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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. Model prosedural adalah model yang bersifat 

deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan 

produk (Puslitjaknov, 2008:8). Pada penelitian ini mengunakan model prosedural 

yaitu model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus 

diikuti untuk menghasilkan produk. Tahap pertama yang penulis lakukan adalah 

persiapan, dengan cara mencuci jamur tiram putih yang telah dibeli dari pasar, tahap 

kedua yaitu pengolahan jamur tiram putih dimasukkan ke dalam campuran bistik 

sebagai bahan pengganti daging ayam pada bistik dan yang ketiga, penulis 

melakukan uji organoleptik dan uji kandungan gizi yang terdapat dalam bistik 

jamur tiram putih.  

  

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Penulis akan memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh 

dalam membuat produk. Rancangan penelitian yang dimaksudkan meliputi waktu, 

tempat, dan proses pembuatan bistik jamur tiram putih. Tahap awal yang dilakukan 

penulis adalah dengan percobaan pembuatan bistik jamur tiram sebanyak tiga kali 
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percobaan, masing-masing percobaan di hari yang berbeda dengan lima perlakuan 

berbeda yaitu jumlah persentase jamur tiram putih yang ditambahkan ke dalam 

bistik, kemudian penulis melakukan uji organoleptik kepada 30 responden disetiap 

dilakukannya percobaan. Uji organoleptik ini dilakukan dengan membagikan 

kuesioner untuk menilai produk bistik jamur tiram putih berdasarkan warna, aroma, 

rasa, dan tekstur.  

Pembuatan bistik jamur tiram putih dalam penelitian ini melalui beberapa 

tahap yaitu, persiapan, pencucian, pengukusan, dan pemanggangan.  

1.  Persiapan 

 Mempersiapkan semua bahan seperti jamur tiram putih, bawang putih, telur, 

 lada, garam, gula, dan tepung tapioka. Persiapan dilakukan untuk 

 memastikan bahan yang akan digunakan dalam keadaan segar yang dibeli 

 dari pasar.  

2.  Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang akan digunakan 

bebas dari kotoran yang masih menempel seperti debu, dan batu.  

3.  Pengukusan 

Pengukusan dilakukan agar jamur saat diolah bersama bawang putih, telur, 

lada, gula, dan tepung tapioka tidak mengeluarkan banyak air, sehingga 

jamur terlebih dulu dikukus untuk mengurangi kadar air dan setelah dikukus 

lalu dikeringkan dengan suhu ruang selama setengah jam.  
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4.  Pemanggangan 

 Pemanggangan dilakukan apabila bistik sudah melalui proses pengukusan, 

 lalu bistik dipanggang agar menghasilkan warna golden brown dan juga 

 menghasilkan aroma pada bistik.  

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1.  Bahan  

Bahan bistik yang digunakan sebagai acuan adalah: 

Tabel 3.1 Bahan Dasar Pembuatan Bistik   

No. Nama Bahan Jumlah Satuan 

1. Daging Ayam  400 g 

2. Telur 4 bh 

3. Garam ½  sdt 

4. Lada ¼  sdt 

5.  Tepung Tapioka 40 g 

6. Bawang Putih  3 bh 

7.  Gula ½  sdt 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

2.  Peralatan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat-alat untuk membuat 

suatu produk adalah kebersihan, kenyamanan dan keamanan. Pada saat 
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menggunakan peralatan tersebut jangan sampai alat tersebut menjadi penyebab 

kegagalan atau kerusakan pada produk yang akan dibuat.  

Tabel 3.2 Peralatan yang Digunakan dan Fungsinya 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

No. Nama Fungsi 

1. Talenan Sebagai alas untuk memotong bahan yang akan 

digunakan.  

2. Pisau  Sebagai alat untuk memotong dan mengupas 

bahan yang akan digunakan.  

3. Kompor Sebagai alat memasak.  

4.  Alat Panggang Sebagai alat panggang saat bistik telah selesai di 

kukus.  

