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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Metode pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2013:297). Model pengembangan dapat berupa model prosedural, 

model konseptual, dan model teoritik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

model prosedural karena dianggap cocok dengan tujuan pengembangan yang 

ingin dicapai. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan cangkang telur dan cookies, yang 

berupa resep, artikel, jurnal, dan buku. Selanjutnya peneliti mengumpulkan 

limbah cangkang telur untuk dibuat menjadi tepung. Kemudian, peneliti 

melakukan eksperimen pembuatan cookies dengan tepung cangkang telur dengan 

empat macam sampel dengan perbandingan tepung terigu dan tepung cangkang 

telur yang berbeda. Peneliti melakukan uji organoleptik dengan membagikan 

kuesioner kepada 30 panelis tidak terlatih untuk menguji tentang rasa, aroma, 

tektur, warna, dan minat terhadap empat sampel cookies berbahan dasar tepung 
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cangkang telur dan tepung terigu. Setelah medapatkan sampel yang paling banyak 

dipilih oleh panelis, peneliti melakukan uji laboratorium untuk uji kandungan 

kalsium. Data yang diperoleh akan dari uji laboratorium dan uji organoleptik akan 

diolah dan dianalisa hingga mendapat kesimpulan dari penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dikarena 

memiliki dasar teori-teori ahli. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan beberapa alat dan bahan dalam pembuatan 

cookies dengan tepung cangkang telur sebagai penambah rasa dan warna pada 

produk. 

1. Bahan 

  Dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen sebanyak tiga kali. Ketiga 

eksperimen ini digunakan untuk bahan uji organoleptik dan uji laboratorium untuk 

mengetahui minat panelis serta kandungan gizi yang terdapat dalam cookies 

berbahan dasar tepung cangkang telur. Eksperimen pertama menggunakan 15% 

tepung cangkang telur, eksperimen kedua menggunakan 20% tepung cangkang 

telur, ketiga menggunakan 25% tepung cangkang telur, dan keempat 100% 

menggunakan tepung terigu. Selain tepung cangkang telur, digunakan bahan lain 

seperti mentega, gula, telur, kulit lemon, vanila bubuk, tepung terigu, dan garam. 

Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam eksperimen berserta 

biaya yang dikeluarkan: 

 



 
 

 
 

38 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Tepung Cangkang Telur 
No. Bahan Jumlah Satuan Harga Jumlah (Rp) 
1 Cangkang Telur 1 kg - - 
2 Air  2 L 3.000/L 6.000 

Total untuk 1 kg 6.000 
Sumber: Data Diolah (2017) 

 
Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Cookies Berbahan Tepung Cangkang Telur 
No. Bahan Jumlah Satuan Harga Jumlah (Rp) 
1 Mentega 340 g 6.200/200 g 10.540 
2 Gula 200 g 11.500/kg 2.300 
3 Telur 1 butir 21.000/kg 1.500 
4 Tepung terigu 300 g 7.000/kg 2.100 
5 Tepung cangkang telur 75 g 6.000/kg 450 
6 Parutan kulit lemon 2 g 500/g 1.000 
7 garam 1/2 sdt 2.000/200 g 250 
8 Vanila bubuk 2 g 3.800/5 g 1.520 

Total untuk 19.435 
Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian  

 Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.3 Peralatan Penelitian Tepung Cangkang Telur 
No Peralatan Kegunaan 
1 Panci Untuk merebus cangkang telur. 
2 Loyang  Untuk mengeringkan dan wadah meletakkan 

cangkang telur saat dimasukkan ke dalam oven. 
3 Blender Untuk menghancurkan cangkang telur menjadi tepung 

cangkang telur. 
4 Ayakan  Untuk menyaring tepung sehingga mendapatkan 

tekstur yang halus. 
Sumber: Data Diolah (2017) 

Tabel 3.4 Peralatan Penelitian Cookies Berbahan Tepung Cangkang Telur 
No Peralatan Kegunaan 

1 Timbangan Untuk menakar bahan-bahan cookies. 
2 Mixer  Untuk mengaduk telur dan mentega. 
3 Oven  Untuk memanggang cookies. 
4 Sendok teh Untuk membentuk dan mengukur porsi adonan 

cookies. 
5 Loyang Untuk wadah meletakkan adonan cookies. 
6 Parutan Untuk memarut kulit lemon. 
7 Silpat  Untuk pelapis loyang agar adonan cookies tidak 

lengket di loyang. 
Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu tiga bulan yaitu pada bulan 

