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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, 

dan model teoritik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model prosedural. 

Model prosedural adalah model yang bersifat deksriptif, yaitu menggariskan 

langkah-langkah yang harus dijalankan untuk menghasilkan produk.  

 Tahap awal, peneliti akan membuat tepung kacang merah. Jenis kacang 

merah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kacang merah kering 

yang kemudian akan melalui proses perendaman. Tahap selanjutnya, hasil tepung 

kacang merah akan disubstitusikan ke dalam madeleine. Tahap akhir, peneliti 

melakukan uji organoleptik dan uji kandungan gizi. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam pelaksaan penelitian produk madeleine dengan menggunakan 

tepung kacang merah yang berserat dibutuhkan beberapa bahan dan alat antara 

lain: 

1. Bahan 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen pembuatan madeleine 

sebanyak empat kali. Keempat eksperimen ini nantinya akan digunakan 
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sebagai bahan uji organoleptik dan uji laboratorium untuk mengetahui 

minat responden dan nilai gizi yang terdapat dalam madeleine. Bahan 

utama yang digunakan dalam eksperimen ini adalah kacang merah kering. 

Berikut ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 

madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah: 

Tabel 3.1 Bahan yang Diperlukan untuk Penelitian 
No. Bahan Jumlah Satuan Harga 

(Rp) 
Jumlah 

(Rp) 
1.  Tepung Kacang 

Merah 
30 g 25.000/500 g 1.500 

2. Tepung Terigu 
Serbaguna 

100 g 10.200/kg 1.020 

3. Gula Pasir 100 g 15.000/kg 1.500 
4. Baking Powder 6 g 5.500/45 g 733 
5. Garam 2 g 1.900/250 g 23 
6. Telur  2 pcs 21.000/kg 2.626 
7. Unsalted Butter 140 g 31.800/227 g 19.612 
8. Ekstrak Vanili 2 g 12.000/60 g 400 
9. Lemon Zest 2 g 500/ buah 1.000 

Total untuk 450 gram (18 pcs) 28.714 
Sumber: Data Diolah (2018) 

2. Peralatan Penelitian 

 Peralatan yang akan digunakan dalam proses penelitian, antara lain: 

Tabel 3.2 Peralatan yang diperlukan untuk Penelitian 
No. Alat Jumlah Satuan Keterangan 
1. Timbangan 1 Buah Untuk menimbang bahan 
2. Mangkok Besar 1 Buah Untuk mencampurkan 

bahan-bahan kering 
3. Mangkok Kecil 1 Buah Untuk mencampurkan 

bahan-bahan kering 
4. Spatula Besar 1 Buah  Untuk mengaduk adonan 
5. Balloon Whisk 1 Buah Untuk mencampurkan 

bahan kering 
6. Saringan 1 Buah  Untuk mengayak tepung 
7. Plastic Wrap 1 Buah Untuk menutup adonan 

yang akan dimasukkan ke 
dalam kulkas 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.2 Peralatan yang Diperlukan untuk Penelitian (Lanjutan) 
8. Sendok 1 Buah Untuk menuangkan adonan 

madeleine ke dalam loyang 
9. Saucepan 1 Buah Untuk membuat brown 

butter 
10. Loyang Madeleine 1 Buah Untuk memanggang 

adonan agar berbentuk 
kerang 

11. Baskom 1 Buah Untuk merendam kacang 
merah 

12. Tampah 1 Buah Untuk menjemur kacang 
merah  

13. Mesin Giling  1 Buah  Untuk menghaluskan 
kacang merah menjadi 
tepung 

14. Oven 1 Buah Untuk memasak madeleine 
15. Kompor 1 Buah Untuk membuat brown 

butter 
Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pada penelitian ini, penelitian ini membutuhkan waktu sekitar empat bulan 

yaitu pada bulan November 2017–Februari 2018. Lokasi penelitian diadakan di 

Universitas Ciputra dan di rumah peneliti yakni di Jalan Raya Mulyosari 164 

Surabaya. 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Hari, Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 
1. Senin, 20 November 

