
BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Menurut Aka (2013), model pengembangan adalah proses desain 

konseptual yang dilakukan dalam upaya meningkatkan fungsi dari model yang 

telah ada, dengan menambahkan komponen pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. Model pengembangan dapat berupa 

tiga macam, yaitu model prosedural yang bersifat deskriptif, model konseptual 

yang bersifat analitis, dan model teoritik yang menunjukkan hubungan perubahan 

antar peristiwa. Penelitian ini menggunakan model prosedural yang 

mendiskripsikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan 

produk yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Prosedur Pengembangan 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Prosedur Pengembangan Brownies Kukus Tepung Kacang Merah  

Sumber: Data Diolah (2017) 

Prosedur pembangan produk yang dilakukan oleh penulis diawali dengan 

mencari latar belakang masalah yang kemudian dari latar belakang masalah 

tersebut dihasilkan ide produk, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

pencarian data tentang produk brownies maupun tepung kacang merah baik dari 

literatur, ataupun dari jurnal yang berkaitan. Pencarian data ini juga berkaitan 
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dengan pencarian informasi mengenai resep-resep yang akan digunakan untuk 

penelitian, yang kemudian dijadikan acuan dalam uji coba pembuatan tepung 

kacang merah dan produk brownies kukus. Setelah menemukan resep yang tepat, 

penulis membuat beberapa macam sampel dengan komposisi Tepung kacang 

merah yang berbeda-beda. Dalam uji laboratorium, produk brownies kukus 

tepung kacang merah di uji untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, 

lemak, serta serat pangan yang terkandung didalamnya. Serat pangan merupakan 

bagian makanan yang tidak tercerna oleh enzim didalam usus halus dan termasuk 

golongan karbohidrat yang meliputi hemiselulosa, selulosa, lignin, oligosakarida, 

pectin, gum, serta lapisan lilin (Nurhidajah dkk, 2015:208). Dalam uji 

organoleptik, penulis akan membagikan produk terhadap tiga puluh panelis yang 

bukan termasuk ahli untuk menguji rasa, tekstur, warna, dan aroma. Setelah 

mendapatkan data dari uji laboratorium serta uji organoleptik, data-data tersebut 

akan diolah dan kemudian dianalisis serta diambil kesimpulannya. 

 

1.3 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1.3.1 Bahan 

Tabel 3.1 Bahan-bahan Pembuatan Brownies Kukus Berbahan Dasar Tepung 

Kacang Merah 

No Bahan Jumlah Harga Satuan 

1. Kacang Merah 1000  46.000 Gram 

2. Tepung Terigu 1000  10.790 Gram 

3. Baking Powder 45  6.110 Gram 

4. Dark Cooking Chocolate 250  19.500 Gram 

5. Cokelat Bubuk 1000  95.000 Gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 



Tabel 3.1 Bahan-bahan Pembuatan Brownies Kukus Berbahan Dasar Tepung 

Kacang Merah (Lanjutan) 

No Bahan Jumlah Harga Satuan 

6. Telur 1000  21.500 Gram 

7. Gula Pasir 1000  12.400 Gram 

8. Ovalet 40  3.500 Gram 

9. Minyak Sayur 2000  24.900 Gram 

10. Vanili Bubuk 60  11.500 Gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Dalam Tabel 3.1 terdapat uraian bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

pembuatan brownies kukus berbahan dasar dari tepung kacang merah. Percobaan 

untuk brownies kukus berbahan dasar kacang merah akan dilakukan sebanyak 

lima kali dengan komposisi tepung terigu dan tepung kacang merah yang berbeda. 

