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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1  Model Pengembangan 

 Pengembangan produk tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur 

ayam dilaksanakan oleh peneliti dengan melakukan empat kali perlakuan dengan tiga 

kali pengulangan dimana peneliti akan mengubah persentase tepung cangkang telur 

ayam yang mensubstitusi tepung terigu dalam resep tepung bumbu. Perlakuan 1 adalah 

tepung bumbu kontrol yang tepung terigunya tidak disubstitusi oleh tepung cangkang 

telur ayam. Perlakuan 2 adalah substitusi 5% tepung cangkang telur ayam, perlakuan 

3 adalah substitusi 10% tepung cangkang telur ayam, dan perlakuan 4 adalah substitusi 

15% tepung cangkang telur ayam. 

Pengolahan cangkang telur ayam dilakukan dengan cara mencuci cangkang 

telur ayam dengan air mengalir untuk membersihkan kotoran dan debu. Bakteri 

patogen seperti salmonella yang dapat ditemukan di cangkang telur perlu dibunuh 

terlebih dahulu, salah satu cara yang dapat digunakan adalah pasteurisasi. Menurut 

Hafid (2017:3) pasteurisasi adalah proses pemanasan yang dilakukan untuk 

menginaktifkan mikroba patogen. Cangkang telur ayam adalah salah satu pelindung 

isi telur dari bakteri berbahaya tersebut. Menurut USDA Pasteurization Requirements 

dalam Froning dkk (2002:9) suhu minimum untuk pasteurisasi telur utuh adalah 60°C 

selama 3,5 menit. Peneliti akan merebus cangkang telur ayam dalam air mendidih 

selama 20 menit untuk membunuh bakteri patogen. Menurut Rizal (2012:217) semakin 
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tinggi suhu dan semakin lama waktu yang digunakan untuk pasteurisasi, semakin 

banyak mikroba yang mati karena panas. Cangkang telur ayam kemudian dikeringkan 

dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100°C selama dua jam. Cangkang telur 

ayam kemudian digiling dan dihaluskan menjadi tepung dengan food processor. 

Cangkang telur ayam kemudian disaring dengan saringan agar menjadi tepung yang 

makin halus dan serpihan-serpihan besar tidak ikut tercampur dalam tepung cangkang 

telur ayam. 

Langkah-langkah dalam pembuatan tepung bumbu adalah dengan 

mencampurkan tepung terigu, garam, bubuk lada hitam, dan bubuk bawang putih 

dalam satu mangkuk. Tambahkan tepung cangkang telur ayam sesuai persentase yang 

telah ditentukan dan kembali aduk tepung hingga tercampur rata dengan semua 

bumbunya. Tepung bumbu disimpan dalam tempat yang kedap udara dan sudah diberi 

label hingga siap digunakan. 

Saat tepung bumbu hendak digunakan untuk uji organoleptik, siapkan dua 

mangkuk, tepung bumbu, air, dan bahan yang ingin digoreng. Penelitian ini 

menggunakan potongan dada ayam yang dipotong sebesar dua sentimeter berbentuk 

kubus. Pada mangkuk pertama, campurkan sebagian tepung bumbu dengan air dan 

aduk hingga adonan tampak kental untuk membuat adonan basah. Pada mangkuk 

kedua, tuangkan tepung bumbu yang dijadikan adonan kering. Ambil potongan dada 

ayam dan celupkan pada mangkuk pertama berisikan adonan basah, setelah terlapisi 

sempurna angkat dan taruh pada mangkuk kedua berisikan adonan kering. Remas-

remas potongan dada ayam dengan tepung bumbu agar adonan dapat merekat. Goreng 

pada minyak panas bersuhu 170°C hingga matang. Angkat ayam goreng dan taruh 
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pada piring yang sudah diberi kode. Ayam goreng kemudian akan diberikan kepada 

panelis untuk dilakukan uji organoleptik.  

 

3.2  Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan 

data dan studi pustaka yang berkaitan dengan tepung cangkang telur ayam yang 

bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Peneliti melakukan 

eksperimen dan uji coba pembuatan tepung cangkang telur ayam yang menjadi 

substitusi tepung bumbu dalam aplikasinya pada makanan gorengan. Peneliti 

melakukan empat perlakuan kepada tepung bumbu dan melakukan uji organoleptik. 

Uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur produk tepung cangkang 

telur ayam sebagai tepung bumbu pelapis ayam goreng. Panelisnya meliputi 30 orang 

dalam tiga kali pengulangan sehingga total panelis adalah 90 orang. Setelah ditemukan 

satu persentase substitusi tepung cangkang telur ayam yang dirasa terbaik oleh panelis 

maka tepung bumbu tersebut akan diuji dalam laboratorium untuk diketahui 

kandungan gizinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2017:72).  

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan dan peralatan dalam pembuatan 

tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam sebagai berikut: 
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1.  Bahan Penelitian 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Tepung Bumbu dengan Substitusi Tepung 

Cangkang Telur Ayam (Substitusi 10%) 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/Porsi 

(Rp) 

1 Tepung Terigu 90 gram 10.000 900 

2 Tepung Cangkang 

Telur Ayam 

(10%) 

 

10 

 

gram 

 

2.000 

 

 

20 

3 Garam 4 gram 10.000 40 

4 Bubuk Lada 

Hitam 

1 gram 247.000 247 

5 Bubuk Bawang 

Putih 

2 gram 147.000 294 

TOTAL (untuk menggoreng 200 gram ayam) 1.501 

Sumber: Data Diolah (2017) 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Tepung Bumbu dengan Substitusi Tepung 

Cangkang Telur Ayam 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1 Mangkuk 2 Buah Untuk menjadi tempat 

bahan-bahan yang 

digunakan. 

2 Sendok 

makan 

2 Buah Untuk membantu 

mencampur bahan-bahan 

dan mengambil bahan-

bahan. 

3 Oven 1 Buah Untuk membuat cangkang 

telur ayam kering. 

4 Panci 1 Buah Untuk menjadi tempat 

cangkang telur ayam 

direbus. 

5 Kompor 1 Buah Untuk memanaskan air 

untuk merebus cangkang 

telur ayam. 

6 Food 

processor 

1 Buah Untuk menghaluskan 

cangkang telur ayam 

setelah direbus dan 

dikeringkan dalam oven. 

7 Saringan 1 Buah Untuk menyaring 

cangkang telur ayam 

setelah dihaluskan. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Tepung Bumbu dengan Substitusi Tepung 

Cangkang Telur Ayam (Sambungan) 

8 Timbangan 

digital 

1 Buah Untuk menimbang bahan-

bahan secara akurat. 

9 Kain lap 1 Buah Untuk mengeringkan 

cangkang telur ayam setelah 

direbus. 

10 Kemasan 

kedap udara 

4 Buah Untuk menyimpan tepung 

bumbu sebelum digunakan. 

11 Alat tulis - Secukupnya Untuk mencatat hasil 

eksperimen. 

12 Kamera 1 Buah Untuk mendokumentasikan 

proses eksperimen. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Pengembangan Pembuatan Tepung Bumbu 

dengan Substitusi Tepung Cangkang Telur Ayam 

No. Tanggal Pelaksaan Program Tempat 

1 25 

November 

2017 

 Ekperimen pertama pembuatan tepung 

cangkang telur ayam. 

Jalan Raya 

Tenggilis 88, 

Surabaya 

2 23 Januari 

2018 

Ekperimen kedua pembuatan tepung 

cangkang telur ayam. 

Jalan Raya 

Tenggilis 88, 

Surabaya 

3 25 Januari 

2018 

Ekperimen ketiga pembuatan tepung 

cangkang telur ayam. 

Jalan Raya 

Tenggilis 88, 

Surabaya 

4 30 Januari 

2018 

Uji organoleptik (pengulangan pertama) Universitas 

Ciputra 

5 31 Januari 

2018 

Uji organoleptik (pengulangan kedua) Universitas 

Ciputra 

6 1 Februari 

2018 

Uji organoleptik (pengulangan ketiga) Universitas 

Ciputra 

7 5 Februari 

2018 

Uji laboratorium tepung bumbu dengan 

substitusi tepung cangkang telur yang 

hasilnya terbaik dari uji organoleptik. 