2017 
Pembuatan tepung 
kacang merah tahap satu 
(pemilihan, pencucian, 
dan perendaman kacang 
merah) 
 

Jalan Raya Mulyosari 
164, Surabaya 

2. Selasa, 21 November 
2017 

Pembuatan tepung 
kacang merah 
(pengeringan kacang 
merah) 

Jalan Raya Mulyosari 
164, Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
3. Kamis, 23 November 

2017 
Pembuatan tepung 
kacang merah 
(penghalusan kacang 
merah) 

Universitas Ciputra 

4. Jumat, 19 Januari 
2018 

Membuat madeleine 
sesuai dengan resep yang 
didapat untuk menguji 
keberhasilan resep.  

Jalan Raya Mulyosari 
164, Surabaya 

5. Selasa, 23 Januari 
2018 

Eksperimen pertama 
madeleine dengan 
menggunakan tepung 
kacang merah 

Universitas Ciputra 

6. Selasa, 23 Januari 
2018 

Uji organoleptik kepada 
30 panelis 

Universitas Ciputra  

7. Rabu, 24 Januari 
2018 

Eksperimen kedua 
madeleine  dengan 
menggunakan tepung 
kacang merah 

Universitas Ciputra 

8. Rabu, 24 Januari 
2018 

Uji organoleptik kepada 
30 panelis 

Universitas Ciputra  

9. Kamis, 25 Januari 
2018 

Eksperimen ketiga 
madeleine  dengan 
menggunakan tepung 
kacang merah 

Jalan Raya Mulyosari 
164, Surabaya 

10. Kamis, 25 Januari 
2018 

Uji organoleptik kepada 
30 panelis 

Universitas Ciputra  

11. Selasa, 06 Februari 
2018 

Pembuatan sample untuk 
uji laboratorium 

Jalan Raya Mulyosari 
164, Surabaya 

12. Selasa, 06 Februari 
2018 

Uji laboratorium 
madeleine dengan 
menggunakan tepung 
kacang merah untuk 
mengetahui kandungan 
serat total di dalamnya. 

Balai Besar 
Laboratorium 
Kesehatan Surabaya 
(Jalan Karang 
Menjangan 18, 
Surabaya) 

13. Selasa, 06 Februari 
2018 

Survei penerimaan pasar 
dan panelis 

Jalan Raya Mulyosari 
164, Surabaya dan 
Universitas Ciputra 

14.  Rabu, 21 Februari 
2018 

Pengambilan hasil uji 
laboratorium 

Balai Besar 
Laboratorium 
Kesehatan Surabaya 
(Jalan Karang 
Menjangan 18, 
Surabaya) 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah dan Madeleine dengan 

Menggunakan Tepung Kacang Merah 

Sub bab ini akan menjelaskan proses pembuatan dari awal pembuatan 

tepung kacang merah dan pembuatan madeleine dengan menggunakan tepung 

kacang merah. 

1. Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam pembuatan tepung 

kacang merah ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 
Sumber: Data Diolah (2018) 
 

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijelaskan cara membuat tepung kacang 

merah sebagai berikut:  

a. Pilihlah kacang merah kering yang berkualitas baik.  

b. Cuci kacang merah secara berulang-ulang hingga bersih. 

c. Rendam kacang merah menggunakan air selama 24 jam di dalam baskom. 

d. Kacang merah yang telah direndam, dikeringkan dibawah sinar matahari 

selama satu hari. 

Pilih Kacang Merah Cuci Bersih Rendam 24 Jam 

Keringkan Giling Ayak 

Tepung Kacang 
Merah 

Ayak 
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e. Haluskan kacang merah yang telah kering menggunakan mesin giling 

f. Setelah sudah berbentuk serbuk, ayak tepung menggunakan saringan agar 

tekstur tepung menjadi lebih halus. 

g. Kemudian ulangi mengayak tepung agar tepung yang dihasilkan benar-

benar halus menyerupai tepung pada umumnya. 

