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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa minuman teh berbahan dasar daun kedondong. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. 

2. Mencari tinjauan pustaka yang bersangkutan dengan objek penelitian. 

3. Mengembangkan produk dengan melakukan eksperimen. 

4. Evaluasi produk. 

5. Melakukan uji organoleptik terhadap 30 panelis. 

6. Mengolah hasil data dari uji organoleptik. 

7. Melakukan uji laboratorium. 

8. Mengolah hasil data dari uji laboratorium. 

9. Hasil akhir produk minuman teh berbahan dasar daun kedondong dapat 

diterima panelis. 

 

1.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan data dan studi pustaka yang berkaitan dengan teh daun kedondong 

yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Peneliti 
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melakukan eksperimen dan uji coba pembuatan teh daun kedondong. Peneliti 

melakukan empat perlakuan kepada teh daun kedondong dan melakukan uji 

organoleptik. Uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, dari teh daun 

kedondong. Panelisnya meliputi 30 orang dalam tiga kali pengulangan sehingga 

total panelis adalah 90 orang. Setelah ditemukan satu persentase teh daun 

kedondong yang dirasa terbaik oleh panelis maka teh daun kedondong tersebut 

akan diuji dalam laboratorium untuk diketahui kandungan gizinya.  

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Berikut merupakan bahan-bahan dalan peralatan yang dibutuhkan untuk 

pembuatan minuman teh berbahan dasar daun kedondong. 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Minuman Teh Daun Kedondong 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Daun Kedondong 30 gram 3.000 3.000 

2 Air 1 mililiter 3.000 3.000 

3 Gula Pasir 100 gram 1,25 125 

4 Bunga Melati 20 gram 100 2000 

Total (Rp) 6.125 

Sumber: Data Diolah (2018)  
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Minuman Teh Daun Kedondong 
No. Alat Jumlah Satuan Fungsi 

1 Timbangan Digital 1 buah Menimbang bahan agar 

konsisten. 

2 Microwave 1 buah Mengeringkan daun 

kedondong. 

3 Sauce Pan 1 buah Tempat memasak air 

hangat. 

4 Sendok 2 buah Mengambil bahan dan 

mengaduk teh agar 

tercampur rata. 

5 Kompor 1 buah Memasak air hangat. 

6. Bowl 2 buah Mencuci daun kedondong 

dan wadah saat 

mengeringkan di dalam 

microwave. 

7. Gelas 2 buah Tempat menyeduh teh. 

8. Termometer 1 buah Mengukur suhu dalam 

microwave. 

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

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Hari dan Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 Selasa, 29 Januari 2019 Pembuatan minuman teh 

berbahan dasar daun 

kedondong (Uji Pelaksanaan 

Lapangan 1) 

Ria Resto & Cafe 

Bojonegoro 

2 Selasa, 29 Januari  2019 Membagikan sampel dan 

lembar kuesioner uji 

organoleptik (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 1) 

Ria Resto & Cafe 

Bojonegoro 

3 Rabu, 06 Februari 2019 Pembuatan minuman teh 

berbahan dasar daun 

kedondong (Uji Pelaksanaan 

Lapangan 2) 

Ria Resto & Cafe 

Bojonegoro 

4 Rabu, 06 Februari 2019 Membagikan sampel dan 

lembar kuesioner uji 

organoleptik (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 2) 

Ria Resto & Cafe 

Bojonegoro  dan 

Universitas Ciputra 

5 Kamis, 07 Februari 2019 Pembuatan minuman teh 

berbahan dasar daun 

kedondong (Uji Pelaksanaan 

Lapangan 3) 

Ria Resto & Cafe 

Bojonegoro 

6 Kamis, 07  Februari  2019 Membagikan sampel dan 

lembar kuesioner uji 

organoleptik (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 3) 