Desember 2017-Februari 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan K.H. Nawawi 

No. 8, Mojokerto, Universitas Ciputra, dan Balai Riset dan Stadarisasi Industri 

Surabaya. Berikut adalah tabel perkiraan waktu dan tempat penelitian: 

Tabel 3.5 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Hari dan 

Tanggal 
Pelaksanaan Program Lokasi 

1 12 September 
2017 

Membuat tepung cangkang telur. Jl. K.H. Nawawi No. 8, 
Mojokerto 

2 Selasa, 23 
Januari 2018 

Percobaan 1: 
Pengolahan cookies dengan 

menggunakan tepung cangkang 
telur, dibedakan jumlah presentase 
penambahannya (0%, 15%, 20%, 
25%) dan sisanya menggunakan 

tepung terigu. 

Universitas Ciputra  

3 Rabu, 24 
Januari 2018 

Percobaan 2: 
Pengolahan cookies dengan 

menggunakan tepung cangkang 
telur, dibedakan jumlah presentase 
penambahannya (0%, 15%, 20%, 
25%) dan sisanya menggunakan 

tepung terigu. 

Universitas Ciputra 

4 Kamis, 25 
Januari 2018 

Percobaan 3: 
Pengolahan cookies dengan 

menggunakan tepung cangkang 
telur, dibedakan jumlah presentase 
penambahannya (0%, 15%, 20%, 
25%) dan sisanya menggunakan 

tepung terigu. 

Universitas Ciputra 

5 Rabu, 24 
Januari 2018 

Uji Organoleptik 1: 
Membagikan tester dan kuesioner 

kepada panelis. 

Universitas Ciputra dan sekitar 
Jl. K.H. Nawawi, Mojokerto 

6 Kamis, 25 
Januari 2018 

Uji Organoleptik 2: 
Membagikan tester dan kuesioner 

kepada panelis. 

Universitas Ciputra dan sekitar 
Jl. K.H. Nawawi, Mojokerto 

7 Jumat-Senin, 
26-29 Januari 

2018 

Uji Organoleptik 3: 
Membagikan tester dan kuesioner 

kepada panelis. 

Universitas Ciputra dan sekitar 
Jl. K.H. Nawawi, Mojokerto 

8 Jumat, 02 
Februari 2018 

Uji laboratorium cookies yang 
mendapat poin paling tinggi dari 

panelis: kalsium 

Balai Riset dan Stadarisasi 
Industri Surabaya, Jalan Jagir 
Wonokromo 360, Surabaya. 

9 Rabu, 21 
Februari 2018 

Pengambilan uji laboratorium. Balai Riset dan Stadarisasi 
Industri Surabaya, Jalan Jagir 
Wonokromo 360, Surabaya. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3  Proses Pembuatan Tepung Cangkang Telur dan Cookies Berbahan 

Dasar Tepung Cangkang Telur  

1.  Proses Pembuatan Tepung Cangkang Telur 

 Berikut ini adalah langkah untuk mengolah cangkang telur menjadi tepung 

cangkang telur yang akan diolah menjadi cookies berbahan dasar cangkang telur: 

Gambar: 3.1  Proses Pembuatan Tepung Cangkang Telur  
Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1. Siapkan cangkang telur. 

2. Cuci cangkang telur hingga bersih dari kotoran dan sisa-sisa putih dan 

kuning telur. 

3. Kemudian rebus cangkang telur dalam air mendidih selama kurang lebih 

10 menit. 

4. Kemudian keringkan cangkang telur, setelah itu masukkan cangkang telur 

ke dalam oven yang telah dipanaskan pada suhu 600C selama 15 menit. 

Proses ini berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat pada 

cangkang telur. 

5. Blender cangkang telur sampai tekturnya sehalus tepung. 

Cuci cangkang 
telur dengan air. 

Rebus cangkang 
telur selama 10 

menit. 

Keringkan dan oven 
cangkang telur selama 

15 menit pada suhu 
600C. 

Haluskan cangkang 
telur  dengan blender. 

Ayak dengan 
ayakan 80 mesh. 

Tepung 
cangkang telur 
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6. Kemudian ayak tepung cangkang telur dengan menggunakan ayakan 80 

mesh. 

 

2.  Proses Pembuatan Cookies dengan Tepung Cangkang Telur  

Berikut merupakan proses pembuatan cookies dengan tepung cangkang telur: 

Gambar 3.2  Proses Pembuatan Cookies dengan Tepung Cangkang Telur. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 

Preheat oven to 180oC.  Using a teasppon, drop the cookies 

onto the prepared baking sheets, spacing them about 2 inches 

apart. 

