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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Oka (2017:9) mengatakan bahwa “model bisa menjadi sarana untuk 

menerjemahkan teori ke dalam dunia kongkret untuk aplikasi ke dalam praktek.” 

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model prosedural. Model 

prosedural adalah model yang mendeskripsikan langkah-langkah untuk 

melakukan suatu pekerjaan (Oka, 2017:11). 

 Dalam melaksanakan penelitian ini langkah pertama yang dikerjakan 

peneliti adalah membuat tepung biji nangka dari biji nangka terpilih. Kedua, 

peneliti melakukan eksperimen selanjutnya berupa pembuatan almond crispy 

dengan bahan dasar tepung biji nangka. Ketiga, peneliti akan melakukan uji 

kandungan gizi dan uji organoleptik. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dimulai dari pengelolahan 

biji nangka menjadi tepung. Kemudian dilanjutkan dengan mengelolah tepung biji 

nangka menjadi almond crispy dengan menambahkan bahan-bahan pembuatan 

almond crispy yang lainnya. Peneliti akan melakukan empat eksperimen dengan 

penggunaan tepung biji nangka dengan jumlah takaran yang berbeda-beda dalam 
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pembuatan almond crispy. Eksperimen kode A menggunakan 0 gram tepung biji 

nangka, eksperimen kode B menggunakan 25 gram tepung biji nangka, 

eksperimen kode C menggunakan 75 gram tepung biji nangka, dan eksperimen 

kode D menggunakan 100 gram tepung biji nangka. Setelah melakukan 

eksperimen, peneliti melakukan uji organoleptik dengan membagikan tester 

almond crispy dan kuesioner kepada 30 responden untuk menilai almond crispy 

berdasarkan rasa, warna, aroma, dan tekstur. Menurut Bawinto dkk (2015:58) “Uji 

organoleptik adalah cara penilaian dengan hanya menggunakan indera manusia 

(sensorik).” Hadiwiyanto dalam Bawinto dkk (2015:58) menjelaskan bahwa 

penilaian organoleptik merupakan cara yang paling banyak dilakukan karena 

mudah, lebih cepat dikerjakan dan tidak memerlukan banyak peralatan serta 

murah. Setelah melakukan uji organoleptik, peneliti akan melakukan uji 

laboratorium untuk mengetahui kandungan protein, serat, dan kadar air yang 

terdapat dalam almond crispy. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian ini membutuhkan bahan dan beberapa peralatan dalam 

pembuatan almond crispy tepung biji nangka. 

1. Bahan 

 Pada penelitian ini tepung biji nangka akan digunakan sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan almond crispy. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan almond crispy tepung biji nangka: 
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Tabel 3.1 Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 

No. Nama Bahan Kegunaan 

1 Biji Nangka Bahan dasar pembuatan tepung biji nangka 

2 Tepung biji nangka Bahan dasar pembuatan almond crispy 

3 Putih telur Membuat tekstur almond crispy menjadi kokoh 

4 Gula Memberi rasa manis dan warna kecoklatan pada 

almond crispy 

5 Keju Sebagai topping almond crispy 

6 Kacang almond Sebagai topping almond crispy 

7 Mentega Memberi rasa gurih dan menghasilkan tekstur dan 

aroma yang baik pada almond crispy 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Berikut merupakan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2 Peralatan yang Digunakan dalam Penelitian 

No. Nama Alat Kegunaan 

1 Mangkuk 

(bowl) 

Untuk tempat menampung biji nangka, tepung biji 

nangka dan adonan almond crispy 

2 Panci kukus Untuk mengukus biji nangka 

3 Mesin pemanggang 

(Oven) 

Untuk membantu proses pengeringan biji nangka 

serta untuk memanggang adonan almond crispy yang 

sudah dicetak 

4 Mesin penggiling 

(Grinder) 

