coba, dari hasil analisis tersebut, maka peneliti dapat mengetahui formula serta 

komposisi yang terbaik untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh 

panelis. 

5. Penyusunan Penelitian 

Tahapan ini merupakan langkah terakhir. Peneliti akan menyusun laporan 

dari hasil analisis data dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan Penelitian Biji Durian 

 Berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan 

brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian. Bahan-bahan tersebut 

antara lain, yaitu tepung biji durian, telur, mentega, gula pasir, dark chocolate, 

cocoa powder, baking powder, telur, dan ekstrak vanila. 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Brownies Bebas Gluten Berbahan Dasar Tepung 

Biji Durian 

Nomor Bahan Harga/ Satuan 

Harga (Rp) Satuan (gram) 

1 Tepung Biji Durian 2.300 100 

2 Cocoa Powder 34.000 180 

3 Mentega  30.000 227 

4 Gula Pasir 12.000 1000 

5 Ekstrak Vanila 30.000 100 

6 Baking powder 1.600 15 

7 Dark Chocolate 12.500 250 

8 Telur 18.000 1000 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 Dalam Tabel 3.1 dijelaskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk 

pembuatan produk brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian. 

Percobaan pembuatan brownies akan dilakukan sebanyak lima kali dengan 

perbandingan komposisi bahan yang berbeda. Kelima hasil eksperimen kemudian 

akan dibagikan kepada para panelis dan diminta untuk mengisi kuesioner dari 

kelima hasil sampel yang telah dilakukan, hasil dari kuesioner tersebut akan dapat 

memutuskan formula yang tepat untuk brownies bebas gluten berbahan dasar 

tepung biji durian. 
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Brownies Biji Durian. 

Nomor Alat Jumlah Satuan Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Pisau 1 Buah  100.000 100.000 

2 Saringan  1 Buah 18.000 18.000 

3 Cutting Board 1 Buah 20.500 20.500 

4 Grinder 1 Buah 270.000 270.000 

5 Timbangan digital 1 Buah 125.000 125.000 

6 Bowl kecil 8 Buah 13.000 104.000 

7 Bowl besar 1 Buah 55.000 55.000 

8 Mixer  1 Buah 195.000 195.000 

9 Oven 1 Buah 595.000 595.000 

10 Spatula Plastik 1 Buah 7.000 7.000 

11 Loyang kecil 

(15x10x3cm3) 

2 Buah 15.000 30.000 

12 Sauce Pan 1 Buah 55.000 55.000 

13 Loyang besar 

(25x30x4cm3)  

1 Buah 50.000 50.000 

Total 1.624.500 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 Fungsi dari setiap peralatan yang akan digunakan adalah: 

1. Pisau digunakan pada awal proses pembuatan tepung biji durian untuk 

mengupas kulit biji durian. 

2. Saringan digunakan untuk meniriskan biji durian yang sudah direbus. Selain 

itu, saringan digunakan untuk mengayak tepung biji durian dan bahan kering 

lainnya. 

3. Cutting board digunakan untuk sebagai alas untuk mempermudah 

memotong biji durian yang sudah dikupas menjadi tipis. 

4. Grinder digunakan untuk menghancurkan biji durian yang sudah 

dikeringkan menjadi serpihan, sehingga dapat diayak dan menjadi tepung 

yang halus. 
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5. Timbangan digital digunakan untuk menimbang bahan-bahan agar sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

6. Bowl kecil digunakan untuk sebagai wadah bahan-bahan pembuatan 

brownies berbahan dasar tepung biji durian. 

7. Bowl besar digunakan untuk sebagai mixing bowl dari semua bahan-bahan 

untuk membuat adonan brownies. 

8. Mixer digunakan untuk mengocok adonan brownies.  

9. Oven digunakan untuk mengeringkan biji durian yang sudah direbus dan 

memanggang adonan brownies. 

