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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1  Model Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan merupakan penggunaan xylitol sebagai 

substitusi pada gula dalam pengolahan produk cheesecake. Langkah yang akan 

dilakukan adalah dengan melakukan tiga perlakuan pada cheesecake, yaitu dengan 

metode bake with bain marie, bake, dan no bake, kemudian pada setiap perlakuan 

akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Berdasarkan hasil perlakuan dan 

pegulangan tersebut kemudian akan dilakukan uji organoleptik untuk mengetahui 

tingkat kesukaan panelis terhadap masing-masing perlakuan, kemudian yang 

terakhir adalah melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi dari 

perlakuan yang paling disukai panelis. 

 

3.2  Prosedur Pengembangan  

Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan 

pencarian referensi jurnal, penelitian terdahulu, buku, serta artikel yang berkaitan 

dengan cheesecake dan xylitol. Kemudian peneliti akan mengukur takaran xylitol 

yang sesuai dengan standar yang ada pada adonan cheesecake sebagai batasan 

dalam substitusi pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga akan melakukan 

pengembangan produk dengan tiga jenis perlakuan yaitu bake, bake with bain 

marie, dan no bake, kemudian dari masing-masing perlakukan akan dilakukan tiga 
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kali pengulangan. Setelah itu peneliti juga akan melakukan uji organoleptik 

terhadap 90 panelis yang kemudian dari hasil yang paling disukai akan dilakukan 

kembali uji organoleptik terakhir untuk mengetahui perlakuan dan konsentrasi 

yang paling disukai, kemudian akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui 

kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. 

  

3.2.1  Bahan dan Peralatan Penelitian  

Berikut merupakan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat 

cheesecake dengan xylitol sebagai substitusi gula. 

1. Bahan Penelitian Pembuatan Cheesecake  

Tabel 3.1  Takaran Bahan Pembuatan Cheesecake 

No. Bahan Resep Asli EX-1 EX-2 EX-3 Satuan 

1. Biskuit 105 105 105 105 gram 

2. Butter 76 76 76 76 gram 

3. Gula 150 75 40 45 gram 

4. Xylitol 0 75 90 105 gram 

5. Cream cheese 225 225 225 225 gram 

6. Sour cream 225 225 225 225 gram 

7. Telur 150 150 150 150 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.2  Bahan Penelitian Pembuatan Cheesecake  

No Bahan Jumlah Satuan Harga 

1. Biskuit 105 gram 5.900 

2. Butter 76 gram 3.230 
3. Gula 75 gram 922 

4. Xylitol 75 gram 27.500 
5. Cream cheese 225 gram 27.000 

6. Sour cream 225 gram 16.600 
7. Telur 150 gram 1.500 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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2. Peralatan Penelitian Pembuatan Cheesecake 

Tabel 3.3   Peralatan Penelitian Pembuatan Cheesecake 

No Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Mixer 1 buah 
Untuk mencampur halus adonan 

cheesecake. 

2. Oven 1 buah 
Untuk memanggang adonan 

cheesecake. 

3. 
Loyang 

Spring Form 
1 buah 

Sebagai wadah penampung adonan 

saat dipanggang. 

4. Loyang 1 buah 
Sebagai wadah proses bain marie di 

dalam oven. 

5. 
Stainless 

Bowl 
1 buah 

Sebagai wadah untuk mencampur 

bahan adonan. 

6. 
Sendok 

Makan 
1 buah 

Untuk mengambil bahan cheesecake 

untuk ditakar. 

7. Sendok Kayu 1 buah 
Sebagai media untuk meratakan 

adonan cheesecake. 

8. Timbangan 1 buah Untuk menimbang bahan. 

7. Chiller 1 buah Untuk menyimpan cheesecake. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.4  Waktu dan Tempat Penelitian Pembuatan Cheesecake 

No Tanggal Lokasi Pelaksanaan Program 

1. 9 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Pengulangan resep 

eksperimen kontrol. 

2. 10 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Pengulangan resep 

eskperimen  pertama. 

3. 11 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Pengulangan resep 

eksperimen kedua. 

4. 14  Januari  2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya. 

Pengulangan resep 

eksperimen ketiga. 

5. 16 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen  pertama. 

6. 18 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

pertama). 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.4  Waktu dan Tempat Penelitian Pembuatan Cheesecake (Lanjutan) 

No Tanggal Lokasi Pelaksanaan Program 

7. 20 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen kedua. 

8. 21 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya 

Uji organoleptik (eksperimen 

kedua). 

9. 22 Januari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen pertama 

pengulangan kedua. 