5. Panci Kukus Sebagai alat untuk mengukus bistik saat menjadi 

adonan.  

6.  Sendok Sebagai alat pengaduk saat mencampur jamur 

tiram putih dan bumbu lainnya.  

7.  Cetakan  Sebagai alat pencetak adonan yang basah untuk 

dimasukkan kedalam panci kukus.  

8. Mangkuk Sebagai tempat untuk mencampurkan adonan.  

9. Penjapit Sebagai alat pembantu saat membalik bistik 

ketika dipanggang.  

10. Blender Sebagai alat untuk membantu melembutkan 

jamur tiram putih.  

11.  Spatula Sebagai alat untuk mengaduk adonan bistik saat 

masih basah dan sebelum dimasukkan kedalam 

panci kukus.  

12.  Garpu Sebagai alat untuk mengocok telur.  

13. Kamera Sebagai alat untuk mendokumentasikan proses 

pembuatan bistik jamur tiram putih.  

14.  Kain Lap Sebagai alat untuk membersihkan adonan.  
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Sumber: Data Diolah (2018) 

No. Tanggal Kegiatan Keterangan 

1. 8 November 

2017 

Pembelian bahan 

penelitian.   

Pasar Gresik.  

2. 9 November 

2017 

Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (pertama). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

3.  15 Desember 

2017 

Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (kedua). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

4.  18 Januari 2018 Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (ketiga). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

5.  9 Februari 2018  Membuat bistik 

menggunakan jamur 

tiram putih (pertama) 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

6. 16 Februari 2018 Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (kedua). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

7.  23 Februari 2018 Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (ketiga). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

8.  1 Maret 2018  Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (pertama). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

9.   1 Maret 2018 Melakukan uji 

organoleptik kepada 

responden desa 

ujungpangkah 

(pertama). 

Desa UjungPangkah, 

Sidayu – Gresik. 

10.  2 Maret 2018 Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (kedua). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

 

 

No. Tanggal Kegiatan Keterangan 

11. 2 Maret 2018 Melakukan uji 

organoleptik kepada 

responden di 

bundaran GKB 

(kedua).  

Perumahan GKB Gresik.  

12. 3 Maret 2018  Membuat bistik 

menggunakan  jamur 

tiram putih (ketiga). 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

13.  3 Maret 2018 Melakukan uji 

organoleptik kepada 

responden di desa 

romo (ketiga).  

Desa Romo, Gresik.  

14.  5 Maret 2018  Menghitung hasil uji 

organoleptik dan 

memilih bistik yang 

paling disukai. 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 

15.  7 Maret 2018 Mengirim bistik 

original dan bistik 

dengan jamur tiram 

putih untuk uji 

laboratorium. 

Biochem 

Jalan Sulawesi No 36 

Surabaya.  

16.  26 Maret 2018  Mengambil hasil uji 

laboratorium.  

Biochem 

Jalan Sulawesi No 36 

Surabaya. 

17. 27 Maret 2018 Menyimpulkan hasil 

uji laboratorium. 

Jalan Berlian 3 Nomor 28 

Perumahan Pondok Permata 

Suci, Manyar – Gresik. 
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3.2.3 Proses Pembuatan Bistik Jamur Tiram Putih   

Berikut merupakan proses pembuatan bistik jamur tiram putih.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Pembuatan Bistik Jamur Tiram Putih 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Jamur Tiram Putih 

Dikukus, dikeringkan selama setengah jam 

Diberi lada, garam, gula, bawang putih  

Diberi tepung tapioka dan telur  

Aduk rata lalu cetak adonan  

Kukus adonan selama 15 menit  

Setelah matang, angkat dan diamkan selama 30 menit  

Panggang hingga berwarna golden brown 

Di cuci bersih dengan air mengalir 
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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 atau 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 

Tabel 3.4 Desain Uji Coba 

 0%  25% (100 g) 50% (200 g) 75% (300 g) 100% (400 g) 

I A0 A1 A2 A3 A4 

II B0 B1 B2 B3 B4 

III C0 C1 C2 C3 C4 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian ini adalah sasaran pemakai produk atau 

calon konsumen bistik jamur tiram putih. Setelah semua uji coba telah dilakukan, 

penulis akan membagikan kuesioner berupa uji organoleptik kepada 30 responden, 

kemudian responden akan memilih bistik mana yang dinilai paling baik dinilai dari 

rasa, warna, tekstur dan aroma. 