Untuk membantu proses pengahalusan biji nangka 

menjadi tepung 

5 Pisau Untuk membantu proses pengupasan kulit biji 

nangka dan pengirisan biji nangka 

6 Ayakan Untuk membantu proses pemisahan antara tepung 

biji nangka yang sudah halus dan yang masih kasar 

7 Timbangan Untuk menakar bahan-bahan almond crispy tepung 

biji nangka 

8 Mesin pengaduk 

(Mixer) 

Untuk membantu proses pengadukan bahan-bahan 

almond crispy tepung biji nangka 

9 Parutan keju Untuk membantu proses pemarutan keju sebagai 

topping almond crispy 

10 Cetakan mika Untuk mencetak adonan almond crispy 

11 Kertas roti Untuk membuat almond crispy tidak lengket saat 

setelah dipanggang 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 3.2 Peralatan yang Digunakan dalam Penelitian (Lanjutan) 

No. Nama Bahan Kegunaan 

13 Loyang Untuk tempat meletakkan kertas roti 

14 Plastik segitiga Untuk membantu menuangkan adonan almond 

crispy ke atas loyang 

15 Toples tabung Untuk menyimpan almond crispy yang sudah jadi 

16 Kamera Untuk mendokumentasikan proses penelitian dari 

awal hingga akhir 

17 Alat tulis Untuk mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian adalah tanggal bulan dan tahun dimana kegiatan 

penelitian tersebut dilakukan sedangkan lokasi penelitian adalah tempat dimana 

penelitian itu dilakukan (Sujarweni, 2014:73). Penelitian ini dilaksanakan di 

kitchen lantai satu Universitas Ciputra dan di rumah peneliti di perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih tiga bulan, yaitu 

dimulai dari bulan Desember tahun 2017 hingga bulan Februari tahun 2018. 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian  

No. Tanggal Tempat Keterangan 

1 10 Januari 2018 Mulyosari, Surabaya Pembelian biji nangka 

2 15 Januari 2018 Perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya 

Pengukusan dan pengupasan 

kulit biji nangka 

3 16 Januari 2018 Perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya 

Pengeringan biji nangka 

(menggunakan oven) 

4 18 Januari 2018 Kitchen lantai 1 

Universitas Ciputra 

Pengelolahan biji nangka 

menjadi tepung 
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29 Januari 2018 

 

 

Perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya 

Percobaan 1, eksperimen 

pengelolahan almond crispy 

tepung biji nangka dengan 

jumlah penggunaan tepung 

biji nangka sebanyak 0 gram, 

25 gram, 75 gram, dan 100 

gram  

Sumber: Data Diolah (2017) 

 



31 

 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

No. Tanggal Tempat Keterangan 
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30 Januari 2018 

Universitas Ciputra 

dan perumahan 

Wisata Bukit Mas, 

Surabaya 

Uji organoleptik pertama, 

membagikan tester produk 

almond crispy dan kuesioner 

kepada 30 responden 
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2 Februari 2018 

 

 

Perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya 

Percobaan 2, eksperimen 

pengelolahan almond crispy 

tepung biji nangka dengan 

jumlah penggunaan tepung 

biji nangka sebanyak 0 gram, 

25 gram, 75 gram, dan 100 

gram 
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5 Februari 2018 

Universitas Ciputra 

dan perumahan 

Wisata Bukit Mas, 

Surabaya 

Uji organoleptik kedua, 

membagikan tester produk 

almond crispy dan kuesioner 

kepada 30 responden 
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6 Februari 2018 

 

 

Perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya 

Percobaan 3, eksperimen 

pengelolahan almond crispy 

tepung biji nangka dengan 

jumlah penggunaan tepung 

biji nangka sebanyak 0 gram,     

25 gram, 75 gram, dan 100 

gram 
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7 Februari 2018 

Universitas Ciputra 

dan perumahan 

Wisata Bukit Mas, 

Surabaya 

Uji organoleptik ketiga, 

membagikan tester produk 

almond crispy dan kuesioner 

kepada 30 responden 

11 12 Februari 2016 Perumahan Wisata 

Bukit Mas, Surabaya 

Pengelolahan data kuesioner 
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19 Februari 2018 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri 

