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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, 

dan model teoritik. Pada penelitian ini, model pengembangan yang digunakan 

adalah model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, 

dimana dalam pengembangan penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah yang sudah ditentukan untuk menghasilkan produk. 

 Pertama peneliti melakukan percobaan pembuatan es krim daun kelor 

dengan menggunakan dua jenis daun kelor yaitu daun kelor segar dan daun kelor 

kering. Ke-dua, jenis daun kelor yang sudah terpilih lalu dilakukan eksperimen 

selanjutnya berupa penambahan daun kelor sebagai penambah rasa dan warna 

dalam es krim. Ke-tiga, peneliti melakukan uji organoleptik dan uji kandungan gizi. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang dimaksud meliputi waktu, 

tempat, dan proses pembuatan es krim daun kelor. Prosedur pengembangan yang 

dilakukan oleh peneliti diawali dengan percobaan pembuatan es krim daun kelor 

yang ditambahkan dengan dua jenis daun kelor dalam dua percobaan, dimana daun 

yang digunakan adalah daun kelor segar dan daun kelor kering. Kemudian peneliti 
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akan memilih daun kelor mana yang lebih baik digunakan dalam pembuatan es 

krim. Penelitian akan dilanjutkan dengan percobaan ke-dua yaitu menggunakan 

daun kelor yang terpilih, peneliti akan melakukan satu kali percobaan dengan empat 

variabel jumlah persentase daun kelor yang akan ditambahkan dalam pembuatan es 

krim. Uji organoleptik kemudian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

30 responden sebanyak satu kali untuk menilai produk es krim daun kelor 

berdasarkan rasa, tekstur, aroma, bentuk, dan warna. Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan 

metode kualitatif karena didasarkan dengan teori-teori para ahli. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian ini membutuhkan beberapa alat dan bahan dalam pembuatan es 

krim daun kelor dimana daun kelor sebagai penambah rasa dan pewarna alami. 

 

1. Bahan 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen pembuatan es krim 

sebanyak empat kali. Ke-empat eksperimen ini nantinya akan digunakan sebagai 

bahan uji organoleptik dan uji laboratorium untuk kemudian dibandingkan masing-

masing eksperimen untuk mengetahui minat responden serta kandungan gizi yang 

terdapat dalam es krim daun kelor. Eksperimen pertama menggunakan 0% daun 

kelor, eksperimen ke-dua menggunakan 10% daun kelor, eksperimen ke-tiga 

menggunakan 15% daun kelor, dan eksperimen ke-empat menggunakan 20% daun 

kelor. Selain daun kelor, digunakan bahan lain seperti susu, whipping cream, telur, 
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dan gula. Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam eksperimen 

beserta harga yang dikeluarkan: 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Es Krim Daun Kelor 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah 

(Rp) 

1 Susu Greenfield  

(Hi-Calcium Skimmed 

Milk) 

56,25 ml 21 1.181,25 

2 Whipping cream 

(Roselle Supreme) 

112,5 ml 69,9 7.863,75 

3 Gula (Gulaku) 37,5 gr 15 562,5 

4 Kuning Telur 11,25 gr 17,6 198 

5 Pasta Daun Kelor 22,5 gr 38,6 868,5 

Total (225gr) 10.674 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Es Krim Daun Kelor 

No. Peralatan Kegunaan 

1 Mesin Es Krim Untuk mengolah es krim dari cair ke padat 

2 Panci Untuk mendidihkan susu 

3 Kompor Untuk memanaskan bahan es krim 

4 Mangkuk Untuk mencampur bahan-bahan es krim 

5 Pengaduk Untuk mengaduk adonan es krim 

6 Timbangan Untuk menakar bahan-bahan es krim 

7 Gelas Pengukur Untuk mengukur bahan-bahan es krim 

8 Wadah Tertutup Untuk meletakkan es krim yang sudah jadi 

9 Spatula Untuk mengaduk adonan panas 

10 Lemari Es Untuk menyimpan es krim 

11 Kamera Untuk mendokumentasi proses penelitian 

12 Alat Tulis Untuk mencatat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu sekitar tiga bulan yaitu 

pada bulan November 2017-Januari 2018. Lokasi penelitian diadakan di kitchen 

Universitas Ciputra dan di rumah peneliti yakni di Villa Bukit Indah AAL 108 

Surabaya. 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Hari dan 

Tanggal 

Lokasi Keterangan 

1 Rabu, 15 

November 

2017 

Kitchen lantai 1 

Universitas Ciputra 

dan Villa Bukit Indah 

AAL 108 

Percobaan 1: 

Pengolahan es krim daun kelor 

menggunakan daun kelor segar 

dan daun kelor kering. 

2 Kamis, 16 

November 

2017 

Universitas Ciputra Uji organoleptik kepada 10 

responden untuk menentukan daun 

kelor yang lebih disukai. 

