BAB III
METODE PENGEMBANGAN

3.1

Model Pengembangan
Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual,

dan model teoritik. Pada penelitian ini, model pengembangan yang digunakan
adalah model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif,
dimana penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah
ditentukan untuk menghasilkan produk.
Peneliti melakukan percobaan pembuatan es krim kayu secang dengan
menggunakan ekstrak kayu secang. Proses selanjutnya berupa penambahan
ekstrak kayu secang sebagai warna dalam es krim. Lalu peneliti akan melakukan
uji organoleptik dan uji kandungan gizi.

3.2

Prosedur Pengembangan
Prosedur dari percobaan meliputi waktu, lokasi, dan proses pembuatan.

Pertama dilakukan percobaan dengan dua metode berbeda dan dilakukan uji
terhadap peneliti tentang metode mana yang lebih baik untuk di uji lagi. Prosedur
pengembangan penelitian selanjutnya dilakukan dengan percobaan pembuatan es
krim kayu secang dengan empat variabel sebanyak tiga kali, dimana kayu secang
diambil dengan cara pengekstrakan tradisional, dan variabel didasarkan dari berat
kayu secang. Dilakukan lagi uji organoleptik sebanyak tiga kali. Uji organoleptik
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dilakukan terhadap 30 panelis di masing-masing pengujian. Pengujian dilakukan
di dalam pertemuan berbeda-beda. Guna uji organoleptik adalah untuk menguji
rasa, aroma, warna, dan tekstur es krim kayu secang. Metode dari penelitian ini
berupa metode eksperimen dan kualitatif, karena didasarkan dari beberapa teori
ahli.

3.2.1

Bahan dan Peralatan Penelitian
Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan

penelitian:
1.

Bahan
Di dalam penelitian ini akan dilakukan percobaan pembuatan es krim
sebanyak empat kali. Percobaan pertama menggunakan 0g kayu secang,
kedua menggunakan 3g, ketiga menggunakan 5g, dan percobaan keempat
menggunakan 7g kayu secang. Keempat eksperimen ini nantinya akan
digunakan sebagai bahan uji organoleptik dan uji laboratorium untuk
kemudian dibandingkan masing-masing eksperimen untuk mengetahui
minat panelis serta kandungan gizi yang terdapat dalam es krim kayu
secang. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat es krim
kayu secang:

Tabel 3.1
Bahan Pembuatan Es Krim Kayu Secang
No.
Bahan
Jumlah Satuan
Harga (Rp)
1
Susu Sapi
250 ml
16
2
Whipping cream
200 ml
50
3
Gula
170 g
70
4
Kuning Telur
2 butir
1.250
5
Kayu Secang
7 g
200
Sumber: Data Diolah (2017)

Jumlah (Rp)
4.000
10.000
3.500
2.500
1.400
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2.

Peralatan Penelitian
Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2
Peralatan Penelitian Es Krim Kayu Secang
No.
Peralatan
Kegunaan
1
Mesin Es Krim
Untuk mengolah es krim dari cair ke padat
2
Panci
Untuk wadah memasak
3
Mangkuk
Untuk mencampur bahan-bahan
4
Hand Mixer
Untuk mengaduk adonan
5
Timbangan
Untuk menakar bahan-bahan
6
Spatula
Untuk mengaduk adonan panas
8
Kompor
Untuk memanaskan panci
9
Saringan
Untuk menyaring adonan dari ampas
10
Lemari es
Untuk menyimpan es krim
11
Kulkas
Untuk mendinginkan es krim setelah panas
12
Gelas ukur
Untuk mengukur takaran bahan
13
Wadah tertutup
Untuk penyimpanan es krim setelah jadi
14
Timbangan
Untuk menimbang bahan-bahan dasar es krim
15
Kamera
Untuk dokumentasi
16
Alat tulis
Untuk mencatat segala hal yang berhubungan
dengan penelitian
17
Lembar kuesioner
Untuk melakukan kuesioner
Sumber: Data Diolah (2017)

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Berikut adalah tabel perkiraan jadwal dari penelitian:
Tabel 3.3
Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian
No. Tanggal
Lokasi
Keterangan
1
Rabu,
Kitchen
lantai 1 Percobaan 1:
31
Januari Universitas Ciputra
Pembuatan es krim kayu
2018
secang metode A dan metode
B.
2

Kamis,
Kitchen
lantai 1 Percobaan 2:
1
Februari Universitas Ciputra
Pembuatan es krim kayu
2018
secang dengan presentase
penambahan kayu secang yang
berbeda (0g, 3g, 5g, dan 7g).