10. 24 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

pertama pengulangan kedua). 

11. 25 Januari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen  kedua, 

pengulangan kedua. 

12. 28 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

kedua, pengulangan kedua). 

13.     29 Januari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen  pertama, 

pengulangan ketiga. 

14. 30 Januari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

pertama, pengulangan ketiga). 

15. 31 Januari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen  kedua, 

pengulangan ketiga. 

16. 1 Februari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

kedua, pengulangan ketiga). 

17. 6 Februari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya. 

Pembuatan cheesecake 

eksperimen  ketiga. 

18. 7 Februari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

ketiga, pengulangan pertama). 

19. 8 Februari  2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

ketiga, pengulangan kedua). 

20. 9 Februari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

Uji organoleptik (eksperimen 

ketiga, pengulangan ketiga). 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian Pembuatan Cheesecake (Lanjutan) 

No. Tanggal Lokasi Pelaksanaan Program 

21. 9 Februari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya 

Pengolahan data hasil uji 

organoleptik. 

22. 10 Februari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya 

Pembuatan cheesecake 

eskperimen terakhir. 

23. 11 Februari 2019 
Universitas Ciputra, 

Surabaya. 
Uji organoleptik terakhir. 

24. 11  Februari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya 

Pengolahan data hasil uji 

organoleptik terakhir. 

25. 13 Februari 2019 
Villa Kalijudan 

Indah, Surabaya 

Pembuatan cheesecake untuk 

uji laboratorium. 

26. 14 Februari  2019 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

(Jalan Jagir 

Wonokromo no 

360,Surabaya). 

Uji laboratorium kandungan 

gizi produk cheesecake. 

27. 5 Maret 2019 

Jalan Villa 

Kalijudan Indah, 

Surabaya. 

Pengolahan data hasil uji 

laboratorium. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.3  Proses Pembuatan Cheesecake  

Berikut proses pembuatan cheesecake dengan xylitol sebagai substitusi 

gula menggunakan metode bain marie: 

1. Panaskan oven dengan suhu 167 derajat Celcius. 

2. Campurkan remahan biskuit dengan mentega hingga merata, kemudian 

masukkan kedalam loyang berukuran diameter 22 cm, lalu tekan hingga 

merata. 

3. Campurkan cream cheese, xylitol, dan gula di dalam stainless bowl dengan 

mixer hingga merata, kemudian masukkan sour cream dan vanilla, 

campurkan kembali dengan mixer. 
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4. Setelah adonan sudah tercampur, masukkan telur satu per satu serta aduk 

menggunakan mixer dengan kecepatan rendah hingga merata, kemudian 

masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya telah diisi base cheesecake. 

5. Letakkan loyang adonan cheesecake di dalam oven dengan posisi loyang 

cake ditumpuk oleh loyang lain yang berisi air hangat dengan volume air 

separuh dari tinggi loyang (bain marie), kemudian panggang selama satu 

jam hingga bagian tengah cheesecake sudah memadat. Gunakan pisau 

untuk memisahkan sisi cheesecake dari loyang agar tidak lengket, 

kemudian diamkan hingga suhu cheesecake menjadi mendingin. 

6. Keluarkan cheesecake dari loyang, dan kemudian simpan di dalam chiller 

selama 4 jam. 

 

3.3  Uji Coba Produk  

Dalam penelitian ini uji coba dilakukan untuk mengetahui produk mana 

yang paling disukai oleh panelis, baik dari segi rasa, aroma, warna, maupun 

tekstur dan untuk mengetahui kandungan gizi apa yang terdapat di dalam produk 

yang paling disukai. Bagian ini tersusun atas desain uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1  Desain Uji Coba  

Desain uji coba mempunyai tujuan untuk mengevaluasi mutu dalam suatu 

produk. Menurut Fauziah (2013:72) bahwa: 

“Evaluasi formatif dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu evaluasi 

perseorangan (uji coba satu-satu) pada 1-3 orang. Evaluasi kelompok kecil 
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dengan mengujicobakan produk pada kelompok kecil yang terdiri dari 10-

15 orang. Uji coba lapangan dengan melibatkan subyek uji coba pada 

skala yang lebih luas.” 

 

Desain uji coba yang dilakukan dalam penelitian produk cheesecake ini 

dilakukan dengan desain uji coba lapangan, dimana nanti produk ini akan diujikan 

kepada 90 panelis secara acak sebanyak tiga kali pengulangan yang kemudian dari 

hasil yang didapat, akan diujikan kembali kepada 30 panelis. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui pada perlakuan yang mana produk 

ini paling digemari oleh panelis, baik dari segi rasa, aroma, warna maupun tekstur. 