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

sederhana (Juliandi dkk., 2014:53). 

 

3.3.3 Jenis Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder: 

1.  Data Primer  

 Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau suatu organisasi langsung 

 dari obyeknya. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data 

 kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:225).  

2.  Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

 kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen 

 (Sugiyono, 2016:225). 

 Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksudkan adalah hasil uji 

organoleptik yang dilakukan sebanyak tiga kali terhadap 30 responden per hari nya 

dan juga uji laboratorium. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang 

didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan juga website. 

 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan 

dengan berbagai teknik, macam-macam teknik pengumpulan data yaitu dengan 

observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi, dan triangulasi atau 
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gabungan. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah instrumen angket atau 

kuesioner (Hikmawati, 2017:80). 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). Penulis akan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden 

setelah mencoba sampel bistik jamur tiram putih.  

Penulis dalam membuat kuesioner juga menggunakan skala Likert dan 

menggunakan pernyataan positif dengan empat pilihan jawaban: 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Setuju 

4 = Sangat Setuju 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data  

 Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh 

variabel tertentu terhadap variabel yang lain yang kemunculan variabel lain itu 

dipicu oleh keadaan yang terkontrol ketat dengan tujuannya untuk mencari 

hubungan sebab akibat antar kedua variabel (Sujarweni, 2014:8). Eksperimen ini 

dilakukan di Desa UjungPangkah, Desa Romo, dan Bundaran GKB yang bertempat 

di Kabupaten Gresik, dengan tujuan untuk mencari tahu hasil jadi bistik yang 

menggunakan daging ayam dengan jamur tiram putih, serta mengetahui tingkat 

kesukaan bistik yang menggunakan daging ayam dengan jamur tiram putih.  
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 Dalam penelitian ini akan dilakukan uji organoleptik sebanyak tiga kali, 

setiap uji organoleptik akan dilakukan kepada 30 responden dan dilakukan di tiga 

hari yang berbeda sehingga memiliki kemungkinan terdapat perbedaan responden. 

Uji organoleptik yang dilakukan oleh penulis akan dilakukan melalui pembagian 

tester dan kuesioner. Tester yang dibagikan merupakan hasil dari percobaan yang 

dilakukan oleh penulis, berupa bistik jamur tiram putih yang masing-masing 

memiliki persentase jamur tiram putih yang berbeda. Menurut (Ilhamzen, 2013) 

setelah uji organoleptik dilakukan, penulis mengolah data yang diperoleh dari hasil 

pengujian. Metode yang dilakukan adalah uji anova. Bila nilai sig > 0,05 maka data 

diasumsikan memiliki varian yang sama, bila nilai sig < 0,05 maka data 

diasumsikan memiliki varian yang tidak sama. 

 Penelitian ini juga melakukan uji laboratorium. Dimana uji laboratorium 

adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan 

pengukuran, penetapan dan pengujian untuk keperluan penelitian ilmiah dan praktik 

pembelajaran, laboratorium diartikan sebagai tempat yang dapat berbentuk ruangan 

tertutup, kebun sekolah, rumah kaca atau lingkungan lain untuk melakukan 

percobaan atau penelitian. Pengertian laboratorium yang dimaksud dalam 

penelitian ini dibatasi pada laboratorium yang berupa ruang tertutup (Muna, 

2016:4).  

  


