
20 

 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk 

yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural 

model konseptual dan model teoritik. Pada penelitian ini menggunakan model 

prosedural yaitu model bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang 

harus diikuti untuk menghasilkan produk (Puslitjaknov, 2008). 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh 

peneliti dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan model 

pengembangan dalam memaparkan komponen rancangan produk yang 

dikembangkan (Puslitjaknov, 2008). Pembuatan tepung beras merah dalam 

penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu, 

1. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan beras merah bebas dari kotoran 

yang masih menempel seperti debu, batu, dan kulit beras. 
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2. Perendaman 

Beras merah perlu direndam dengan air terlebih dahulu dengan 

perbandingan beras merah dan air 1:3 (Soewandi, 2012). Perendam beras 

merah dilakukan selama 12 jam. 

3. Pengeringan  

Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air suatu bahan sehingga 

dapat memperpanjang umur simpan. Pengeringan dapat dilakukan secara 

alami yaitu dengan bantuan sinar matahari atau dengan alat pengering 

(Soewandi, 2012). Pengeringan dilakukan  menggunakan oven selama 

kurang lebih satu jam dengan suhu 100
o
C. 

4. Penggilingan  

Penggilingan bertujuan untuk mengecilkan ukuran beras merah. Proses 

penggilingan menggunakan food processor terlebih dahulu agar bentuk 

nya agak lebih halus. Kedua menggunakan alat penggiling yang dapat 

menghaluskan hampir seperti tepung. 

5. Pengayakan  

Pengayakan bertujuan untuk mendapatkan ukuran hancuran beras yang 

seragam, yaitu yang lolos ayakan berukuran 80 mesh. 

 

3.2.1 Bahan dan peralatan penelitian  

Dalam sub bab ini, yang akan dibahas adalah bahan dan peralatan 

penelitian dalam pembuatan cilok tepung beras merah. 
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1. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cilok sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Bahan-Bahan Pembuatan Cilok 
No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga(Rp) 

1.  Tepung tapioka 640 g 7.680 

2.  Tepung Terigu 72 g 728 

3.  Tepung Beras Ketan 36 g 612 

4.  Bawang Putih 40 g 1.440 

5.  Garam 20 g 240 

6.  Lada 5 g 200 

7.  Daun Bawang 10 g 400 

8.  Air 480 ml 178 

 TOTAL 11.478 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2.  Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Alat-Alat yang digunakan dalam Pembuatan Cilok 
No  Nama Alat Jumlah Satuan  Keterangan  

1 Kompor  1 Buah  Digunakan untuk memanaskan panci 

berisi air. 

2 Panci 1 Buah  Untuk memasak air. 

3 Timbangan  1 Buah  Digunakan untuk menimbang bahan 

penelitian. 

4  Bowl 4 Buah  Untuk menampung bahan-bahan. 

5 Sendok  2 Buah  Untuk mengaduk bahan. 

6 Blender 1 Buah  Untuk menghaluskan bawang putih. 

7 Pissau 1 Buah  Untuk mengupas bawang putih dan 

mengiris daun bawang. 

8 Saringan 1 Buah  Untuk mengakat cilok setelah direbus. 

 Gelas ukur 1 Buah  Untuk mengukur banyaknya air. 

 Sendok ukur 1 Buah  Untuk mengukur bahan. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian subtitusi tepung tapioka dengan tepung beras merah dalam 

pembuatan cilok akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 hingga 

Februari 2018. Berikut tabel waktu dan tempat penelitian:  
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Tabel 3.3 Pelaksanaan Waktu dan Tempat Penelitian 
No Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1.  7 November 2017 Membuat tepung beras merah 
Kitchen Universitas 

Ciputra Surabaya 

2.  10 November 2017 

Mencoba membuat cilok beras 

merah dengan perbandingan 

10%, 20%, dan 30% 

Lab 221 Universitas 

Ciputra Surabaya 

3.  17 November 2017 

Mencoba membuat cilok beras 

merah dengan perbandingan 

5%, 15%, dan 25% 

Lab 221 Universitas 

Ciputra Surabaya 

4.  12 Januari 2018 
Eksperimen 

cilok beras merah I 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

5.  12 Januari 2018 Pra Uji Organoleptik  

Universitas Ciputra 

dan GBI G-Walk 

Surabaya(23 

responden) 

6.  16 Januari 2018 Uji Organoleptik I 
Universitas 

Ciputra(46 responden) 

7.  22 Januari 2018 
Uji Organoleptik II dengan 3 

sampel 

Universitas 

Ciputra(37 responden) 