10. Spatula plastik digunakan untuk alat bantu mengocok adonan dan alat bantu 

memindahkan adonan ke loyang. 

11. Loyang kecil berfungsi sebagai wadah untuk memanggang adonan brownies 

di oven. 

12. Sauce pan digunakan untuk merebus biji durian yang akan dijadikan tepung. 

13. Loyang besar digunakan sebagai wadah untuk pengeringan biji durian di 

oven.  
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

Nomor Hari dan 

Tanggal 

Pelaksanaan Program Lokasi 

1 Senin, 4 

Desember 

2017 

Pembuatan tepung biji 

durian tahap 1 (pencucian, 

pemilihan biji durian, 

perebusan, pengeringan 

dan penghalusan biji 

durian) 

Lab 221, Universitas 

Ciputra, Surabaya. UC 

Town, Citraland, Made, 

Sambikerep, Surabaya.  

 

2 Selasa, 5 

Desember 

2017 

Pembuatan tepung biji 

durian tahap 2 (pencucian, 

pemilihan biji durian, 

perebusan, pengeringan 

dan penghalusan biji 

durian) 

Lab 221, Universitas 

Ciputra, Surabaya. UC 

Town, Citraland, Made, 

Sambikerep, Surabaya.  

 

3 Minggu, 

17 

Desember 

2017  

Membuat eksperimen 

pertama brownies dengan 

menggunakan tepung biji 

durian 

Jalan Slamet Riady, RT 24 

No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara. 

4 Senin, 18 

Desember 

2017 

Membagikan eksperimen 

pertama kepada minimal 

30 panelis (uji 

organoleptik) 

1. Jalan Slamet Riady, RT 

24 No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara. 

2. Hans Mart, Jalan Ki 

Hajar Dewantara, No 

29, Tarakan, 

Kalimantan Utara 

5 Sabtu, 23 

Desember 

2017 

Membuat eksperimen ke 

dua brownies dengan 

menggunakan tepung biji 

durian 

Jalan Slamet Riady, RT 24 

No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara. 

 

 

6  Minggu, 

24 

Desember 

2017 

Membagikan eksperimen 

ke dua kepada panelis (uji 

organoleptik) 

1.Jalan Slamet Riady, RT 

24 No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara. 

2.Hans Mart, Jalan Ki 

Hajar Dewantara, No 29, 

Tarakan, Kalimantan 

Utara 

 

Sumber: Data Diolah (2018). 

 



42 

 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

Nomor 

 
Hari dan 

Tanggal 

Pelaksanaan Program 

 

Lokasi 

 

7 Sabtu, 6 

Januari 

2018 

Membuat Eksperimen ke 

tiga brownies dengan 

menggunakan tepung biji 

durian 

Jalan Slamet Riady, RT 24 

No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara. 

8 Minggu, 7 

Januari 

2018 

 

Membagikan eksperimen 

ke tiga kepada panelis (uji 

organoleptik) 

1.Jalan Slamet Riady, RT 

24 No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara. 

2.Hans Mart, Jalan Ki 

Hajar Dewantara, No 29, 

Tarakan, Kalimantan 

Utara 

9 Rabu, 10 

Januari 

2018 

Pengolahan hasil uji 

organoleptik dengan 

menggunakan teori 

ANOVA 

Jalan Slamet Riady, RT 24 

No 27, Tarakan, 

Kalimantan Utara 

10 Senin, 15 

Januari 

2018 

Pembuatan resep hasil uji 

organoleptik yang paling 

diminati oleh panelis  

Lab 221, Universitas 

Ciputra, Surabaya. UC 

Town, Citraland, Made, 

Sambikerep, Surabaya.  

 

11 Senin, 15 

Januari 

2018 

Uji laboratorium 

brownies bebas gluten 

berbahan dasar tepung 

biji durian: Karbohidrat, 

Lemak, Protein dan 

Kalori. 