 

1.3.2 Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Brownies Kukus Berbahan Dasar Tepung Kacang  

     Merah 

No Alat Jumlah/ 

Satuan 

Harga 

Satuan (Rp) 

Total (Rp) 

1. Loyang Ukuran  

20x20 cm 

1 buah 26.190 26.190 

2. Saringan 1 buah 21.000 21.000 

3. Kompor  1 buah 150.000 150.000 

4. Blender 1 buah 309.900 309.900 

5. Timbangan Digital 1 buah 109.250 109.250 

6. Mixer 1 buah 199.900 199.900 

7. Bowl Besar 1 buah 75.000 75.000 

8. Bowl Kecil 3 buah 22.700 68.100 

9. Spatula Plastik 1 buah 6.400 6.400 

10. Kuas Oles 1 buah 22.000 22.000 

11. Panci Pengukus 1 buah 95.000 95.000 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Fungsi-fungsi setiap peralatan yang digunakan: 

1. Loyang ukuran 20x20 cm digunakan sebagai wadah adonan brownies 

kukus saat dimasak, dan sebagai wadah untuk proses pengeringan kacang 



merah yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tepung 

kacang merah. 

2. Saringan digunakan dalam pembuatan tepung kacang merah sebagai alat 

untuk mengayak tepung kacang merah dan tepung terigu, baking powder, 

dan cokelat bubuk. 

3. Kompor digunakan untuk membuat lelehan dark cooking chocolate yang 

dicampur dengan minyak sayur. 

4. Blender digunakan sebagai alat penghancur untuk pembuatan tepung 

kacang merah yang sudah melewati proses pengeringan terlebih dahulu. 

5. Timbangan digital digunakan untuk mengukur bahan-bahan pembuatan 

brownies kukus berbahan dasar tepung kacang merah agar komposisi 

adonan bisa sesuai. 

6. Mixer digunakan untuk mengocok, mencampur serta mengaduk bahan-

bahan pembuatan produk brownies kukus. 

7. Bowl besar digunakan untuk dijadikan wadah mencampur bahan-bahan 

pembuatan brownies kukus berbahan dasar tepung kacang merah ini. 

8. Bowl kecil digunakan sebagai wadah untuk tiap bahan pembuatan 

brownies kukus tepung kacang merah. 

9. Spatula plastik digunakan sebagai pengaduk, dan sebagai pengganti 

sendok untuk memindahkan adonan. 

10. Kuas oles digunakan untuk mengoleskan mentega pada loyang untuk 

menghindari produk yang lengket pada loyang. 

 



1.3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

No Hari dan Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1. Jumat, 1 Desember 2017 Uji coba pembuatan 

tepung kacang merah. 

Jalan Balerina 

Raya A3 nomor 

23, Surabaya 

2. Selasa, 5 Desember 2017 Uji coba pembuatan 

produk ke 1 

Jalan Balerina 

Raya A3 nomor 

23, Surabaya 

3. Jumat, 8 Desember 2017 Uji coba pembuatan 

produk ke 2 

Jalan Balerina 

Raya A3 nomor 

23, Surabaya 

Surabaya 

4. Senin, 11 Desember 2017 Uji coba pembuatan 

produk ke 3 

Jalan Balerina 

Raya A3 nomor 

23, Surabaya 

5. Selasa, 9 Januari 2018 Pembuatan tester dan 

kuesioner terhadap 30 

panelis untuk pengujian 

organoleptik 

a. Universitas 

Ciputra, 

Surabaya 

b. Citraland, 

Surabaya 

 

6. 

Senin, 22 Januari 2018 Uji laboratorium untuk 

produk brownies kukus 

berbahan dasar tepung 

kacang merah. 

PT Sucofindo 

Analitycal 

Laboratories Jalan 

Frontage Ahmad 

Yani Siwalankerto 

nomor 315 

7. Kamis, 1 Februari 2018 Pengolahan data hasil 

dari uji laboratorium 

dan hasil uji 

organoleptik. 

Jalan Balerina 

Raya A3 nomor 

23, Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.3.4 Proses Pembuatan 

1. Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Sebelum melakukan proses pembuatan brownies kukus berbahan dasar 

tepung kacang merah, penulis terlebih dahulu membuat tepung kacang merah. 