8.  23 Januari 2018 Rekapitulasi Data Universitas Ciputra 

9.  25 Januari 2018 Uji Laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi Industri 

Surabaya jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

 

10.  12 Februari 2018 
Pengambilan Hasil Uji 

Laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi Industri 

Surabaya jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

 

11.  14 Februari 2018 
Memperkenalkan produk 

cilokba yaitu cilok beras merah 

Tidak ada tempat 

karena menggunakan 

media online 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Cilok Beras merah 

 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Cilok Beras Merah 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan cara membuat cilok beras 

merah sebagai berikut: 

1. Siapkan semua bahan-bahan yaitu tepung tapioka, tepung terigu, tepung 

beras merah, tepung beras ketan, garam, lada, bawang putih, daun bawang 

dan air. Siapkan alat untuk membuat cilok beras merah. 

2. Panaskan air untuk dicampurkan pada bahan-bahan kering. 

3. Siapkan bowl untuk menimbang bahan-bahan serta menyiapkan blender 

untuk menghaluskan bawang putih serta iris halus daun bawang. 

Siapkan bahan dan alat Panaskan air  

Timbang bahan-bahan, 
haluskan bawang putih 
dengan blender dan iris 

daun bawang 

Campurkan bahan-bahan 
kering (tepung tapioka, 

tepung beras merah, 
tepung terigu, tepung beras 

ketan, garam,  dan lada) 

Tambahkan bawang putih 
halus serta daun bawang 
yang sudah diiris halus 

Campurkan bahan kering 
dengan bawang putih serta 

daun bawang kemudian 
tambahkan air panas 

Aduk bahan-bahan sampai 
kalis 

Bentuk adonan berbentuk 
bulat 

Rebus adonan yang sudah 
berbentuk bulat ke dalam 
air panas pada suhu 80oC 

selama 9 menit 

Angkat cilok yang sudah 
matang dari panci dan 
dipindahkan ke dalam 

bowl 

Cilok beras beras dapat 
disajikan 
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4. Campurkan bahan-bahan kering, tambahkan bawang putih halus, daun 

bawang yang sudah diiris halus. 

5. Aduk bahan-bahan hingga merata dan tambahkan air panas. 

6. Aduk adonan hingga kalis, lalu bentuk adonan berbentuk bulat. 

7. Rebus adonan yang sudah berbentuk bulat hingga matang. 

8. Angkat cilok yang sudah mulai mengapung di atas permukaan air. 

9. Pindahkan ke dalam bowl cilok yang sudah matang lalu dapat disajikan 

dalam keadaan hangat. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Prosedur yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengumpulan data-data 

tentang beras merah dan cilok. Data-data yang dikumpulkan berupa jurnal, buku-

buku, dan resep. Selanjutnya peneliti mulai melakukan pembuatan tepung beras 

merah lalu melakukan substitusi tepung tapioka dengan tepung beras merah ke 

dalam pembuatan cilok. Setelah cilok beras merah dikemas akan dilakukan uji 

laboratorium dan uji organoleptik. Menurut SNI 01-2346-2006 dalam uji 

organoleptik terbagi dua jenis responden yaitu responden non standar dan 

responden standar. Responden non standar adalah orang yang belum terlatih 

sedangkan responden standar adalah orang yang mempunyai kemampuan dan 

kepekaan tinggi terhadap spesifikasi mutu produk. Jumlah minimal responden 

standar dalam satu kali pengujian adalah enam orang, sedangkan untuk responden 

non standar adalah 30 orang. Uji organoleptik akan dilakukan oleh peneliti dengan 
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cara membagikan kuesioner kepada 30 responden untuk menilai rasa, tekstur, 

aroma, dan warna terhadap cilok beras merah.  

  Menurut Sugiyono (2017:302) pengujian dapat dilakukan dengan 

eksperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi produk lama dengan 

yang baru. Bagian ini terdiri dari desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen. 

