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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 penghilangan aroma amis pada 

tinta cumi dengan menggunakan kulit dari buah lemon. Kedua, tinta cumi yang 

sudah hilang aroma amisnya ditambahkan ke dalam adonan kue black velvet 

untuk memunculkan warna hitam pekat sebagai pengganti pewarna sintetis yang 

sering digunakan pada kue red velvet. Ketiga, peneliti melakukan uji organoleptik 

dan uji kandungan gizi yang diujikan ke 30 panelis. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian ini membutuhkan beberapa alat dan bahan dalam pembuatan 

kue black velvet dengan menggunakan tinta cumi sebagai bahan pewarna alami. 
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1. Bahan 

Langkah pertama yang akan dilakukan berupa eksperimen untuk 

menghilangkan aroma amis pada tinta cumi menggunakan kulit bagian 

luar lemon yang berwarna kuning dengan percobaan sebanyak tiga kali. 

Ketiga eksperimen ini digunakan sebagai bahan uji organoleptik untuk 

mengetahui sampel terbaik untuk kue black velvet. Eksperimen pertama 

menggunakan 10% kulit lemon dari total keseluruhan tinta cumi (49 

gram), eksperimen ke dua menggunakan 15% kulit lemon dari keseluruhan 

tinta cumi (73,5 gram), eksperimen ke tiga menggunakan 20% kulit lemon 

dari keseluruhan tinta cumi (98 gram). Berikut merupakan bahan-bahan 

yang diperlukan dalam eksperimen beserta harga yang dikeluarkan: 

Tabel 3.1  Bahan Untuk Memproses Tinta Cumi Konsentrasi 10% 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Tinta Cumi 49 gram 225 11.025 

2 Kulit Lemon 4,9 gram 200 980 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Tabel 3.2  Bahan Untuk Memproses Tinta Cumi Konsentrasi 15% 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Tinta Cumi 73,5 gram 225 16.537 

2 Kulit Lemon 11 gram 200 2.200 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Tabel 3.3  Bahan Untuk Memproses Tinta Cumi Konsentrasi 20% 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Tinta Cumi 98 gram 225 22.050 

2 Kulit Lemon 19,6 gram 200 3.920 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Eksperimen selanjutnya untuk menentukan tingkat kepekatan warna pada 

kue black velvet dengan menggunakan percobaan sebanyak tiga kali. 
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Ketiga eksperimen ini nantinya akan digunakan sebagai bahan uji 

organoleptik dan uji laboratorium kemudian diujikan untuk mengetahui 

minat panelis serta kandungan gizi yang ada dalam kue black velvet. 

Eksperimen kue pertama menggunakan 10% tinta cumi dari total jumlah 

bahan, eksperimen ke dua menggunakan 15% tinta cumi dari total jumlah 

bahan, eksperimen ke tiga menggunakan 20% tinta cumi dari total jumlah 

bahan. Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

eksperimen beserta harga yang dikeluarkan: 

Tabel 3.4 Bahan Pembuatan Kue Black Velvet (490,25 gram) 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Tepung Terigu 160 gram 13 2.080 

2 Soda Kue 2,5 gram 229 572,5 

3 Mentega 57 gram 284 16.188 

4 Gula 96 gram 40 3.840 

5 Garam 1,25 gram 86 107,5 

6 Telur 1 butir 750 750 

7 Vanila Ekstrak 2,5 gram 166 415 

8 Susu Cair 120 gram 20,22 2.426,4 

9 Bubuk Kakao 5 gram 88 440 

10 Tinta Cumi 220 gram 225 49.500 

11 Whipping Cream 250 gram 66 16.500 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.5 Peralatan Untuk Memproses Tinta Cumi 

No. Peralatan Kegunaan 

1 Bowl Tempat meletakan tinta cumi dan kulit lemon 

2 Whisk Untuk mengaduk tinta cumi dalam saucepan 

3 Timbangan Untuk menimbang bahan yang diperlukan 

4 Saucepan Untuk mendidihkan tinta cumi 

5 Zester Untuk memarut kulit lemon 

6 Kulkas Untuk menyimpan hasil akhir tinta cumi 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 3.6 Peralatan Penelitian Kue Black Velvet 

No. Peralatan Kegunaan 

1 Oven Untuk memanggang adonan 

2 Mixer Untuk mencampur dan mengaduk adonan 

3 Bowl Untuk mencampur bahan-bahan kue 

4 Loyang Tempat untuk adonan dalam oven 

5 Timbangan Untuk menakar bahan-bahan 

6 Spatula Untuk mengaduk adonan 

7 Freezer Untuk menyimpan hasil akhir kue 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.7 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Tanggal Lokasi Keterangan 

