
29 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Dalam pengembangan produk unbaked cheesecake dengan madu Kupang 

penulis melakukan lima kali prosedur percobaan yang mana penulis akan merubah 

persentase kadar gula dalam unbaked cheesecake yang akan penulis buat. Yang 

pertama penulis akan menyiapkan madu dengan takaran 25% atau setara dengan 18 

gram dari gula ukuran normal, kemudian yang kedua penulis akan menyiapkan 

madu dengan takaran 50% atau setara dengan 35 gram dari ukuran gula normal, 

yang ketiga penulis akan menyiapkan madu dengan takaran 75% atau 53 gram dari 

ukuran gula normal, yang keempat penulis menggunakan madu dengan takaran 

100% atau setara dengan 70 gram seperti ukuran gula normal, dan yang terakhir 

penulis akan menggunakan resep asli unbaked cheesecake yang menggunakan gula.  

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan pada penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan 

membandingkan jurnal, data-data, buku, penelitian terdahulu, dan artikel yang 

berkaitan dengan cheesecake dan juga madu. Selanjutnya penulis akan mengukur 

takaran madu yang sesuai dengan adonan unbaked cheesecake dan melakukan 

proses pengembangan produk. Pembuatan produk akan dilakukan secara bertahan 
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dan penulis akan melakukannya dengan dua jenis percobaan, yang pertama, penulis 

akan membuat unbaked cheesecake dengan menggunakan resep asli yang terdapat 

gula di dalamnya dan percobaan jenis yang kedua, penulis akan membuat beberapa 

unbaked cheesecake kandungan madu berdasarkan persentase madu pada adonan. 

Penulis juga akan melakukan uji laboratorium untuk membandingkan seberapa 

besar pengaruh kadar kandungan gula bagi kesehatan pada unbaked cheesecake 

dengan takaran gula normal dan juga unbaked cheesecake dengan menggunakan 

madu sebagai pengganti gula. Setelah itu penulis akan melakukan uji organoleptik. 

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2006:3), jumlah panelis standar minimal 

adalah enam dan jumlah minimal panelis non standar adalah 30 orang. Maka dari 

itu uji organoleptik yang akan penulis lakukan adalah dengan membagikan 

kuesioner kepada 30 orang panelis untuk menilai tentang kesukaan rasa, aroma, 

tekstur, dan warna unbaked cheesecake terhadap kadar masing-masing madu 

Kupang. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, bahan utama yang digunakan adalah madu Kupang 

sebagai pengganti gula dalam unbaked cheesecake. Berikut ini merupakan bahan-

bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat unbaked cheesecake dengan 

madu Kupang. 
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1.  Bahan 

  

 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

No Bahan 

Bahan 

Jumlah Satuan Harga 

(Rp) 

Keterangan 

1. Biskuit 

Gandum 

Roma 

125 Gram 5.208 Sebagai alas 

dasar dari 

unbaked 

cheesecake 

2. Butter 

Anchor 

15 Gram 1.982 Sebagai pengikat 

alas dasar 

unbaked 

cheesecake agar 

mudah dibentuk 

dan dipadatkan 

3. Cream 

Cheese 

Anchor 

200 Gram 24.000 Sebagai bahan 

utama dari 

pembuatan 

ubaked 

cheesecake 

4. Sunkist 

Orange 

5 Gram 250 Sebagai pemberi 

rasa segar dan 

aroma yang 

menyegarkan 

bagi unbaked 

cheesecake 

5. Madu 

Kupang 

70 Gram 11.454 Sebagai pemanis 

pengganti gula di 

dalam unbaked 

cheesecake 

6. Yoghurt 

Biokul 

10 Gram 400 Sebagai 

campuran di 

dalam adonan 

unbaked 

cheesecake 

7. Whipped 

cream 

Anchor 

90 Gram 8.100 Sebagai 

campuran di 

dalam adonan 

unbaked 

cheesecake 

Total 51.394  

Tabel 3.1 Nama Bahan yang Diperlukan Saat Penelitian 
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2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang diperlukan dalam proses penelitian, antara lain: 

Tabel 3.2 Nama Alat yang Diperlukan Saat Penelitian 

No Nama Alat Jumlah Satuan Keterangan 

1. Bowl 4 Buah Untuk meletakkan 

bahan-bahan yang akan 

digunakan. 

2. Mixer 1 Buah Untuk mencampur semua 

bahan yang ada agar 

adonan mengembang. 