Laboratorium Pengujian 

dan Kalibrasi Baristand 

Industri Surabaya, Jalan 

Jagir Wonokromo 360, 

Surabaya 

12 Rabu, 31 

Januari 

2018 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium  brownies 

berbahan dasar tepung 

biji durian 

Laboratorium Pengujian 

dan Kalibrasi Baristand 

Industri Surabaya, Jalan 

Jagir Wonokromo 360, 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Menurut Silvia (2014:23), bagian yang sangat penting dalam penelitian dan 

pengembangan (R&D) adalah uji coba produk, karena bertujuan untuk mengetahui 

apakah produk yang telah dibuat layak digunakan atau tidak dalam mencapai 
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sasaran dan tujuan serta kesesuaian dengan pengguna untuk menyelesaikan masalah 

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

instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.  Uji coba ini akan dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu uji perseorangan, dan uji kelompok besar, dengan uji coba 

seperti ini, diharapkan kualitas produk yang dikembangkan benar-benar teruji 

secara empiris dan dapat diterima oleh panelis.  

 

3.3.1    Desain Uji Coba 

 Desain uji coba memiliki tujuan untuk mengevaluasi mutu suatu produk. 

Desain uji coba memiliki tiga bentuk yaitu, uji perseorangan, uji kelompok kecil 

dan uji kelompok besar. Pada desain uji coba brownies bebas gluten berbahan dasar 

tepung biji durian ini, dibagi menjadi dua tahap yaitu, uji perseorangan, dan uji 

kelompok besar, yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Uji Perseorangan 

Tahap Perseorangan ini dilakukan dengan peneliti yang akan melakukan 

percobaan sendiri, menentukan formula, bahan dan komposisi yang digunakan serta 

warna, aroma, rasa dan tekstur yang diharapkan, yang selanjutnya akan dianalisis 

untuk dijadikan dasar dalam melakukan revisi produk pertama. 

2. Uji Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar adalah uji dimana produk brownies bebas gluten 

berbahan dasar tepung biji durian akan diujikan kepada minimal 30 panelis. 

Tujuannya untuk mengetahui persentase peminatan brownies bebas gluten 
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berbahan dasar tepung biji durian serta mengetahui dari segi rasa, aroma, tekstur 

dan rasa. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari minimal 30 panelis yang 

dipilih secara acak, tanpa klasifikasi tertentu yang berada di sekitar domisili peneliti 

di Jalan Slamet Riady dan Jalan Ki Hajar Dewantara, di kota Tarakan. Setiap 

panelis akan dibagikan lima sampel produk yang berbeda dan diminta untuk 

mengisi kuesioner mengenai lima sampel yang telah diberikan dengan memberikan 

angka satu sampai lima serta memilih satu dari dua jawaban yang diberikan. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

probability sampling dengan kategori simple random sampling. Menurut Sugiyono 

(2013:118), probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel, sedangkan simple random sampling menurut Sugiyono 

(2013:118), pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik sampling tersebut akan 

digunakan untuk pemilihan panelis yang mencakup minimal 30 panelis umum 

untuk mendapatkan data yang valid dan jelas. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik 

pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dan gambaran yang 
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jelas mengenai minat masyarakat dan sebagai dasar untuk mengembangkan produk. 

Menurut Sugiyono (2016:137), jenis sumber data dapat berupa sumber primer dan 

sumber sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa 

sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Primer. 

Menurut Sugiyono (2016:137), sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data 

primer didapatkan dengan cara peneliti menyebarkan kuesioner terhadap sampel 

brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian dengan lima perlakuan 

sampel produk yang berbeda dari populasi seluruh panelis yang diajukan dengan 

batasan-batasan yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Sumber Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016:135), sumber sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

dokumen. Dalam penelitian ini, sumber sekunder didapatkan dari data survei dan 

analisis yang pernah dilakukan oleh beberapa lembaga terkait, yang didapatkan dari 

berbagai jurnal, artikel ataupun buku yang berkenaan dengan topik penelitian. Data 

sekunder ini akan digunakan sebagai acuan pendukung untuk latar belakang 

penelitian.  