3 Rabu, 22 

November 

2017 

Kitchen lantai 1 

Universitas Ciputra 

dan Villa Bukit Indah 

AAL 108 

Percobaan 2: 

Pengolahan es krim daun kelor 

dengan penambahan daun kelor 

yang sudah terpilih dibedakan 

jumlah persentase penambahannya 

(0%, 10%, 15%, dan 20%). 

4 Senin, 27 

November 

2017 

Universitas Ciputra Uji organoleptik dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 

responden. 

5 Senin, 8 

Januari 

2018 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri 

dan Perdagangan 

Surabaya Jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

Uji laboratorium es krim daun 

kelor: kandungan serat dan lemak. 

6 Senin, 22 

Januari 

2018 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri 

dan Perdagangan 

Surabaya Jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

Pengambilan uji laboratorium. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Es Krim Daun Kelor 

 Berikut merupakan proses pembuatan es krim daun kelor: 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Es Krim Daun Kelor 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.1 maka dapat dijabarkan proses pembuatan es krim 

daun kelor sebagai berikut: 

1. Campur 11,25 gram kuning telur dengan 37,5 gram gula lalu aduk hingga 

mengembang (adonan 1). 

2. Hangatkan susu, lalu campurkan dengan adonan 1 hingga rata dan biarkan 

hingga adonan tidak lagi panas. 

3. Campurkan adonan susu dengan whipping cream hingga rata. 

 
Whisk the yolks and sugar together 

Temper the egg-sugar mixture 

Add the cream and chill completely 

Make the moringa leaf paste 

Add moringa leaf paste and mix 

Transfer to ice cream machine 

Transfer to container and freeze 

Warm the milk 

Uji organoleptik 

Uji laboratotium 
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4. Blender 70 gram daun kelor yang sudah di blanch selama satu menit dengan 

30 gram susu untuk membuat pasta daun kelor. 

5. Masukkan pasta daun kelor ke dalam adonan es krim, campur hingga rata. 

6. Tuangkan adonan ke dalam mesin es krim, proses. 

7. Masukkan adonan es krim ke dalam wadah tertutup, bekukan 

8. Uji organoleptik kepada 30 responden per hari selama tiga hari yang 

berbeda. 

9. Uji laboratorium es krim daun kelor. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari es krim daun kelor. Bagian ini terdiri atas desain uji coba, subyek coba, jenis 

data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Teknik penarikan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling dimana 

peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada 

semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dapat dilakukan dalan tiga tahapan, yaitu uji perseorangan, 

uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian ini, akan digunakan uji 

kelompok kecil karena penelitian dapat dikendalikan dan tergeneralisasi serta 

kebutuhan data yang diinginkan. 
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Tahap uji kelompok kecil dilakukan dengan suatu kelompok kecil yang 

biasanya terdiri dari delapan hingga 20 orang. Dalam penelitian ini, akan digunakan 

30 responden pada setiap pengembangan produk es krim daun kelor. Peneliti akan 

melaksanakan uji organoleptik sebanyak satu kali. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Karakteristik subyek coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, 

terdiri atas ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, dan/atau 

sasaran pemakai produk. Subyek uji coba memerlukan adanya populasi penelitian. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi 

dalam penelitian mengenai es krim daun kelor adalah orang-orang yang berada di 

sekitar perumahan Pakuwon Indah dan Universitas Ciputra. Metode pengumpulan 

subyek uji coba dalam penelitian ini adalah metode random sampling. 

 Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penggunaan sampel dalam 

penelitian diperbolehkan selama sampel dapat mewakili populasinya dengan baik 

dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan benar (Maryati dan Suryawati, 

2013:185). 

Sugiyono (2016:81-84) menyatakan bahwa: 

Teknik sampling pada dasarnya dpat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

Probability sampling dan Nonprobability sampling. Probability sampling 

meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate 

stratified random, dan area random. Nonprobability sampling meliputi, 
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sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidentas, purposive 

sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. 

 

Adapun Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

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

dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan Nonprobability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel.  

 

 Peneliti menggunakan teknik simple random sampling dimana menurut 

Kerlinger dalam Dahlan (2015), simple random sampling adalah metode penarikan 

dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota 

populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. 

Menurut Sugiyono (2016:82) dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Sampel yang diambil peneliti yaitu 

mahasiswa/mahasiswi dan dosen di Universitas Ciputra. 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan 

data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:225) menyatakan bahwa: 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. 

 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari uji organoleptik 

yang dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 responden per harinya dan uji 
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laboratorium, sedangkan sumber data sekunder di dapatkan dari berbagai jurnal, 

buku, literatur, skripsi, dan website. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, 

observasi, dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016:137). Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket.  

Kuesioner menurut Sugiyono (2016:142) adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikim melalui pos, atau internet. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Sugiyono (2016:72) mengemukakan bahwa dalam penelitian eksperimen 

ada perlakuan (treatment), sedangkan dalam penelitian neuralistik tidak ada 

perlakuan. Dengan demikian metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dari penjelasan tersebut, 
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maka dalam penelitian ini perlakuan yang akan diberikan terhadap es krim adalah 

pemberian daun kelor sebagai bahan tambahan dalam es krim.  

