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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian kreasi produk yang dilakukan merupakan penelitian 

pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk olahan roti dengan 

kandungan nutrisi yang lebih tinggi sebagai potensi produk pangan fungsional, 

terutama dalam penambahan kandungan protein. Hal ini sesuai dengan Gay 

(2012:17) yang menyatakan bahwa, “research and development (R&D) is the 

process of researching consumer needs and then developing products to fulfill 

those needs.” Penelitian pengembangan dilakukan dengan menambahkan biji 

lamtoro yang telah diproses dengan tiga perlakuan. Biji lamtoro akan direndam 

dengan menggunakan air selama 12 jam sebelum diberikan perlakuan. Berikut 

adalah perlakuan yang diberikan: 

1. Biji lamtoro direbus dengan air mendidih selama 5 menit pada suhu 100℃. 

2. Biji lamtoro di- oven dengan menggunakan selama 4 jam pada suhu 60℃. 

3. Biji lamtoro disangrai menggunakan teflon selama 3 menit pada suhu 60℃. 

 Langkah berikutnya adalah membuat adonan roti (whole lean bread) yang 

terdiri dari pencampuran tepung terigu, tepung gandum, air es, ragi, garam dan 

gula pasir. Setelah kalis adonan roti akan ditambahkan dengan biji lamtoro dengan 

jumlah yang berbeda-beda yaitu 15 gram (5%), 20 gram (7%) dan 25 gram (9%) 
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untuk masing-masing perlakuan. Roti yang sudah ditambahkan biji lamtoro akan 

mengalami proses fermentasi sebanyak tiga kali yang masing-masing 

membutuhkan waktu selama 30 menit. Setelah itu roti akan dipanggang pada suhu 

200℃ selama 20 menit serta berwarna cokelat keemasan. Roti yang sudah matang 

akan dipotong dengan ukuran sama besar dan disimpan dalam wadah tertutup 

hingga siap digunakan untuk proses uji organoleptik.  

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan pada penelitian kreasi produk ini dimulai dengan 

melakukan pencarian referensi mengenai penambahan biji lamtoro ataupun biji 

serupa kedalam produk olahan roti yang dapat memberikan nilai kandungan gizi 

lebih pada terdahulu. Setelah itu dilakukan studi pustaka yang berkaitan dengan 

objek penelitian kreasi produk yaitu roti dan biji lamtoro beserta bahan 

pendukung lainnya seperti: air, garam, ragi, dan gula. Kemudian akan dilakukan 

uji coba pembuatan roti dengan penambahan biji lamtoro yang telah diberikan tiga 

perlakuan (direbus, di- oven, dan disangrai) dengan tiga konsentrasi yang berbeda 

untuk setiap perlakuan. Peneliti akan melakukan sembilan perlakuan dengan tiga 

kali pengulangan kepada produk untuk melakukan uji organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, rasa dan tekstur produk kepada 30 panelis. Uji laboratorium akan 

dilakukan untuk melihat kandungan gizi pada produk pilihan panelis dan akan 

digunakan sebagai media promosi pada kemasan produk roti. 

 

 



 

36 
  

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan beberapa bahan dan peralatan dalam 

pembuatan roti lamtoro sebagai berikut: 

1. Bahan 

    Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Roti Lamtoro (25 gram) 
Nomor Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat 

(Rp/Kg) 
Harga/Porsi 

(Rp) 
1 Tepung Gandum 113 Gram 18.500 2.091 
2 Tepung Terigu Protein 

Tinggi 
170 Gram 11.000 1.870 

3 Ragi 2,75 Gram 78.000 215 
4 Garam 6,25 Gram 12.000 75 
5 Gula 1,5 Gram 12.000 17 
6 Air 210 Mililiter 900 189 
7 Biji Lamtoro 25 Gram 23.000 345 

TOTAL (Rp) 5.031 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2  Peralatan Pembuatan Roti dengan Biji Lamtoro 
Nomor Peralatan Jumlah Satuan Harga (Rp) Kegunaan 

1 Timbangan 1 Buah 35.000 

Untuk menimbang 
jumlah bahan yang 
digunakan secara 

akurat. 

