
 

25 

 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian kreasi produk yang dilakukan merupakan penelitian 

pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk dessert dengan 

menggunakan tepung kulit jeruk manis. Model pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Penelitian kreasi produk pengembangan ini dilaksanakan dengan 

melakukan empat kali uji coba dengan tiga kali pengulangan pada setiap perlakuan. 

Peneliti akan melakukan perubahan persentase pada setiap uji coba. Uji coba 

pertama tidak menggunakan tepung kulit jeruk manis pada pembuatan dessert, uji 

coba kedua menggunakan 3% tepung kulit jeruk manis dari total bahan cair, uji 

coba ketiga menggunakan 6% tepung kulit jeruk manis dari total bahan cair dan uji 

coba keempat menggunakan 9% tepung kulit jeruk manis dari total bahan cair. 

Pengolahan tepung kulit jeruk manis dilakukan dengan cara pengeringan 

menggunakan dehydrator pada suhu 60C selama enam jam. Kulit jeruk manis 

kemudian dihaluskan dan digiling menjadi tepung menggunakan mesin penggiling 

dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh hingga memperoleh tekstur tepung yang 

diinginkan. Peneliti kemudian melakukan uji coba produk untuk menghasilkan 

produk yang dapat diterima panelis dan pasar. 
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1.1 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang dilaksanakan dalam penelitian kreasi produk 

ini dimulai dengan mengumpulkan informasi dan penelitian terdahulu mengenai 

pemanfaatan tepung kulit jeruk manis dan aneka produk dessert sebagai acuan 

dalam penelitian kreasi produk. Kemudian dilanjutkan mencari tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan objek penelitian kreasi produk. Setelah itu melakukan 

eksperimen pembuatan tepung kulit jeruk manis sebagai bahan pengental dalam 

pembuatan produk dessert. Pada penelitian kreasi produk ini, peneliti memberikan 

empat uji coba dan setiap uji coba akan mendapat pengulangan sebanyak tiga kali, 

dilanjutkan dengan uji organoleptik untuk menilai warna, aroma, tekstur, dan rasa 

pada tiga jenis produk dessert kepada 30 panelis. Kemudian dilakukan uji 

laboratorium untuk melihat kandungan vitamin C yang terdapat pada produk 

dessert. Metode penelitian kreasi produk yang digunakan peneliti adalah metode 

penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2017:72). 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian kreasi produk ini membutuhkan beberapa alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam pembuatan panna cotta, es krim, dan mousse dengan 

menggunakan tepung kulit jeruk manis sebagai pengental. 
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1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Panna Cotta dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 
No. Nama Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Susu Cair 250 mililiter 15.000/liter 3.750 

2 Whipping Cream 250 mililiter 80.000/liter 20.000 

3 Gula 175 gram 15.000/kilogram 2.625 

4 Gelatin 7 gram 220.000/kilogram 1.540 

5 
Tepung Kulit Jeruk 

Manis 
18 gram - - 

Total keseluruhan 27.915 

Sumber: Data Diolah dari Migoya (2012) 

 

Tabel 3.2   Bahan Pembuatan Es Krim dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 
No. Nama Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Susu Cair 150 mililiter 15.000/liter 2.250 

2 Whipping Cream 250 mililiter 80.000/liter 20.000 

3 Gula 150 gram 15.000/kilogram 2.250 

4 Kuning Telur 24 gram 1.500/butir 2.250 

5 Vanili 1 gram 180.000/kilogram 180 

6 Tepung Jagung 24 gram 33.000/kilogram 792 

7 
Tepung Kulit Jeruk 

Manis 
12,75 gram - - 

Total keseluruhan 27.722 

Sumber: Data Diolah dari Goff dan Hartel (2013) 

 

Tabel 3.3  Bahan Pembuatan Mousse dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 
No. Nama Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Whipping Cream 150 mililiter 80.000/liter 12.000 

2 Gula 15 gram 15.000/kilogram 225 

3 Cokelat 60 gram 45.000/kilogram 2.700 

4 Kuning Telur 20 gram 1.500/butir 1.875 

5 Gelatin 6 gram 220.000/kilogram 1.320 

6 
Tepung Kulit Jeruk 

Manis 
6,9 gram - - 

Total keseluruhan 18.120 

Sumber: Data Diolah dari Migoya (2012) 
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.4  Peralatan Penelitian Tepung Kulit Jeruk Manis 

