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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Dalam model pengembangan produk unbaked cheesecake dengan subsitusi 

menggunakan yoghurt akan dilakukan penelitian dengan model konseptual yang 

menguraikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta 

keterkaitan antara komponen. Model pengembangan dilakukan dengan tiga kali 

percobaan dengan perubahan komposisi pada bahan substitusi yoghurt yaitu 

pertama akan dilakukan substitusi dengan takaran 50% dari resep atau setara 

dengan 50 gram whipped cream pada resep umum, Kedua akan dilakukan model 

pengembangan dengan subsitusi komposisi 100% dari resep atau setara dengan 

100 gram whipped cream pada resep umum. Ketiga akan dilakukan produksi 

dengan resep unbaked cheesecake secara umum dengan menggunakan whipped 

cream. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

            Prosedur pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

membandingkan melalui data-data, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel-artikel 

yang berkaitan dengan inovasi cheesecake dan yoghurt. Setelah itu, akan 

dilakukan pengembangan dengan subsitusi salah satu bahan dasar dalam unbaked 
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cheesecake yaitu whipped cream dengan yoghurt melalui komposisi yang telah 

ditentukan. Penelitian dengan membuat dua produk yaitu yang pertama adalah 

unbaked cheesecake dengan resep secara umum menggunakan campuran whipped 

cream dan tidak menggunakan yoghurt dan kedua akan dibuat unbaked 

cheesecake dengan resep yang baru dengan terdapat yoghurt sebagai substitusi 

dari whipped cream pada bahan dasar unbaked cheesecake. Setelah itu, dibawa 

dua produk yang telah dibuat ke laboratorium untuk dilakukan pengujian dan 

dibandingkan antara kedua kandungan yang terdapat pada masing-masing produk. 

Menurut Setyaningsih, dkk (2010) dalam Widarti, Purnomo dan Rosyidi 

(2012:25), uji organoleptik dilakukan dengan tes hedonik dengan jumlah panelis 

minimal sebanyak 30 responden. Oleh karena itu, akan dilakukan uji organoleptik 

terhadap hasil pengembangan produk mengenai rasa, warna, tekstur, dan aroma 

kepada 30 responden untuk memberikan isi kuesioner serta komentar dan saran 

selama lima kali pengulangan agar data dapat dikatakan valid. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, bahan utama yang digunakan sebagai bahan dasar 

dari pembuatan unbaked cheesecake adalah yoghurt yang merupakan substitusi 

dari bahan dasar whipped cream. Berikut merupakan bahan-bahan dan alat-alat 

yang digunakan untuk melakukan produksi unbaked cheesecake dengan subsitusi 

menggunakan yoghurt. 
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1.  Bahan 

Tabel 3.1 Bahan-Bahan yang Diperlukan Pada Saat Penelitian 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Keterangan 

1. Biskuit Marie 150 gram 4.050 Sebagai alas dasar unbaked 

cheesecake 

2. Oat Meal 

Quaker 

80 gram 3.200 Sebagai campuran alas dasar 

unbaked cheesecake 

3. Mentega Blue 

Band 

75 gram 975 Sebagai campuran alas dasar 

unbaked cheesecake agar 

dapat menjadi padat 

4. Gula Palem 100 gram 2.700 Sebagai pemberi rasa manis 

pada alas dasar unbaked 

cheesecake 

5. Gula Pasir 50 gram 650 Sebagai penambah rasa pada 

alas dasar unbaked 

cheesecake 

6. Cream Cheese 

Anchor 

200 gram 20.000 Sebagai bahan dasar utama 

dari pembuatan unbaked 

cheesecake 

7. Yoghurt 

Biokul 

100 gram 4.000 Sebagai bahan subsitusi dari 

bahan dasar unbaked 

cheesecake yaitu whipped 

cream 

8. Lemon Juice 30 gram 360 Sebagai campuran dalam 

adonan unbaked cheesecake 

9. Kulit Lemon 20 gram 240 Sebagai campuran aroma 

dalam adonan unbaked 

cheesecake 

10. Brown Sugar 80 gram 1600 Sebagai campuran dalam 

adonan unbaked cheesecake 

Total 37.775  

Sumber: Data Diolah (2017) 
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2.  Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Alat-Alat yang Diperlukan Pada Saat Penelitian 