Surabaya (Jalan 

Jagir Wonokromo 

Nomor 360, 

Surabaya) 

 

 

Uji laboratorium almond 

crispy tepung biji nangka 

 

 

13 

 

 

5 Maret 2018 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri 

Surabaya (Jalan 

Jagir Wonokromo 

Nomor 360, 

Surabaya) 

 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium almond crispy 

tepung biji nangka 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Biji Nangka 

 Berikut merupakan proses pembuatan tepung biji nangka: 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Biji Nangka 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 

 Berdasarkan Gambar 3.1, maka dapat diuraikan proses pembuatan tepung 

biji nangka sebagai berikut: 

1. Mencuci biji nangka hingga bersih. 

2. Mengukus biji nangka selama kurang lebih 45 menit. 

3. Mengupas kulit biji nangka untuk menghilangkan kulit yang keras dan 

kulit ari biji nangka. 

4. Mengiris tipis biji nangka sekitar 1mm. 

5. Memanggang biji nangka ke dalam oven dengan suhu 60°-80ºC selama 

kurang lebih dua hingga tiga jam. 

Pengukusan 

Pencucian 

Pengirisan 

Pengupasan kulit 

Pengeringan 

Penghalusan 

Pengayakan 

Tepung biji nangka 
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6. Menghaluskan biji nangka kering dengan menggunakan mesin penggiling 

(grinder) hingga halus. 

7. Mengayak biji nangka yang sudah dihaluskan. 

8. Tepung biji nangka siap digunakan. 

 

3.2.4 Proses Pembuatan Almond Crispy Tepung Biji Nangka 

 Berikut merupakan proses pembuatan almond crispy tepung biji nangka: 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Almond Crispy Tepung Biji Nangka 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.2, maka dapat diuraikan proses pembuatan almond 

crispy tepung biji nangka sebagai berikut: 

Menimbang bahan 

Mencetak adonan 

Membuat adonan 

Memberi topping 

Memanaskan oven 

Memanggang adonan yang sudah dicetak 

Memasukkan ke dalam toples 

Uji organoleptik 

Uji laboratorium 

Menyiapkan peralatan dan bahan 
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1. Menyiapkan semua bahan dan peralatan. 

2. Menimbang semua bahan yang terdiri dari mentega, margarin, gula, 

tepung biji nangka, putih telur, keju parut, dan kacang almond sliced. 

3. Membuat adonan 

a. Mencampur mentega, margarin, dan gula, mengaduk dengan mixer 

hingga pucat. 

b. Memasukkan tepung biji nangka, mengaduk dengan mixer. 

c. Memasukkan putih telur, mengaduk rata dengan mixer. 

4. Mencetak adonan 

a. Memasukkan adonan ke dalam plastik segitiga. 

b. Menyemprotkan di atas kertas roti. 

c. Mencetak adonan menggunakan cetakan mika. 

5. Memberi topping keju parut dan kacang almond sliced di atas adonan yang 

sudah dicetak. 

6. Memanaskan oven dengan suhu 100°C. 

7. Memanggang adonan yang sudah dicetak 

a. Meletakkan kertas roti di atas loyang. 

b. Memasukkan ke dalam oven, dan memanggang selama 15-20 menit. 

8. Memasukkan almond crispy yang sudah jadi ke dalam toples. 

9. Uji organoleptik kepada 30 responden dengan membagikan tester dan 

kuesioner. 

10. Uji laboratorium untuk melihat kandungan protein, serat, dan kadar air 

pada almond crispy tepung biji nangka. 
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3.3 Uji Coba Produk 

 Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

probability sampling. Menurut Sujarweni (2014:69) “Probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.” Teknik 

probability sampling terdiri dari tiga jenis yaitu simple random sampling, 

proportionate stratified random sampling, dan area sampling (Sujarweni, 2014). 