2. Proses Pembuatan Madeleine dengan Menggunakan Tepung Kacang 

Merah 

 
Beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam pembuatan 

madeleine menggunakan tepung kacang merah ini adalah sebagai berikut:  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Madeleine dengan Menggunakan Tepung 

Kacang Merah 
Sumber: Data Diolah (2018) 
 

Membuat brown butter, sisihkan dan dinginkan 

Campurkan adonan basah ke dalam campuran bahan kering  

Di dalam mangkok besar, campurkan gula pasir, tepung terigu, 
baking powder, dan garam  

Di dalam mangkok kecil, campurkan telur, ekstrak vanili, dan lemon 
zest 

Masukkan brown butter ke dalam adonan  

Tuang adonan ke dalam loyang  

Panggang selama tujuh menit dengan suhu 200ºC  

Keluarkan madeleines dari loyangnya dan sajikan 
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Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dijelaskan cara membuat madeleine 

dengan menggunakan tepung kacang merah sebagai berikut: 

a. Membuat brown butter dengan cara panaskan butter dalam saucepan 

hingga berwarna kecoklatan. Kemudian sisihkan. 

b. Di dalam mangkok besar, campurkan semua bahan kering yaitu gula, 

tepung terigu, baking powder, dan garam dengan balloon whisk. 

c. Di dalam mangkok kecil, campurkan telur, ekstrak vanili, dan lemon zest. 

d. Masukkan campuran bahan basah ke dalam mangkok besar yang berisi 

bahan-bahan kering. Campur hingga rata menggunakan spatula. 

e. Masukkan brown butter ke dalam adonan. Campur hingga tercampur rata. 

f. Tuang adonan ke dalam loyang madeleine sebanyak 18 gram setiap 

lubangnya.  

g. Panggang selama tujuh menit hingga berwarna kuning kecokelatan. 

h. Keluarkan loyang dari oven dan ketika masih sangat panas, langsung 

keluarkan madeleine dari loyangnya, madeleine siap disajikan. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data 

yang dapat digunakan 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. 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba terbagi menjadi tiga, yaitu uji perorangan, uji kelompok 

kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan satu 

tahapan saja yaitu uji kelompok kecil. Peneliti akan melakukan uji organoleptik 

pada setiap eksperimen kepada 30 panelis dan akan dilakukan sebanyak tiga kali. 

Dalam pengujian organoleptik, panelis akan diberi empat macam madeleine 

dengan persentase tepung kacang merah yang berbeda-beda. Masing-masing 

produk diberi kode sampel agar panelis tidak dapat menebak isi dari produk serta 

memudahkan peneliti untuk mengolah data. Berikut merupakan kode sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.4 Kode Sampel Madeleine dengan Menggunakan Tepung Kacang 
Merah  

 Persentase Tepung Kacang Merah 
0% 10% 20% 30% 

I 901 104 251 931 
II 027 259 722 523 
III 308 631 432 833 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba berkaitan erat dengan populasi penelitian. Populasi 

merupakan keseluruhan total dari obyek yang bersifat umum sesuai dengan 

karakteristik yang diinginkan dalam penelitian (Sani, 2016:34). Populasi dalam 

penelitian mengenai madeleine menggunakan tepung kacang merah adalah orang-

orang yang berada di sekitar Universitas Ciputra. 

Menurut Sugiyono (2011:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto 
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(2014:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan 

sampel dari suatu populasi disebut penarikan sampel atau sampling. Teknik 

sampling yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan sampel secara probability sampling dengan kategori simple 

random sampling. Menurut Muchson (2017:93) simple random sampling adalah 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi itu. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sejumlah 30 panelis dikarenakan untuk 

analisis data statististik, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 

30 sampai dengan 500 (Muchson, 2017:94). 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Menurut Santoso (2016:5) data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, biasanya berbentuk data subyek 

misalnya opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi 

suatu benda (data fisik), kejadian atau kegiatan, maupun hasil pengujian (data 

dokumenter). Sedangkan Muharto dan Ambarita (2016:82) mengemukakan bahwa 

“data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua berupa artikel 

ilmiah, arsip, laporan, buku, majalah, catatan publik atau gambar-gambar.” 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kedua jenis data baik 

primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang 

diberikan kepada para panelis dan uji laboratorium. Peneliti juga memperoleh data 
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sekunder yang berasal dari buku dan jurnal serta sumber-sumber data yang 

berkaitan dan berguna dalam penelitian. 

