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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan adalah model yang bersifat 

prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 

(Puslitjaknov, 2008:9). Peneliti perlu menggambarkan struktur model 

pengembangan produk yang digunakan secara singkat. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan menjabarkan prosedur yang dilalui peneliti dalam 

pengembangan produk. Peneliti memulai dari membuat beras hitam menjadi 

tepung beras hitam. 

Tepung beras hitam dibuat melalui beberapa tahap yaitu: pencucian, 

perendaman, pengeringan, penggilingan pertama, penggilingan kedua, dan 

pengayakan. 

1. Pencucian 

 Pencucian dilakukan agar beras hitam bersih dari debu, kotoran, batu, kulit 

beras, kutu beras dan kotoran lain. 
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2. Perendaman 

 Beras hitam di rendam selama semalaman atau ±12 jam pada suhu kamar 

(Santoso dkk., 2007:41) agar beras lebih lunak. 

3. Pengeringan 

 Beras hitam yang sudah direndam dikeringkan hingga benar-benar kering 

untuk mencegah tumbuhnya bakteri. 

4. Penggilingan Pertama 

 Beras hitam yang sudah kering digiling menggunakan alat penggiling 

tepung. 

5. Pengayakan 

 Setelah menjadi tepung beras hitam, dilakukan pengayakan menggunakan 

ayakan 80 mesh untuk mendapatkan tepung yang lebih halus. 

6. Penggilingan Kedua 

 Beras hitam yang tidak tersaring karena butirannya masih besar 

dimasukkan ke alat pembuat tepung untuk digiling kembali dan setelah itu diayak 

lagi. 

 

  



  27 

 Berikut adalah prosedur pembuatan tepung beras hitam 

Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan Tepung Beras Hitam   
Sumber: Data Diolah (2017) 
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Setelah tepung beras hitam jadi, prosedur selanjutnya adalah membuat 

isian nanas. 

Gambar 3.2 Prosedur Pembuatan Isian Nanas 
Sumber: Data Diolah (2017) 
 

Setelah isian nanas jadi, prosedur selanjutnya adalah membuat kulit nastar. 

Gambar 3.3 Prosedur Pembuatan Kulit Nastar 
Sumber: Data Diolah (2017) 
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Setelah kulit nastar jadi, prosedur selanjutnya adalah membuat dan 

memanggang nastar. 

Gambar 3.4 Prosedur Pembuatan dan Pemanggangan Nastar 
Sumber: Data Diolah (2017) 
 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Sebelum memulai penelitian kita harus mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan. Pastikan semua alat yang akan digunakan dalam penelitian 
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1. Bahan Penelitian 

 Bahan dan jumlah bahan untuk penelitian adalah: 

Tabel 3.1 Bahan Penelitian 
Bahan Tepung Beras Hitam 

Beras Hitam 1.875 Gr 

Bahan Kulit 

Tepung Terigu (Segitiga Biru) 1.875 Gr 

Margarine (Blue Band) 975 Gr 

Butter (Royal Kronne) 1.500 Gr 

Gula Stevia 15 Bungkus 

Kuning Telur 15 Pcs 

Bahan Isian 

Nanas 5 Buah 

Gula Stevia 7 Bungkus 

Bahan Top Coat 

Putih Telur 15 Pcs 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2. Peralatan Penelitian 

 Kebersihan, keamanan dan kenyamanan peralatan adalah hal yang harus 

diperhatikan dalam membuat kue kering. Jangan sampai peralatan  menjadi 

penyebab kue kering rusak atau gagal (Raditrini dan Hani, 2017:8). 
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Tabel 3.2 Alat yang Digunakan untuk Membuat Nastar 

Nama Kegunaan 

Timbangan Untuk mengukur semua bahan yang akan digunakan dalam 

pembuatan nastar, agar bahan dapat sesuai dengan kriteria 

resep. Timbangan yang digunakan adalah timbangan digital 

karena lebih akurat (Raditrini dan Hani, 2017:8). 

Sendok Makan Sebagai media mengambil bahan dan mengaduk adonan. 

Sendok yang digunakan adalah sendok stainless. 

Kuas Untuk mengoleskan mentega pada loyang dan mengoles putih 

telur untuk top coat nastar. Kuas yang digunakan adalah kuas 

berbulu sintetis dan food grade. 

Mixer Untuk mengocok bahan nastar. Mixer yang digunakan adalah 

mixer listrik serta bersih dan kering. Mixer harus kering, 

bersih tanpa ada minyak atau air sebelum digunakan (Raditrini 

dan Hani, 2017:8). 

Stainless Bowl Untuk tempat bahan serta adonan nastar. Stainless bowl yang 

digunakan bersih dan kering. 

Spatula Sebagai media mengambil bahan dan mengaduk adonan. 

Spatula yang digunakan adalah spatula karet atau plastik yang 

food grade. 

Parutan Untuk memarut nanas agar menjadi halus. Parutan yang 

digunakan adalah parutan yang food grade. 

Panci Sebagai tempat untuk membuat isian nastar. 

Loyang Sebagai tempat untuk memanggang adonan di oven. Loyang 

yang digunakan bersih dan kering. 