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu eksperimen sungguhan (True 

Experiment). True experimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen 

diambil secara acak dari populasi tertentu dan adanya kelompok control 

(Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini akan dilakukan uji perorangan yaitu uji 

dimana peneliti akan membuat percobaan produk cilok beras merah untuk 

menentukan resep, jenis bahan yang digunakan, komposisi bahan, jumlah bahan, 

rasa, tekstur, aroma, dan warna yang diiginkan. Uji kedua akan dilakukan melalui 

kelompok kecil yang akan diujikan ke 30 responden  untuk mengetahui dari segi 

rasa, tekstur, aroma dan warna menurut para responden. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 
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Untuk melakukan uji coba cilok beras merah akan diberikan kepada civitas 

Universitas Ciputra Surabaya. Subyek uji coba akan dipilih secara acak serta 

diberikan kepada responden ahli dalam bidang makanan. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2017:304) pengujian signifikansi efektivitas dan 

efisiensi sistem kerja baru, bila data berbentuk interval dan dilakukan pada dua 

kelompok maka dapat menggunakan t-test berpasangan (related), sedangkan bila 

dilakukan pada lebih dari dua kelompok dapat menggunakan Analisis Varians 

(Anava). Penelitian ini termasuk penelitian research and development (R/D) 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2017:297). 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pengumpulan 

data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Data dapat di setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode 

eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar ataupun 

diskusi. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dan dokumentasi serta 

gabungan keempatnya (Sugiyono, 2017:225). 
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Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang diberikan kepada 30 responden. Kuesioner akan dalam bentuk skala 

likert untuk mengukur pendapat dari tiap responden. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan peresepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017:93). Skala likert pada penelitian ini akan 

menggunakan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Tabel 3.4 Tabel Uji Organoleptik 

 A B C D 

Rasa      

Warna      

Tekstur      

Aroma      

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Tabel tersebut di isi dengan angka 1-4 dengan ketentuan sebagai berikut: 

STS = Sangat Tidak Suka, diberi skor 1 

TS = Tidak Suka, diberi skor 2 

S = Suka, diberi skor 3 

SS = Sangat Suka, diberi skor 4 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, 

sedangkan penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam. Dalam analisis data produk cilok beras merah akan 

menggunakan beberapa teknik yaitu metode eksperimen, metode observasi, uji 

laboratorium, uji organoleptik, dan statistik deskriptif. 
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1. Metode Eksperimen 

Menurut Sugiyono (2017:72) metode eksperimen diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Eksperimen yang dilakukan adalah 

substitusi tepung tapioka dengan tepung beras merah. Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan hasil rasa, aroma, tekstur, 

dan warna yang tepat.   

Tabel 3.5 Perbandingan Percobaan I, II, III, dan IV 

No Bahan 
Percobaan 

I (0%) 

Percobaan 

II (10%) 

Percobaan III 

(15%) 

Percobaan  IV 

(20%) 

1 
Tepung 

tapioka 
160g 144g 136g 128g 

2 
Tepung 

terigu 
18g 18g 18g 18g 

3 

Tepung 

beras 

merah 

0g 16g 24g 32g 

4 
Tepung 

beras ketan 
9g 9g 9g 9g 

5 
Bawang 

putih halus 
15g 15g 15g 15g 

6 
Daun 

bawang 
7g 7g 7g 7g 

7 Garam 5g 5g 5g 5g 

8 Lada 1g 1g 1g 1g 

9 Air 120ml 120ml 120ml 120ml 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Sugiyono (2017:145) teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam 

penelitian ini observasi yang dilakukan adalah perbandingan hasil akhir dari 

percobaan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Eksperimen yang dilakukan 
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adalah perlakuan substitusi tepung tapioka dengan tepung beras merah dengan 

melihat perbandingannya, setelah itu diambil satu hasil terbaik yang lalu akan 

dilanjutkan dengan proses penelitian. 

 

3. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan supaya peneliti mengetahui berapa banyak 

kandungan karbohidrat, kandungan protein, kandungan sodium, kandungan 

lemak, dan kandungan lainnya. Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Surabaya Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 

 

4. Uji Organoleptik 

Menurut Thoif (2014) uji organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik. 

Uji hedonik digunakan untuk mengetahui kesan responden terhadap sifat produk 

secara lebih spesifik dan penentuan penerimaan terhadap produk makanan dapat 

dilakukan melalui uji hedonik atau uji kesukaan. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan uji organoleptik dengan cara menyebar kuesioner dan tester. 

Pengkodean sampel percobaan perlu dilakukan agar responden tidak mengetahui 

isi sampel. Pemberian nama biasanya menggunakan angka atau huruf. Kode yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa huruf yang dimaksud sebagai berikut: 
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 Tabel 3.6 Kode Percobaan 

Percobaan Kode 

Percobaan I A 

Percobaan II B 

Percobaan III C 

Percobaan IV D 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

5. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:147) 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. Penelitian ini 

menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengolah data uji organoleptik 

rasa, aroma, kenampakan, tekstur, dan warna serta minat konsumen terhadap cilok 

beras merah dengan cara membagikan tester dan kuesioner kepada 30 responden 

secara acak, dari data tersebut akan dipersentasekan. 

  


