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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Menurut Haryati (2012) ada empat jenis model yaitu Cognitive Model, 

Normative Model, Descriptive Model dan Functional Model. Peneliti akan 

menggunakan Descriptive Model sebagai model pengembangan. Descriptive 

Model yaitu model yang bersifat deskriptif dan model yang mendeskripsikan 

suatu proses atau sistem, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

 Peneliti melakukan percobaan pembuatan panna cotta gula kurma dengan 

membuat gula dari kurma terlebih dahulu. Dilakukan eksperimen selanjutnya 

berupa penambahan gula kurma pada panna cotta sebagai penambah gizi dan 

warna dalam panna cotta. Tahap terakhir, peneliti akan melakukan uji 

organoleptik dan uji kandungan gizi. 

 

3.2 Prosedur pengembangan 

 Tahapan pokok dalam penelitian ini meliputi waktu, tempat, dan proses 

pembuatan panna cotta gula kurma. Prosedur pengembangan diawali dengan 

percobaan membuat gula kurma dengan cara mengeringkan kurma dengan oven. 

Setelah itu, peneliti akan bereksperimen membuat panna cotta gula kurma. Uji 

laboratorium dan uji organoleptik akan dilakukan ketika peneliti sudah 

menemukan resep yang cocok. Uji organoleptik kemudian kembali dilakukan 
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dengan membagikan kuesioner kepada 90 panelis di tiga hari yang berbeda untuk 

menentukan produk panna cotta gula kurma berdasarkan warna, aroma, rasa, dan 

tekstur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen menggunakan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori-teori para 

ahli. 

  

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian ini membutuhkan beberapa alat dan bahan dalam pembuatan 

panna cotta gula kurma dimana gula kurma menjadi pemanis sebagai pengganti 

gula pasir. 

 

1. Bahan 

 Penelitian ini akan dilakukan eksperimen pembuatan panna cotta. 

Eksperimen tersebut akan digunakan sebagai bahan uji organoleptik dan uji 

laboratorium untuk kemudian dibandingkan masing-masing eksperimen untuk 

mengetahui minat panelis terhadap panna cotta gula kurma. Eksperimen 

menggunakan 100 gram gula pasir, 25 gram gula kurma, 50 gram gula kurma, 75 

gram gula kurma, dan 100 gram gula kurma. Selain itu, juga terdapat bahan lain 

seperti whipping cream, gelatin, dan perisa vanila. Berikut merupakan bahan yang 

diperlukan dalam penelitian: 
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Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Panna Cotta Gula Kurma 
No. Bahan Jumlah 

Bahan 

 

Harga Jumlah 

Bahan yang 

Digunakan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Harga 

(Rp) 

1 Whipping 

Cream 

1.000 ml 80.000 1.000 ml 80 80.000 

2 Gula Kurma 900 gr 110.000 100 gr 122 12.200 

3 Gelatin 100 gr 21.000 16 gr 210 3.360 

4 Perisa Vanilla 30 ml 17.000 10 ml 567 5.670 

Total 101.230 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian 

 Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam penelitian: 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian dalam Pembuatan Panna Cotta Gula Kurma 

No. Peralatan Kegunaan 

1 Timbangan Untuk mengukur bahan-bahan yang berbentuk padat 

2 Gelas ukur Untuk mengukur bahan-bahan yang berbentuk cair 

3 Kulkas Untuk membekukan panna cotta 

4 Mangkuk Untuk mencampur bahan-bahan panna cotta 

5 Sendok 

Kayu 

Untuk mengaduk adonan panna cotta 

6. Panci Tempat untuk mendidihkan whipping cream 

7. Jar Tempat untuk meletakkan adonan panna cotta 

8. Oven Untuk mengeringkan kurma 

9. Pisau Untuk memisahkan kurma dari bijinya 

10. Grinder Untuk membuat kurma menjadi bubuk 

11. Kompor Untuk memanaskan whipping cream 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu sekitar dua bulan yaitu 

pada bulan Februari 2018 hingga Maret 2018. Lokasi penelitian diadakan di 

Surabaya Barat dan Surabaya Pusat. 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Hari dan 

Tanggal 

Lokasi Keterangan 

1.  Kamis,  

1 Februari 

2018 

Jalan Serayu 1 

 

Mengeringkan kurma. 

2. Senin, 

5 Februari 

2018 

Universitas Ciputra Menghaluskan kurma. 