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik simple random sampling. 

Menurut Sujarweni (2014:69) simple random sampling adalah “pengambilan 

anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu.” 

 

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. Uji coba lapangan dilaksanakan 

dengan memilih 30 orang dengan berbagai karakteristik (Latif, dkk., 2013:161). 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan uji coba lapangan yaitu dengan 

membagikan tester beserta kuesioner kepada 30 responden yang berada di sekitar 

Universitas Ciputra dan perumahan Wisata Bukit Mas, Surabaya. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Populasi adalah  keseluruhan jumlah  yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2014:65). Populasi 

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di sekitar Universitas Ciputra 

dan perumahan Wisata Bukit Mas, Surabaya. Menurut Sujarweni (2014:65) 

sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah dosen, 

pelajar, dan pegawai di Universitas Ciputra serta para penghuni perumahan 

Wisata Bukit Mas, Surabaya. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui kuesioner atau 

juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari 

data primer harus diolah lagi (Sujarweni, 2014:73). Pada penelitian ini, data 

primer yang digunakan oleh peneliti adalah data uji organoleptik yang bersumber 

dari penyebaran kuesioner kepada orang-orang di sekitar Universitas Ciputra dan 

perumahan Wisata Bukit Mas, Surabaya. Selain data uji organoleptik, data 

laboratorium juga menjadi data primer dalam penelitian ini. 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, artikel, buku-buku 

atau majalah. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi 

(Sujarweni, 2014:74). Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh 

peneliti adalah data yang berasal dari jurnal maupun Tugas Akhir yang telah teruji 

serta buku-buku yang berisi teori. 
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3.3.4 Pengumpulan Data 

Hikmawati (2017:80) mengatakan bahwa “peneliti dapat menggunakan 

metode-metode atau teknik tertentu untuk memperoleh data atau informasi.” 

Menurut Sujarweni (2014:74) ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian 

yang biasa digunakan yaitu tes, wawancara, observasi, kuesioner atau angket, 

survei, dan analisi dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para 

responden untuk dijawab (Sujarweni, 2014:75). Menurut Widodo (2017:72) 

kuesioner biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau perilaku. 

Pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan uji hedonik dimana 

responden harus menjawab pernyataan dengan memilih nilai dari skala satu untuk 

jawaban sangat tidak suka sampai skala lima untuk jawaban sangat suka. 

Uji hedonik adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesukaan terhadap produk, tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, misalnya 

sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, dan tidak suka (Ayustaningwarno, 

2014:6). Pada penelitian ini skala hedonik yang digunakan oleh peneliti adalah 

nilai satu untuk sangat tidak suka, nilai dua untuk tidak suka, nilai tiga untuk agak 

suka, nilai empat untuk suka, dan nilai lima untuk sangat suka. 
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3.3.5 Teknik Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Hamdi (2014:8) mengatakan bahwa “penelitian eksperimental merupakan 

penelitian laboratorium, walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium, tetapi 

pelaksanaanya menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium.” Menurut 

Hikmawati (2017) “metode eksperimen ini mengungkap hubungan antara dua 

variabel atau lebih atau mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya.” Pada penelitian ini, peneliti akan membuat empat eksperimen untuk 

mengetahui hasil rasa, warna, aroma, dan tekstur yang paling disukai oleh 

responden melalui uji organoleptik. 