Laboratorium 

Biochem 

8 14 

Februari 

2018 

Pengolahan data hasil uji laboratorium dan 

hasil uji organoleptik. 

Jalan Raya 

Tenggilis 88, 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Pembuatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Bumbu dengan Substitusi Tepung  

Cangkang Telur Ayam 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Cuci bersih cangkang telur ayam dengan air mengalir untuk 

membersihkan kotoran dan debu. 

Rebus cangkang telur ayam dalam air mendidih selama 20 menit 

untuk membunuh bakteri patogen. 

Keringkan cangkang telur ayam dan masukkan ke dalam oven 

dengan suhu 100°C selama dua jam.  

Giling dan haluskan cangkang telur ayam dengan food processor. 

Dalam mangkuk bersih, campurkan tepung terigu, garam, bubuk 

lada hitam, bubuk bawang putih, dan tepung cangkang telur 

ayam sesuai persentase yang telah ditentukan dan aduk hingga 

tercampur rata. 

Simpan tepung bumbu dalam kemasan kedap udara yang sudah 

diberi label hingga siap digunakan. 

Saring cangkang telur ayam dengan saringan agar tepung 

menjadi halus. 
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Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijabarkan proses pembuatan tepung bumbu 

dengan substitusi tepung cangkang telur ayam adalah sebagai berikut: 

1. Cuci cangkang telur ayam dengan air mengalir untuk membersihkan kotoran 

atau debu yang menempel. 

2. Rebus cangkang telur ayam dalam air mendidih diatas kompor selama 20 menit 

untuk membunuh bakteri patogen. 

3. Keringkan cangkang telur ayam dengan kain lap lalu masukkan ke dalam oven 

dengan suhu 100°C selama dua jam. 

4. Haluskan cangkang telur ayam dengan food processor. 

5. Saring cangkang telur ayam dengan saringan hingga bertekstur halus seperti 

tepung dan serpihan besar tidak ikut tercampur. 

6. Dalam mangkuk bersih, campurkan tepung terigu, garam, bubuk lada hitam, 

bubuk bawang putih, dan tepung cangkang telur sesuai persentase yang telah 

ditentukan untuk uji organoleptik yaitu 0% untuk perlakuan 1, 5% untuk 

perlakuan 2, 10% untuk perlakuan 3, dan 15% untuk perlakuan 4. Aduk tepung 

beserta bumbu-bumbunya hingga tercampur merata. 

7. Simpan tepung bumbu dalam kemasan kedap udara yang sudah diberi label 

hingga siap digunakan. 

Adapun untuk uji organoleptik kepada panelis, tepung bumbu dengan 

substitusi tepung cangkang telur ayam ini diaplikasikan pada dada ayam goreng yang 

sudah dipotong sebesar dua sentimeter berbentuk kubus. Berikut adalah langkah-

langkah pembuatannya secara lebih jelas: 
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Gambar 3.2 Proses Pembuatan Ayam Goreng Menggunakan Tepung Bumbu 

dengan Substitusi Tepung Cangkang Telur Ayam  

Sumber: Data Diolah (2017) 

Pada mangkuk kedua, tuangkan 50 gram tepung bumbu untuk 

menjadi adonan kering.  

Siapkan 200 gram potongan dada ayam. Lumuri dengan adonan 

basah pada mangkuk pertama. 

Angkat dada ayam lalu taruh pada mangkuk kedua berisikan 

tepung bumbu kering. 

Goreng potongan dada ayam pada minyak panas bersuhu 170°C 

hingga matang. 

Angkat dan taruh ayam goreng pada piring yang telah diberi 

label. 

Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

Siapkan dua mangkuk, pada mangkuk pertama tuangkan 50 gram 

tepung bumbu dan tambahkan 100 mililiter air lalu aduk hingga 

adonan mengental untuk menjadi adonan basah. 

Uji organoleptik kepada panelis. 

