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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan cairan kental serabut 

buah siwalan sebagai pengganti custard powder pada isian choux pastry akan 

dilakukan model pengembangan konseptual. Model pengembangan ini merupakan 

model pengembangan yang bersifat analisis dengan menguraikan komponen-

komponen serta keterkaitan antar komponen dari produk yang akan dikembangkan. 

Pada penelitian kreasi produk choux pastry dengan cairan kental serabut buah 

siwalan, peneliti akan melakukan penelitian dengan membuat choux pastry dengan 

isian sesuai resep asli dan choux pastry dengan isian yang menggunakan cairan 

kental serabut buah siwalan sebagai pengganti custard powder. Namun, sebelum 

peneliti membuat choux pastry, peneliti terlebih dahulu memisahkan cairan kental 

yang ada pada serabut siwalan tua.  

Peneliti membuat isian yang menggunakan cairan kental serabut buah siwalan 

dengan tiga perlakuan dan konsentrasi yang berbeda-beda. Tiga perlakuan yang 

dimaksud adalah proses pembuatan isian dengan tiga metode yang berbeda-beda 

yaitu rebus, sauté dan campur langsung, sedangkan konsentrasi yang dimaksud 

adalah jumlah cairan kental serabut buah siwalan yang digunakan yaitu 100% (150 

gram), 90% (135 gram) dan 80% (120 gram). 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang dilakukan peneliti dalam penelitian kreasi 

produk choux pastry dengan cairan kental serabut buah siwalan adalah pertama-tama 

penulis mencari data maupun informasi yang berkaitan dengan serabut buah siwalan 

tua, choux pastry dan juga isian choux pastry melalui jurnal, artikel dan buku. 

Kemudian peneliti akan melakukan uji coba dengan mengganti custard powder pada 

choux pastry dengan cairan kental buah siwalan tua dengan tiga perlakuan dan tiga 

konsentrasi, namun sebelumnya peneliti akan membuat choux pastry dengan resep 

asli sebagai acuan terhadap pengembangan. Setelah itu peneliti akan melakukan uji 

organoleptik kepada 30 panelis. Uji organoleptik tersebut meliputi warna, aroma, 

rasa, serta tekstur produk. Setelah diuji coba pada 30 panelis, maka akan disimpulkan 

pilihan terbaik menurut panelis secara keseluruhan dan hasilnya akan diuji 

laboratorium guna mengetahui kandungan kalori, karbohidrat, lemak dan protein 

pada isian choux pastry menggunakan resep asli dan isian choux pastry yang 

menggunakan cairan kental serabut buah siwalan. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan cairan kental serabut 

buah siwalan, digunakan beberapa bahan dan peralatan yaitu: 

1. Bahan 

Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Kreasi Produk Choux Pastry dengan Cairan Kental     

Serabut Buah Siwalan 

No. Bahan Jumlah Bahan Satuan Total Harga (Rp) 

Bahan Kulit 

1. Air 400 Mililiter 2.000 

2. Mentega 150 Gram 26.400 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Kreasi Produk Choux Pastry dengan Cairan Kental     

Serabut Buah Siwalan  (Lanjutan) 

No. Bahan Jumlah Bahan Satuan Total Harga (Rp) 

3. Tepung protein tinggi 200 Gram 2.180 

4. Telur 300 Gram 6.000 

5. Baking powder 5 Gram 250 

6. Garam 1 Gram 14 

Bahan Isian 

7. Susu cair 1.000 Mililiter 15.000 

8. Kuning Telur 80 Gram 4.800 

9. Maizena 80 Gram 2.667 

10. Gula pasir 130 Gram 1.625 

11. Susu kental manis 30 Gram 1.216 

12. Custard powder 30 Gram 1.200 

13. Garam 1 Gram 14 

14. Mentega 18 Gram 3.168 

15. 
Cairan kental serabut 

buah siwalan 
150 Gram 5.000 

Total 71.534 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

2. Peralatan Penelitian  

Tabel 3.2  Peralatan Pembuatan Kreasi Produk Choux Pastry  

No. Peralatan Jumlah Satuan Fungsi 

1. Panci 1 Buah 
Sebagai wadah untuk memanaskan dan 

mencampur bahan. 