No. Peralatan Keterangan 

1 Pisau Untuk memotong dan menipiskan kulit jeruk manis 

2 Cutting Board 
Sebagai alas untuk memotong dan menipiskan kulit 

jeruk manis 

3 Baskom Untuk membersihkan kulit jeruk manis 

4 Loyang Untuk menjemur kulit jeruk manis 

5 Mesin Penggiling Untuk menggiling kulit jeruk manis 

6 Dehydrator Untuk mengeringkan kulit jeruk manis 

7 Saringan Untuk menyaring tepung kulit jeruk manis 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.5  Peralatan Penelitian Produk Panna Cotta, Es Krim dan Mousse  

No. Peralatan Keterangan 

1 Sauce pan Untuk memanaskan adonan 

2 Bowl Untuk mencampurkan adonan  

3 Whisk Untuk mengaduk adonan  

4 Cetakan Untuk mencetak adonan 

5 Chiller Untuk menyimpan adonan 

6 Timbangan Untuk menimbang adonan 

7 Ziploc Untuk meletakkan adonan yang sudah jadi 

8 Blender Untuk menghaluskan adonan 

9 Freezer Untuk menyimpan adonan  

10 Ice Cream Machine Untuk mengolah adonan dari cair ke padat 

11 Spatula Untuk mengaduk hot liquid 

12 Mixer Untuk mengaduk adonan 

13 Kompor Untuk memanaskan adonan 

14 Termometer Untuk mengukur suhu adonan 

15 Kamera Untuk mendokumentasi proses penelitian 

16 Alat Tulis 
Untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan 

dalam proses penelitian 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.6  Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 
19 November 

2018 

Eksperimen pembuatan tepung 

kulit jeruk (pengeringan dan 

penghaslusan kulit jeruk manis) 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

2 
23 November 

2018 

Eksperimen untuk mengetahui 

kekentalan tepung kulit jeruk 
manis dan pembuatan panna 

cotta 

Kitchen Universitas 
Ciputra 

3 29 Januari 2019 

Eksperimen pertama  pembuatan 

panna cotta, es krim, dan 

mousse dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

4 29 Januari 2019 
Uji organoleptik pengulangan 

pertama 
Universitas Ciputra 

5 31 Januari 2019 

Eksperimen kedua pembuatan 

panna cotta, es krim, dan 
mousse dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis 

Kitchen Universitas 
Ciputra 

6 31 Januari 2019 
Uji organoleptik pengulangan 

kedua 
Universitas Ciputra 

7 8 Februari 2019 

Eksperimen ketiga pembuatan 

panna cotta, es krim, dan 

mousse dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis 

Kitchen Universitas 

Ciputra 

8 9 Februari  2019 
Uji organoleptik pengulangan 

ketiga 
Universitas Ciputra 

9 10 Februari 2019 
Mengolah data hasil uji 

organoleptik 

Waterfront WP 

2/30 Citraland 

9 13 Februari 2019 Uji laboratorium produk dessert  

Laboratorium Food 

Technology 

Universitas Ciputra 

10 20 Februari 2019 
Mengolah data hasil uji 

laboratorium  

Waterfront WP 

2/30 Citraland 

11 13 Maret 2019 Uji minat pasar Universitas Ciputra 

12 14 Maret 2019 Penyusunan laporan 
Waterfront WP 

2/30 Citraland 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3 Proses Pembuatan 

1. Proses Pembuatan Tepung Kulit Jeruk Manis 

Gambar 3.1  Proses Pembuatan Tepung Kulit Jeruk Manis 

Sumber: Susanto (2018) 

Berdasarkan Gambar 3.1, maka dapat dirumuskan proses pembuatan tepung 

kulit jeruk manis sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.  

2. Mengupas kulit jeruk manis. 

3. Mencuci bersih kulit jeruk manis menggunakan air mengalir untuk 

menghilangkan debu atau kotoran yang menempel. 

4. Meniriskan kulit jeruk manis yang telah dicuci bersih dan usap kulit jeruk 

manis menggunakan kain lap bersih. 

5. Mengeringkan kulit jeruk manis menggunakan dehydrator pada suhu 60C 

selama enam jam. Indikator kulit jeruk manis yang telah kering adalah kulit 

jeruk dapat dipatahkan dengan mudah. 

6. Menghaluskan kulit jeruk manis yang sudah dikeringkan menggunakan 

mesin pengiling. 

