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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

eksperimental, dimana penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah yang telah ditentukan untuk menghasilkan kreasi pengembangan produk 

berupa muffin dengan substitusi tepung kulit pisang raja. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah mengumpulkan informasi, tinjauan pustaka, dan penelitian 

pendahuluan yang dapat dijadikan bahan referensi penelitian. Langkah kedua 

adalah mengolah tepung kulit pisang raja untuk dijadikan tepung. Ketiga, tepung 

kulit pisang raja diaplikasikan dalam pembuatan muffin, dan yang keempat, 

peneliti melakukan uji organoleptik serta uji laboratorium untuk mengetahui 

kandungan gizi yang terdapat dalam produk muffin tepung kulit pisang raja.  

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Kreasi produk berupa muffin tepung kulit pisang raja dikembangkan 

melalui penelitian dengan tiga kali percobaan yang dilakukan pada hari yang 

berbeda dengan empat perlakuan berbeda, yaitu jumlah persentase tepung kulit 

pisang raja yang disubstitusikan terhadap tepung terigu dalam pembuatan muffin. 

Setiap kali melakukan uji coba, uji organoleptik juga dilakukan dengan 

membagikan lembar kuesioner kepada 30 panelis secara acak untuk memberi 
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penilaian mengenai warna, aroma, rasa, dan tekstur dari setiap sampel dengan 

skala hedonik. Berdasarkan hasil uji organoleptik, sampel yang terbaik diuji 

kandungan gizinya melalui uji laboratorium. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan metode kuantitatif. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini dibutuhkan bahan-bahan dan peralatan untuk 

membuat tepung kulit pisang raja serta muffin tepung kulit pisang raja. 

1. Bahan 

Dalam penelitian ini dilakukan uji coba pembuatan muffin tepung kulit 

pisang raja sebanyak tiga kali. Dari setiap percobaan juga dilakukan uji 

organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis, dan hasil yang 

terbaik kemudian diuji kandungan gizinya di laboratorium. Pada setiap uji 

coba peneliti menggunakan empat perlakuan berbeda, yaitu substitusi 

tepung kulit pisang raja terhadap tepung terigu sebesar 0%, 10%, 15%, dan 

20%. Dalam pembuatan produk muffin tepung kulit pisang raja, 

dibutuhkan bahan-bahan dasar pembuatan muffin yaitu tepung terigu, 

margarin, telur, gula pasir, dan baking powder.  

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Muffin Tepung Kulit Pisang Raja  

No Bahan Jumlah Satuan 

1. Tepung terigu disesuaikan - 

2. Tepung kulit pisang raja disesuaikan - 

3. Gula pasir 200 g 

4. Margarin 120 g 

5. Susu cair full cream 250 ml 

6. Telur 2 butir 

7. Baking powder 4 g 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.2 Perbandingan Bahan pada Perlakuan Uji Coba 
 

Bahan 

Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3 

0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% 

A13
5 

A24
6 

A57
9 

A35
7 

B135 B246 B579 B357 C135 C246 C579 C357 

1 
Tepung 

terigu 

280 

g 

252 

g 

238 

g 

224 

g 

280 

g 

252 

g 

238 

g 

224 

g 

280 

g 

252 

g 

238 

g 

224 

g 

2 

Tepung 
kulit 

pisang 

raja 

0 g 28 g 42 g 56 g 0 g 28 g 42 g 56 g 0 g 28 g 42 g 56 g 

3 
Gula 
pasir 

200 
g 

200  
g 

200  
g 

200 
g 

200  
g 

200  
g 

200 
g 

200  
g 

200  
g 

200 
g 

200  
g 

200  
g 

4 
Margar

in 

120 

g 

120  

g 

120 

g 

120  

g 

120 

g 

120  

g 

120 

g 

120 

g 

120  

g 

120 

g 

120  

g 

120  

g 

5 

Susu 

cair ful 

lcream 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

250 
ml 

6 Telur 
2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

2 

butir 

7 
Baking 
powder 

4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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2. Peralatan Penelitian 

Berikut merupakan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

Tabel 3.3 Peralatan Pembuatan Muffin Tepung Kulit Pisang Raja 

No Nama Alat Jumlah Keterangan 

1. Timbangan digital 1 buah Untuk menimbang bahan 

penelitian 

2. Baskom 2 buah Wadah pengadukan bahan 

penelitian 

Wadah meletakkan bahan 

penelitian 

3. Oven 1 buah Memanggang bahan penelitian 

4. Pisau 1 buah Untuk memotong kulit pisang 

raja 

5. Mesin pengering 

tepung 

1 buah Mengeringkan kulit pisang raja 

6. Mesin penghancur 

tepung 

1 buah Menghancurkan kulit pisang 

yang sudah dikeringkan 

7. Ayakan tepung 

80 mesh 

1 buah Untuk mengayak bahan kering 

8. Gelas ukur 1 buah Untuk mengukur bahan cair 

9. Whisk 1 buah Untuk mengaduk adonan 

10. Muffin Cup secukupnya Untuk wadah muffin 

11. Sendok makan 1 buah Untuk mengaduk bahan 

penelitian 

12. Loyang 2 buah Untuk alas memanggang bahan 

penelitian 

13. Alat tulis 1 buah Untuk mencatat segala sesuatu 

yang berhubungan dengan 

proses penelitian 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan 

Desember 2018-Februari 2019. Penelitian akan dilakukan di kitchen Universitas 

Ciputra Surabaya, kawasan perkuliahan Universitas Ciputra Surabaya, dan Balai 

Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 
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Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