No. Alat-Alat Jumlah Satuan Keterangan 

1. Sendok 3 buah Untuk mengeluarkan bahan-bahan 

dari packaging dan sebagai media 

pada saat pencampuran bahan 

2. Timbangan 1 buah Untuk melakukan pengukuran 

pada bahan-bahan yang akan 

digunakan 

3. Bowl 5 buah Untuk melakukan persiapan 

bahan-bahan dan sebagai media 

untuk melakukan pencampuran 

bahan 

4. Spatula 2 buah Sebagai alat yang digunakan 

untuk mencampur bahan-bahan 

secara halus dan merapikan 

adonan yang terdapat di pinggiran 

bowl 

5. Mixer 1 buah Sebagai alat untuk melakukan 

percampuran adonan 

6. Kompor 1 buah Sebagai alat untuk melelehkan 

mentega dengan api 

7. Pisau 1 buah Untuk pemotongan buah lemon  

8. Parutan 1 buah Untuk memarut kulit buah lemon 

9. Teflon 1 buah Untuk memanaskan mentega 

10. Packaging 3 buah Untuk meletakkan adonan 

unbaked cheesecake yang sudah 

jadi 

11. Kulkas 1 buah Untuk proses pembekuan unbaked 

cheesecake agar menjadi padat 

12. Gelas Ukur 1 buah Untuk melakukan pengukuran 

pada bahan-bahan cair seperti 

yogurt 

13. Handphone/

Kamera 

1 buah Untuk melakukan dokumentasi 

14. Alat tulis 1 buah Untuk melakukan dokumentasi 

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

   Penelitian dengan kurun waktu kurang lebih selama satu bulan yaitu mulai 

bulan Januari 2018 sampai Februari 2018. Lokasi penelitian yang digunakan di 

Jalan Darmo Permai I/ 33Surabaya. 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Pelaksanaan Penelitian Lokasi 

1. 24 Januari 2018 Pembuatan unbaked cheesecake 

dengan subsitusi yoghurt dengan 

takaran 50% dari resep umum 

Jalan Darmo Permai 

I/ 33 Surabaya 

2. 24 Januari 2018 Pembuatan unbaked cheesecake 

dengan subsitusi yoghurt takaran 

100% dari resep umum 

Jalan Darmo Permai 

I/ 33Surabaya 

3. 24 Januari 2018 Pembuatan unbaked cheesecake 

dengan substitusi yoghurt takaran 

resep umum 

Jalan Darmo Permai 

I/ 33 Surabaya 

4. 25 Januari 2018 Uji organoleptik kepada 150 

panelis yang tidak terlatih 

Universitas Katolik 

Widya Mandala 

Jalan Dinoyo dan 

Rumah jalan Graha 

Family Surabaya 

5. 1 Februari 2018 Uji Laboratorium kandungan 

antara unbaked cheesecake 

dengan resep umum dan resep 

pengembangan 100% 

Laboratorium 

Biochem Jalan 

Sulawesi Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3   Proses Pembuatan 

 

Gambar 3.1 Proses pembuatan Unbaked Cheesecake dengan subsitusi menggunakan 

                    Yoghurt                       

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Pendinginan 

 

Unbaked Cheesecake 
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           Berikut adalah proses pembuatan unbaked cheesecake dengan substitusi 

menggunakan yoghurt yang alur proses pembuatan dimulai dari bahan bakunya 

(Indrawati dan Putri, 2016:74).  

 

Gambar 3.2  Proses Pembuatan Unbaked Cheesecake dengan Subsitusi Yoghurt  

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

 

 

Siapkan bahan dan peralatan untuk produksi unbaked cheesecake. 

Hancurkan biskuit marie sampai halus dan campur dengan oatmeal, 

brown sugar, dan mentega sesuai dengan resep hingga merata. 

Cetak adonan remahan alas secara merata di loyang dan diamkan selama 

20 menit di dalam kulkas dengan suhu 6 derajat celcius. 

Kocok menggunakan mixer cream cheese, gula, lemon juice hingga tercampur 

merata dan masukkan yogurt secara perlahan diaduk menggunakan spatula. 

Keluarkan loyang berisi remahan alas dan tuang adonan unbaked cheesecake 

dengan substitusi yoghurt di atasnya. 

Dinginkan selama 20 menit dengan suhu 6 derajat celcius hingga adonan 

berbentuk padat dan unbaked cheesecake dengan substitusi yoghurt siap untuk 
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3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dipakai sebagai 

bahan dasar untuk menetapkan kelayakan dari produk yang 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 

            Desain uji coba produk akan secara lengkap dibagi ke dalam tiga tahapan 

yaitu, uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian ini 

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

kelompok kecil. 

1. Uji Perorangan 

       Dalam uji perorangan penulis akan melakukan pengujian dengan para panelis 

tidak terlatih di bidangnya dengan memberikan kuesioner dan sampel produk 

kepada panelis yang berguna untuk memberikan masukan dan komentar akan 

produk pengembangan agar produk yang dihasilkan dapat memiliki kesesuaian.   