 

4. Ditiriskan 5. Dikeringkan 6. Dihaluskan 

2. Dikupas 3. Dicuci 

7. Diayak 

1. Jeruk Manis 

8. Disimpan 
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7. Pengayakan kembali hasil gilingan kulit jeruk manis menggunakan ayakan 

80 mesh. 

8. Tepung kulit jeruk manis yang sudah halus dapat disimpan dalam tempat 

plastik atau kaca kedap udara pada suhu ruang. 
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2. Proses Pembuatan Panna Cotta dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Proses Pembuatan Panna Cotta dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 

Sumber: Data Diolah dari Migoya (2018) 

 

 

1. Disiapkan 

2. Dihaluskan 

3. Dipanaskan 

4. Dicampurkan 

5. Diaduk 

6. Dipanaskan 

7. Dicetak 

8. Disimpan 

9. Uji Organoleptik 

1. Tekstur 

2. Aroma 

3. Warna 

4. Rasa 

11. Uji Minat Pasar 

10. Uji 

Laboratorium 

Vitamin C 
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Berdasarkan Gambar 3.2, maka dapat dirumuskan proses pembuatan panna 

cotta dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis sebagai berikut sebagai 

berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.  

2. Haluskan 175 gram gula dan 18 gram tepung kulit jeruk manis 

menggunakan blender. 

3. Panaskan 250 mililiter whipping cream dan 250 mililiter susu menggunakan 

saucepan hingga mencapai suhu 45C. 

4. Campurkan tepung kulit jeruk manis dan gula ke dalam saucepan lalu aduk 

hingga rata. 

5. Panaskan adonan selama tiga menit lalu matikan api. 

6. Cetak dan simpan adonan dalam chiller pada suhu 4C. 
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3. Proses Pembuatan Es Krim dengan Menggunakan Tepung Kulit Jeruk 

Manis 

Gambar 3.3  Proses Pembuatan Es Krim dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 

Sumber: Data Diolah dari Goff dan Hartel (2013) 

 

 

 

 

1. Disiapkan 

2. Dihaluskan 

4. Dipanaskan  

5. Dicampur 

6. Didinginkan 

7. Dimasukkan 

8. Dicetak 

9. Disimpan 

1. Tekstur 

2. Aroma 

3. Warna 

4. Rasa 

11. Uji 

Laboratorium 

Vitamin C 

 

12. Uji Minat Pasar 

3. Dicampur 

10. Uji 

Organoleptik 
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Berdasarkan Gambar 3.3, maka dapat dirumuskan proses pembuatan es 

krim dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.  

2. Haluskan 150 gram gula dan 12,75 tepung kulit jeruk manis menggunakan 

blender. 

3. Campurkan tepung kulit jeruk manis, gula dan 24 gram kuning telur lalu 

aduk hingga rata. 

4. Panaskan 150 mililiter susu dan adonan kuning telur menggunnakan 

saucepan hingga mencapai suhu 75C. 

5. Campurkan 250 mililiter whipping cream dan 1 gram vanili ke dalam 

adonan dan aduk hingga rata. 

6. Dinginkan adonan es krim hingga mencapai suhu ruang. 

7. Masukkan adonan es krim ke dalam ice cream machine selama satu jam. 

8. Pindahkan adonan es krim ke dalam cetakan dan simpan dalam freezer pada 

suhu -15C. 
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4. Proses Pembuatan Mousse dengan Menggunakan Tepung Kulit Jeruk 

Manis 

Gambar 3.4  Proses Pembuatan Mousse dengan Menggunakan Tepung Kulit 

Jeruk Manis 

Sumber: Data Diolah dari Migoya (2012) 

 

1. Disiapkan 

2. Dicampur 

3. Dipisah 

4. Dipanaskan 

5. Diaduk 

6. Dipanaskan 
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Berdasarkan Gambar 3.4, maka dapat dirumuskan proses pembuatan 

mousse dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis sebagai berikut sebagai 

berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.  

2. Campurkan 15 gram gula dan 6,9 gram tepung kulit jeruk manis 

menggunakan blender.  

3. Bagi  150 mililiter whipping cream menjadi dua bagian 

4. Panaskan 20 gram kuning telur, 75 mililiter whipping cream dan adonan 

tepung kulit jeruk manis menggunakan saucepan hingga mencapai suhu 

60C lalu matikan api. 