Tabel 3.4 Perbandingan Uji Coba 1 

Nama Bahan Eksperimen 

A1 

Eksperimen 

B1 

Eksperimen 

C1 

Eksperimen 

D1 

Tepung biji nangka 0 gram 25 gram 75 gram 100 gram 

Tepung terigu 100 gram 0 gr 0 gram 0 gram 

Putih telur 1 butir 1 butir 1 butir 1 butir 

Gula 65 gram 65 gram 65 gram 65 gram 

Keju 50 gram 50 gram 50 gram 50 gram 

Kacang almond 30 gram 30 gram 30 gram 30 gram 

Mentega 40 gram 40 gram 40 gram 40 gram 

Margarin 60 gram 60 gram 60 gram 60 gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Tabel 3.5 Perbandingan Uji Coba 2 

Nama Bahan Eksperimen 

A2 

Eksperimen 

B2 

Eksperimen 

C2 

Eksperimen 

D2 

Tepung biji nangka 0 gram 25 gram 75 gram 100 gram 

Tepung terigu 100 gram 0 gr 0 gram 0 gram 

Putih Telur 1 butir 1 butir 1 butir 1 butir 

Gula 65 gram 65 gram 65 gram 65 gram 

Keju 50 gram 50 gram 50 gram 50 gram 

Kacang almond 30 gram 30 gram 30 gram 30 gram 

Mentega 40 gram 40 gram 40 gram 40 gram 

Margarin 60 gram 60 gram 60 gram 60 gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 3.6 Perbandingan Uji Coba 3 

Nama Bahan Eksperimen 

A3 

Eksperimen 

B3 

Eksperimen 

C3 

Eksperimen 

D3 

Tepung biji nangka 0 gram 25 gram 75 gram 100 gram 

Tepung terigu 100 gram 0 gr 0 gram 0 gram 

Putih Telur 1 butir 1 butir 1 butir 1 butir 

Gula 65 gram 65 gram 65 gram 65 gram 

Keju 50 gram 50 gram 50 gram 50 gram 

Kacang almond 30 gram 30 gram 30 gram 30 gram 

Mentega 40 gram 40 gram 40 gram 40 gram 

Margarin 60 gram 60 gram 60 gram 60 gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Sujarweni (2014:32) observasi adalah: 

Suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan 

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi 

yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan 

balik terhadap pengukuran tersebut. 

 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah melakukan 

perbandingan hasil akhir dari empat percobaan eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti. Ekperimen yang dilakukan peneliti adalah pembuatan almond crispy 

dengan jumlah persentase tepung biji nangka yang berbeda-beda, dari hasil 

eksperimen tersebut akan dilakukan uji organoleptik dan uji laboratorium. 

 

3. Uji Organoleptik 

Menurut Ayustaningwarno (2014:1) uji organoleptik adalah “suatu cara 

penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia untuk mengamati tekstur, 

warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan, minuman ataupun obat.” 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji organoleptik dengan cara 

memberi kode disetiap produk eksperimen, setiap produk eksperimen diberi kode 

A, B, C, dan D dengan jumlah penggunaan tepung biji nangka sebanyak 0 gram,      

25 gram, 75 gram, dan 100 gram. Selanjutnya peneliti akan membagikan tester 

dan kuesioner kepada 30 responden. Uji organoleptik ini akan dilakukan sebanyak 

tiga kali di hari yang berbeda di Universitas Ciputra dan perumahan Wisata Bukit 

Mas, Surabaya. Uji organoleptik dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

rasa, warna, aroma, dan tesktur almond crispy tepung biji nangka. 

 

4. Uji Laboratorium 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji laboratorium untuk 

mengetahui kandungan protein, serat, dan kadar air pada almond crispy tepung 

biji nangka. Uji laboratorium akan dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi 

Industri Surabaya di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 360, Surabaya. 

 

5. Statistik Deskriptif 

Widodo (2017) mengatakan “statistik deskriptif adalah teknik analisis data 

yang digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian.” Dalam 

penelitian ini, metode statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data dari 

hasil uji organoleptik yang meliputi rasa, warna, aroma, dan tektur almond crispy 

tepung biji nangka yang sudah dilaksanakan dengan cara membagikan tester dan 

kuesioner kepada 30 responden, dari data tersebut dapat diketahui hasil dari 

penelitian ini dan akan dipersentasekan. 


