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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Model pengembangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

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

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

Model prosedural ini yang akan digunakan dalam penelitian. Penulis menjelaskan 

prosedur yang di bentuk untuk membuat biskuit crackers telur asin. 

 

3.2  Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan 

mengumpulkan literatur berupa data-data yang berkaitan dengan saus telur asin 

dan biskuit crackers yang berupa resep, jurnal, dan buku. Literatur yang didapat 

dijadikan acuan bagi penulis untuk melakukan eksperimen pembuatan biskuit 

crackers telur asin hingga mendapatkan resep yang tepat. Kemudian dilakukan uji 

laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi dari biskuit crackers telur asin 

dan juga dilakukan uji organoleptik dengan cara membagikan kuisioner dan 

sampel kepada 90 panelis untuk menguji rasa, aroma, tekstur,  warna, dan minat 

terhadap produk biskuit crackers telur asin. Cara seperti itu merupakan metode 

penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa data-data tertulis atau lisan.  Data yang diperoleh dari uji laboratorium dan 

uji organoleptik akan diolah dan dianalisa hingga mendapatkan kesimpulan dari 

penelitian.  

  

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan Penelitian 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Biskuit Crackers Telur Asin 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah 

(Rp) 

1 Tepung  380 gram 9.000/kg 2.700 

2 Yeast 3 gram 6.000/11g 1.636 

3 Baking soda 2 gram 5.590/81g 138 

4 Gula 2,5 gram 15.000/kg 37.5 

5 Air  180 ml 5.000/1.500 ml 533 

6 Shortening  100 gram 40.000/kg 4.000 

7 Telur Asin  100 gram 2.500/70g 3.571 

8 Garam 2 gram 5000/500g 20 

9 Cabai kering 2 gram 24.700/168 294 

10 Daun Kari  2 gram 200/g 400 

11 Bawang Putih Bubuk  2 gram 7.000/50 g 280 

Sumber: Data Diolah  (2017) 

 

2.  Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Biskuit Crackers Telur Asin 

No. Alat Kegunaan 

1 Bowl  Untuk mencampur bahan biskuit crackers 

2 Mixer  Untuk mengaduk bahan adonan biskuit crackers 

3 Roll Untuk menipiskan adonan biskuit crackers  

4 Rolling cutter Untuk memotong adonan biskuit crackers  

5 Penggaris Untuk mencetak adonan biskuit crackers 

6 Oven Untuk bake adonan yang sudah dibentuk 

7 Loyang  Untuk wadah adonan yang akan di bake 

8 Silicone mat Agar adonan tidak menempel saat di bake 

9 Timbangan Untuk menakar bahan  

10 Garpu Untuk menusuk adonan  

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Biskuti Crackers Telur Asin (Sambungan) 

11  Water jug Untuk menakar air 

12 Blender Untuk menghaluskan telur asin  

13 Sendok Untuk mengambil telur asin yang sudah dihaluskan    

14 Cutting Board Untuk alas memotong daun kari 

15 Pisau Untuk memotong daun kari 

Sumber: Data Diolah (2017) 

  

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

No Tanggal  Pelaksanaan Penelitian  Lokasi 

1 31 Januari 2018 Belanja Bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk percobaan 

Pasar Keputran 

dan Toko Arvian, 

Ruko Graha 

Family 

2 2 Febuari  2018 Eksperimen 1: membuat biskuit 

crackers sesuai dengan resep 

yang didapat untuk menguji 

keberhasilan resep dan konsultasi 

Universitas 

Ciputra 

 

3 6 Febuari 2018 Eksperimen 2 : membuat biskuit 

crackers dengan mengurangi 

takaran tepung dan konsultasi 

Universitas 

Ciputra  

4 12 Febuari 2018 Eksperimen 3: membuat biskuit 

crackers yang dapat dilanjutkan 

pada tahap uji organoleptik dan 

konsultasi 

Universitas 

Ciputra 

5 2 Maret 2018 Membagikan sampel dan 

kuisioner pada 30 orang untuk uji 

organoleptik pertama 

Universitas 

Ciputra, kompleks 

Waterfront, dan  

Taman Puspa 

Raya, Citraland 

6 3 Maret 2018 Membagikan sampel dan 

kuisioner pada 30 orang untuk uji 

organoleptik kedua 

Universitas 

Ciputra, kompleks 

Waterfront, dan  

Taman Puspa 

Raya, Citraland 

7 5 Maret 2018 Membagikan sampel dan 

kuisioner pada 30 orang untuk uji 

organoleptik ketiga 

Universitas 

Ciputra, kompleks 

Waterfront, dan  

Taman Puspa 

Raya, Citraland 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Sambungan) 

8 12 Maret 2018 Pengolahan data uji organoleptik 

dengan anova  

Taman Puspa 

Raya, Citraland  

9 19 Maret 2018 Uji Laboratorium Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

 

10 6 Maret 2018 Pengambilan hasil uji 

laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

11 7 Maret 2018 Pengolahan Data  Taman Puspa 

Raya, Citraland  

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Biskuit Crackers Telur Asin  

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Campurkan tepung, yeast, baking soda, gula, dan garam  