2. Mangkuk 5 Buah Sebagai wadah untuk menyimpan bahan. 

3. Whisk 1 Buah Sebagai alat untuk mengaduk campuran bahan. 

4. Sisir 1 Buah 
Sebagai alat untuk membantu mengeluarkan 

cairan kental pada serabut buah siwalan tua. 

5. Gelas ukur 1 Buah 
Sebagai alat untuk mengukur jumlah bahan cair 

yang akan digunakan. 

6. Mixer 1 Buah 
Sebagai alat untuk membantu pemcampuran 

bahan. 

7. Loyang 1 Buah Sebagai wadah untuk memanggang adonan. 

8. 
Timbangan 

digital 
1 Buah 

Sebagai alat untuk mengukur berat bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

9. Saringan 1 Buah 
Sebagai alat untuk membantu menyaring cairan 

kental serabut buah siwalan. 

10. Silpat 1 Buah 
Sebagai alas untuk membantu adonan agar 

tidak lengket pada loyang. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.2  Peralatan Pembuatan Kreasi Produk Choux Pastry (Lanjutan) 

No. Peralatan Jumlah Satuan Fungsi 

11. 
Plastik 

segitiga 
12 Buah 

Sebagai alat untuk membantu pencetakkan 

adonan dan wadah penyimpanan isian. 

12. Sendok 3 Buah Sebagai alat untuk mengambil bahan. 

13. Kompor 1 Buah Sebagai alat untuk memanaskan bahan adonan. 

14. Kamera 1 Buah Sebagai alat dokumentasi 

15. Alat tulis 1 Buah Sebagai alat membantu dokumentasi. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3  Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Pelaksanaan Penelitian Tempat 

1. 

17 

Januari 

2019 

Pengambilan cairan kental pada buah siwalan 

Blessing Kost, 

Eastwood EW1 

no. 6-7, Citraland 

2. 

18 

Januari 

2019 

Pembuatan choux pastry sesuai dengan resep asli 

(kontrol) dan pembuatan choux pastry dengan 

isian menggunakan cairan kental pada buah 

siwalan (tiga perlakuan tiga konsentrasi)  

Universitas 

Ciputra 

3. 

3 

Februari 

2019 

Pengambilan cairan kental pada seabut buah 

siwalan 

Blessing Kost, 

Eastwood EW1 

no. 6-7, Citraland 

4. 

4 

Februari 

2019 

Pembuatan choux pastry sesuai dengan resep asli 

dan pembuatan choux pastry dengan isian 

menggunakan cairan kental pada buah siwalan 

(perlakuan I konsentrasi I,II,III) dan uji 

organoleptik (I) 

Universitas 

Ciputra 

5. 

6 

Februari 

2019 

Pembuatan choux pastry sesuai dengan resep asli 

dan pembuatan choux pastry dengan isian 

menggunakan cairan kental pada buah siwalan 

(perlakuan II konsentrasi I,II,III) dan uji 

organoleptik (II) 

Universitas 

Ciputra 

6. 

7 

Februari 

2019 

Pembuatan choux pastry sesuai dengan resep asli 

dan pembuatan choux pastry dengan isian 

menggunakan cairan kental pada buah siwalan 

(perlakuan I konsentrasi I,II,III) dan uji 

organoleptik (III) 

Universitas 

Ciputra 

7. 

8 

Februari 

2019 

Pengolahan data hasil uji organoleptik 

Blessing Kost, 

Eastwood EW1 

no. 6-7, Citraland 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.3  Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

No. Tanggal Pelaksanaan Penelitian Tempat 

8. 