2 Mangkuk 3 Buah 15.000 
Untuk menjadi tempat 

bahan-bahan yang 
digunakan. 

3 Sendok 
Makan 3 Buah 5.000 

Untuk membantu 
mencampur dan 

mengambil bahan-
bahan. 

4 Water Jug 1 Buah 10.000 Untuk menaruh air es. 

5 Kuas 1 Buah 12.000 
Untuk mengoles 

adonan akhir sebelum 
dipanggang. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
 



 

37 
  

Tabel 3.2  Peralatan Pembuatan Roti dengan Penambahan Biji Lamtoro 
(Lanjutan) 

Nomor Peralatan Jumlah  Satuan Harga Kegunaan 

6 Loyang 2 Buah 50.000 Untuk menaruh adonan 
yang siap diproses. 

7 Teflon 1 Buah 30.000 Untuk sangrai lamtoro. 

8 Standing 
Mixer 1 Buah 520.000 Untuk mencampur semua 

bahan pembuatan roti. 

9 Electric 
Oven 1 Buah 640.000 

Untuk memanggang 
adonan roti yang telah 

jadi. 

10 Spatula 
Kayu 1 Buah 5.000 

Untuk mencampur 
adonan basah ketika di 

dalam mixer. 

11 Saringan 1 Buah 5.000 

 Untuk menyaring bahan 
kering agar tidak ada 

benda asing yang 
tercampur. 

12 Plastic Wrap 1 Gulung 15.000 
Untuk menutup adonan 
agar tidak terkena udara 

luar. 

13 Alat Tulis - Secukup-
nya 5.000 

Untuk mencatat hasil 
eksperimen yang 

dilakukan. 

14 Kamera 1 Buah 1.000.000 
Untuk 

mendokumentasikan 
proses eksperimen. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3        Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
Nomor Tanggal Tempat Keterangan 

1 3 Desember 2018 Kitchen Universitas 
Ciputra 

Membuat produk eksperimen yaitu 
perlakuan terhadap biji lamtoro. 

2 21 Januari 2019 
Kitchen Universitas 

Ciputra 

Membuat produk eksperimen yaitu roti 
kontrol (sebelum ditambahkan biji 

lamtoro) 

3 23 Januari 2019 
Kitchen Universitas 

Ciputra 
Membuat produk eksperimen yaitu roti 

dengan penambahan biji lamtoro. 

4 28 Januari 2019 Universitas Ciputra Melakukan tes organoleptik 
(pengulangan pertama). 

5 31 Januari 2019 Universitas Ciputra Melakukan tes organoleptik 
(pengulangan kedua). 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3        Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

Nomor Tanggal Tempat Keterangan 
6 4 Februari 2019 Universitas Ciputra Melakukan tes organoleptik 

(pengulangan ketiga).  

7 7 Februari 2019 

Balai Riset dan 
Standardisasi (Jalan 
Jagir Wonokromo 
No 360, Surabaya) 

Uji laboratorium produk roti dengan 
penambahan biji lamtoro yang 

merupakan hasil terbaik pilihan panelis 
pada uji organoleptik. 

8 20 Februari 2019 Universitas Ciputra Melakukan uji minat panelis. 

9 26 Februari 2019 Balai Riset dan 
Standardisasi 

Mengambil hasil uji laboratorium 
produk. 

10 27 Februari 2019 Universitas Ciputra Pengolahan data hasil uji minat panelis. 
Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Roti Lamtoro 

 Berikut adalah diagram alur pembuatan roti lamtoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Roti Lamotoro  
Sumber: Data Diolah (2019) 
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Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai langkah-langkah di bawah ini: 

1. Rendam biji lamtoro selama 12 jam. Keringkan, berikan perlakuan.  

1.1 Perlakuan 1: biji lamtoro direbus menggunakan air mendidih dengan api 

sedang selama 5 menit pada suhu 100℃. Tiriskan dan berikan 4 gram 

garam dengan tujuan untuk menghilangkan aroma tajam biji lamtoro. 