3. Rabu, 

7 Februari 

2018 

Jalan Serayu 1 Percobaan I: 

Pengolahan panna cotta gula kurma dengan 

jumlah persentase substitusinya (0 gram, 25 

gram, 50 gram, 75 gram, dan 100 gram) 

4. Kamis, 

8 Februari 

2018 

Universitas Ciputra Uji organoleptik pertama dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 panelis. 

5. Kamis, 

8 Februari 

2018 

Jalan Serayu 1 Percobaan II: 

Pengolahan panna cotta gula kurma dengan 

jumlah persentase substitusinya (0 gram, 25 

gram, 50 gram, 75 gram, dan 100 gram) 

6. Jumat, 

9 Februari 

2018 

Universitas Ciputra Uji organoleptik kedua dengan membagikan 

kuesioner kepada 30 panelis. 

7. Minggu, 

11 Februari 

2018 

Jalan Serayu 1 Percobaan III: 

Pengolahan panna cotta gula kurma dengan 

jumlah persentase substitusinya (0 gram, 25 

gram, 50 gram, 75 gram, dan 100 gram) 

8. Senin, 

12 Februari 

2018 

Universitas Ciputra Uji organoleptik ketiga dengan membagikan 

kuesioner kepada 30 panelis. 

9. Selasa, 

20 Februari 

2018 

Laboratorium 

Pengujian dan 

Kalibrasi 

Baristand Industri 

Surabaya Jalan 

Jagir Wonokromo 

360, Surabaya 

Membawa panna cotta gula kurma dan 

panna cotta gula pasir untuk mengetahui 

perbandingan gula total. 

10. Jumat, 

2 Maret 

2018 

Laboratorium 

Pengujian dan 

Kalibrasi 

Baristand Industri 

Surabaya Jalan 

Jagir Wonokromo 

360, Surabaya 

Mengambil hasil uji laboratorium. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Panna Cotta Gula Kurma 

 Berikut merupakan proses pembuatan panna cotta gula kurma: 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Panna Cotta Gula Kurma 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 maka dapat dijabarkan proses pembuatan panna cotta 

gula kurma sebagai berikut: 

1. Pisahkan buah kurma dengan bijinya. Buah kurma dikeringkan dengan 

oven selama delapan jam. 

2. Buah kurma yang telah dikeringkan dimasukkan kedalam grinder hingga 

menjadi bubuk. 

3. Masukkan 16 gram gelatin ke dalam 90 ml air dingin. 

4. Rebus 1.000 ml whipping cream dengan 100 gram gula hingga gula larut. 

5. Masukkan perisa vanila, aduk rata. 

Mengeringkan kurma di dalam oven selama delapan jam. 

Menghaluskan buah kurma menjadi gula kurma. 

Menimbang dan mengukur bahan. 

Campur gelatin dengan air dingin. 

Rebus whipping cream dan gula hingga gula larut. 

Masukkan perisa vanila. 

Tuang whipping cream ke dalam gelatin, aduk hingga rata. 

Masukkan adonan panna cotta ke dalam jar. 
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6. Masukkan rebusan whipping cream ke dalam gelatin, aduk rata. 

7. Masukkan ke dalam jar yang telah disediakan. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

pengembangan. Uji coba model bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang 

digunakan sudah layak atau tidak. Bagian ini terdiri atas desain uji coba, subyek 

uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data. Peneliti 

menggunakan teknik Simple Random Sampling dimana pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak dengan memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua anggota populasi. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba terdiri dari tiga langkah yaitu uji coba perorangan, uji coba 

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

menggunakan uji coba kelompok kecil karena penelitian dapat dikendalikan. 

Dalam penelitian ini, akan digunakan 30 panelis pada setiap pengembangan 

produk panna cotta gula kurma. Peneliti akan melaksanakan uji organoleptik 

sebanyak tiga kali pada hari yang berbeda dan panelis yang berbeda.  

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Subyek uji coba atau sampel untuk uji coba harus di paparkan secara jelas 

dan lengkap. Subyek uji coba hendaknya representatif, sesuai dengan jenis produk 
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yang akan dikembangkan, terdiri atas tenaga ahli dalam bidang studi, ahli 

perancangan produk dan sasaran pemakai produk. Subyek uji coba memerlukan 

adanya populasi penelitian. 

 Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian mengenai panna cotta gula 

kurma adalah orang yang berada di Universitas Ciputra dan Surabaya Pusat. 

 Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Teknik sampling adalah 

merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling di bagi menjadi 2, 

probability dan non probability sampling. Probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi 

simple random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random sampling dan cluster sampling. Peneliti akan 

menggunakan simple random sampling, dikatakan simple karena pengambilan 

anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada di dalam populasi itu.  
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3.3.3 Jenis Data 

 Menurut Sugiyono (2016:137) menyatakan bahwa bisa 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 adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

 Sumber data primer berupa hasil dari uji organoleptik yang dilakukan 

sebanyak tiga kali terhadap 30 panelis dan uji laboratorium. Sumber data sekunder 

didapatkan dari jurnal, literatur, buku dan website. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner 

(angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016:137). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). 

Menurut Sugiyono (2016:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada panelis secara langsung atau dikirim melalui pos atau 

internet. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari panelis.   
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3.3.5 Teknik Analisis Data  

1. Metode Eksperimen  

 Menurut Sugiyono (2016:72) dalam penelitian eksperimen ada perlakuan, 

sedangkan dalam naturalistik 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. Peneliti akan memberikan perlakuan terhadap panna cotta dengan 

memberi gula kurma sebagai bahan pengganti gula pasir pada panna cotta. 

Tabel 3.4 Perbandingan Uji Coba Pembuatan Panna Cotta 
No. Bahan Perlakuan 

I 

Perlakuan 

II 

Perlakuan 

III 

Perlakuan 

IV 

Perlakuan 

V 

1 Whipping 

cream 

1.000 ml 1.000 ml 1.000 ml     1.000 ml 1.000 ml 

2 Gula 100 gr 0 gr 0 gr 0 gr 0 gr 

3 Gula 

kurma 

0 25 gr 50  gr 75 gr 100 gr 

4 Gelatin 16 gr 16 gr 16 gr 16 gr 16 gr 

5 Perisa 

Vanilla 

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Sugiyono (2016:145) teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam lainnya. Peneliti melakukan observasi dengan membandingkan 

hasil akhir dari masing-masing eskperimen. 

3. Uji Laboratorium 

Peneliti memilih uji untuk mengetahui kandungan gula total pada panna 

cotta gula kurma. Uji laboratorium akan dilakukan di Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Surabaya di Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 
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4. Uji Organoleptik 

 Menurut Ayustaningwarno (2014:1) pengujian organoleptik berperan 

penting dalam pengembangan produk. Pengujian organoleptik disebut penilaian 

indera atau penilaian sensorik merupakan suatu cara penilaian dengan 

memanfaatkan panca indera manusia untuk mengamati warna, aroma, rasa, dan 

tesktur suatu produk makanan.  

Di dalam percobaan ini akan terdapat lima perlakuan yang dilakukan oleh 

peneliti, persentase gula kurma yang dimasukkan ke dalam pembuatan panna 

cotta merupakan elemen yang akan di kontrol. Uji organoleptik akan di uji kepada 

90 panelis di tiga hari berbeda. Uji organoleptik pada panelis dilakukan dengan 

cara pembagian tester dan kuesioner. Pemberian nama kode diberikan agar panelis 

tidak mengetahui isi sampel. Kode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kode Sampel Panna Cotta Gula Kurma 

Eksperimen Kode 

Gula Kurma 0 gram 111 

Gula Kurma 25 gram 124 

Gula Kurma 50 gram 136 

Gula Kurma 75 gram 142 

Gula Kurma 100 gram 157 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

5. Uji Hedonik 

 Menurut Ayustaningwarno (2014:6) uji hedonik merupakan pengujian 

yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap 

produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Skala hedonik dapat 

direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendaki. Skala 
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hedonik ditransformasikan ke dalam angka. Berikut merupakan tingkat skala 

hedonik yang digunakan oleh peneliti: 

1. Angka 4 untuk sangat suka 

2. Angka 3 untuk suka. 

3.  Angka 2 untuk tidak suka. 

4. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

 

6. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2016:147) stastitik deskriptif adalah stastitik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum yang generalisasi. Penelitian 

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

stastitik deskriptif dan alasannya.  

Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memproses data 

uji organoleptik untuk mengetahui warna, aroma, rasa, dan teskstur. Total sampel 

yang dibagikan berjumlah 90 orang. Kuesioner yang telah terisi oleh 90 panelis, 

maka peneliti mendapatkan hasil uji organoleptik. Dari hasil uji organoleptik, data 

dipaparkan dalam bentuk diagram lingkaran untuk mengetahui tingkat panelis 

terhadap panna cotta gula kurma. 


