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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini 

adalah penelitian dan pengembangan atau bisa disebut dengan research and 

development (R&D). Menurut Gay dkk (2012:17), “research and development 

(R&D) is the process of researching consumer needs and then developing to fulfill 

those needs.” Penelitian pengembangan akan dilakukan pada mi berbahan dasar 

sagu dengan penambahan tepung kacang merah sehingga menghasilkan produk mi 

sagu yang memiliki kandungan protein yang tinggi, yang kemudian akan diuji 

coba agar menghasilkan produk yang layak dikonsumsi. 

  

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian kreasi produk ini dimulai dengan 

melakukan pengumpulan data dan penelitian terdahulu mengenai mi sagu dan 

tepung kacang merah sebagai referensi penelitian. Setelah itu, dilakukan uji coba 

pembuatan tepung kacang merah menggunakan mesin dehydrator dan pembuatan 

mi sagu dengan penambahan tepung kacang merah. Uji organoleptik yang 

meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa produk akan melibatkan 30 panelis. Uji 

laboratorium akan dilakukan setelah data dari uji organoleptik diolah dan 

didapatkan produk yang terbaik menurut panelis. Setelah itu, uji minat pasar akan 
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dilakukan sebanyak satu kali terhadap 30 responden untuk mengetahui respon 

masyarakat dari segi harga, media distribusi, dan kemasan produk. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Nomor Bahan Kuantitas Satuan  Jumlah (Rp) 

1 Kacang Merah 500 g 30.000 

2 Air 700 ml  3.500 

Total 33.500 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Mi Sagu 

Nomor Bahan Kuantitas Satuan Jumlah (Rp) 

1 Tepung Sagu 1000 g 15.000 

2 Tepung Kacang Merah 250 g 33.500 

3 Air 600 ml 3.000 

4 Telur 1000 g 18.000 

5 Garam 300 g 3.500 

Total 73.000 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.3 Peralatan Penelitian Mi Sagu 

Nomor Alat Jumlah  Satuan  
Harga  

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 Ayakan 80 mesh 1 Buah 275.000 275.000 

2 Bowl Kecil 3 Buah 9.000 27.000 

3 Bowl Besar 1 Buah 50.000 50.000 

4 Timbangan Digital 1 Buah 90.000 90.000 

5 Stainless Scrapper 1 Buah 40.000 40.000 

6 Ampia 1 Buah 250.000 250.000 

7 Water Jug 1 Buah 20.000 20.000 

8 Sendok 2 Buah 2.000 4.000 

9 Dehydrator 1 Buah 5.300.000 5.300.000 

10 Blender  1 Buah 300.000 300.000 

   Total 6.356.000 

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

Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Nomor  Hari dan Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi  

1 10 Desember 2018 

Percobaan pembuatan 

tepung kacang merah yang 

dimulai dari perendaman, 

pengeringan, dan 

penghalusan. 