Uji laboratorium tepung bumbu dengan substitusi tepung 

cangkang telur ayam yang memiliki persentase terbaik menurut 

panelis. 
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Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dijabarkan proses pembuatan ayam goreng 

menggunakan tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam adalah 

sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Siapkan dua mangkuk, pada mangkuk pertama tuangkan 50 gram tepung 

bumbu dan tambahkan 100 mililiter air, aduk hingga adonan mengental untuk 

menjadi adonan basah. 

3. Pada mangkuk kedua, tuangkan 50 gram tepung bumbu untuk menjadi tepung 

kering. 

4. Siapkan 200 gram potongan dada ayam dan lumuri dengan adonan basah pada 

mangkuk pertama. 

5. Angkat dan taruh dada ayam pada mangkuk kedua berisikan tepung bumbu 

kering. Remas-remas dada ayam agar tepung merekat sempurna. 

6. Goreng dada ayam dalam minyak panas bersuhu 170°C hingga coklat 

keemasan.  

7. Setelah matang, angkat dan taruh pada piring yang telah diberi label. 

8. Laksanakan uji organoleptik kepada 30 panelis dalam tiga kali pengulangan 

yang meliputi parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur tepung bumbu pada 

ayam goreng untuk mengetahui persentase tepung cangkang telur ayam yang 

terbaik. 

9. Setelah terpilih satu persentase terbaik, laksanakan uji laboratorium untuk 

mengetahui kandungan gizinya yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, 

kadar abu, kadar air, kalori, natrium, dan kalori. 
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3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 

menentukan warna, aroma, rasa, tekstur, dan minat panelis terhadap produk tepung 

bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam. Bagian ini terdiri dari desain 

uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba memiliki tujuan untuk mengevaluasi mutu suatu produk. Dick 

dan Carrey dalam Fauziah (2013:72) menjelaskan bahwa:  

Evaluasi formatif dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu evaluasi 

perseorangan (uji coba satu-satu) pada 1-3 siswa, evaluasi kelompok kecil 

dengan mengujicobakan produk pada kelompok kecil yang terdiri dari 10-15 

siswa, dan uji coba lapangan dengan melibatkan subjek uji coba pada skala 

yang lebih luas. 

 

Desain uji coba dalam pengembangan produk tepung bumbu dengan substitusi 

tepung cangkang telur ayam dilakukan dengan uji coba lapangan. Uji coba lapangan 

adalah dimana produk tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam 

yang diaplikasikan pada ayam goreng akan diujikan kepada 30 panelis dalam tiga kali 

pengulangan sehingga total panelis adalah 90 orang. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui persentase tepung cangkang telur ayam yang paling diminati dari 

parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur.  

Desain uji coba yang dilakukan kepada 30 panelis dalam empat perlakuan, tiga 

kali pengulangan, dan dilaksanakan pada tiga waktu yang berbeda akan menggunakan 

kode sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Desain Uji Coba 
 

Jenis 

Pengulangan 1 

Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Perlakuan 4 Satuan 

Kode A211 A382 A653 A434 - 

Tepung Terigu 100 95 90 85 gram 

Tepung 

Cangkang Telur 

Ayam 

 

0 

 

5 

 

10 

 

15 

 

gram 

Dada Ayam 200 200 200 200 gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk Lada 

Hitam 

1 1 1 1 gram 

Bubuk Bawang 

Putih 

2 2 2 2 gram 

Air 10 100 100 100 mililiter 

 

Jenis 

Pengulangan 2 

Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Perlakuan 4 Satuan 

Kode B891 B772 B613 B354 - 

Tepung Terigu 100 95 90 85 gram 

Tepung 

Cangkang Telur 

Ayam 

 

0 

 

5 

 

10 

 

15 

 

gram 

Dada Ayam 200 200 200 200 gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk Lada 

Hitam 

1 1 1 1 gram 

Bubuk Bawang 

Putih 

2 2 2 2 gram 

Air 100 100 100 100 mililiter 

 

Jenis 

Pengulangan 3 

Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Perlakuan 4 Satuan 

Kode C441 C122 C903 C764 - 

Tepung Terigu 100 95 90 85 gram 

Tepung 

Cangkang Telur 

Ayam 

 

0 

 

5 

 

10 

 

15 

 

gram 

Dada Ayam 200 200 200 200 gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk Lada 

Hitam 

1 1 1 1 gram 

Bubuk Bawang 

Putih 

2 2 2 2 gram 

Air 100 100 100 100 mililiter 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.3.2  Subyek Uji Coba 

 Subyek uji coba membutuhkan populasi penelitian. Menurut Sugiyono 

(2017:80) 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 dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang berada di sekitar Universitas Ciputra termasuk dosen, 

mahasiswa, dan staff.  