1 15 November 2017 R.221 Universitas Ciputra Eksperimen menghilangkan 

bau amis pada tinta cumi 

menggunakan kulit lemon 

(0%, 10%, 20%, 30%) 

2 16 November 2017 Universitas Ciputra Uji organoleptik 1: pada 10 

orang panelis terhadap sampel 

tinta cumi 

3 24 November 2017 R.221 Universitas Ciputra Eksperimen 1: pembuatan kue 

black velvet dengan pewarna 

tinta cumi (0%, 10% ,15% 

,20%) 

4 25 November 2017 R.221 Universitas Ciputra Eksperimen 2: pembuatan kue 

black velvet dengan pewarna 

tinta cumi (0%, 10% ,15% 

,20%) 

5 26 November 2017 R.221 Universitas Ciputra Eksperimen 3: pembuatan kue 

black velvet dengan pewarna 

tinta cumi (0%, 10% ,15% 

,20%) 

6 27 November 2017 Universitas Ciputra Uji organoleptik 2: pada 30 

orang panelis terhadap kue 

black velvet 

7 27 November 2017 Universitas Ciputra Uji organoleptik 3: pada 30 

orang panelis terhadap kue 

black velvet 

8 27 November 2017 Universitas Ciputra Uji organoleptik 4: pada 30 

orang panelis terhadap kue 

black velvet 

9 8 Januari 2018 Laboratorium Biochem 

Technology  ̧Jalan Sulawesi 36, 

Surabaya 

Uji laboratorium kue black 

velvet: uji proximate 

10 22 Januari 2018 Laboratorium Biochem 

Technology  ̧Jalan Sulawesi 36, 

Surabaya 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Menghilangkan Aroma Amis Tinta Cumi 

 Berikut merupakan proses menghilangkan aroma amis pada tinta cumi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Menghilangkan Aroma Amis Tinta Cumi 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.1 maka dapat dijabarkan proses menghilangkan 

aroma amis pada tinta cumi sebagai berikut: 

1. Setelah membeli cumi segar dari pasar, pisahkan kantong tinta dari cumi. 

2. Saring tinta cumi dengan menggunakan saringan untuk memisahkan 

kotoran yang ada dalam tinta cumi. 

3. Cuci bersih lemon yang akan diambil kulitnya. 

4. Parut kulit lemon dengan Zester/parutan konsentrasi 10%, 15%, 20% dari 

jumlah tinta cumi. 

5. Siapkan bowl lalu letakan tinta cumi dan kulit lemon kedalam bowl. 

6. Letakan bowl berisi tinta cumi dan kulit lemon dalam kulkas bersuhu 4oC. 

Pisahkan kantong tinta dari cumi segar 

Cuci bersih lemon 

Parut kulit lemon konsentrasi 10%,15%,20% dari jumlah tinta cumi 

Siapkan bowl¸ letakan tinta cumi dan kulit lemon dalam bowl 

Saring tinta cumi agar bersih 

Letakan bowl berisi tinta cumi ke dalam kulkas bersuhu 4oC 
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3.2.4 Proses Pembuatan Kue Black Velvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Kue Black Velvet 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.2 maka dapat dijabarkan proses pembuatan kue 

black velvet sebagai berikut: 

1. Panaskan oven pada suhu 162oC. 

2. Campur butter dan gula pada mixer, lalu mixer dengan kecepatan tinggi. 

3. Tambahkan telur satu per satu ke dalam mixer. 

4. Campur bubuk kakao, vanila, tinta cumi, ke dalam mixer kecepatan pelan. 

5. Tuangkan setengah susu dan tepung kedalam adonan, dengan kecepatan 

pelan. 

6. Tuangkan sisa susu, tepung, dan soda kue, aduk rata. 

7. Bagi adonan menjadi dua loyang. 

Panaskan oven pada suhu 162oC 

Campur butter dan gula pada mixer dengan kecepatan tinggi 

Tambahkan telur satu per satu ke dalam mixer 

Campur bubuk kakao, vanila, tinta cumi, ke dalam mixer kecepatan pelan 

Tuangkan setengah susu dan tepung ke dalam adonan, dengan kecepatan pelan 

Tuangkan sisa susu, tepung, dan soda kue, aduk rata 

Bagi adonan menjadi dua loyang  

Panggang selama 45 menit atau hingga bagian tengah kue matang 
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8. Panggang selama 45 menit atau hingga bagian tengah kue matang ketika di 