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik yang dipilih peneliti untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2016:225), teknik pengumpulan data 
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dapat dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan 

ketiganya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara membagikan kuesioner kepada minimal 30 panelis. Menurut Sugiyono 

(2016:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada panelis untuk 

dijawab. Teknik kuesioner ini dipilih karena merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien untuk diisi oleh panelis karena peneliti dapat dengan jelas memberikan 

variabel yang dapat diukur dan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari panelis 

terhadap produk tersebut. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari pengumpulan data suatu penelitian. Menurut Bogdan dalam 

Sugiyono (2016:244), menyatakan bahwa:  

Data analysis is the process of sistematically searching and arranging the 

interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to 

increase your own understanding of the to enable you present what you have 

discovered to others.  

 

Dalam analisis data penelitian pengembangan ini, digunakan tujuh teknik 

yaitu, metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji hedonik, uji 

ANOVA, uji laboratorium, dan statistik deskriptif. 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah: 

1. Metode Eksperimen 

Menurut Karina dkk. (2014:13), metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang bisa menguji dengan benar hipotesis yang menyangkut jalinan 
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kausal (sebab-akibat). Eksperimen dilakukan untuk mencoba keberhasilan suatu 

produk penelitian hingga mendapkan suatu hasil yang sesuai. Eksperimen biasanya 

dilakukan beberapa kali sampai didapat formula yang tepat dengan cara mengganti, 

mengurangi, atau menambahkan beberapa jumlah bahan dengan tujuan untuk 

menemukan formula yang enak dan tepat. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksperimen dengan menggunakan 

metode eksperimen rancangan acak lengkap (RAL). Rancangan acak lengkap 

(RAL) adalah rancangan yang digunakan dalam suatu penelitian yang paling 

sederhana dibandingkan dengan rancangan-rancangan lainnya. Dalam rancangan 

ini perlakuan dikenakan sepenuhnya secara acak oleh peneliti terhadap satuan-

satuan percobaan atau sebaliknya.  

Penerapan percobaan satu faktor dalam rancangan acak lengkap biasanya 

digunakan jika kondisi satuan-satuan percobaan relatif homogen. Dengan 

keterbatasan satuan-satuan percobaan yang bersifat homogen ini, rancangan 

percobaan ini digunakan untuk jumlah perlakuan dan jumlah satuan percobaan yang 

relatif tidak banyak (Muhammad, 2014:184). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari lima 

perlakuan dan tiga kali pengulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.4 Perlakuan Eksperimen Produk. 

Nomor Nama Bahan Kuantitas 

508 402 303 101 202 

1 Tepung Biji Durian - 90 gram 95 gram 100 
gram 

105 
gram 

2 Tepung Terigu 95 gram - - - - 

3 Butter 130 

gram 

130 

gram 

130 

gram 

130 

gram 

130 

gram 

4 Telur 3 butir 3 butir 3 butir 3 butir 3 butir 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.4 Perlakuan Eksperimen Produk (Lanjutan). 

5 Dark Chocolate 340 

gram 

340 

gram 

340 

gram 

340 

gram 

340 

gram 

6 Bubuk kakao 4 gram 4 gram 4 gram 4 gram 4 gram 

7 Gula 55 

gram 

55 gram 55 

gram 

55 

gram 

55 

gram 

8 Ekstrak Vanila 5 

mililiter 

5 

mililiter 

5 

mililiter 

5 

mililiter 

5 

mililiter 

9 Baking powder 2 gram 2 gram 2 gram 2 gram 2 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan suatu proses yang cukup kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 

2013:145). Dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah 

membandingkan hasil akhir dari beberapa kali eksperimen yang telah dilakukan 

peneliti untuk diambil satu yang terbaik untuk dilanjutkan proses penelitian. 