Masukan adonan basah ke kering 

Aduk 

Diamkan semalam 

Giling, potong, dan cetak 

Bake 

Haluskan dan campur telur asin, cabai, daun kari, bubuk bawang, dan air 

Tusuk adonan 
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Keterangan dari Gambar 3.1:  

1.  Kupas kulit telur asin. Haluskan telur asin dengan blender. Potong daun 

kari dengan pisau. Siapkan bowl, timbang telur asin halus/shortening yang 

dibutuhkan, tambahkan daun kari potong, bubuk cabai, bawang putih 

bubuk dan air lalu aduk sampai larut. (adonan basah) 

2.  Timbang tepung, baking soda, yeast, dan gula. Pindahkan pada wadah 

mixer. 

3. Tambahkan air lalu aduk. Tambahkan daun kari potong, bubuk cabai, 

bawang putih bubuk dan garam. Aduk sampai rata.  

4.  Pindahkan adonan yang telah dicampur dengan mixer ke bowl lalu tutup 

dengan plastic wrap.  

5.  Diamkan adonan selama 45 menit.  

6.   Panaskan oven dengan suhu 180℃ 

7.  Bagi adonan menjadi empat agar memudahkan dalam menggiling adonan. 

Giling adonan. 

8. Ukur adonan sebesar 2x2 kemudian potong dengan rolling cutter. Tusuk 

menggunakan garpu agar bentuk seperti biskuit crackers yang dijual. 

Pindahkan ke loyang dengan alas sillicone mat.  

9.  Masukan dalam oven dan panggang selama 8 menit dengan suhu 180℃ 

setelah itu diamkan dulu pada suhu ruang kemudian putar loyang yang 

atas pindah bawah atau belakang pindah depan dan panggang lagi dengan 

suhu 230℃ sekitar 5 sampai 8 menit.  
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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 produk yang dihasilkan. Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subyek coba, 

jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba pada biskuit cracker telur asin ini secara lengkap 

dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji 

lapangan.  Uji ini akan dilakukan di Universitas Ciputra, sekitar perumahan 

waterfront, dan sekitar prumahan Taman Puspa Raya Citraland, Surabaya pada 90 

panelis dengan membagikan kuisioner uji organoleptik untuk menilai tentang rasa, 

aroma, tekstur, dan warna terhadap biskuit crackers telur asin.  

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Populasi adalah keseluruhan gejala atau suatu yang ingin diteliti.  Populasi 

umum merupakan keseluruhan lingkup kelompok yang memiliki karakteristik 

atau sifat tertentu yang ingin diteliti. Populasi pada penelitian ini masyarakat Kota 

Surabaya 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi menurut Sugiyono (2016: 118). Sampel pada penelitian ini adalah 90 

panelis di Universitas Ciputra, Waterfront, dan Taman Puspa Raya. Penggunaan 

sampel dalam penelitian diperbolehkan selama sampel dapat mewakili populasi 
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dengan baik dan selama teknik pengambilan sampel dilakukan dengan benar 

menurut Maryati dan Suryawati (2013: 185). Penulis akan menggunakan teknik 

simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memerlukan strata yang ada dalam populasi itu 

menurut Sugiyono (2016: 120) 

 

3.3.3 Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2016: 193) Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer pada penelitian ini adalah hasil 

uji organoleptik yang dilakukan sebanyak tiga kali dan juga dari hasil uji 

laboratorium. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan 

dari buku, jurnal, skripsi, dan juga website.  

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat 

dari setting-nya, data dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium 

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu 

seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain menurut Sugiyono (2016: 193). Dalam 



34 

 

penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu metode 

ekperimen dan metode observasi.  

 

1.  Metode Eksperimen 

Metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan menurut Sugiyono (2013:107). Penulis membuat tiga kali 

eksperimen dalam pembuatan biskuit crackers telur asin. Dilakukannya tiga kali 

ekperimen ditujukan untuk mendapat hasil akhir yang memuaskan. Eksperimen 

dilakukan dengan menambah, mengganti, dan menghapus dengan tujuan untuk 

menemukan resep biskuit crackers yang tepat. Perbandingan pada eksperimen 

yang akan dilakukan sebagai berikut:  

 

Tabel 3.4 Perbandingan Eksperimen 1, 2, 3  
No Bahan Eksperimen 1 Eksperimen 2 Eksperimen 3 Satuan 

1 Tepung 380 250 300 gram 

2 Instant Yeast 3 3 3 gram 

3 Baking soda 2 2 2 gram 

4 Air 180 180 160 ml 

5 Garam 2 2 2 gram 

6 Gula 2,5 2,5 2,5 gram 

7 Daun kari 2 2 2 gram 

8  Cabai kering 2 2 2 gram 

9 Bubuk bawang 2 2 2 gram 

10 Telur asin 100 100 100 gram 

Sumber: Data Diolah  (2017) 
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2.  Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengambilan data untuk mengamati perilaku 

manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden menurut Sugiyono 

(2012: 166) Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah melakukan 

pengamatan pada proses pembuatan dan juga membandingkan hasil dari tiap 

eksperimen.  