3. Spatula 1 Buah Membantu mengaduk 

bahan saat dipanaskan 

dan membersihkan 

pinggiran bekas mixer. 

4. Timbangan 1 Buah Untuk menimbang 

bahan. 

5. Freezer 1 Buah Untuk mendinginkan 

unbaked cheesecake. 

6. Kompor 1 Buah Untuk memanaskan 

bahan unbaked 

cheesecake. 

7. Packaging 4 Buah Untuk meletakkan 

unbaked cheesecake 

yang sudah jadi. 

8. Sendok 1 Buah Untuk mengeluarkan 

creamcheese dari 

tempatnya, dan 

membantu mengukur 

bahan yang 

menggunakan sendok. 

9. Parutan 1 Buah Untuk memarut kulit 

jeruk sunkist. 

10. Pisau 1 Buah Untuk memotong 

sunkist. 

11. Teflon 1 Buah Untuk memanaskan 

butter. 

12. Kamera 1 Buah Untuk membantu 

mendokumentasikan 

proses penelitian. 

13. Alat Tulis  Secukupnya 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, penulis membutuhkan waktu sekitar tiga bulan yaitu 

pada bulan November 2017 hingga Januari 2018. Lokasi penelitian diadakan di 

rumah penulis yakni di Griya Babatan Mukti B22 Surabaya. 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 

 

 

 

No Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 21 Januari 2018 Pembuatan unbaked cheesecake 

dengan madu Kupang dengan 

madu sampel 0, 1, 2, 3, dan 4 

(eksperimen 1) 

Jl. Griya Babatan 

Mukti B22, 

Surabaya 

2 22 Januari 2018 Uji Organolaptik pertama  Universitas 

KatolikWidya 

Mandala, 

Surabaya 

3 24 Januari 2018 Pembuatan unbaked cheesecake 

dengan madu Kupang dengan 

sampel 0, 1, 2, 3, dan 4 

(eksperimen 2) 

Jl. Griya Babatan 

Mukti B22, 

Surabaya 

4 25 Januari 2018 Uji Organolaptik kedua dan 

ketiga 

Universitas 

Katolik Widya 

Mandalam 

Surabaya 

5 31 Januari 2018 Uji Laboratorium Unbaked 

Cheesecake dengan madu 

kupang 

Laboratorium 

Biochem, Jl 

Sulawesi no 36, 

Surabaya 

6 7 Febuari 2018 Pengolahan data hasil uji 

laboratorium dan hasil uji 

organoleptik 

Jl. Griya Babatan 

Mukti B22, 

Surabaya 



34 

 

3.2.3 Proses Pembuatan 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan unbaked cheesecake dengan madu Kupang 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Keterangan: 

1. Hancurkan biskuit, lalu lelehkan butter dan tuang butter ke dalam biskuit 

yang telah dihancurkan. 

2. Letakkan campuran biskuit tadi ke dalam loyang dan rapikan dengan 

sendok. 

3. Masukkan ke dalam freezer agar crust dapat menyatu dengan baik. 

4. Kocok menggunakan mixer, cream cheese, madu Kupang hingga halus dan 

menyatu lalu masukkan whipped cream secara perlahan hingga 

mengembang. 

Hancurkan biskuit, tuang butter yang telah dilelehkan 

Kocok cream cheese, madu Kupang, whipped cream, orange juice 

Cetak biskuit dalam loyang 

dinginkan 

Keluarkan loyang biskuit 

Tuang adonan cream cheese 

Dinginkan 

Cheesecake siap dihidangkan 
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5. Keluarkan loyang crust yang telah membeku tersebut. 

6. Masukkan adonan creamcheese ke dalam loyang crust. 

7. Masukkan ke dalam freezer kurang lebih satu jam. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

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.  

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Pada desain uji coba produk secara lengkap akan dibagi ke dalam tiga 

tahapan, yaitu uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan 

ini penulis akan menggunakan dua tahapan saja, yaitu uji perorangan dan uji 

kelompok kecil. 