5. Pindahkan adonan ke dalam mixing bowl kemudian diaduk dengan 

kecepatan tinggi hingga adonan mencapai suhu ruang. 

6. Lelehkan 60 gram cokelat dan masukkan ke dalam adonan dan diaduk  

hingga rata. 

7. Aduk 75 mililiter whipping cream hingga setengah kaku dan campurkan ke 

dalam adonan dan diaduk perlahan-lahan menggunakan teknik folding. 

8. Pindahkan adonan mousse ke dalam cetakan. 

9. Simpan di dalam chiller pada suhu 4C.  

  

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian 

kreasi produk pengembangan. Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui minat 

panelis terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa pada tiga jenis produk dessert serta 
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kelayakan produk yang ditawarkan. Bagian ini terdiri dari desain uji coba, subjek 

uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.  

 

1.3.1 Desain Uji Coba  

Desain uji coba pada penelitian kreasi produk ini, dilakukan dengan cara uji 

coba lapangan. Uji coba lapangan dilaksanakan dengan membagikan sampel dan 

kuesioner kepada 30 panelis, pada setiap uji coba terdapat tiga kali pengulangan 

sehingga total panelis adalah 90 orang. Tujuannya adalah untuk mengetahui minat 

panelis terhadap produk dessert dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis. 

Adapun uji coba dalam penelitan ini meliputi sebagai berikut: 

1. Uji Coba 1 = Tepung kulit jeruk manis sebanyak 0% dari total bahan cair. 

2. Uji Coba 2 = Tepung kulit jeruk manis sebanyak 3% dari total bahan cair. 

3. Uji Coba 3 = Tepung kulit jeruk manis sebanyak 6% dari total bahan cair. 

4. Uji Coba 4 = Tepung kulit jeruk manis sebanyak 9% dari total bahan cair. 

Dalam melaksanakan uji coba lapangan peneliti menggunakan sistem tes 

buta dengan menggunakan kode pada masing-masing sampel, sehingga panelis 

tidak mengetahui persentase tepung kulit jeruk manis. 

Tabel 3.7  Tabel Desain Uji Coba  

No Nama Persentase Kode Pengulangan 

1 

Panna Cotta 

0% P101 

Pengulangan 1 
2 3% P111 

3 6% P121 

4 9% P131 

4 0% P102 

Pengulangan 2 
6 3% P112 

7 6% P122 

8 9% P132 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.7  Tabel Desain Uji Coba (Lanjutan) 

No Nama Persentase Kode Pengulangan 

9 

Panna Cotta 

0% P103 

Pengulangan 3 

 

10 3% P113 

11 6% P123 

12 9% P133 

13 

Es Krim 

0% E101 

Pengulangan 1 
14 3% E111 

15 6% E121 

16 9% E131 

17 0% E102 

Pengulangan 2 

 

18 3% E112 

19 6% E122 

20 9% E132 

21 0% E103 

Pengulangan 3 

 

22 3% E113 

23 6% E123 

24 9% E133 

25 

Mousse 

0% M101 

Pengulangan 1 

 

26 3% M111 

27 6% M121 

28 9% M131 

29 0% M102 

Pengulangan 2 

 

30 3% M112 

31 6% M122 

32 9% M132 

33 0% M103 

Pengulangan 3 

 

34 3% M113 

35 6% M123 

36 9% M133 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba membutuhkan adanya populasi penelitian. Populasi 

merupakan sekelompok atau kumpulan objek atau subjek yang dapat menjadi 

sumber data dalam penelitian (Bugnin, 2013:101). Populasi dalam penelitian kreasi 

produk ini yaitu orang-orang yang berada di kawasan kampus Universitas Ciputra 
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Surabaya, termasuk di dalamnya adalah dosen, pegawai, dan mahasiswa 

Universitas Ciputra.  

Menurut Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa, “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Penelitian 

kreasi produk ini mengambil sampel sebanyak 30 panelis setiap pengulangan yang 

dipilih secara acak tanpa ada klasifikasi tertentu. Teknik penarikan sampel yang 

digunakan dalam penelitian kreasi produk ini adalah teknik Simple Random 

Sampling atau dilakukan secara acak. Menurut Sugiyono (2017:82) menyatakan 

bahwa, “Simple Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.” 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian kreasi produk ini, adalah subjek atau objek dari 

mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kreasi produk, menggunakan dua jenis 

sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah data yang bersumber langsung dari peneliti, seperti dokumen asli atau 

deskripsi dari hasil penelitian yang bersifat faktual dan bukan interpretatif. Sumber 

data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain, yang 

digunakan untuk mencari informasi atau referensi penelitian seperti ensiklopedia, 

buku dan jurnal (Gay dkk, 2013:83). 