Sumber: Data Diolah (2017)
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Tabel 3.3
Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan)
3
Jumat,
Universitas Ciputra
Uji
organoleptik
pertama
2
Februari
terhadap 30 panelis dengan
2018
membagikan kuesioner atau
angket dan tester.
4
Selasa,
Kitchen
lantai 1 Percobaan 3:
6
Februari Universitas Ciputra, Pembuatan es krim kayu
2018
Jalan Klampis Jaya
secang dengan persentase
penambahan kayu secang yang
berbeda (0g, 3g, 5g, dan 7g)
5
Rabu,
Universitas Ciputra
Uji
organoleptik
kedua
7
Februari
terhadap 30 panelis dengan
2018
membagikan kuesioner atau
angket dan tester.
6
Kamis,
Kitchen
lantai 1 Percobaan 4:
8
Februari Universitas Ciputra, Pembuatan es krim kayu
2018
Jalan Klampis Jaya
secang dengan persentase
penambahan kayu secang yang
berbeda (0g, 3g, 5g, dan 7g).
7
Jumat,
Universitas Ciputra
Uji
organoleptik
ketiga
9
Februari
terhadap 30 panelis dengan
2018
membagikan kuesioner atau
angket dan tester.
8
Senin,
Balai
Riset
dan Uji
Laboratorium
untuk
12 Februari Standardisasi Industri mengukur nilai gizi dari es
2018
dan
Perdagangan krim kayu secang, dan es krim
Surabaya
tanpa kayu secang.
9
Senin,
Balai
Riset
dan Pengambilan
hasil
uji
26 Februari Standardisasi Industri laboratorium
2018
dan
Perdagangan
Surabaya
Sumber: Data Diolah (2017)
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3.2.3

Proses Pembuatan Es Krim Kayu Secang
Berikut adalah gambar cara pembuatan es krim kayu secang metode A:
Campurkan dua biji kuning telur ke dengan 170 gram gula dan
aduk hingga tercampur rata dan mengembang.
Masukkan 250 gram susu, 200 gram whipping cream, dan kayu
secang ke dalam panci can hangatkan.
Ambil sedikit adonan susu lalu campurkan kedalam campuran
telur, aduk dengan kecepatan konstan dan perlahan agar tidak
terjadi penggumpalan.
Tuang adonan telur ke dalam susu yang berada di panci, aduk data
sambal hangatkan kembali adonan.
Saring adonan untuk memisahkan kayu secang dan gumpalan.
Dinginkan es krim hingga suhu ruangan atau suhu rendah.
Tuangkan es krim ke dalam mesin es krim.
Pindahkan es krim ke dalam wadah tertutup dan bekukan.
Uji organoleptik.
Uji laboratorium.

Gambar 3.1 Cara Membuat Es Krim Kayu Secang Metode A
Sumber: Data Diolah (2017)
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Berikut adalah gambar cara pembuatan es krim kayu secang metode B:

Campurkan dua biji kuning telur ke dengan 170 gram gula dan
aduk hingga tercampur rata dan mengembang.
Masukkan 250 gram susu, 200 gram whipping cream, dan kayu
secang ke dalam panci can hangatkan.
Saring adonan untuk memisahkan kayu secang.
Ambil sedikit adonan susu lalu campurkan kedalam campuran
telur, aduk dengan kecepatan konstan dan perlahan agar tidak
terjadi penggumpalan.
Tuang adonan telur ke dalam susu yang berada di panci, aduk data
sambal hangatkan kembali adonan.
Saring adonan untuk memisahkan gumpalan.
Dinginkan es krim hingga suhu ruangan atau suhu rendah
Tuangkan es krim ke dalam mesin es krim.
Pindahkan es krim ke dalam wadah tertutup dan bekukan.
Uji organoleptik.
Uji laboratorium.
Gambar 3.1
Cara Membuat Es Krim Kayu Secang Metode B
Sumber: Data Diolah (2017)
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3.3

Uji Coba Produk
Teknik penarikan sampel dari penelitian ini adalah simple random

sampling. Penelitian ini dikatakan sederhana atau simple karena pengambilan
sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu (Sugiyono, 2015:171).

3.3.1 Desain Uji Coba
Desain uji coba dapat dilakukan dalan tiga tahapan, yaitu uji perseorangan,
uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian ini, akan digunakan uji
kelompok kecil. Peneliti akan menggunakan 30 panelis untuk penelitian es krim
kayu secang dalam satu kali uji organoleptik. Uji organoleptik akan dilakukan
sebanyak tiga kali pada hari yang berbeda dan panelis yang mungkin beda pula.

3.3.2 Subyek Uji Coba
Menurut Sugiyono (2015:167) 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 yang diambil untuk penelitian es krim kayu secang
adalah orang-orang yang berada di Universitas Ciputra.
Sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat
diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2015:168). Sampel yang diambil untuk
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penelitian es krim kayu secang adalah dosen maupun mahasiswa Universitas
Ciputra.

3.3.3 Jenis Data
Menurut Sugiyono (2015:256) berdasarkan sumber datanya, pengumpulan
data dibagi menjadi sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah
sumber data yang memberi data kepada pengumpul data secara langsung,
sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung seperti melalui
orang lain atau dokumen. Sumber data primer dari penelitian ini adalah tiga kali
uji organoleptik terhadap 30 panelis dalam masing-masing pengujian sebanyak
tiga kali dan uji laboratorium, dan sumber data sekunder dari penelitian ini
didapatkan dari beberapa jurnal, buku, skripsi, dan website.