No Tanggal Lokasi Keterangan 

1 
3 Desember 

2018 

Tobaku Dukuh 

Kupang 
Pembelian bahan penelitian 

2 
4 Desember 

2018 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

Pembuatan tepung kulit pisang 

raja 

3 
14 Januari 

2019 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

Eksperimen pembuatan muffin 

tepung kulit pisang I 

4 
15 Januari 

2019 
Universitas Ciputra 

Konsultasi dosen 

Membagikan tester dan 

kuesioner organoleptik (I) 

5 
17 Januari 

2019 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

Eksperimen pembuatan muffin 

tepung kulit pisang II 

6 
18 Januari 

2019 
Universitas Ciputra 

Membagikan tester dan 

kuesioner organoleptik (II) 

7 
23 Januari 

2019 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

Eksperimen pembuatan muffin 

tepung kulit pisang III 

8 
24 Januari 

2019 
Universitas Ciputra 

Membagikan tester dan 

kuesioner organoleptik (III) 

9 
16-18 Februari 

2019 
Universitas Ciputra Pengolahan data kuesioner 

10 
19 Februari 

2019 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

Pembuatan produk untuk diuji 

kandungan gizi 

11 
20 Februari 

2019 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

(Jalan Jagir 

Wonokromo no 360, 

Surabaya) 

Mengajukan uji laboratorium 

sampel dengan tingkat 

kesukaan tertinggi 

12 
24 Februari 

2019 
Universitas Ciputra 

Membagikan kuesioner uji 

minat pembelian 

13 12 Maret 2019 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

(Jalan Jagir 

Wonokromo no 360, 

Surabaya) 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium 

14 
13-15 Maret 

2019 
Universitas Ciputra 

Pengolahan data dan penulisan 

tugas akhir 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang Raja 

 Sub bab ini akan menjelaskan proses pembuatan tepung kulit pisang raja.  

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang Raja 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat diuraikan cara pembuatan tepung kulit 

pisang raja adalah sebagai berikut: 

1. Kulit pisang raja (paling lama 1 hari setelah pengupasan; tidak banyak 

bercak coklat) dicuci bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran 

dan bekas-bekas pestisida.  

2. Kulit pisang raja yang sudah dipotong kecil-kecil (1cm x 1cm) untuk 

mempercepat proses pengeringan. 

3. Kulit pisang raja dikeringkan dengan menggunakan mesin pengering 

tepung (dehydrator) selama 2 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. 
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4. Kulit pisang raja yang sudah kering dihaluskan menggunakan mesin 

penghancur tepung. 

5. Kulit pisang raja yang sudah dihaluskan kemudian diayak (80 mesh) untuk 

memisahkan partikel yang berbeda ukuran. 

6. Setelah diayak satu kali, kulit pisang raja dihaluskan lagi agar didapatkan 

partikel yang lebih kecil. 

7. Tepung yang sudah dihaluskan kemudian diayak (80 mesh) untuk yang ke 

dua kali agar didapatkan tepung yang halus. 

 

3.2.4 Proses Pembuatan Muffin Tepung Kulit Pisang Raja 

Sub bab ini akan menjelaskan proses pembuatan tepung kulit pisang raja. 

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Muffin Tepung Kulit Pisang Raja 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Berdasarkan Gambar 3.2, dapat diuraikan cara pembuatan muffin tepung 

kulit pisang raja adalah sebagai berikut: 

1. Semua bahan disiapkan dan ditimbang terlebih dahulu (tepung terigu, 

tepung kulit pisang, gula, telur, margarin (sudah dilelehkan), baking 

powder, susu cair). 

2. Tepung terigu, tepung kulit pisang raja, dan baking powder dicampur dan 

diayak (80 mesh), untuk memisahkan  partikel yang terlalu besar. 

3. Tepung yang sudah diayak kemudian dicampur dengan margarin cair, susu 

cair, telur, dan gula, lalu diaduk agar semua bahan tercampur rata. 

4. Adonan dituang ke dalam muffin cup. 

5. Adonan dipanggang di dalam oven dengan suhu 180 ºC selama 25 menit. 

6. Hasil produk dari setiap perlakuan diuji organoleptik oleh 30 panelis yang 

dipilih secara acak untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap aroma, 

warna, rasa, dan tekstur muffin. 

7. Muffin yang paling disukai oleh panelis kemudian diuji di laboratorium 

untuk mengetahui kandungan serat kasar dan protein. 