1.2 Perlakuan 2: biji lamtoro dikeringkan menggunakan oven 

selama  4  jam  pada  suhu  60℃ 

1.3 Perlakuan 3: biji lamtoro disangrai menggunakan teflon selama 3 menit 

pada suhu 60℃. 

2. Untuk pembuatan roti. Campurkan semua bahan kecuali air es ke dalam 

standing mixer. Masukkan air es secara berkala sambil diaduk pada 

kecepatan rendah selama 17 menit atau hingga kalis. Sisakan air sebanyak 

10% dari resep agar adonan tidak terlalu basah. Masukkan sisa air sesuai 

dengan kebutuhan adonan pada proses pengadukan.  

3. Aduk adonan pada kecepatan tinggi selama 30 detik akhir untuk 

menghasilkan adonan akhir yang elastis. 

4. Bagi adonan dengan berat masing-masing 192 gram. Campurkan dengan 

masing-masing perlakuan lamtoro. Diamkan untuk fermentasi selama 30 

menit awal dalam keadaan tertutup plastic wrap. 

5. Keluarkan gas, lipat adonan dengan bentuk oblongs dan fermentasikan 

adonan selama 30 menit. 
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6. Bentuk adonan menjadi bentuk batard dan diamkan adonan untuk 

fermentasi akhir selama 30 menit. Berikan goresan pada permukaan 

adonan. Oles dengan air pada permukaan adonan. 

7. Panggang adonan pada suhu 200℃  selama 20 menit. Roti siap digunakan 

untuk uji organoleptik. 

Pembuatan roti lamtoro akan diikuti dengan uji organoleptik, uji laboratorium dan 

uji minat pasar. Berikut adalah diagram alur uji yang akan dilakukan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.2 Proses Uji Organoleptik, Uji Laboratorium dan Uji Minat Pasar  
  Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

untuk menentukan warna, aroma, rasa, tekstur dan penerimaan panelis terhadap 

produk roti dengan penambahan biji lamtoro. Bagian ini tersusun atas desain uji 

coba, jenis data, pengumpulan data, dan analisis data. 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba memiliki tujuan untuk mengevaluasi mutu dari suatu 

produk yang dihasilkan serta menemukan kelemahan-kelemahan. Beberapa tahap 

untuk melakukan uji coba adalah melalui ulasan para ahli, evaluasi satu-satu, 

evaluasi kelompok kecil serta evaluasi kelompok besar. Evaluasi kelompok besar 

dilakukan terhadap media yang sudah selesai dikembangkan tapi masih 

memungkinkan untuk direvisi akhir (Adiwijaya, 2010).  

Desain uji coba dalam pengembangan produk roti lamtoro dilakukan 

dengan menggunakan desain faktorial. Tahap pertama yang dilakukan peneliti 

adalah mengumpulkan data mengenai produk roti dan lamtoro. Kemudian peneliti 

akan membuat produk roti dengan penambahan biji lamtoro yang akan diberikan 

tiga perlakuan yaitu: direbus, dikeringkan menggunakan oven dan disangrai. 

Setiap perlakuan akan mendapatkan tiga eksperimen jumlah lamtoro yang 

berbeda, masing-masing 15 gram (5%), 20 gram (7%) dan 25 gram (9%). Hasil 

eksperimen pertama akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sampel yang 

akan diberikan kepada panelis pada uji organoleptik. Hasil eksperimen kedua 

akan diujikan kepada 30 panelis dengan tiga kali pengulangan dengan total 

panelis berjumlah 90 orang. Tujuannya adalah untuk mengetahui perlakuan dan 

jumlah mana terhadap penambahan biji lamtoro pada roti yang diminati oleh para 

panelis dari parameter warna, aroma, rasa dan tekstur.  
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Tabel 3.4  Desain Uji Coba Pengulangan 1 
No. Bahan 0% R 