Kacang merah yang penulis gunakan adalah kacang merah kering yang banyak 



dijumpai di pasar maupun supermarket. Berikut langkah-langkah pembuatan 

tepung kacang merah: 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Keterangan: 

a. Kacang merah kering dicuci bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. 

b. Setelah dicuci, kacang merah direndam dengan air bersih selama 48 jam 

serta air rendaman diganti setiap 12 jam sekali. 

c. Kacang merah yang sudah direndam kemudian ditiriskan selama kurang 

lebih 15 menit. 

d. Pengeringan kacang merah dilakukan dengan menjemur kacang merah 

dengan panas matahari. 

Pencucian Perendaman Penirisan 

Pengeringan Pengelupasan  Pemasakan 

Penggilingan Pengayakan 



e. Pengelupasan ini dilakukan dengan mengelupas kulit kacang merah. 

Pengelupasan ini dilakukan secara manual. 

f. Pengolahan kacang merah yang telah dikupas dilakukan dengan cara 

disangrai hingga berwarna kecokelatan. 

g. Kacang merah yang sudah disangrai kemudian digiling atau dihaluskan 

dengan menggunakan blender atau food processor. 

h. Sesudah melalui proses penggilingan, kacang merah tersebut diayak 

dengan saringan halus. 

2. Proses Pembuatan Brownies Kukus Berbahan Dasar Tepung Kacang 

Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Pembuatan Brownies Kukus Berbahan Dasar Tepung 

Kacang Merah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Kocok telur, gula pasir, dan ovalet. 

Tambahkan tepung kacang merah, tepung 
terigu, cokelat bubuk, baking powder, dan 

vanili bubuk. 

Tambahkan dark cooking chocolate dan 
minyak sayur. 

Tuang adonan ke dalam loyang dan kukus. 

Angkat dan dinginkan 



Keterangan: 

a. Kocok telur hingga mengembang, kemudian tambahkan gula pasir sedikit 

demi sedikit, teruslah kocok dan tambahkan ovalet. Kocok hingga mengembang 

dan mengental. 

b. Tambahkan tepung kacang merah, tepung terigu, cokelat bubuk, baking 

powder, serta vanili bubuk yang telah diayak, kemudian aduk hingga rata. 

Campurkan dengan spatula perlahan-lahan lelehan dark cooking chocolate dan 

minyak sayur. 

c. Tuang adonan ke dalam loyang berukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 

Loyang 7 cm, yang sebelumnya sudah diolesi dengan minyak. 

d. Siapkan panci pengukus dan tambahkan air secukupnya, kemudian kukus 

brownies selama kurang lebih 40 menit. 

e. Angkat dan dinginkan, dan brownies siap disajikan. 

 

1.4 Uji Coba Produk  

1.4.1 Desain Uji Coba 

Uji coba produk dilakukan penulis untuk menggumpulkan berbagai data 

yang nantinya akan digunakan dalam menetapkan kelayakan produk yang 

diujikan. Pada desain uji coba produk ini, produk akan diuji Coba secara 

perseorangan dalam pengelompokkan tertentu. Uji coba terhadap kelompok 

tertentu adalah uji coba yang dilakukan terhadap subyek yang telah disesuaikan 

dengan ketentuan sesuai dengan subyek yang dibutuhkan. Sampel ini akan 



diambil dari tiga puluh orang yang bukan ahli di bidangnya yang berada disekitar 

perumahan Citraland dan disekitar area  Universitas Ciputra Surabaya. 

 

1.4.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba yang akan dipakai untuk penelitian didapat dari subyek 

yang merupakan sasaran pemakaian produk dan subyek yang bukan ahli. Subyek 

uji coba terdiri dari tiga puluh orang panelis. Subyek sasaran produk memiliki 

kriteria yaitu, remaja umur lima belas tahun hingga dewasa umur enam puluh 

tahun, dan diujikan terbatas pada daerah Universitas Ciputra serta daerah 

perumahan Citraland Surabaya. 