Tabel 3.4 Perbandingan Percobaan I, II, III, dan IV 
  Bahan Eksperimen I Eksperimen II Eksperimen III Eksperimen IV Satuan 

1 Susu Greenfield  

(Hi-Calcium 
Skimmed Milk) 

56.25 56.25 56.25 56.25 ml 

2 Whipping cream 

(Roselle 
Supreme) 

112.5 112.5 112.5 112.5 ml 

3 Gula (Gulaku) 37.5 37.5 37.5 37.5 gr 

4 Kuning Telur 11.25 11.25 11.25 11.25 pcs 

5 Pasta Daun 

Kelor 

0 15 22.5 30 gr 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Metode Observasi 

Suharsaputra (2014:264) menyatakan bahwa observasi merupakan cara 

pengumpulan data yang didasarkan pada pemantauan atas kejadian, proses yang 

terjadi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-gejala atau fenomena 

dalam objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2016:145). Peneliti 

melakukan observasi dengan membandingkan hasil akhir dari masing-masing 

eksperimen. 

 

3. Uji Laboratorium 

Peneliti juga memilih uji laboratorium dalam teknik analisis datanya. Uji 

laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi dalam es krim daun 

kelor, dimana kandungan yang akan ditinjau lebih lanjut oleh peneliti adalah serat. 
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Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri dan 

Perdagangan Surabaya di Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 

 

4. Uji Organoleptik 

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

warna pada produk es krim daun kelor. Menurut Ayustaningwarno (2014:1), 

pengujian organoleptik merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan 

panca indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, dan rasa 

suatu produk makanan, minuman, ataupun obat.  Penelitian ini akan melalui tiga 

percobaan, dalam tiap percobaan yang dilakukan oleh peneliti, persentase daun 

kelor yang dimasukkan kedalam pembuatan es krim merupakan elemen yang akan 

di kontrol. Uji organoleptik dilakukan pada es krim daun kelor pada setiap 

percobaan sehingga uji tersebut dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 responden 

di tiga hari yang berbeda. Uji organoleptik pada responden dilakukan dengan cara 

pembagian tester dan kuesioner. Pengkodean sampel eksperimen perlu dilakukan 

agar responden tidak mengetahui isi sampel. Pemberian nama biasanya 

menggunakan tiga angka atau tiga huruf secara acak. Kode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa numerik yang dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kode Sampel Es Krim Daun Kelor 

Eksperimen Kode 

Eksperimen I, Daun Kelor 0% 100 

Eksperimen I, Daun Kelor 10% 110 

Eksperimen I, Daun Kelor 15% 115 

Eksperimen I, Daun Kelor 20% 120 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 



37 

 

5. Uji Hedonik 

Ayustaningwarno (2014:6) menyatakan bahwa: 

Uji hedonik merupakan pengujian yang paling 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. Dalam analisis datanya, skala hedonik 

ditransformasikan ke dalam angka. 

 

Dalam analisis datanya, skala hedonik ditransformasikan ke dalam skala 

numerik dengan angka menaik atau menurun tingkat kesukaan. Dengan data 

numerik tersebut dapat dilakukan analisis statistik (Wijayani, 2014). Berikut 

merupakan tingkat skala hedonik yang digunakan oleh peneliti: 

1. Angka 5 untuk sangat suka. 

2. Angka 4 untuk suka. 

3. Angka 3 untuk agak suka. 

4. Angka 2 untuk tidak suka. 

5. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

 

6. Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2016:147) menyatakan bahwa: 

Statistik deskriptif adalah 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 atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada 

populasi (tanpa diambil sampelnya) akan menggunakan statistik deskriptif 

dalam analisisnya. Bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya 

dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik 

deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data 

sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi 

dimana sampel diambil. 
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Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memproses data uji 

organoleptik untuk mengetahui rasa, tekstur, warna, dan aroma dengan 

membagikan sampel dan kuesioner kepada tiap responden. Total sampel yang 

dibagikan berjumlah 30 buah. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh 30 

responden, maka peneliti mendapatkan hasil uji organoleptik. Dari hasil uji 

organoleptik yang didapat, data di analisis dengan menggunakan ANOVA. Uji 

homogenitas (levene’s test) digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua sampel 

atau lebih berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Interpretasi 

dilakukan dengan memilih salah satu statistik yang didasarkan oleh rata-rata 

(mean), kehomogenan dinilai tidak berbeda nyata jika P value lebih besar dari 0,05 

(varian sampel sama atau homogen). Sedangkan P value yang lebih kecil dari 0,05 

dinilai berberda nyata (varian sampel tidak sama atau tidak homogen. Games-

Howell digunakan untuk uji lanjutan sampel yang tidak homogen, sedangkan untuk 

sampel yang homogen digunakan Tukey HSD sebagai uji lanjutan. 