18 

Februari 

2019 

Uji laboratorium choux pastry dengan resep asli 

dan choux pastry dengan isian menggunakan 

cairan kental serabut buah siwalan 

Laboratorium 

Balai Riset dan 

Standarisasi 

Industri Surabaya 

9. 
05 Maret 

2019 

Uji penerimaan pasar terhadap produk dan 

pengolahan data hasil uji penerimaan pasar 

Universitas 

Ciputra dan 

Blessing Kost, 

Eastwood EW1 

no. 6-7, Citraland 

10. 
10 Maret 

2019 
Mengambil hasil uji laboratorium 

Laboratorium 

Balai Riset dan 

Standarisasi 

Industri Surabaya 

11. 
10 Maret 

2019 
Pengolahan data hasil uji laboratorium 

Blessing Kost, 

Eastwood EW1 

no. 6-7, Citraland 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan 

  

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Choux Pastry dengan Cairan Kental Serabut Buah 

Siwalan 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 

menentukan hasil kesukaan dan tidak kesukaan panelis secara keseluruhan terhadap 

produk dari segi warna, aroma, rasa dan tekstur. Uji coba produk terdiri dari: desain 

uji coba, subjek uji coba, jenis data dan teknik analisis data.       

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba produk akan dilakukan dengan uji coba kelompok kecil yaitu 

dengan membagikan sampel produk serta kuesioner kepada panelis untuk 

mengetahui kesukaan dan tidak kesukaan panelis terhadap produk dari segi warna, 

aroma, rasa dan tekstur. Produk akan diuji cobakan kepada 30 panelis dan akan 

dilakukan dalam tiga perlakuan dengan tiga konsentrasi dan kontrol (0%).  

Tabel 3.4  Desain Uji Coba 

 
100% 90% 80% 0% (Kontrol) 

Perlakuan I 12 1 93 7 

Perlakuan II 22 10 96 13 

Perlakuan III 27 18 3 15 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian 

cairan kental serabut buah siwalan adalah subjek uji coba (kelompok kecil) yaitu 30 

panelis yang merupakan mahasiswa Universitas Ciputra yang dipilih secara acak. 

Panelis yang terpilih memberi penilaian terhadap produk yang paling disukai dan 

tidak disukai.   
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3.3.3 Jenis Data 

Jenis data dari penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan 

kental serabut buah siwalan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari membagikan kuesioner langsung pada 30 panelis dengan tujuan untuk 

mengetahui kesukaan dan tidak kesukaan panelis terhadap produk dari segi warna, 

aroma, rasa dan tekstur. Data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk choux 

pastry dengan isian cairan kental serabut buah siwalan adalah data primer dari 

kuesioner yang sudah dibagikan saat melakukan uji organoleptik, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari internet, jurnal dan penelitian sebelumnya yang dapat 

mendukung penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental serabut 

buah siwalan. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental 

serabut buah siwalan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 

atau angket yang diberikan kepada 30 panelis saat melakukan uji organoleptik 

terhadap produk. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada panelis untuk dijawab, 

kuesioner yang diberikan bisa secara langsung atau melalui internet 

(Faridatunniswah, 2013:22). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian choux 

pastry dengan isian cairan kental serabut buah siwalan adalah kuesioner tertutup 

yaitu kuesioner yang berisikan jawaban sehingga panelis dapat langsung memilih 

dan menjawab secara langsung (Sugiyono, 2008:142).  
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 Kuesioner yang diberikan kepada panelis berisikan jawaban yang 

menggunakan skala hedonik dengan skala numerik. Berikut ini adalah tabel skala 

hedonik dengan skala numerik:   

Tabel 3.5  Skala Hedonik dengan Skala Numerik 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Sangat Suka 4 

Suka 3 

Tidak Suka 2 

Sangat Tidak Suka 1 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan teknik yang dilakukan saat memperoleh data dari 

seluruh responden dengan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

yang diajukan (Sugiyono, 2014:206). Penelitian kreasi produk choux pastry dengan 

isian cairan kental serabut buah siwalan menggunakan data yang diperoleh saat 

melakukan uji organoleptik yang kemudian dianalisis dengan uji ANOVA (Analysis 

of Variance) dan hasilnya akan diuji laboratorium guna mengetahui kandungan gizi 

yang ada pada isian choux pastry dengan resep asli dan isian choux pastry yang 

menggunakan cairan kental serabut buah siwalan. 