 

1.4.3 Pengumpulan Data 

Menurut Gunawan (2013), instrumen pengumpulan data adalah suatu alat 

yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif. Pengumpulan 

data yang penulis lakukan merupakan pengumpulan data dari uji organoleptik dan 

data uji laboratorium. Data uji organoleptik akan dihunakan untuk mengetahui 

rasa, tekstur, warna, serta aroma produk, sedangkan uji laboratorium dilakukan 

untuk menguji kandungan karbohidrat, lemak, protein, dan serat pangan pada 

produk. 

 
 

1.4.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah sebuah 

informasi. Menurut Abadi (2016) menjelaskan bahwa: 



Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah 

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah 

untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan penelitian. Atau 

analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 

merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya 

bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.  

 

Dalam penelitian produk ini, penulis menganalisis data yang didapat dari 

uji organoleptik dan uji laboratorium untuk mengetahui produk brownies mana 

yang paling baik dan dapat diterima oleh ke tiga puluh orang panelis. 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen didefinisikan dengan sebuah kegiatan terinci yang 

direncanakan akan menghasilkan data yang digunakan untuk menjawab suatu 

permasalahan atau untuk menguji suatu hipotesis (Widarmika, 2012). Metode 

eksperimen ini dilakukan beberapa kali dengan komposisi bahan produk yang 

berbeda-beda. Metode ini dilakukan dengan tujuan supaya dapat mengetahui 

komposisi-komposisi bahan yang paling sesuai. Dalam metode eksperimen yang 

dilakukan penulis ini, penulis akan membuat empat macam sampel untuk diujikan 

terhadap tiga puluh orang panelis. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi atau pengamatan adalah metode yang mengumpulkan 

data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala dari 

yang diamati (Narbuko dan Achmadi, 2013). Dalam penelitian ini metode 

observasi akan digunakan dalam mengamati hasil uji coba produk brownies kukus 

tepung kacang merah dan untuk mengevaluasi hasil percobaan sehingga produk 

dapat dikembangkan lagi. 



3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis sebuah data dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah 

dikumpulkan tanpa mengubah data untuk membuat kesimpulan yang dapat 

diterima secara generalisasi atau secara umum (Abadi, 2016).  Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan statistik deskriptif yang digunakan saat memproses data uji 

organoleptik yang berupa pembagian tester dan kuesioner produk kepada ketiga 

puluh orang panelis yang bukan ahli.   

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium yang akan penulis lakukan ini bertujuan untuk 

mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak serta kandungan serat pangan 

yang terkandung didalam brownies kukus berbahan dasar tepung kacang merah. 

Uji laboratorium ini akan dilakukan di PT Sucofindo Analitycal Laboratories 

Jalan Frontage Ahmad Yani Siwalankerto nomor 315, Surabaya. 

5. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang penulis lakukan didasarkan pada hasil uji tiga puluh 

orang panelis yang mencoba produk brownies kukus berbahan dasar tepung 

kacang merah. Ketiga puluh orang panelis dengan tiga kali pengambilan ini akan 

diberikan lima macam sampel brownies kukus untuk mencoba dan mengamati 

produk.  Kelima macam brownies kukus tersebut terdiri komposisi tepung terigu 

dan tepung kacang merah yang berbeda-beda, dimulai dari komposisi 0% tepung 

kacang merah, 25% tepung kacang merah, 50% tepung kacang merah, 75% 

tepung kacang merah, dan 100% tepung kacang merah. Setelah ketiga puluh 



orang panelis mencoba dan mengamati produk brownies kukus berbahan dasar 

tepung kacang merah, panelis akan diberikan formulir untuk mengisi kuesioner 

yang meliputi kesukaan hasil brownies terhadap rasa, tekstur, warna, dan aroma 

produk. Pengambilan data uji organoleptik ini dilakukan oleh panelis yang tidak 

terlatih. 

 