3. Uji Organoleptik 

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

aroma pada produk brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian. 

Pengujian organoleptik tersebut merupakan salah satu penilaian indera atau 

penilaian sensorik dengan memanfaatkan panca indera manusia untuk mengetahui 

tekstur, rasa, warna, bentuk dan aroma suatu produk makanan, minuman ataupun 

obat (Ayustaningwarno, 2014:1).  

Dalam penelitian ini, uji organoleptik akan dilakukan dengan membagi 

kuesioner berupa pertanyaan dimana panelis akan diminta untuk mencoba lima 

sampel brownies dengan komposi bahan yang berbeda, setelah itu panelis akan 
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mengisi kuesioner untuk setiap sampel yang ada dengan memberikan penilaian 

antara satu sampai lima serta memilih satu dari dua jawaban ya atau tidak.  

4. Uji Hedonik 

Menurut Ayustaningwarno (2014:6), uji hedonik merupakan pengujian 

yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. 

Selain itu, menurut Adrian (2017:27), uji hedonik yaitu uji yang bertujuan untuk 

mengetahui respon panelis terhadap sifat mutu organoleptik yang umum, misalnya 

tekstur, warna, bau, dan rasa. Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa uji hedonik (uji kesukaan) merupakan pernyataan kesan tentang baik atau 

buruknya suatu produk.  

Dalam penelitian ini, uji hedonik digunakan peneliti untuk mengetahui 

tanggapan panelis tentang kesukaan atau ketidaksukaan terhadap brownies bebas 

gluten berbahan dasar tepung biji durian yang akan diujikan. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan indikator menurut Ayustaningwarno 

(2014:6), yaitu: 

Tabel 3.5 Skala Uji Hedonik 

Skala Uji Hedonik Skala Numerik 

Tidak Suka 1 

Agak Tidak Suka 2 

Agak Suka 3 

Suka 4 

Sangat Suka 5 

Sumber: Ayustaningwarno (2014) 

5. Uji ANOVA (Analysis of Variance) 

Menurut Priyatno (2014:180), ANOVA (analysis of variance) merupakan 

analisis varian satu jalur atau lebih yang digunakan untuk menguji rata-rata tiga 

atau lebih kelompok data yang independen. Syarat dalam penggunaan uji ANOVA 
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adalah data yang dianalisis harus berdistribusi normal dan homogen atau bersifat 

independen (Pambudi, 2013:36). Dalam penelitian produk brownies bebas gluten 

berbahan dasar tepung biji durian ini, peneliti menggunakan metode uji ANOVA 

untuk mengolah data dari hasil uji organoleptik yang akan dilakukan dengan cara 

membagikan sampel produk kepada minimal 30 panelis secara acak. Dari data 

tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk tabulasi masing-masing aspek. 

6. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan peneliti untuk mengetahui kandungan gizi yang 

terdapat pada produk brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian. Uji 

laboratorium ini akan dilakukan di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand 

Industri Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. Adapun uji laboratorium 

yang akan dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi meliputi kandungan 

karbohidrat, lemak, protein, dan kalori dari produk brownies bebas gluten berbahan 

dasar tepung biji durian. 

7. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan pengolahan data statistik yang pada dasarnya 

adalah proses pemberian kode (identitas) terhadap data penelitian melalui angka-

angka. Menurut Sugiyono (2016:147), statistik deskriptif merupakan 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. Dalam penelitian  

produk brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian ini, peneliti 

menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengolah data uji organoleptik 
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(rasa, tekstur, aroma, warna dan minat) yang akan dilakukan dengan cara 

membagikan sampel produk kepada minimal 30 panelis dengan tiga kali 

pengulangan. Dari data tersebut, akan dipresentasikan dalam bentuk tabulasi untuk 

masing-masing aspek sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

 

  