Kompor Untuk memasak isian. 

Oven Untuk memanggang adonan.  

Sumber: Data diolah (2017) 
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3.2.2 Waktu Dan Tempat Penelitian 

 Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu Keterangan Tempat 

18 Desember 2017 Merendam beras hitam Lab. 221 

19 Desember 2017 Membuat tepung beras hitam Lab. 221 

10 Januari 2018 Membuat nastar tepung beras 

hitam (1). 

 

Lab. 221 

11 Januari 2018 Melakukan uji organoleptik 

terhadap nastar tepung beras hitam 

(1). 

Universitas Ciputra 

12 Januari 2018 Membuat nastar tepung beras 

hitam (2). 

Lab. 221 

13 Januari 2018 Melakukan uji organoleptik 

terhadap nastar tepung beras hitam 

(2). 

Universitas Ciputra 

15 Januari 2018 Membuat nastar tepung beras 

hitam (3). 

Lab. 221 

16 Januari 2018 Melakukan uji organoleptik 

terhadap nastar tepung beras hitam 

(3). 

Universitas Ciputra 

17 Januari 2018 Merekab hasil uji organoleptik dan 

menyimpulkan. 

Universitas Ciputra 

18 Januari 2018 Membuat nastar berdasarkan hasil 

uji organoleptik untuk diujikan ke 

laboratorium. 

 

Lab. 221 

Sumber: Data Diolah (2017)
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (lanjutan) 
18 Januari 2018 Uji serat pangan. Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

25 Januari 2018 Mengambil hasil uji laboratorium.  Laboratorium 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk merupakan bagian yang penting dalam penelitian 

pengembangan setelah produk selesai dibuat. Uji coba produk bertujuan untuk 

mengetahui produk yang telah dibuat layak digunakan atau tidak (Puslitjaknov, 

2008:12).  

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Nastar dengan tepung beras hitam akan dibuat lima macam perlakuan dan 

dibuat sebanyak tiga kali pengulangan di hari yang berbeda. 

Tabel 3.4 Persentase Tepung Beras Hitam yang Digunakan 

 0% 
25% 

(50 gram) 

50% 

(100 gram) 

75% 

(150 gram) 

100% 

(200 gram) 

I N1 A1 S1 T1 R4 

II N2 A2 S2 T2 R4 

III N3 A3 S3 T3 R4 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.3.2 Subyek Uji Coba 

Peneliti akan membagikan produk uji coba nastar dan kuesioner berupa uji 

organoleptik kepada 30 panelis. Panelis akan menentukan produk nastar mana 

yang paling baik dari segi aroma, warna, tekstur, dan rasa. 

Subyek uji coba diambil menggunakan teknik purposive sampling, dimana 

subyek ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). 

Pertimbangan subyek uji coba adalah panelis yang menyukai kue kering dan 

pernah mengonsumsi nastar. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Data digunakan untuk menentukan keefektifan, efesiensi, dan daya tarik 

produk yang dihasilkan (Puslitjaknov, 2008:14). Data yang dikumpulkan harus 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan mengenai produk yang dikembangkan.  

Menurut Sugiyono (2014:46), sumber data ada dua yaitu: 

1. Sumber primer 

 Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sumber primer penelitian ini diperoleh dari kuesioner organoleptik yang telah 

diisi oleh panelis. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana 

partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah 

lengkap mengembalikan kepada peneliti. 
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2. Sumber sekunder 

 Data sekunder akan digali oleh peneliti berdasarkan sumber kepustakaan 

(jurnal, buku, dan penelitian terdahulu) dan data dari internet yang sudah ada. 

Data sekunder bertujuan untuk mendukung data primer. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau 

angket yang berisi uji organoleptik. Kuesioner adalah salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden yang akan menjawabnya (Sugiyono, 

2017:142). Uji organoleptik adalah metode penilaian pangan yang menggunakan 

panca indera, secara umum dikenal sebagai uji sensori (Erungan dkk., 2005:1). 

Dalam Kuesioner yang dibagikan akan menggunakan skala likert sebagai skala 

pengukuran. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

panelis terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2017:93). 

Tabel 3.5 Skor Skala Likert Lima Kategori Respon 
Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Netral (N) 3 

Suka (S) 4 

Sangat Suka (SS) 5 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.3.5 Metode Eksperimen 

Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan dan dilakukan dalam 

laboratorium. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2017:72). 

 

3.3.6 Uji Laboratorium 

Uji laboratium dilakukan untuk membandingkan kandungan gizi produk 

nastar yang ditambahkan beras hitam dengan produk nastar yang biasa. Hasil data 

dari uji laboratorium akan dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Uji laboratorium 

akan dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan 

Surabaya yang berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo No.360, Panjang Jiwo, Tenggilis 

Mejoyo, Surabaya. 

 

3.3.7 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisis data 

dengan cara menggambarkan data yang ada dengan apa adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017:148). Peneliti 

menggunakan statistik deskriptif dalam penelitian karena hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel tanpa dan tidak memberi kesimpulan pada populasi 

dimana sampel diambil. 