Diperlukan sampel yang mewakili suatu populasi yang besar agar peneliti 

dapat mengambil kesimpulan dari suatu uji coba. Menurut Sugiyono (2017:81) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Penelitian mengenai substitusi tepung cangkang telur ayam dalam tepung bumbu ini 

akan mengambil sampel 30 orang per pengulangan dimana para panelis akan 

melakukan uji organoleptik terhadap produk. Teknik yang digunakan adalah simple 

random sampling dimana menurut Sugiyono (2017:82) simple random sampling 

adalah teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. 

 

 3.3.3 Jenis Data 

Data dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai minat panelis dan sebagai dasar untuk mengembangkan produk. Menurut 

Indrawan dan Yaniawati (2016:141) jenis sumber data dapat berupa sumber primer 

atau sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak 
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langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan dari 

penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan 

kepada panelis saat uji organoleptik sehingga termasuk sumber data primer. Tujuan 

dari sumber data primer adalah untuk mengetahui minat panelis terhadap produk dari 

parameter warna, aroma, rasa dan tekstur melalui uji organoleptik. Data sekunder 

penelitian ini didapatkan dari pengumpulan data dari teori-teori oleh ahli, studi pustaka 

dari buku, artikel, skripsi, jurnal, dan penelitian lainnya. Tujuan dari data sekunder 

adalah untuk dijadikan acuan dan memperkuat penelitian produk tepung bumbu 

dengan substitusi tepung cangkang telur ayam. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dipilih peneliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2017:137) teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, dan 

gabungan ketiganya. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

data yang akan diberikan saat uji organoleptik kepada 90 panelis yang akan dibagi 

menjadi 30 panelis dalam tiga kali pengulangan. Menurut Sugiyono (2017:142) 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada panelis untuk dijawab. Teknik 

ini dipilih karena metodenya yang efisien untuk diisi karena peneliti dapat dengan jelas 

memberikan variabel dan indikator yang dapat diukur dan diharapkan dari panelis. 

Kuesioner penelitian ini berupa pernyataan atau pertanyaan bersifat tertutup atau 

terbuka yang diberikan kepada panelis. 
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3.3.5 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengolah data yang diperoleh dengan tujuan 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah suatu penelitian. Menurut Suharsaputra 

(2014:25) analisis data mengandung dua hal penting yaitu mendeskripsikan data yang 

diperoleh serta melihat kondisi data untuk kemudian dikelompokkan sesuai 

karakteristiknya melalui kode atau tabulasi data agar tergambar bagaimana kondisi 

faktanya.  

Analisis data penelitian pengembangan produk tepung bumbu dengan 

substitusi tepung cangkang telur ayam menggunakan enam teknik analisis yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah penggunaan perlakuan tertentu kepada subyek yang 

diteliti. Menurut Suharsaputra (2014:123-124) apabila ada upaya untuk 

melakukan manipulasi terhadap suatu fenomena, konsep atau variabel maka 

analisis tersebut berbentuk eksperimen. Peneliti melakukan perlakuan tertentu 

dan mengobservasi hasilnya. Peneliti melakukan empat perlakuan eksperimen 

dengan tiga kali pengulangan terhadap tepung bumbu dengan substitusi tepung 

cangkang telur ayam. Dalam setiap perlakuan, peneliti melakukan perubahan 

persentase tepung cangkang telur ayam untuk menemukan persentase yang 

terbaik menurut panelis. 
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Tabel 3.5 Perbandingan Resep Tepung Bumbu dengan Substitusi Tepung 

Cangkang Telur Ayam 

Bahan Perlakuan 1 

(0%) 

Perlakuan 2 

(5%) 

Perlakuan 3 

(10%) 

Perlakuan 4 

(15%) 

Satuan 

Tepung 

Terigu 

100 95 90 85 gram 

Tepung 

Cangkang 

Telur Ayam 

 

0 

 

5 

 

10 

 

15 

 

gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk 

Lada 

Hitam 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

gram 

Bubuk 

Bawang 

Putih 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

gram 

Sumber: Data Diolah (2017) 

2.  Metode Observasi 

Menurut Suharsaputra (2014:246) observasi adalah cara pengumpulan data 

yang didasarkan pada pemantauan atas kejadian atau proses yang terjadi. 