8. Produk muffin tepung kulit pisang raja akan dipasarkan untuk dijual. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

sebagai dasar menetapkan kelayakan produk muffin tepung kulit pisang raja. Sub 

bab ini membahas desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 



 

29 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Dalam penelitian ini, desain uji coba yang digunakan berhenti pada uji 

kelompok kecil. Menurut Sukmadinata (2013:185), tujuan dari uji kelompok kecil 

ini antara lain adalah untuk mendapatkan evaluasi kualitatif dari produk, dalam 

hal ini yaitu muffin tepung kulit pisang raja. Uji coba dilakukan sebanyak tiga kali 

di hari yang berbeda, masing-masing diikuti dengan uji organoleptik oleh 30 

orang panelis. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba merupakan bagian dari populasi penelitian dan sampel 

penelitian. Menurut Sugiyono (2011:80), populasi penelitian adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, 

sedangkan sampel penelitian adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi pada 

Universitas Ciputra Surabaya. 

Pengambilan sampel dari populasi penelitian disebut sampling atau 

penarikan sampel (Sugiyono, 2011:116). Teknik penarikan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling, dengan 

metode simple random sampling. Menurut Sugiyono (2011:117),  probability 

sampling adalah teknik sampling di mana peneliti memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, 

sedangkan simple random sampling adalah metode pengambilan sampel yang  
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dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Dalam penelitian ini, 30 panelis dipilih secara acak sebagai sampel yang 

merepresentasikan populasi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud (2011:159)  

bahwa ukuran sampel minimum untuk analisis data statistik adalah 30 orang. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi data primer dan data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2011:403), data primer adalah data yang 

memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan Muharto 

dan Ambarita (2016:83) mengemukakan bahwa data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari tangan ke dua, seperti artikel ilmiah, arsip, majalah, maupun 

gambar-gambar.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

yang digunakan adalah hasil uji laboratorium dan hasil uji organoleptik dari 

angket yang dibagikan kepada panelis, sedangkan data sekunder yang digunakan 

adalah segala literatur baik buku, jurnal, maupun sumber data lainnya yang 

dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini. 

 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Winarno, 2011: 

93-103). Menurut Winarno (2011:97), jenis-jenis instrumen meliputi tes, angket 
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atau kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. 

Sugiyono (2011:199) mengemukakan, “Angket atau kuesioner merupakan 

tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Dalam 

penelitian ini, angkat akan dibagikan kepada 30 panelis pada setiap kali 

melakukan uji organoleptik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan 

dan penerimaan konsumen terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur dari produk 

muffin tepung kulit pisang raja. 

Pembuatan angket atau kuesioner uji organoleptik menggunakan skala 

hedonik untuk mengukur kesukaan panelis. Menurut Setyaningsih dkk (2010:81), 

skala hedonik merupakan skala untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap 

produk. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala 

angka yang dikehendaki. Berikut merupakan skala hedonik yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

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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3.3.5 Teknik Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Menurut Sugiyono (2011:108), metode penelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Eksperimen yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tepung kulit pisang raja 

sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam pembuatan muffin, dengan 4 (empat) 

perlakuan yang berbeda (persentase yang berbeda pada tiap sampel), dan 

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan.  

2. Uji Hedonik 

Menurut Setyaningsih dkk (2010:81), uji hedonik atau uji kesukaan 

merupakan pengujian sensori yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesukaan 

terhadap produk. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut 

rentangan skala angka yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, pengujian hedonik 

dilakukan dengan membagikan kuesioner berskala hedonik kepada panelis untuk 

menilai produk berdasarkan kesukaan masing-masing. 

3. Statistik Analisis Varians (ANOVA) 

Penelitian ini menggunakan metode one-way anova atau anova satu faktor 

untuk mengolah hasil data uji organoleptik. Menurut Sugiharto (2009:2), analisis 

varians (Analysis of Variance—ANOVA) adalah prosedur statistika untuk 

mengkaji (mendeterminasi) apakah rata-rata hitung (mean) dari 3 (tiga) populasi 

atau lebih, sama atau tidak. Prosedur ANOVA menggunakan variabel numerik 
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tunggal (single numerical variable) yang diukur dari sejumlah sampel untuk 

menguji hipotesis. Variabel dimaksud harus berupa variabel kuantitatif. Pada 

ANOVA satu arah, sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu 

arah, yaitu hanya antar perlakuan. Dalam penelitian ini, analisis statistik dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan 

antar-perlakuan dalam eksperimen. 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium akan dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri 

Surabaya yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo no 360, Surabaya. Uji 

Laboratorium dilakukan terhadap produk yang terbaik berdasarkan uji 

organoleptik untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam produk 

muffin tepung kulit pisang raja. Kandungan gizi yang diuji adalah serat dan 

protein. Waktu yang dibutuhkan untuk uji kandungan gizi produk kreasi muffin 

tepung kulit pisang raja adalah selama dua minggu hari kerja. Hasil dari uji 

laboratorium muffin tepung kulit pisang raja akan dibandingkan dengan 

kandungan gizi yang terdapat pada muffin kontrol. 