2. Uji Kelompok Kecil 

      Dalam uji kelompok kecil penulis akan membagikan sampel produk dan 

kuesioner kepada 30 responden sesuai dengan kriteria dalam penelitian untuk 

melakukan uji warna, rasa, aroma dan tekstur serta untuk mengetahui akan 

penerimaan masyarakat terhadap produk pengembangan. 
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3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian ini adalah 150 responden yang berada di 

Universitas Katolik Widya Mandala Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya. Subyek uji 

coba diambil dari pemberian sampel kepada 30 panelis yang tidak teratih yang 

dilakukan selama lima kali pengulangan uji agar data yang diterima dapat 

dikatakan valid. Panelis memberikan masukan mengenai apakah hasil produk 

pengembangan dapat diterima oleh para masyarakat dan para panelis memberikan 

masukkan mengenai produk yang palik disukai dan tidak disukai beserta 

alasannya. 

 

3.3.3 Jenis Data 

            Menurut Sekaran (2011), data primer adalah data yang mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan 

variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Penulis menggunakan data primer 

karena mengambil data secara langsung dari sumbernya dan tidak melalui 

perantara. Jenis data yang didapatkan oleh penulis adalah kuantitatif yang 

diperoleh melalui kuesioner/pertanyaan dalam bentuk kalimat yang diolah 

menjadi angka. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

            Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah melalui dua pengujian data yaitu uji laboratorium dan uji 

organoleptik. Dimana dalam uji laboratorium penulis melakukan pengujian 
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perbandingan kandungan protein, kalori, gula dan lemak pada unbaked 

cheesecake dengan menggunakan resep umum dan unbaked cheesecake yang 

telah mengalami pengembangan berupa substitusi yogurt pada whipped cream 

secara keseluruhan. Serta dalam uji organoleptik penulis membagikan sampel 

unbaked chessecake yang telah disediakan sebagai bahan percobaan kepada 

responden sebanyak 30 sampel untuk masing-masing produk yang telah dibagi 

sesuai dengan kriteria yang ada untuk memberikan penilaian dan masukan melalui 

kuesioner yang telah dibagikan secara langsung. 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Hasan (2006:35) menyatakan bahwa:  

“memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) 

kejadian lainnya, serta memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. 

Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik 

melalui hasil kuesioner dan bantuan wawancara” 

 

Dalam tahapan ini, data yang dianalisis diperoleh dari uji laboratorium dan 

uji organoleptik. Analisis dilakukan terhadap eksperimen I, II, dan III. Dari 

penelitian tersebut, maka penulis dapat mengetahui komposisi yang tepat dalam 

proses pembuatan unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan yoghurt. 

Kemudian penulis melakukan analisis terhadap uji organoleptik mengenai rasa, 

warna, aroma, dan tekstur rata-rata. 
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1. Metode Eksperimen 

              Metode eksperimen dapat memiliki arti sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan Sugiyono (2013:107). Eksperimen dilakukan sebanyak 

tiga kali dalam penelitian pengembangan unbaked cheesecake dengan inovasi 

menggunakan yoghurt. Tiga kali eksperimen ditujukan untuk mendapatkan hasil 

akhir yang tepat. Eksperimen dilakukan dengan menambah, mengurangi, 

mengganti dan menghapus bahan dengan tujuan untuk memperoleh resep unbaked 

cheesecake dengan inovasi yoghurt yang tepat. 

Tabel 3.4 Perbandingan Eksperimen Unbaked Cheesecake dengan Substitusi   

Menggunakan Yoghurt 

No. Nama Bahan EI  EII EIII 

1. Cream Cheese 200 gram 200 gram 200 gram 

2. Whipped Cream 50 gram 0 gram 100 gram 

3. Yogurt 50 gram 100 gram 0 gram 

4. Brown Sugar 80 gram 80 gram 80 gram 

5. Lemon Juice 30 gram 30 gram 30 gram 

6. Kulit Buah Lemon 1 sendok teh 1 sendok teh 1 sendok teh 

7. Biskuit Marie 150 gram 150 gram 150 gram 

8. Oatmeal  80 gram 80 gram 80 gram 

9. Mentega 75 gram 75 gram 75 gram 

10. Gula Palem 100 gram 100 gram 100 gram 

11. Gula Pasir  50 gram 50 gram 50 gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Metode Observasi 

              Menurut Sugiyono (2013:145) observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. 
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3.  Uji Laboratorium 

              Uji laboratorium merupakan penilaian sampel yang dilakukan di 

laboratorium. Dalam penelitian ini, dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui 

seberapa besar kandungan dari lemak, karbodidrat, protein, kalori, dan gula pada 

produk unbaked cheesecake dengan substitusi yogurt dan produk unbaked 

cheesecake dengan resep umum. Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset dan 

Standardisasi Surabaya, Laboratorium Biochem, Jalan Sulawesi 36, Surabaya. 

 

4. Statistik Deskriptif 

            Menurut Sugiyono (2012:148), 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. Dalam 

penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memproses data uji 

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

membagikan sampel dan kuesioner kepada responden. Setiap responden akan 

menerima tiga sampel yang terdiri dari sampel yaitu E1, E2, dan E3. 
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