Desain uji coba dilakukan kepada 90 panelis dalam empat konsentrasi, tiga 

perlakuan dan tiga pengulangan, dan 30 panelis dalam tiga konsentrasi, tiga 

perlakuan dan satu pengulangan dengan total panelis berjumlah 300 orang. Uji 

coba ini akan dilakukan di hari yang berbeda dengan pengujian menggunakan 

kode sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Desain Uji Coba 

No Eksperimen 
Perlakuan 

Bake Bain Marie No Bake 

1. Eksperimen 1 A01 A02 A03 

2. Eksperimen 2 B01 B02 B03 

3. Eksperimen 3 C01 C02 C03 

4. Eksperimen Akhir A04 B04 C04 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2  Subjek Uji Coba  

Pada penelitian ini setiap perlakuan yang diuji coba akan diberikan kepada 

90 panelis yang dipilih secara acak di Universitas Ciputra guna untuk mengetahui 

produk percobaan dan perlakuan mana yang paling digemari oleh panelis. 
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3.3.3  Jenis Data  

Menurut Wandasari (2013:561) pengertian data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang 

membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner, sedangkan pengertian data sekunder adalah data yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti akan menggunakan data 

primer dan sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini. Data primer 

didapatkan melalui pembagian kuesioner yang nantinya akan diisi oleh panelis 

sebanyak 300 orang. Data sekunder didapatkan melalui jurnal, artikel, dan resep. 

 

3.3.4  Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh 

penulis adalah dengan penggunaan kuesioner atau atau metode angket. Kuesioner 

atau angket nantinya akan dibagikan penulis kepada tiga puluh panelis secara acak 

guna untuk mendapatkan tanggapan yang dibutuhkan. Menurut Mardalis (2008: 

66) kuesinoner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalui formulir-formulir yang berisi tentang  pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban dan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti.  
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3.3.5  Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode seperti 

metode eksperimen, metode observasi, uji laboratorium, serta statistik deskriptif 

untuk menganalisis data. 

1.  Metode Eksperimen  

Menurut Sugiyono (2017:72), metode eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan sebagai pencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pada penelitian ini, metode 

eksperimen yang dilakukan adalah empat perlakuan yaitu bake with bain marie, 

bake, dan no bake. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu proses yang cukup kompleks dan tersusun 

dari beberapa proses psikologis dan biologis. Dua terpenting dari proses tersebut 

diantara lain adalah proses-proses ingatan dan pengamatan (Sugiyono, 2013:145). 

Dalam penelitian ini metode observasi dilakukan dengan melakukan perbandingan 

hasil akhir dari beberapa eksperimen dan pengulangan yang telah dilakukan, 

kemudian mengambil hasil yang terbaik untuk dilanjutkan ke proses penelitian 

selanjutnya.  

3. Uji Laboratorium  

Uji laboratorium dilakukan peneliti untuk mengetahui kandungan gizi 

yang terdapat dalam produk cheesecake rendah gula. Hal ini dilakukan guna untuk 

mengetahui apakah produk cheesecake rendah gula memiliki kandungan yang 

aman untuk diproduksi serta dikonsumsi. Pada penelitian ini, uji laboratorium 
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akan dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, Jalan Jagir 

Wonokromo no 360, Surabaya. 

4. Uji Organoleptik 

Menurut Ayustaningwaro (2014:1), uji organoleptik merupakan suatu cara 

penilaian menggunakan panca indera manusia untuk mengamati tesktur, warna, 

bentuk, aroma dan rasa pada suatu produk makanan, obat, maupun minuman. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji organoleptik untuk mengetahui 

tanggapan panelis akan rasa, aroma, tekstur,dan warna pada percobaan produk 

cheesecake dengan menggunakan xylitol. 

Uji organoleptik dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang 

berbentuk pertanyaan dengan jawaban menggunakan skala hedonik dimana 

responden menjawab dengan memilih angka dari skala satu yang mewakili 

kalimat sangat disukai hingga lima yang mewakili sangat tidak disukai. Kuesioner 

dibagikan kepada 300 responden yang berada di Universitas Ciputra. 

5. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2016:147), statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Pada penelitian produk 

cheesecake dengan substitusi xylitol, penulis menggunakan metode statistik 

deskriptif untuk mengolah hasil data uji organoleptik terhadap warna, rasa, aroma 

dan tekstur yang dilakukan dengan cara memberikan tester dan kuesioner kepada 
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90 responden secara acak. Dari data tersebut, akan diolah pada masing-masing 

aspek. 