Cover the dough in plastic wrap and refrigerate for one hour. 

Add the egg and vanilla extract and mix for one minute untill 

all the ingredients are combined and dough forms. 

Using a mixer, mix together the flour, butter, salt, powdered 

sugar and lemon zest. 

Baking for 10-12 minutes. Transfer to a cooling rack to cool 

completely. 
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Berikut cara pembuatan cookies: 

1. Dengan menggunakan mixer, campurkan tepung, mentega, garam, gula 

bubuk dan kulit lemon. 

2. Tambahkan ekstrak telur dan vanili, kemudian aduk selama satu menit 

sampai semua bahan tercampur dan membentuk suatu adonan. 

3. Tutup adonan dengan menggunakan plastic wrap dan dinginkan dalam 

kulkas selama satu jam. 

4. Panaskan oven hingga 180oC. dengan menggunakan sendok teh, 

sendokkan ke dalam adonan, kemudian jatuhkan ke atas silpat, beri jarak 

sekitar dua inci. 

5. Oven selama 10-12 menit. Kemudian pindahkan ke rak pendingin. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat 

layak digunakan atau tidak. Uji coba produk juga berfungsi untuk melihat sejauh 

mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. Uji coba produk 

terdiri dari desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, dan teknik pengumpulan 

data. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling dimana dalam memilih sampel peneliti memberikan kesempatan 

yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota 

sampel. 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk dibagi menjadi tiga, yaitu uji perorangan, uji 

kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

kelompok kecil. Biasanya uji kelompok kecil terdiri dari suatu kelompok kecil 

yang terdiri  dari delapan sampai 20 orang. Dalam penelitian ini, akan digunakan 

30 panelis pada setiap pengembangan produk cookies dengan tepung cangkang 

telur. Peneliti akan melakukan uji organoleptik sebanyak tiga kali pada hari yang 

berbeda, sehingga kemungkinan akan terdapat panelis yang berbeda. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Subyek uji coba adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dengan 

kata lain, subyek uji coba adalah panelis, yaitu orang yang memberikan respon 

atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Subyek uji coba membutuhkan 

populasi penelitian. Menurut Sugiyono (2016:80), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di 

sekitar Jalan K.H. Nawawi, Mojokerto 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. 
Sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan nonprobability 
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sampling. Menurut Sugiyono (2016:82), probabilty sampling adalah teknik 
sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi 
untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan nonprobabily sampling adalah 
teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap untuk atau 
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Masing-masing dari kelompok 
memiliki beberapa jenis kategori. Probability sampling dibagi menjadi empat, 
yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, 
disproportionate stratified random sampling, dan area (cluster) sampling. Dalam 
kelompok nonprobability sampling juga dibagi menjadi enam, yaitu sampling 
sistematics, quota sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan 
snowball sampling. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah teknik probabilty 
sampling dengan kategori simple random sampling. 

Menurut Sugiyono (2016:82) simple random sampling adalah metode 

penarikan dari sebuah populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut. Sampel yang diambil peneliti adalah masyarakat di 

sekitar jalan K.H. Nawawi, Mojokerto serta mahasiswa/mahasiswi di Universitas 

Ciputra. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.  

Menurut Sugiyono (2016:225): 

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 pada penelitian ini adalah hasil uji organoleptik yang 

dilakukan sebanyak tiga kali kepada 30 panelis per harinya dan uji laboratorium. 

Sumber data sekunder berasal dari berbagai jurnal, buku, literatur, skripsi, dan 

website. 
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3.3.4 Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016:225), bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi, interview, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. 

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah teknik kuesioner. Menurut 

Sugiyono (2016:142), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dnegan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

panelis untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melakui pos atau internet.  