5% 
R 

7% 
R 

9% 
O 

5% 
O 

7% 
O 

9% 
S 

5% 
S 

7% 
S 

9% 
Satuan 

Kode Produk A110 B220 C330 D440 E550 F660 G770 H880 I990 J200 - 

1 Lamtoro - 15 20 25 15 20 25 15 20 25 Gram 

2 Tepung 
Gandum 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Gram 

3 Tepung 
Terigu 
Protein 
Tinggi 

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 Gram 

4 Ragi 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Gram 

5 Garam 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 Gram 

6 Gula 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Gram 

7 Air 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Mililiter 

Keterangan: “R”: Rebus, “O”: Oven, “S”: Sangrai 
Sumber: Data Diolah (2018) 
 
Tabel 3.5  Desain Uji Coba Pengulangan Pengulangan 2 

No. Bahan 0% R 
5% 

R 
7% 

R 
9% 

O 
5% 

O 
7% 

O 
9% 

S 
5% 

S 
7% 

S 
9% 

Satuan 

Kode Produk A135 B246 C357 D468 E579 F680 G791 H802 I913 J247 - 

1 Lamtoro - 15 20 25 15 20 25 15 20 25 Gram 

2 Tepung 
Gandum 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Gram 

3 Tepung 
Terigu 
Protein 
Tinggi 

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 Gram 

4 Ragi 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Gram 

5 Garam 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 Gram 

6 Gula 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Gram 

7 Air 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Mililiter 

m Keterangan: “R”: Rebus, “O”: Oven, “S”: Sangrai 
Sumber: Data Diolah (2018) 
 
Tabel 3.6  Desain Uji Coba Pengulangan Pengulangan 3 

No. Bahan 0% R 
5% 

R 
7% 

R 
9% 

O 
5% 

O 
7% 

O 
9% 

S 
5% 

S 
7% 

S 
9% 

Satuan 

Kode Produk A147 B258 C369 D470 E581 F692 G703 H814 I925 J259 - 

1 Lamtoro - 15 20 25 15 20 25 15 20 25 Gram 

2 Tepung 
Gandum 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Gram 

3 Tepung 
Terigu 
Protein 
Tinggi 

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 Gram 

4 Ragi 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Gram 

5 Garam 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 Gram 

6 Gula 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Gram 

7 Air 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Mililiter 

m Keterangan: “R”: Rebus, “O”: Oven, “S”: Sangrai 
Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba penelitian kreasi produk ini adalah orang-orang yang 

berada disekitar domisili peneliti yaitu Universitas Ciputra. Termasuk di 

dalamnya adalah dosen, staff, dan mahasiswa. Teknik yang digunakan adalah 

probability sampling. Sugiyono (2018:199) menyatakan bahwa, teknik ini 

merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur populasi untuk dijadikan sampel. Teknik probability sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling yaitu pengambilan sampel dari 

populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi 

(Sugiyono, 2018:199). 

 

3.3.3 Jenis Data 

Gay dkk (2012:83) menyatakan bahwa, dalam melakukan penelitian 

terdapat dua jenis data yang digunakan. Data primer didapatkan dari hasil 

penelitian peneliti, dapat berupa hasil survei, wawancara ataupun laporan yang 

ditulis oleh peneliti. Sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil pembelajaran 

literatur yang ditulis oleh orang lain. Dalam penelitian kreasi prdouk ini peneliti 

menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil survei dalam bentuk 

kuesioner dan data sekunder berupa literatur yaitu jurnal, buku, artikel dan resep.  

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Suharsaputra (2012:97) menyatakan bahwa, teknik pengumpulan data pada 

penelitian kuantitatif menekankan pada pengumplan data berbentuk angka. Dalam 
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mengumpulkan data terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu: 

observasi terstruktur, wawancara terstruktur, kuesioner, dan tes tertulis. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui kuesioner. Yusuf 

(2017:199) menyatakan bahwa, kuesioner merupakan rangkaian pertanyaan yang 

berhubungan dengan topik tertentu, diberikan kepada sekelompok individu 

dengan tujuan untuk memperoleh data. Tujuan utama dari kuesioner adalah 

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitan. Jawaban dari 

responden hasil kuesioner akan diolah menggunakan teknik analisis (Martono, 

2011:20). Kuesioner akan diberikan kepada 30 panelis acak. Teknik ini dipilih 

peneliti karena dapat dengan jelas memberikan indikator yang dapat diukur 

panelis. Instrumen kuesioner akan berupa pernyataan atau pertanyaan tertutup. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data yang diperoleh dengan tujuan 

untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah suatu penelitian. Analisis data 

pada penelitian kreasi produk ini menggunakan tujuh teknik analisis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Metode Eksperimen 

