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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Model pengembangan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, 

yang dimana dalam pengembangan penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk. Tahap pertama yang 

peneliti lakukan adalah mengolah edamame dengan dijadikan pasta terlebih dahulu, 

tahap kedua yaitu menambahkan pasta edamame ke dalam campuran es krim 

sebagai penambah rasa, warna, dan tekstur kepada es krim dan yang ketiga, peneliti 

melakukan uji organoleptik dan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan 

protein, lemak, karbohidrat, dan serat yang terdapat dalam es krim edamame. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan langkah-langkah prosedural 

yang ditempuh dalam membuat produk. Rancangan penelitian yang dimaksudkan 

meliputi waktu, tempat, dan proses pembuatan es krim edamame. Tahap awal yang 

dilakukan peneliti adalah dengan percobaan pembuatan es krim edamame sebanyak 

tiga kali percobaan, masing-masing percobaan di hari yang berbeda dengan empat 

perlakuan berbeda yaitu jumlah persentase edamame yang ditambahkan ke dalam 

es krim, kemudian peneliti melakukan uji organoleptik kepada 30 panelis disetiap 
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dilakukannya uji coba. Uji organoleptik ini dilakukan dengan membagikan 

kuesioner untuk menilai produk es krim edamame berdasarkan warna, aroma, rasa, 

dan tekstur. Setelah dilakukan uji organoleptik, ditarik kesimpulan untuk 

mendapatkan sampel yang terbaik untuk kemudian di uji kan ke laboratorium. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekesperimen 

dengan metode kuantitatif. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa peralatan dan bahan untuk 

membuat es krim edamame.  

1. Bahan 

Dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen pembuatan es krim 

edamame sebanyak tiga kali. Ketiga eksperimen ini kemudian sebagai 

bahan uji organoleptik untuk mengetahui minat dari panelis dan kemudian 

akan dipilih hasil eksperimen terbaik yang kemudian untuk dilakukan uji 

laboratorium. Eksperimen ini akan menggunakan empat perlakuan berbeda, 

perlakuan pertama menggunakan 0% pasta edamame, perlakuan kedua 

menambahkan 15% pasta edamame, perlakuan ketiga menambahkan 20% 

pasta edamame, dan perlakuan keempat menambahkan 25% pasta 

edamame. Dalam pembuatan produk es krim edamame, diperlukan juga 

bahan dasar pembuatan es krim yaitu susu, whipping cream, telur, dan gula. 

Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam eksperimen beserta 

dengan biaya yang dikeluarkan.  
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Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Es Krim Edamame 
No.  Bahan Jumlah  Satuan  Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1.  Susu ultra 

lowfat 

225 ml 16 3.600 

2.  Millac Gold 

Whipping 

cream  

450 ml  148 66.600 

3.  Gula 

Superindo 

120 g 71 12.070 

4.  Kuning 

telur  

45 g 1.500 3.000 

5.  Pasta 

Edamame  

    

 Total 840 g 1.735 85.270 

Sumber: Data Diolah (2017) 

2. Peralatan Penelitian 

Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2  Peralatan Pembuatan Es Krim Edamame 

No. Peralatan Kegunaan 

1.  Mesin Es Krim Untuk mengolah es krim dari cair ke padat 

2.  Kompor Untuk menghantarkan api sebagai pemanas 

bahan-bahan 

3.  Mangkuk Sebagai tempat untuk mencampurkan 

adonan 

4.  Panci Untuk mendidihkan susu 

5.  Timbangan Sebagai alat untuk menakar bahan-bahan 

6.  Gelas pengukur Untuk mengukur bahan cair 

7.  Rubber spatula Sebagai alat untuk mengaduk adonan 

8.  Sendok makan Sebagai alat untuk mengaduk adonan 

9.  Lemari es Sebagai tempat penyimpanan dan 

membekukan es krim 

10.  Food container Sebagai wadah untuk menyimpan adonan es 

krim 

11.  Kain lap Sebagai alat untuk membersihkan adonan 

12.  Kamera Untuk mendokumentasikan proses 

pembuatan es krim 

13.  Alat tulis Untuk mencatat segala sesuatu yang 

diperlukan dan berhubungan dalam 

pembuatan es krim 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu sekitar dua bulan yaitu pada 

bulan Desember 2017–Februari 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan di kitchen 

Universitas Ciputra Surabaya, kawasan perkuliahan Universitas Ciputra Surabaya, 

dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 360, 

Surabaya. 

Tabel 3.3  Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Hari dan 

tanggal 

Lokasi Keterangan 

1.  Selasa, 5 

Desember 

2017 

Kitchen lantai 1 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Percobaan 1: 

Pengolahan es krim edamame dengan 

persentase berbeda (0%, 15%, 20%, 

25%) 

2.  Rabu, 6 

Desember 

2017 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Uji organoleptik pertama dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 

panelis. 

3.  Senin, 22 

Januari 2018 

Kitchen lantai 1 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Percobaan 2: 

Pengolahan es krim edamame dengan 

persentase berbeda (0%, 15%, 20%, 

25%) 

4.  Selasa, 23 

Januari 2018 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Uji organoleptik kedua dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 

panelis. 