1. Uji Perorangan 

 Uji Perorangan adalah suatu proses diskusi yang melibatkan para pakar 

(ahli) untuk mengidentifikasi masalah analisis penyebab masalah, menentukan 

cara-cara penyelesaian masalah, dan mengusulkan berbagai alternatif pemecahan 

masalah dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pada tahap ini 

penulis akan membagikan data kuesioner kepada para dosen atau para ahli dan 

selanjutnya hasil analisis akan dijadikan dasar untuk melakukan revisi pada produk 

pertama. 
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2. Uji Kelompok Kecil 

 Uji kelompok kecil adalah media yang di uji cobakan kepada panelis kurang 

lebih 10–20 panelis yang dapat mewakili populasi target. Panelis yang dipilih untuk 

uji coba ini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Pada tahap ini penulis 

akan melakukan uji terhadap beberapa panelis untuk melakukan uji seperti warna, 

aroma, tekstur, dan rasa.  

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Subyek uji coba pengembangan ini terdiri dari 30 panelis yang mana penulis 

akan melakukannya dengan teknik rumpun. Subyek coba yang pertama akan terdiri 

dari 15 panelis sebagai subyek uji coba orang yang gemar memakan makanan manis 

yang mana penulis ingin mengetahui kesamaan kesukaan panelis terhadap makanan 

manis yang biasa dan panelis yang dengan makanan manis yang sudah digantikan 

dengan madu. Dan panelis yang kedua berisi 15 orang yang menyukai dessert 

dimana penulis akan membagikan unbaked cheesecake dengan resep asli dengan 

resep yang telah diganti dengan madu.  

 

 

3.3.3 Jenis Data 

Menurut Mauladi (2016) pengertian data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa 

wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil 

observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, 
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penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset 

(metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Dari pengertian tersebut 

penulis menggunakan data primer dimana penulis akan melakukan servei secara 

langsung dan tidak menggunakan data yang telah tersedia (data sekunder). Jenis 

data yang didapat penulis merupakan kuantitatif, data yang diperoleh dari dari 

kuesioner pernyataan atau kalimat yang nantinya akan diubah menjadi angka. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

ingin melakukan uji laboratorium dan uji organoleptik dengan menggunakan 

metode pengumpulan data, yaitu metode eksperimen. Penulis nantinya akan 

mengembangkan dan membagikan kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui 

warna, aroma, tekstur, dan rasa. Kuesioner yang dibagikan berupa kuesioner uji 

organoleptik yang akan dapat dari 30 panelis. Seluruh panelis diminta untuk 

mencicipi unbaked cheesecake dengan madu Kupang, lalu mengisi kuesioner yang 

telah disiapkan oleh penulis. Selanjutnya penulis akan melakukan uji laboratorium. 

Uji laboratorium difungsikan untuk menguji kadar gula, lemak, dan kalori.  

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Smith, (2014:332) menyatakan bahwa:  

Statistics is the branch of scientific method which deals with the data 

obtained by counting or measuring the properties of populations of natural 

phenomena. In this definition 'natural phenomena' includes all the 

happenings of the external world, whether human or not. Statistik adalah 

cabang metode ilmiah yang berhubungan dengan data yang diperoleh 
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dengan cara menghitung atau mengukur sifat populasi fenomena alam. 

Dalam definisi ini 'fenomena alam' mencakup semua kejadian dunia luar, 

baik manusia maupun tidak. 

 

  Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dari uji 

organoleptik dan uji laboratorium. Penulis menganalisis eksperimen I, II, III, IV, 

dan V. Dari penelitian tersebut, maka penulis dapat mengetahui komposisi mana 

yang tepat untuk menghasilkan unbaked cheesecake dengan madu Kupang yang 

terbaik. Kemudian penulis menganalisis hasil uji organoleptik sehingga didapatkan 

rata-rata mengenai warna, aroma, tekstur, dan rasa dari panelis. 

 

1. Metode Eksperimen 

Menurut Priyono (2016:43) penelitian eksperimen dapat dilakukan di dalam 

alam terbuka dan juga di ruang tertutup. Dalam penelitian eksperimen, kondisi yang 

ada dimanipulasi oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penulis. Dalam kondisi 

yang telah dimanipulas ini. biasanya dibuat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol 

dan kelompok pembanding. Kepada kelompok kontrol akan diberikan treatment 

atau stimulus tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari reaksi kedua 

kelompok itu yang akan diperbandingkan. 