Sumber data primer dalam penelitian kreasi produk ini adalah data hasil uji 

organoleptik dari tiga jenis produk dessert yang dibagikan kepada 30 panelis dan 

data hasil uji laboratorium. Tujuan dari sumber data primer adalah untuk 
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mengetahui minat panelis dan kandungan vitamin C pada produk dessert dengan 

menggunakan tepung kulit jeruk manis. Sumber data sekunder dalam penelitian 

kreasi produk ini adalah jurnal, literature, buku, dan website. Tujuan dari sumber 

data sekunder adalah untuk menjadi acuan dan mendukung penelitian kreasi produk 

dalam pembuatan produk dessert dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis.  

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, 

kuesioner (angket), observasi dan dokumentasi (Bungin, 2013:130). Dalam 

penelitian kreasi produk, peneliti menggunakan instrument kuesioner (angket) 

sebagai alat pengumpulan data yang dibagikan kepada 30 panelis saat melakukan 

uji organoleptik. Menurut sugiyono (2017:142) menyatakan bahwa, “Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada panelis untuk dijawab.”  

Kuesioner dalam penelitian kreasi produk ini berupa pertanyaan dengan 

jawaban menggunakan skala hedonik dimana panelis harus menjawab dengan 

memilih angka dari skala satu yang mewakili kalimat sangat tidak enak hingga 

empat yang mewakili kalimat sangat enak. 

Tabel 3.8  Skor Skala Hedonik Empat Kategori Penilaian 

No. Jawaban Bobot Penilaian 

1 Sangat Tidak Suka (STS) 1 

2 Tidak Suka (TS) 2 

3 Suka (S) 3 

4 Sangat Suka (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012:332) menyatakan bahwa, “Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, pencatatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.” Berdasarkan definisi-

definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu 

proses mengolah data yang diperoleh dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban 

terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kreasi produk 

ini, menggunakan tujuh teknik analisis data, yaitu: 

1. Metode Eksperimen 

Menurut Sugiyono (2014:107) menyatakan bahwa, “metode eksperimen 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendali. Pada penelitian kreasi produk, peneliti 

melakukan empat uji coba eksperimen dan tiga kali pengulangan pada setiap 

pembuatan produk dessert dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis. Dalam 

setiap uji coba, peneliti melakukan perubahan persentase tepung kulit jeruk manis 

untuk menghasilkan persentase terbaik.  

Table 3.9  Persentase Tepung Kulit Jeruk Manis pada Pembuatan Panna Cotta 

Nama 

Bahan 

Jumlah 

Satuan 
Uji Coba  

1 

(0%) 

Uji Coba 

2 

(3%) 

Uji Coba 

3 

(6%) 

Uji Coba  

4 

(9%) 

Susu Cair 250 250 250 250 mililiter 

Whipping 

Cream 
350 250 350 350 mililiter 

Gula 175 175 175 175 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Table 3.9 Persentase Tepung Kulit Jeruk Manis pada Pembuatan Panna Cotta 

 (Lanjutan) 

Nama 

Bahan 

Jumlah 

Satuan 
Uji Coba  

1 

(0%) 

Uji Coba 

2 

(3%) 

Uji Coba 

3 

(6%) 

Uji Coba 

4 

(9%) 

Tepung 

Kulit 

Jeruk 

Manis 

- 15 30 45 gram 

Gelatin 7 - - - gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Table 3.10 Persentase Tepung Kulit Jeruk Manis pada Pembuatan Es Krim 

Nama 

Bahan 

Jumlah 

Satuan 
Uji Coba  

1 

(0%) 

Uji Coba 

2 

(3%) 

Uji Coba 

3 

(6%) 

Uji Coba 

4 

(9%) 

Susu Cair 150 150 150 150 mililiter 

Whipping 

Cream 
250 250 250 250 mililiter 

Gula 150 150 150 150 gram 

Kuning 

Telur 
24 24 24 24 gram 

Vanili 1 1 1 1 gram 

Tepung 

Kulit Jeruk 

Manis 

- 12,75 25,5 38,2 gram 

Tepung 

Jagung 
24 - - - gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Table 3.11  Persentase Tepung Kulit Jeruk Manis pada Pembuatan Mousse 