 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti agar dapat mencapai tujuan 

penelitian. Dalam teknik pengumpulan data dibutuhkan instrumen pengumpulan 

data yang merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. 

 Menurut Juliandi, dkk., (2014:69) dalam bukunya mengemukakan bahwa 

“kuesioner adalah pertanyaan atau pernyataan yang disusun peneliti untuk 

mengetahui pendapat atau presepsi responden penelitian tentang suatu variabel 

yang diteliti.” Dalam penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada 90 panelis 

pada saat melakukan uji organoleptik dengan tujuan untuk mengetahui 

penerimaan pasar akan warna, aroma, rasa, dan tekstur dari madeleine dengan 

menggunakan tepung kacang merah.  

 Dalam membuat kuesioner, peneliti akan menggunakan skala hedonik. 

Panelis diminta untuk mengemukakan tingkat kesukaannya terhadap produk 

madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah. Menurut 

Ayustaningwarno, dkk., (2014:6) mengatakan bahwa: 

 Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk 
mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut 
skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, 
tidak suka, dan lain-lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan 
menurut rentangan skala yang dikehendaki. 
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Dalam penelitian ini, skala yang digunakan peneliti adalah empat skala hedonik, 

yaitu: 

1. Angka 4 untuk sangat suka. 

2. Angka 3 untuk suka. 

3. Angka 2 untuk tidak suka. 

4. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen. Menurut 

Sugiyono (2014:107) menyatakan “metode penelitian eksperimen dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.” Eksperimen dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membuat madeleine dengan menggunakan tepung 

kacang merah. Dalam penelitian ini, akan dilakukan empat eksperimen dengan 

pengulangan sebanyak tiga kali. Eksperimen dilakukan dengan penggantian 

tepung kacang merah dalam pembuatan madeleine untuk mengetahui perubahan 

warna, rasa, dan aroma yang terjadi serta mengetahui tingkat kesukaan madeleine 

menggunakan tepung kacang merah. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode statistik analisis varians 

atau anova untuk mengolah data uji organoleptik yang telah dilakukan dengan 

cara membagikan tester dan kuesioner kepada 30 panelis secara acak. Menurut 

Arifin (2010:361) dalam bukunya menyatakan bahwa “tujuan analisis adalah 

untuk menguji apakah rata-rata atau mean dari populasi yang diambil dari sampel 
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adalah sama atau secara nyata berbeda.” Uji anova yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah one-way anova atau anova satu faktor dengan tujuan agar 

dapat mengetahui rata-rata serta perbedaan persentase tepung kacang merah pada 

produk madeleine, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. 

Dalam pengolahan data akan dihasilkan nilai p value, yang menentukan 

apakah hipotesa awal ditolak atau diterima. Jika p value lebih besar dari 0,05, 

maka dapat dikatakan hipotesa awal diterima atau tidak berbeda nyata. Sebaliknya 

jika p value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesa awal ditolak atau 

berbeda nyata, maka uji lanjut perlu dilakukan untuk melihat variabel mana saja 

yang berbeda. Produk yang memiliki nilai rata-rata terbesar atau produk terpilih 

akan diketahui melalui pengujian ini. Selanjutnya produk terpilih akan di uji 

laboratorium. 

Menurut Emda (2017:85) mengemukakan bahwa “laboratorium adalah 

tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian 

(riset), pengamatan, pelatihan dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara 

teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu.” Uji laboratorium pada 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data banyaknya kandungan serat pada 

madeleine dengan meggunakan tepung kacang merah dan madeleine tanpa 

menggunakan tepung kacang merah. 

 