   

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2009:107). Pada penelitian kreasi produk choux pastry 

dengan isian cairan kental serabut buah siwalan peneliti menggunakan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Golly dkk (2017) sebagai referensi atau 
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acuan dalam melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan tiga perlakuan 

dengan tiga konsentrasi. Perlakuan pertama yaitu isian cairan kental serabut buah 

siwalan dibuat dengan metode rebus sedangkan perlakuan kedua dan ketiga dibuat 

dengan metode sauté dan campur langsung.  

Tabel 3.6  Perbandingan Resep Eksperimen Choux Pastry dengan Isian Cairan 

Kental Serabut Buah Siwalan 

No. Bahan 
Kontrol 

(0%) 

Eksperimen 

Satuan I 

(100%) 

II 

(90%) 

III 

(80%) 

Bahan Kulit 

1. Air 400 400 400 400 Mililiter 

2. Mentega 168 168 168 168 Gram 

3. Tepung protein tinggi 200 200 200 200 Gram 

4. Telur 300 300 300 300 Gram 

5. Baking powder 5 5 5 5 Gram 

6. Garam 1 1 1 1 Gram 

Bahan Isian 

7. Susu cair 1.000 1.000 1.000 1.000 Mililiter 

8. Maizena 80 80 80 80 Gram 

9. Gula pasir 130 130 130 130 Gram 

10. Susu kental manis 30 30 30 30 Gram 

11. Custard powder 30 - - - Gram 

12. 
Cairan Kental Serabut 

Buah Siwalan 
- 150 135 120 Gram 

13. Garam 1 1 1 1 Gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan teknik yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan diserati pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek 

sasaran (Rifa’ah, 2016:61). Dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan 

isian cairan kental serabut buah siwalan, peneliti melakukan observasi dengan 

membandingkan hasil eksperimen masing-masing perlakuan dan konsentrasi dari 

segi warna, aroma, rasa serta tekstur. Hasil observasi menjadi pertimbangan peneliti 
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untuk mengurangi, menambahi maupun menghilangkan komposisi bahan yang 

digunakan sehingga dapat memperbaiki kualitas choux pastry dengan isian cairan 

kental serabut buah siwalan.  

 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan uji kesukaan dimana para panelis memberikan 

pendapatnya yaitu suka atau tidak suka akan sampel yang diuji (Sunarwati, 2011:49-

50). Uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, serta tekstur produk. Tingkat 

kesukaan panelis terhadap produk diubah dalam bentuk skala hedonik dengan skala 

numerik lalu disimpulkan untuk mendapatkan satu hasil terbaik secara keseluruhan 

yang kemudian dilanjutkan dengan uji laboratorium.  

 

4. Uji Laboratorium 

Dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental 

serabut buah siwalan, dilakukan uji laboratorium guna mengetahui kandungan gizi 

yaitu kalori, karbohidrat, lemak dan protein yang ada pada isian choux pastry dengan 

resep asli dan isian choux pastry dengan cairan kental serabut buah siwalan. Uji 

laboratorium akan dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Jalan 

Jagir Wonokromo 360, Surabaya.  

 

5. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
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umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Dalam penelitian kreasi produk choux 

pastry dengan isian cairan kental serabut buah siwalan, statistik deskriptif dilakukan 

untuk mengolah data hasil uji organoleptik dari 30 panelis yang disajikan dalam 

bentuk diagram.    

 

 

 

 

 

 