5.  Rabu, 24 

Januari 2018 

Kitchen lantai 1 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Percobaan 3: 

Pengolahan es krim edamame dengan 

persentase berbeda (0%, 15%, 20%, 

25%) 

6.  Kamis, 25 

Januari 2018 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

Uji organoleptik ketiga dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 

panelis. 

7.  Jumat, 2 

Februari 

2018 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri 

Surabaya, Jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya. 

Uji laboratorium es krim edamame: 

kandungan lemak. 

8.  Rabu 21 

Februari 

2018 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri 

Surabaya, Jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya. 

Pengambilan hasil uji laboratorium. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Es Krim Edamame  

Berikut merupakan proses pembuatan es krim edamame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Proses Pembuatan Es Krim Edamame 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Pisahkan biji dan kulit edamame, kemudian haluskan 

Kocok kuning telur dan gula 

Didihkan susu 

Temper egg-sugar mixture with milk 

Campurkan semua bahan kecuali krim, aduk rata 

Masukkan whipping cream, kemudian dinginkan 

Masukkan ke dalam ice cream machine 

Pindahkan ke food container, masukan ke freezer 

Uji Organoleptik Uji Laboratorium 

Warna 

Aroma 

Rasa 

Tekstur  

Lemak 

Protein 

Karbohidrat 

Serat 

Kukus edamame hingga matang 
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 Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijabarkan proses pembuatan es krim 

edamame sebagai berikut: 

1. Kukus edamame hingga edamame matang. 

2. Pisahkan biji edamame dari kulitnya, kemudian blender edamame 

hingga halus dengan tambahan susu, sisihkan pasta edamame. 

3. Kocok kuning telur dan gula hingga mengembang, sisihkan. 

4. Didihkan susu, setelah mendidih matikan kompor, jauhkan dari api. 

5. Campurkan sedikit susu ke dalam adonan kuning telur dan gula secara 

perlahan. 

6. Campurkan adonan dengan susu dan pasta edamame. Aduk hingga rata. 

7. Masukkan whipping cream ke dalam adonan, kemudian letakkan 

mangkuk adonan di atas mangkuk yang berisi es batu. 

8. Setelah adonan sudah agak dingin, masukkan adonan ke dalam ice 

cream machine. 

9. Setelah jadi, pindahkan ke dalam food container dan masukan ke dalam 

freezer hingga membeku. 

10. Tahap selanjutnya yaitu uji organoleptik untuk mengetahui warna, rasa, 

aroma, dan tekstur dari es krim edamame. 

11. Tahap terakhir yaitu lakukan uji laboratorium untuk menguji kadar 

lemak, protein, karbohidrat, dan serat yang terkandung dalam es krim 

edamame.  
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3.3 Uji Coba Produk 

  Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dari 

produk yang dihasilkan. Bagian ini terdiri atas desain uji coba, subyek coba, jenis 

data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba produk dapat dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu uji 

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

memilih menggunakan uji kelompok kecil agar dapat lebih dikendalikan serta 

sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan oleh peneliti. Menurut Universitas 

Muhammadiah Semarang (2013) panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang 

yang tergantung pada target pemasaran komoditi. Panel ini mempunyai sifat yang 

sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu. 

Peneliti akan menggunakan 30 panelis setiap dilakukannya pengembangan produk 

es krim edamame. Peneliti akan melakukan uji organoleptik sebanyak tiga kali pada 

hari yang berbeda sehingga memiliki kemungkinan akan memiliki panelis yang 

berbeda. 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

 Subyek coba dalam penelitian ini adalah sasaran pemakai produk atau calon 

konsumen es krim edamame. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berada 

di kawasan Universitas Ciputra Surabaya, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa 

atau mahasiswi, dosen, dan staff Universitas Ciputra Surabaya. Metode 

pengumpulan subyek uji coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

simple random sampling atau dilakukan secara acak. Teknik simple random 

sampling adalah sebuah desain sampel dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi, simple random sampling digunakan apabila karakteristik atau ciri dari 

anggota adalah populasi sama (homogen). Pengambilan sampel ini secara acak 

sederhana (Juliandi dkk. 2014:53). 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti ditujukan untuk melihat daya 

tarik dari calon konsumen terhadap es krim edamame yang kemudian akan 

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemasaran produk. Jenis data dalam 

penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 

2016:225). Dalam penelitian ini, hanya terdapat data primer, yang dimaksudkan 

adalah hasil uji organoleptik yang dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 panelis 

per hari nya dan juga uji laboratorium. 