Dalam penelitian ini, penulis membuat lima eksperimen berdasarkan kadar 

dari madu Kupang untuk membuat unbaked cheesecake dalam menentukan kadar 

kemanisan madu terhadap kesukaan konsumen dan membuat unbaked cheesecake 

dengan resep asli yang menggunakan gula. Eksperimen dilakukan dengan 

mengganti, mengurangi, atau menambahkan madu Kupang dengan tujuan untuk 

mengetahui perubahan tekstur dan rasa yang terjadi pada unbaked cheesecake. 
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Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan tentang adanya pengaruh sebab 

akibat yang ditimbulkan oleh kedua kelompok tersebut.  

Tabel 3.4 Perbandingan Eksperimen I, II, III, IV, dan V 
No. Bahan Eksperimen 

I 

Eksperimen 

II 

Eksperimen 

III 

Eksperimen 

IV 

Eksperimen 

V 

Unit 

1 Cream 

Cheese 

Anchor 

200 200 200 200 200 gr 

2 Madu 

Kupang 

18 35 53 70 - gr 

3 Yoghurt 

biokul  

80 80 80 80 80 ml 

4 Whipped 

Cream 

Anchor 

20 20 20 20 20 ml 

5 Jeruk 

Sunkist 

5 5 5 5 5 gr 

6 Biskuit 

Gandum 

Roma 

25 25 25 25 25 gr 

7 Butter 

Anchor 

15 15 15 15 15 gr 

8 Gula  - - - - 70 gr 
Kesimpulan Unbaked 

Cheesecake 

dengan 

madu 

Kupang 25% 

memiliki 

warna coklat 

muda yang 

terang 

dengan 

tekstur 

creamy dan 

agak 

lembek, 

aromanya 

madu dan 

jeruk. 

Unbaked 

Cheesecake 

dengan 

madu 

Kupang 50% 

memiliki 

warna coklat 

muda namun 

lebih gelap 

sedikit. 

Teksturnya 

creamy dan 

aromanya 

khas madu 

dan jeruk. 

Unbaked 

Cheesecake 

dengan madu 

Kupang 75% 

memiliki 

warna coklat 

yang sedikit 

gelap dengan 

tekstur 

creamy dan 

aroma madu 

serta jeruk. 

Unbaked 

Cheesecake 

dengan madu 

Kupang 

100% 

memiliki 

warna coklat 

yang gelap 

dan 

tekturnya 

lembek. 

Aroma 

madunya 

sangat kuat. 

Unbaked 

Cheesecake 

dengan madu 

Kupang 0% 

memiliki 

warna yang 

paling cerah 

yaitu kuning 

muda 

keputih 

putihan, 

teksturnya 

creamy dan 

cruncy dan 

aroma jeruk 

Sunkist yang 

khas 

- 

Sumber: Data Diolah (2018) 

2. Metode Observasi 

Menurut Hasannah (2016:23), penelitian observasi kuantitatif adalah untuk 

menetapkan standardisasi dan kontrol, sedangkan observasi kualitatif bersifat 

naturalistik. Observasi kualitatif diterapkan dalam konteks suatu kejadian natural, 

mengikuti alur alami kehidupan amatan. Observasi kualitatif tidak dibatasi 

kategorisasi pengukuran (kuantitatif) dan tanggapan yang telah diperkirakan 
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terlebih dahulu. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah 

membandingkan hasil akhir dari lima eksperimen yang dilakukan penulis dan 

kemudian dilanjutkan dalam proses penelitiannya. 

 

3. Uji Laboratorium 

Penulis melakukan uji laboratorium untuk mengetahui berapa banyak 

kandungan karbohidrat, lemak, dan gula, pada produk unbaked cheesecake dengan 

madu Kupang. Uji laboratorium dilakukan di Standarisasi Surabaya, Laboratorium 

Biochem, Jalan Sulawesi 36, Surabaya. 

 

 

4. Statistik Deskriptif 

Menurut Sukoco (2013:19) statistik deskriptif adalah statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif 

merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara 

penyusunan dan penyajian suatu data yang dikumpulkan dalam satu penelitian.  

Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan 

menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. 

Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memproses data uji 

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

membagikan sampel dan kuesioner kepada panelis. Setiap panelis menerima lima 
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jenis sampel unbaked cheesecake sehingga sampel yang dibagikan berjumlah 150 

buah. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 30 panelis, maka penulis mendapatkan 

hasil uji organoleptik. Dari hasil uji organoleptik tersebut, data dianalisis dan 

dipaparkan dalam bentuk olah data angka. Dari olah data tersebut, maka dapat 

diketahui tingkat kesukaan panelis terhadap unbaked cheesecake yang diujikan.  