Ria Resto & Cafe 

Bojonegoro  dan 

Universitas Ciputra 

7 Selasa, 12 Februari 2019 Pengolahan data kuesioner uji 

organoleptik minuman teh 

berbahan dasar daun 

kedondong 

Universitas Ciputra 

8 Senin, 25 Februari 2019 Uji laboratorium untuk 

kandungan flavonoid dan 

vitamin c di minuman teh 

berbahan dasar daun 

kedondong 

Laboratorium Universitas 

UBAYA Fakultas 

Bioteknologi Surabaya 

9 Senin, 25 Februari 2019 Pengolahan hasil uji 

laboratorium 
Universitas Ciputra 

10 Senin, 04 Maret 2019 Mengambil hasil uji 

laboratorium 
Laboratorium 

Universitas UBAYA 

Fakultas Bioteknologi 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3 Proses Pembuatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Produk 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

Keterangan: 

1. Cuci daun kedondong dan juga bunga melatinya dengan air. 

2. Meniriskan daun kedondong dan bunga melati. 

3. Menata daun kedondong dan bunga melati di piring. 

4. Masukan daun kedondong dan bunga melati ke dalam  microwave selama 

10’ dengan suhu 70 ̊ C. 

5. Keluarkan daun kedondong dan bunga melati dari microwave. 

6. Pindahkan ke dalam bowl. 

7. Panaskan air 250ml. 

Dipindahkan 

Ditiriskan  Disusun 

Dimasukan Dikeluarkan  

Dicuci  

Dipanaskan Disiapkan Ditambahkan 

Dituangkan Diaduk  Disajikan 
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8. Siapkan 5 gr daun kedondong kering dengan 2 gr bunga melati kering di 

dalam gelas. 

9. Tambahkan gula sebanyak 12 gr ke dalam gelas. 

10. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 

11. Aduk teh menggunakan sendok hingga larut. 

12. Teh daun kedondong siap disajikan. 

 

1.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

untuk menentukan warna, aroma, rasa, dan minat panelis terhadap produk teh 

daun kedondong. Bagian ini terdiri dari desain uji coba, jenis data, pengumpulan 

data, dan analisis data.  

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Uji Perseorangan 

  Peneliti mengumpulkan data mengenai daun kedondong sebagai bahan 

baku utama dalam pembuatan minuman teh beserta dengan perbandingan waktu 

pengeringannya. Kemudian peneliti akan membuat minuman teh berbahan dasar 

daun kedondong yang hasilnya akan dievaluasi dan dijadikan sampel untuk 

dilakukan uji lanjutan yaitu uji kelompok besar.  
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2. Uji Kelompok Besar  

  Uji kelompok besar yaitu uji organoleptik yang akan dibagikan kepada 30 

orang panelis beserta kuesioner untuk menilai warna, rasa, dan aroma dari produk 

minuman teh berbahan dasar daun kedondong. Pada uji coba ini panelis tidak 

mengetahui perbedaan masing-masing sampel, peneliti menuliskan kode acak 

pada setiap sampel. 

Tabel 3.4  Desain Uji Coba Pengulangan 1 

metod Bahan 

Eksperimen 

1  

(6 menit) 

Eksperimen  

2  

(8 menit) 

Eksperimen 

 3 

 (10 menit) 

Satuan 

1 Daun Kedondong 30 30 30 Gram 

 
2 Bunga Melati 100 100 100 Gram 

2 Air 250 250 250 Mililiter 

3 Gula 12 12 12 Gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.5  Desain Uji Coba Pengulangan 2 

Nomor Bahan 

Eksperimen 

1  

(6 menit) 

Eksperimen  

2  

(8 menit) 

Eksperimen 

 3 

 (10 menit) 

Satuan 

1 Daun Kedondong 30 30 30 Gram 

 
2 Bunga Melati 100 100 100 Gram 

2 Air 250 250 250 Mililiter 

3 Gula 12 12 12 Gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.6  Desain Uji Coba Pengulangan 3 

Nomor Bahan 

Eksperimen 

1  

(6 menit) 

Eksperimen  

2  

(8 menit) 

Eksperimen 

 3 

 (10 menit) 

Satuan 

1 Daun Kedondong 30 30 30 Gram 

 
2 Bunga Melati 100 100 100 Gram 

2 Air 250 250 250 Mililiter 

3 Gula 12 12 12 Gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.3.2 Subjek Uji Coba 

 Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah 30 panelis yang dipilih secara 

acak. Subjek uji coba yaitu sampel yang berada di sekitar kota Bojonegoro. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian minuman teh berbahan dasar daun kedondong 

ini dibedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah  

kedua jenis data tersebut: 

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Data primer diperoleh 

peneliti dari kuesioner yang disebarkan terhadap 30 panelis untuk 

mencoba sampel minuman teh berbahan dasar daun kedondong dengan 

empat perlakuan.  

2. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen  

(Sugiyono, 2016:135). Data sekunder didapatkan dari jurnal nasional 

maupun internasional, buku, tugas akhir atau skripsi, juga berasal dari 

situs resmi badan atau organisasi yang berhubungan dengan topik 

penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa lembar kertas kuesioner uji organoleptik kepada 30 panelis. Kuesioner uji 
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organoleptik dalam penelitian ini menggunakan skala Hedonik. Skala hedonik 

adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner. Skala 

hedonik digunakan sebagai skala penilaian karena memberi nilai terhadap sesuatu 

(Maryuliana dkk, 2016). Skala jawaban pada skala  hedonik diberi skor sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.7 Skor Skala Hedonik Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Suka (S) 3 

Sangat Suka (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, teknik menganalisis data menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

 

1. Metode Eksperimen 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan empat kali perlakuan dengan lama 

waktu fermentasi yang berbeda, dengan tujuan menghasilkan minuman teh yang 

dapat diterima oleh panelis. Martono (2011:21) menyatakan bahwa, penelitian tipe 

ini menggunakan kelompok yang diberikan perlakuan (treatment) atau stimulus 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Eksperimen pada lama waktu pengeringan 
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yang akan digunakan dalam minuman teh berbahan dasar daun kedondong adalah 

enam menit, delapan menit, dan sepuluh menit. 

 

2. Metode Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah menganalisis hasil 

eksperimen tersebut dimana dilakukan tiga perlakuan untuk diambil satu yang 

terbaik untuk dilanjutkan proses penelitiannya. 

 

3. Uji Organoleptik 

Uji Organoleptik dilakukan secara tiga kali pengulangan terhadap 30 

panelis yang dipilih secara acak untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa, warna, dan aroma.  

 

4. Uji Anova 

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan metode ANOVA atau dikenal 

sebagai Analysis of Variance. Martono (2011:174) menyatakan bahwa, Anova 

tergolong dalam pengujian perbandingan atau komparatif. Tujuan dari Anova 

adalah untuk membandingkan apakah rata-rata tiga kelompok atau lebih yang 

diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Cara untuk melakukan pengujian 

hipotesis adalah apabila nilai p value > 0,05 maka H0 dterima, sedangkan apabaila 

p value ≤  0,05 maka H0 ditolak (Martono, 2011:178). Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin melihat apakah perbedaan perlakuan akan memberikan perbedaan 
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yang signifikan atau tidak terhadap hasil uji orgnaoleptik yang meliputi rasa, 

aroma, tekstur dan warna. 

 

5. Uji Laboratorium 

Peneliti melakukan uji laboratorium untuk mengetahui berapa kandungan 

flavonoid pada produk minuman teh berbahan dasar daun kedondong. Uji 

laboratorium dilakukan di Fakultas Bioteknologi UBAYA Surabaya. Terletak di 

Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya. 

 

6. Statistik Deskriptif 

Pengolahan data statistik pada dasarnya adalah proses pemberian kode 

terhadap data penelitian melaului angka-angka dimana sebelumnya data tersebut 

tidak berarti apa-apa (Bungin, 2014:180). Peneliti menggunakan metode statistik 

deskriptif untuk mengolah data uji organoleptik yang akan peneliti lakukan 

dengan membagikan 30 sampel secara acak. 

 

7. Uji Minat Pasar 

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

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

merupakan suatu cara untuk mengetahui minat dan karakteristik perilaku 

pembelian dari segmen pasar yang dituju. Segemen pasar sendiri terdiri dari 

konsumen yang merespons dalam cara yang sama terhadap sejumlah usaha 

pemasaran tertentu (Kotler dan Armstrong, 2012:59). Uji minat pasar yang 
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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). 