 



33 

 

3.3.4 Pengumpulan Data  

Pada penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik, 

seperti diungkapkan oleh Hikmawati (2017:80), macam-macam teknik 

pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, kuesioner atau angket, 

dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Intstrumen penelitian dalam penelitian 

ini adalah instrumen angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik yang 

digunakan secara luas untuk memperoleh informasi dari subyek, kuesioner relatif 

ekonomis dan memuat pertanyaan yang sama bagi seluruh subyek (Hamdi dan 

Bahruddin, 2014:54). Peneliti akan memberikan kuesioner secara langsung kepada 

panelis setelah mencoba sampel es krim edamame. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Dikemukakan oleh Hikmawati (2017:136) bahwa metode eksperimen 

mengungkap hubungan antara dua variabel atau lebih atau mencari pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian eksperimen, kondisi diatur 

sedemikian rupa oleh peneliti, perlakuan terhadap obyek dilakukan, akibat suatu 

perlakuan diukur secara cermat, teratur dan berkesinambungan, faktor luar yang 

mungkin berpengaruh dikendalikan. Melalui eksperimen peneliti dapat 

memperoleh data yang meyakinkan mengenai efek dari suatu variabel pada variabel 

lainnya. Peneliti melakukan tiga kali eksperimen pengembangan produk kreasi es 

krim edamame. Masing-masing eksperimen dilakukan dengan perlakuan berbeda 

yaitu menambahkan edamame dalam persentase yang berbeda sampai menemukan 
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kadar yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat yang dalam penelitian ini 

diwakilkan oleh panelis. 

Tabel 3.4 Perbandingan Perlakuan I, II, III, dan IV 
No. Bahan Perlakuan 

I 

Perlakuan 

II 

Perlakuan 

III 

Perlakuan 

IV 

Satuan 

1 Millac 

Gold 

Whipping 

Cream 

450 450 450 450 ml 

2 Susu Ultra 

Lowfat 

225 225 225 225 ml 

3 Gula 

Superindo 

170 170 170 170 g 

4 Kuning 

Telur 

45 45 45 45 g 

5 Pasta 

Edamame 

0 15% 20% 25% % 

Sumber: Data Diolah (2017) 

2. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan 

suatu cara penilaian dengan memafaatkan panca indera manusia untuk mengamati 

tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan, minuman ataupun 

obat. Pengujian organoleptik berperan penting dalam pengembangan produk 

(Ayustaningwarno, 2014:1). Dalam penelitian ini akan dilakukan uji organoleptik 

sebanyak tiga kali, setiap uji organoleptik akan dilakukan kepada 30 panelis dan 

dilakukan di tiga hari yang berbeda sehingga memiliki kemungkinan terdapat 

perbedaan panelis. Uji organoleptik yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan 

melalui pembagian sampel dan kuesioner. Sampel yang dibagikan merupakan 

hasil dari percobaan yang dilakukan oleh peneliti, berupa es krim edamame yang 

masing-masing memiliki persentase edamame yang berbeda. Sehingga 
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diperlukannya pemberian kode sampel eksperimen. Kode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa numerik, sebagai berikut: 

Tabel 3.5  Kode Sampel Es Krim Edamame 
Eksperimen dan Perlakuan Kode 

Eksperimen I, kadar edamame 0% 101 

Eksperimen I, kadar edamame 15% 115 

Eksperimen I, kadar edamame 20% 120 

Eksperimen I, kadar edamame 25% 125 

Eksperimen II, kadar edamame 0% 202 

Eksperimen II, kadar edamame 15% 215 

Eksperimen II, kadar edamame 20% 220 

Eksperimen II, kadar edamame 25% 225 

Eksperimen III, kadar edamame 0% 303 

Eksperimen III, kadar edamame 15% 315 

Eksperimen III, kadar edamame 20% 320 

Eksperimen III, kadar edamame 25% 325 

Sumber: Data Diolah (2017) 

3. Uji Hedonik 

Diungkapkan oleh Ayustaningwarno (2014:6) bahwa uji hedonik 

merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap 

produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, 

agak suka, agak tidak suka, tidak suka. Dalam analisis datanya, skala hedonik 

ditransformasikan ke dalam angka. Dengan data ini dapat dilakukan analisis 

statistik. Berikut merupakan tingkat skala hedonik yang digunakan peneliti: 

1. Angka 5 untuk sangat suka. 

2. Angka 4 untuk suka. 

3. Angka 3 untuk agak suka. 

4. Angka 2 untuk tidak suka. 

5. Angka 1 untuk sangat tidak suka. 
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4. Uji Laboratorium 

Peneliti melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi yang 

terdapat dalam es krim edamame, kandungan gizi yang diuji yaitu kandungan 

protein, lemak, karbohidrat, dan serat yang terkandung dalam es krim edamame. 

Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, 

jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. Pengujian produk kreasi es krim edamame 

memakan waktu dua minggu hari kerja. Hasil dari uji laboratorium es krim 

edamame akan dibandingkan dengan kandungan protein dan lemak pada es krim 

vanilla yang tidak menggunakan edamame di dalamnya. 

5. Statistik Deskriptif 

Diungkapkan oleh Hikmawati (2017:119) penelitian deskriptif adalah 

penelitian 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. 

Analisis data penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

teknik analisis deskriptif kuantitatif, digunakan untuk memproses data uji 

organoleptik untuk mengetahui warna, rasa, aroma, dan tekstur dengan 

membagikan sampel dan kuesioner kepada tiap panelis. Total sampel dan 

kuesioner yang dibagikan berjumlah 90 buah. Kemudian akan dilakukan 

rekapitulasi hasil uji organoleptik yang kemudian diolah menggunakan annova 

untuk menentukan sampel yang terbaik. 