 

3.3.5  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian biskuit crackers  

telur asin yaitu uji laboratorium, uji organoleptik, uji hedonik, dan statistik 

deskriptif.  

 

1.  Uji Laboratorium 

Menurut Triyono (2013: 113) uji laboratorium adalah penelitian yang 

dilakukan di suatu tempat khusus dan menggunakan alat untuk melakukan 

percobaan. Uji Laboratorium dilakukan untuk menguji kandungan gizi pada 

biskuit crackers telur asin meliputi kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Uji 

laboratorium ini dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya 

dengan alamat Jalan Jagir Wonokromo nomor 360 Surabaya. 

 

2. Uji Organoleptik 

Uji Organoleptik disebut juga dengan penlitian indera atau penelitian 

sensorik yang merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera 
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manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk 

makanan, minuman, maupun obat menurut Ayustaningwarno (2014: 1). Uji 

organoleptik dilakukan di Universitas Ciputra, sekitar kompleks Waterfront, dan 

Taman Puspa Raya pada tanggal 2 Maret 2018, 3 Maret 2018, dan 5 Maret 2018. 

Uji organoleptik ini untuk mengetahui warna, aroma, tekstur, dan rasa pada 

biskuit crackers telur asin. Panelis terdiri dari 90 orang dengan membagikan 

kuesioner. Menurut Tabriani (2013: 54) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

Menurut Apriyana (2014: 22), pengkodean sampel  harus dilakukan 

sedemikian rupa hindari pemberian nama sampel berurutan karena dapat 

menimbulkan bias. Penamaan contoh harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

responden tidak dapat menebak isi sampel tersebut berdasarkan penamaannya. 

Pemberian nama biasanya menggunakan tiga angka arab atau huruf secara acak. 

Kode yang digunakan pada sampel ini berupa numerik. Kode yang dimaksud 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.5 Kode Sampel Biskuit Cracker Telur Asin  

Sampel Kode 

Sampel 1 105 

Sampel 2 302 

Sampel 3 412 

Sampel 4 575 

Sampel 5 261 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.  Uji Hedonik  

Menurut Ayustaningwarno (2014: 6), uji hedonik merupakan pengujian 

yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap 

produk. Uji hedonik ini akan menguji tingkat kesukaan terhadap biskuit crackers 

telur asin. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan indikator 

menurut Ayustaningwarno (2014: 6): 

 

Tabel 3.5 Skala Uji Hedonik  

Skala Uji Hedonik Skala Numerik 

Tidak Suka 1 

Agak Tidak Suka 2 

Agak Suka 3 

Suka 4 

Sangat Suka 5 

Sumber: Data diolah (2017) 

 

4.   Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum dan generalisasi. Menurut Tabriani (2013: 62), 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 secara umum.  

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengolah 

data uji organoleptik rasa, aroma, dan warna yang sudah dilakukan dengan cara 
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membagikan sampel dan kuesinoer organoleptik kepada 90 panelis. Setiap panelis 

akan mendapatkan lima sampel biskuit crackers sehingga sampel yang dibagikan 

berjumlah 450 buah secara acak. Dari hasil uji organoleptik tersebut, data 

dianalisis dengan anova.  

 

3.4 Strategi Pemasaran  

 Menurut Lupiyohadi (2013) service marketing mix yang sebelumnya 7P, 

perlu menambahkan satu aspek yaitu physical evidence/environment. Variabel 

physical evidence berkaitan dengan mengelola lingkungan jasa, sehingga service 

marketing mix menjadi 8P. 

1.  Product (Produk)  

Kata product mengacu pada keseluruhan objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Produk dibagi menjadi dua 

sub kategori, yaitu barang dan jasa. 

2. Price (Harga)  

Informasi tentang harga yang dimiliki oleh seorang konsumen 

memberikan persepsi awal terhadap kualitas jasa yang akan diterima oleh 

konsumen.  

3.  Place (Lokasi atau Tempat)  

Place berkaitan dengan saluran pemasaran yang merupakan gabungan 

antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi.   
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4.  Promotion (Promosi)  

Ada beberapa macam promosi yang dapat dilakukan oleh pemasar untuk 

dapat menjelaskan dan mempromosikan nilai dari jasa, yaitu: periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, dan 

hubungan masyarakat.  

5.  People (Orang)  

People berkaitan dengan sumber daya manusia atau orang yang 

menyediakan jasa. Kualitas jasa berbanding lurus dengan pelayanan yang 

diberikan oleh penyedia jasa.  

6.  Process (Proses)  

Process mencerminkan koordinasi antara semua elemen bauran pemasaran 

untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada 

konsumen.  

7.  Customer Service (Layanan Pelanggan)  

layanan pelanggan meliputi aktivitas untuk memberikan pelayanan 

pratransaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi. 

8).  Physical Evidence (Bukti Fisik)  

Bukti fisik adalah lingkungan fisik jasa disampaikan dan tempat 

perusahaan dengan konsumen berinteraksi dan setiap komponen tangible 

(berwujud) memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa. 

 