Nama 

Bahan 

Jumlah 

Satuan 
Uji Coba  

1 

(0%) 

Uji Coba 

2 

(3%) 

Uji Coba 

3 

(6%) 

Uji Coba 

4 

(9%) 

Whipping 

Cream 
150 150 150 150 mililiter 

Gula 15 15 15 15 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Table 3.11  Persentase Tepung Kulit Jeruk Manis pada Pembuatan Mousse 

(Lanjutan) 

Nama 

Bahan 

Jumlah 

Satuan 
Uji Coba  

1 

(0%) 

Uji Coba 

2 

(3%) 

Uji Coba 

3 

(6%) 

Uji Coba 

4 

(9%) 

Cokelat 60 60 60 60 gram 

Kuning 

Telur 
20 20 20 20 gram 

Tepung 

Kulit Jeruk 

Manis 

0 6,9 13,8 20,7 gram 

Gelatin 6 - - - gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Metode Observasi 

Menurut Sugiyono (2017:145) menyatakan bahwa, “metode observasi 

dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisan dimana peneliti ikut berperan serta atau 

terlibat dan observasi non-partisan dimana peneliti hanyalah pengamat 

independen.” Peneliti melakukan observasi dengan membandingkan hasil akhir 

terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa pada masing-masing produk dessert 

berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Observasi bertujuan sebagai 

bahan pertimbangan peneliti terhadap hasil akhir eksperimen sebelum dilakukan uji 

organoleptik kepada panelis. 

 

3. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik atau uji sensori merupakan suatu pengujian yang 

menggunakan indera manusia sebagai alat ukur terhadap penerimaan produk 

(Wahyuningtias, 2010:118). Peneliti melakukan uji organoleptik untuk mengetahui 
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minat panelis terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa pada tiga produk dessert 

dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis. Uji organoleptik dilakukan dengan 

cara membagikan sampel dan kuesioner kepada panelis sebagai bahan penilaian 

terhadap tiga produk dessert. Uji organoleptik bertujuan untuk mendapatkan 

sampel terbaik pilihan panelis pada masing-masing produk dessert, yang kemudian 

akan diuji kandungan vitamin C pada uji laboratorium. 

 

4. Uji ANOVA 

Menurut Santoso (2017:291) menyatakan bahwa, “uji ANOVA digunakan 

untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata pada lebih dari dua kelompok data.” 

Peneliti menggunakan metode uji ANOVA untuk mengolah data dari hasil uji 

organoleptik terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa yang telah dilakukan kepada 

30 panelis, sehingga dapat dipersentasekan dalam penjelasan yang mudah 

dipahami. Menurut Martono (2010:178) menyatakan bahwa, “cara untuk 

menentukan pengujian hipotesis adalah apabila nilai p value>0,05 maka H0 

diterima sedangkan apabila p value ≤0,05 maka H0 ditolak.”  

 

5. Uji Laboratorium 

Peneliti melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan vitamin 

C, yang terdapat pada produk dessert dengan menggunakan tepung kulit jeruk 

manis pilihan panelis. Uji laboratorium akan dilaksanakan di Laboratorium Food 

Technology Universitas Ciputra, Surabaya. 
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6. Uji Minat Pasar 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:9) menyatakan bahwa, pasar adalah 

kumpulan pembeli aktual potensial dari suatu produk. Uji minat pasar merupakan 

suatu cara untuk mengetahui minat dan karakteristik perilaku pembelian dari 

segmen pasar yang dituju. Uji minat pasar yang disusun sebagai riset pemasaran 

adalah desain, kumpulan, analisis, dan laporan sistematis tentang data yang 

berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi sebuah organisasi 

(Kotler dan Armstrong, 2012:123). Data ini dapat menggambarkan perilaku 

pembelian konsumen yang secara utama dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologi (Kotler dan Armstrong, 2012:187). 

 

7. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:147) menyatakan bahwa, “Statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.” Pada penelitian kreasi produk, peneliti menggunakan metode statistik 

deskriptif untuk menyajikan data dari hasil penelitian dalam bentuk persentase yang 

lebih mudah dipahami. Penyajian data akan diolah dalam bentuk diagram lingkaran 

untuk mendeskripsikan minat panelis terhadap produk dessert dengan 

menggunakan tepung kulit jeruk manis.  
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