3.3.4 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan tergantung pada desain penelitian. Teknik
pengumpulan data adalah metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan
data yang valid. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk
memperoleh informasi tentang kondisi sebelum, selama, setelah, dan pengaruh
dari tindakan penelitian (Sugiyono, 2015:236).
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan angket atau
kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang efisien jika peneliti
mengetahui tentang variabel yang diukur dan apa yang diharapkan oleh
responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, diberikan
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pada panelis secara langsung maupun

melalui pos atau internet (Sugiyono,

2015:250).

3.3.5

Teknik Analisis Data

1.

Metode Eksperimen
Penelitian ini akan menggunakan metode eksperimen untuk menguji
perbandingan satu variabel, yaitu jumlah kayu secang dalam es krim kayu
secang. Berikut adalah tabel perbandingan dari uji percobaan:

Tabel 3.4
Perbandingan Uji Percobaan
No Bahan Percobaan Percobaan Percobaan Percobaan Satuan
1
2
3
4
1
Susu
250
250
250
250 ml
2
Whippi
200
200
200
200 ml
ng
cream
3
Gula
170
170
170
170 g
4
Kuning
2
2
2
2 butir
Telur
5
Kayu
0
3
5
7 g
Secang
Sumber: Data Diolah (2017)
2.

Metode Observasi
Observasi memiliki ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan
wawancara dan kuesioner. Observasi memandang objek-objek lain selain
orang. Pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian
berhubungan dengna perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila
panelis yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2015:247). Dalam
penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

metode

observasi

untuk

membandingkan hasil akhir dari eksperimen.
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3.

Uji Laboratorium
Uji laboratorium dilakukan

untuk mengetahui

kandungan protein,

karbohidrat, lemak, dan tanin dari es krim kayu secang. Uji laboratorium
akan dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan
Surabaya (Baristand Industri Surabaya) yang terletak di jalan Jagir
Wonokromo no.360, Panjang Jiwo, Surabaya.
4.

Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan untuk menguji dan membandingkan rasa,
aroma, dan tekstur es krim kayu secang. Setiap jenis es krim kayu secang
akan di berikan kode. Kode tersebut digunakan untuk membedakan tiap
jenis es krim dan tidak akan diketahui oleh panelis. Kode A, B, C, dan D
diberikan untuk es krim kayu secang yang ditambahkan kayu secang
sebanyak 0g, 3g, 5g, dan 7g. Uji organoleptik akan dilakukan terhadap 90
panelis pada tiga hari yang berbeda. Satu kali uji organoleptik dilakukan
terhadap 30 panelis. Lokasi uji organoleptik adalah Universitas Ciputra.

5.

Uji Hedonik
Menurut Ayustaningwarno (2014:6) tentang uji hedonik:
Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk
mengukur ringkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut
skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka,
tidak suka, dan lain-lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan
menurut rentangan skala yang dikehendaki.
Dalam penelitian ini, uji hedonik diukur dalam bentuk angka atau skala

numerik untuk menentukan tingkat kesukaan panelis terhadap es krim kayu
secang. Berikut adalah pemberian angka berdasarkan tingkat kesukaan panelis:
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1. Angka 5 untuk sangat suka.
2. Angka 4 untuk suka.
3. Angka 3 untuk agak suka.
4. Angka 2 untuk agak tidak suka.
5. Angka 1 untuk sangat tidak suka.

6.

Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2015: 288) tentang statistik deskriptif:
Statistik deskriptif adalah statistik 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. Penelitian yang dilakukan
pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik
deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel
random, maka analisis datanya dapat menggunakan statistik deskriptif
maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya
ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan
dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan
yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah
inferensial.

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data
hasil uji organoleptik yang terdiri dari rasa, warna, aroma, dan tekstur es
krim kayu secang yang telah diuji dan diberikan kuisioner kepada 90
panelis.

3.4

Penerapan 8P
Peneliti menerapkan metode pemasaran 8p untuk memasarkan produk es

krim kayu secang. Tidak seluruh elemen dari 8p akan digunakan dalam penelitian
ini. Elemen yang digunakan dari 8p adalah product, price, place, dan promotion.
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1.

Product (Produk)
Product dari peneliti adalah es krim kayu secang. Es krim kayu secang berupa
olahan es krim yang ditambahkan ekstrak kayu secang untuk menambahkan
gizi dan warna merah.

2.

Price (Harga)
Price dari es krim kayu secang didasarkan dari Tabel 3.1. Jumlah harga dari
tabel tersebut dijumlahkan untuk menentukan dana total untuk membuat satu
resep es krim kayu secang. Setelah dijumlahkan, satu resep atau satu takaran
membutuhkan dana sebanyak Rp 46.900.

3.

Place (Tempat)
Place dari es krim kayu secang adalah penjualan secara online, dimana tempat
digunakan hanya untuk produksi dan promosi. Pemesanan dari konsumen
akan dilakukan secara online juga, dan produk akan diberikan dengan
pengantaran.

4.

Promotion (Promosi)
Promotion dari produk es krim kayu secang dilakukan dengan pemasaran
melalui media sosial. Logo juga dibuat sebagai identitas dalam menjual
produk es krim kayu secang. Merk dari produk es krim kayu secang adalah
EsKrimku.

36