Penelitian kreasi produk ini menggunakan metode eksperimen atau yang 

biasa disebut dengan penelitian percobaan. Martono (2011:21) menyatakan 

bahwa, penelitian tipe ini menggunakan kelompok yang diberikan perlakuan 

(treatment) atau stimulus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti 

melakukan tiga perlakuan dengan setiap perlakuan memiliki tiga eksperimen 
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konsentrasi penambahan jumlah biji yang berbeda dan pengulangan dilakukan 

sebanyak tiga kali. Perbedaan perlakuan dan jumlah komposisi dilakukan untuk 

melihat produk dengan nilai terbaik menurut para panelis. 

 

2. Metode Observasi 

Seluruh penelitian memerlukan beberapa macam observasi mengenai 

orang, benda dan proses (Suharsaputra, 2012:97). Observasi yang akan dilakukan 

peneliti adalah membandingkan hasil dari eksperimen dan pengulangan yang 

dilakukan. Observasi akan dilakukan dengan melakukan dokumentasi. 

Eksperimen yang dimaksud dapat dilihat dari segi perlakuan terhadap biji lamtoro 

ataupun jumlah biji lamtoro yang ditambahkan pada adonan roti. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

 

3. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang akurat mengenai kandungan gizi dari produk roti lamtoro. Produk yang 

diujikan adalah produk dengan nilai dan minat tertinggi dari hasil uji organoleptik 

oleh panelis serta roti kontrol (roti tanpa penambahan biji lamtoro). Hal ini untuk 

melihat perbedaan kandungan gizi roti kontrol dengan roti biji lamtoro. 

Kandungan gizi yang akan diuji adalah: karbohidrat, protein, lemak, kalori dan 

gula total. Uji laboratorium akan dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi (Jalan 

Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya). 
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4. Uji Organoleptik 

  Uji organoleptik atau evaluasi sensoris merupakan suatu pengukuran 

ilmiah yang dalam mengukur dan menganalisis karakteristik suatu bahan pangan 

melalui sistem indera. Analisis dilakukan dengan indera penglihatan, pencicipan, 

penciuman dan perabaan. Hasil dari analisis akan diintepretasikan oleh panelis 

dalam bentuk alat ukur (Wahyuningtias dkk, 2014:59). 

Uji hedonik merupakan pengujian dalam analisa organoleptik yang 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas diantara beberapa produk sejenis 

dengan memberikan penilaian untuk mengetahui tingkat kesukaan dan preferensi 

dari panelis. Tingkat kesukaan disebut dengan skala hedonik dapat dibagi atas: 

sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, tidak suka. Skala hedonik akan 

ditranformasi menjadi angka numerik dan dilakukan analisis statistik (Tarwendah 

dkk, 2017:70-71). 

 

5. Uji ANOVA 

Uji hipotesis penelitian kreasi produk 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 
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perlakuan akan memberikan perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap hasil 

uji orgnaoleptik yang meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna. 

 

6.  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. Segmen 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 

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 

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 (Sugiyono, 2018:226). Statistik deskriptif akan digunakan 

peneliti untuk memproses hasil uji organoleptik dengan parameter warna, aroma, 
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rasa, dan tekstur dengan membagikan produk uji coba dan menganalisa hasil uji 

minat pasar. 10 jenis produk akan dibagikan kepada 30 panelis yang mengisi satu 

lembar kuesioner setiap pengulangan. Uji organoleptik akan dilakukan dengan 

tiga kali pengulangan, sedang untuk uji minat pasar dilakukan sebanyak satu kali 

pengulangan. Hasil uji minat pasar akan diolah dan disajikan dalam bentuk 

diagram lingkaran untuk mengetahui minat panelis terhadap produk uji coba serta 

tingkat penerimaan pasar terhadap produk yang telah terpilih. 