Observasi membantu peneliti mengumpulkan data dengan membaca keadaan 

dan mengandalkan pengamatan yang jeli. Menurut Sugiyono (2017:145) 

metode observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisan dimana peneliti 

ikut berperan serta atau terlibat dan observasi non-partisan dimana peneliti 

hanyalah pengamat independen. Peneliti melakukan observasi terhadap produk 

akhir yaitu dengan cara membandingkan hasil dari eksperimen dan 

pengulangan yang dilakukan menggunakan metode observasi non-partisan 

dengan tujuan mendapatkan data yang akurat. 
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3. Uji Organoleptik 

Menurut Yuyun dan Gunarsa (2011:43) uji organoleptik atau sensori adalah 

suatu pengujian yang meliputi uji rasa (indera pengecap), tekstur (indera 

pengecap dan pengelihatan), penampilan (indera penglihatan), dan warna 

(indera pengelihatan). Penelitian ini menggunakan uji organoleptik untuk 

mengetahui minat panelis terhadap produk. Menurut Wijayani (2014:46) 

tingkat kesukaan disebut sebagai skala hedonik yang ditransformasi menjadi 

skala numerik dengan angka menaik atau menurun sesuai tingkat kesukaan. 

Berikut adalah tingkat hedonik yang digunakan dalam kuesioner kepada 30 

panelis saat uji organoleptik: 

a. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 

b. Angka 2 untuk tidak suka. 

c. Angka 3 untuk suka. 

d. Angka 4 untuk sangat suka. 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang jelas dan akurat mengenai kandungan gizi produk tepung bumbu dengan 

substitusi tepung cangkang telur ayam yang meliputi karbohidrat, protein, 

lemak, kadar abu, kadar air, kalori, natrium, dan kalsium. Uji laboratorium 

dilaksanakan di Laboratorium Biochem yang beralamatkan di Jalan Sulawesi 

36, Surabaya. 
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5.  Uji ANOVA 

Uji ANOVA atau analysis of variance dilaksanakan oleh peneliti untuk 

mengolah data dari hasil uji organoleptik. Menurut Santoso (2017:291) uji 

ANOVA digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata pada lebih 

dari dua kelompok data. Data yang diperoleh dari tiap parameter akan dibahas 

dan dipresentasikan dalam penjelasan yang mudah dipahami. Menurut 

Martono (2010:178) cara untuk menentukan pengujian hipotesis adalah apabila 

nilai p value > 0,05 maka H0 diterima sedangkan apabila p value ≤ 0,05 maka 

H0 ditolak. 

6. Statistik Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2017:147) mengatakan bahwa: 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi …. Statistik 

deskriptif dapat digunakan bila penulis hanya ingin mendeskrisikan 

data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi dimana sampel diambil. 

 

Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk 

memproses hasil uji organoleptik dari parameter warna, aroma, rasa, dan 

tekstur dengan membagikan produk kepada panelis yang kemudian akan 

mengisi kuesioner yang tersedia. Sebanyak 120 produk dibagikan kepada 30 

panelis yang mengisi satu lembar kuesioner per pengulangan. Terdapat tiga 

kali pengulangan pada tiga waktu yang berbeda sehingga total produk yang 

akan dibagikan adalah 360 buah dan total kuesioner adalah 90 lembar. 
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Berdasarkan data dari kuesioner yang peneliti terima, maka peneliti 

memperoleh hasil uji organoleptik yang kemudian akan diolah dalam bentuk 

diagram lingkaran untuk mengetahui minat panelis terhadap produk tepung 

bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam. 