 
 
3.3.5 Teknik Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Tabel 3.6 Perbandingan Uji Coba Pembuatan Cookies dengan Tepung Cangkang  

Sumber: Data Diolah (2017) 
 

No. Bahan Uji Coba 
I 

(0%) 

Uji 
Coba II 
(15%) 

Uji 
Coba III 

(20%) 

Uji 
Coba 

IV 
(25%) 

Satuan 

1 Tepung 
cangkang telur 

0 12 16 19 g 

2 Tepung Terigu 75 63 60 56 g 
3 Mentega 85 85 85 85 g 
4 Telur 1/4 1/4 1/4 1/4 butir 
5 Gula Pasir 50 50 50 50 g 
7 Garam 1/8 1/8 1/8 1/8 sdt 
8 Parutan Kulit 

Lemon 
1 1 1 1 sdt 

9 Vanila Bubuk 1/4 1/4 1/4 1/4 sdt 
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Menurut Sugiyono (2016:72) dalam penelitian eksperimen ada perlakuan 

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

penelitian ini eksperimen dilakukan untuk mencoba keberhasilan resep cookies 

yang didapat dari hasil penelitian. Metode eksperimen dilakukan untuk membuat 

empat sampel dengan perbandingan tepung cangkang telur dan tepung terigu. 

Keempat sampel ini dibuat dengan tujuan untuk diujikan kepada para panelis agar 

dievaluasi dan dinilai.  

 

2. Metode Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

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

panelis yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2016:145).  Metode observasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil akhir dari 

beberapa kali eksperimen yang dilakukan peneliti. Observasi yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui hasil percobaan resep yang terbaik untuk dilanjutkan 

proses penelitiannya. 

 

3. Uji Laboratorium 

Peneliti melakukan uji laboratorium untuk mengetahui berapa banyak 

kandungan kalsium pada produk cookies dengan tepung cangkang telur. Uji 

laboratorium dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Jalan 

Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 
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4. Uji Organoleptik 

Menurut Ayustaningwarno (2014:01) uji organoleptik adalah pengujian 

yang didasarkan pada proses penginderaan untuk mengamati tekstur, warna, 

aroma, dan rasa suatu produk makanan,minuman, ataupun obat. Penelitian dengan 

indera ini, banyak digunakan untuk menilai mutu dalam bidang bahan pangan, 

mutu komuditas hasil pertanian dan perikanan. Peneliti akan melakukan 

percobaan sebanyak tiga kali, pada setiap percobaan pembuatan cookies, tepung 

cangkang telur adalah elemen yang akan di kontrol. Uji organoleptik akan 

dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 panelis di tiga hari yang berbeda. Uji 

organoleptik ini dilakukan dengan membagikan tester dan kuesioner kepada 

panelis. Tester yang dibagikan akan diberi kode, kode ini berfungsi untuk 

memudahkan peneliti dalam membedakan persentase tepung cangkang telur yang 

terdapat dalam masing-masing cookies. Berikut ini adalah kode yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

Tabel 3.7 Kode Sampel Produk Cookies Berbahan Dasar Tepung Cangkang 
Telur 

 
Eksperimen 

Persentase Tepung Cangkang Telur 
0 15% 20% 25% 

Eksperimen 1 A0 A1 A2 A3 
Eksperimen 2 B0 B1 B2 B3 
Eksperimen 3 C0 C1 C2 C3 
Sumber: Data Diolah (2017) 

 

5. Uji Hedonik 

Menurut Ayutaningwarno (2014:06), uji hedonik adalah pengujian yang 

paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan produk. Tingkat 

kesukaan ini disebut skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, tidak suka. Dalam 
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analisis datanya, skala hedonik ditransformasikan ke dalam angka. Berikut adalah 

tingkat sekala hedonik yang digunakan oleh peneliti: 

1. Angka 4 untuk sangat suka. 

2. Angka 3 untuk suka. 

3. Angka 2 untuk sangat tidak suka. 

4. Angka 1 untuk tidak suka. 

 

6. Statistik Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2016:147), 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. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan metode statistik deskriptif kualitatif untuk memproses 

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

membagikan empat macam sampel kepada 30 panelis tidak terlatih. Uji 

organoleptik yang dilakukan akan sebanyak tiga kali, sehingga total panelis 

adalah 90 orang. Hasil dari uji organoleptik yang didapat, data analisis dengan 

menggunakan ANOVA. Uji homogenitas (levene’s test) digunakan untuk 

memperlihatkan bahwa dua sampel atau lebih yang berasal dari populasi yang 

memiliki varian yang sama. Interpretasi dilakukan dengan memilih salah-satu 

statistik yang diambil dari rata-rata (mean), kehomogenan dinilai tidak berbeda 

nyata jika P > 0,05 (varian sampel sama atau homogen). Sedangkan P < 0,05 

dinilai berbeda nyata (varian sampel tidak homogen). Games-Howell berfungsi 
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untuk menguji lanjutan sampel yang tidak homogen, sedangkan sampel yang 

homogen menggunakan Tukey HSD sebagai uji lanjutan.
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