tusuk. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

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 30 

panelis pada setiap pengembangan produk kue black velvet. Peneliti akan 

melaksanakan uji organoleptik sebanyak tiga kali pada hari yang berbeda dan 

panelis yang kemungkinan berbeda setiap harinya. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Subyek uji coba penelitian ini terdiri dari 30 orang panelis yang terbagi 

menjadi tiga golongan, yaitu lima panelis yang ahli dalam bidang tata boga yaitu 

dosen Universitas Ciputra Peminatan Culinary Business, 15 panelis yang gemar 

mengkonsumsi kue satu kali dalam seminggu, dan sepuluh panelis umum yang 

terdiri mahasiswa Universitas Ciputra. Teknik pemilihan subyek pada penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Suharsaputra (2014:118), 

purposive sampling adalah sampel yang diambil dari individu yang didasarkan 

pada pertimbangan dan karakteristik tertentu. 
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3.3.3 Jenis Data 

 Data yang dikumpulkan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai minat masyarakat dan sebagai dasar untuk mengembangkan 

produk. Menurut Indrawan dan Yaniawati (2016:141), jenis sumber data dapat 

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

langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan data sekunder 

adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Data dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 

panelis saat uji organoleptik dan termasuk sumber data primer. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik yang dipakai oleh peneliti untuk 

memperoleh data. Menurut Sugiyono (2016:225), pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan gabungan 

dari ketiganya. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada 

30 panelis pada saat uji organoleptik. Kuesioner berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau terbuka yang diberikan pada panelis.  

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Suharsaputra (2014:25), analisis data mengandung dua hal 

penting yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh serta melihat kondisi data 

untuk kemudian dikelompokan sesuai karakteristiknya melalui kode atau tabulasi 

data agar tergambar sebagaimana kondisi faktanya. 
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Dalam analisis data penelitian pengembangan produk kue black velvet 

dengan subtitusi pewarna makanan sintetis dengan pewarna alami tinta cumi, 

digunakan lima teknik analisis yaitu metode eksperimen, metode observasi, uji 

organoleptik, uji laboratorium, dan statistik deskriptif. 

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. Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen untuk 

mengetahui keberhasilan resep kue black velvet yang didapat dari literatur 

dan serangkaian uji coba. Eksperimen ini dilakukan dengan cara 

mengganti, mengurangi, atau menambahkan beberapa jumlah bahan 

dengan tujuan untuk menemukan resep kue black velvet yang tepat. 

2. Metode Observasi  

Suharsaputra (2014:264) menyatakan bahwa observasi merupakan cara 

pengumpulan data yang didasarkan pada pemantauan atas kejadian, proses 

yang terjadi. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan hasil akhir dari beberapa kali eksperimen yang telah 

dilakukan oleh peneliti untuk diambil hasil terbaik.  
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3. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi dalam kue 

black velvet, dimana kandungan yang akan ditinjau lebih lanjut oleh 

peneliti adalah proximate yang meliputi uji kelembapan, abu, lemak, 

protein, karbohidrat, dan kalori pada resep ke tiga. Uji laboratorium 

dilakukan di Laboratorium Biochem Technology, Jalan Sulawesi 36, 

Surabaya. 

4. Uji Organoleptik 

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

warna pada produk kue black velvet. Menurut Suharsaputra (2014:272), 

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, presentase tinta cumi yang dimasukkan kedalam 

pembuatan kue black velvet merupakan elemen yang akan di kontrol. Uji 

organoleptik dilakukan pada kue black velvet pada setiap percobaan 

sehingga uji tersebut dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 panelis di 

tiga hari yang berbeda. Uji organoleptik pada panelis dilakukan dengan 

cara pembagian tester dan kuesioner. Pengkodean sampel eksperimen 

perlu dilakukan agar responden tidak mengetahui isi sampel. 

 

 



33 

 

5. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan pengolahan data statistik yang pada 

dasarnya adalah proses pemberian kode pada data penelitian menggunakan 

angka-angka. Menurut Sugiyono (2016:147), statistik deskriptif 

merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya. Dalam penelitian produk kue black velvet dengan 

menggunakan tinta cumi sebagai bahan pewarna alami ini, peneliti 

menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengolah data uji 

organoleptik (rasa, tekstur, aroma, warna, dan minat) yang akan dilakukan 

dengan membagikan sampel ke 30 panelis. Data tersebut akan 

dipresentasikan dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diintepretasikan. 