Universitas Ciputra 

2 12 Desember 2018 
Percobaan pembuatan mi 

sagu pertama 
Universitas Ciputra 

3 17 Desember 2018 
Percobaan pembuatan mi 

sagu kedua 
Universitas Ciputra 

4 19 Desember 2018 

Percobaan pembuatan mi 

sagu dengan penambahan 

tepung kacang merah 

Universitas Ciputra 

5 27 Januari 2019 

Pembuatan mi sagu kontrol 

dan mi sagu dengan 

penambahan tepung kacang 

merah untuk uji 

organoleptik pertama 

Universitas Ciputra 

6 28 Januari 2019 

Melakukan uji organoleptik 

pertama dengan 

membagikan sampel mi 

sagu dan kuesioner 

Universitas Ciputra 

dan Komplek 

Waterfront 

7 29 Januari 2019 

Pembuatan mi sagu kontrol 

dan mi sagu dengan 

penambahan tepung kacang 

merah untuk uji 

organoleptik kedua 

Universitas Ciputra 

8 30 Januari 2019 

Melakukan uji organoleptik 

kedua dengan membagikan 

sampel mi sagu dan 

kuesioner 

Universitas Ciputra 

dan Komplek 

Waterfront 

9 31 Januari 2019 

Pembuatan mi sagu kontrol 

dan mi sagu dengan 

penambahan tepung kacang 

merah untuk uji 

organoleptik ketiga 

Universitas Ciputra  

10 1 Februari 2019 

Melakukan uji organoleptik 

ketiga dengan membagikan 

sampel mi sagu dan 

kuesioner 

Universitas Ciputra 

dan Komplek 

Waterfront 

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

Nomor Hari dan Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

11 1 Februari 2019 

Melakukan uji organoleptik 

ketiga dengan membagikan 

sampel mi sagu dan 

kuesioner 

Universitas Ciputra 

dan Komplek 

Waterfront 

12 2 Februari 2019 
Pengolahan data kuesioner 

uji organoleptik 
Universitas Ciputra 

13 13 Februari 2019 

Uji laboratorium 

kandungan protein dan 

kalori 

PT. Biochem 

Technology 

14 23 Februari 2019 
Mengambil hasil uji 

laboratorium 

PT. Biochem 

Technology 

15 5 Maret 2019 Melakukan uji minat pasar 

Universitas Ciputra 

dan Komplek 

Waterfront 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan 

1. Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1. Kacang merah 2. Disortir 3. Ditimbang 

4. Direndam 

 

5. Dicuci 

 

6. Dikeringkan 

7. Ditimbang 8. Dihaluskan  9. Diayak 

10. Dihaluskan  11. Diayak 12. Ditimbang 

13. Tepung kacang merah 
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  Berdasarkan Gambar 3.1, berikut merupakan keterangan proses pembuatan 

tepung kacang merah: 

1. Siapkan kacang merah. 

2. Pemilihan kacang merah dilakukan dengan memisahkan antara kacang 

merah yang baik dan kacang merah yang rusak. 

3. Kacang merah yang sudah dipilih kemudian ditimbang agar diketahui 

beratnya sebelum dikeringkan. 

4. Kacang merah direndam dengan air biasa selama 24 jam. 

5. Setelah direndam, kacang merah dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan 

selama kurang lebih 15 menit. 

6. Kacang merah dikeringkan menggunakan mesin dehydrator selama enam 

jam dengan suhu 65⁰C. 

7. Setelah kering, kacang merah ditimbang agar diketahui perbedaan berat 

sebelum dan sesudah dikeringkan. 

8. Kacang merah yang telah kering dihaluskan menggunakan blender. 

9. Tepung kacang merah diayak menggunakan ayakan 80 mesh. 

10. Tepung kacang merah yang tidak lolos ayak akan dihaluskan lagi. 

11. Setelah dihaluskan, tepung kacang merah diayak lagi sampai lolos ayak. 

12. Hasil jadi tepung kacang merah ditimbang. 

13. Tepung kacang merah yang telah jadi disimpan dalam tempat tertutup dan 

siap digunakan. 
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2. Proses Pembuatan Mi Sagu Kacang Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Mi Sagu Kacang Merah 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.2, berikut merupakan keterangan proses pembuatan 

mi sagu kacang merah: 

1. Bahan-bahan untuk pembuatan mi sagu seperti, tepung sagu, tepung 

kacang merah, air, garam, dan telur ditimbang sesuai dengan jumlah pada 

Tabel 3.5. Jumlah tepung kacang merah yang akan ditambahkan 

disesuaikan dengan perbandingan 10%, 15%, dan 20%. 

2. Membuat lem sagu dengan cara mencampur air mendidih dan 60% tepung 

dari total tepung sagu, diaduk hingga tercampur rata. 

3. Setelah tercampur rata, lem sagu dipanaskan dan dicampur dengan sisa 

tepung sagu, tepung kacang merah, garam, dan telur. 

Warna Rasa Kalori Protein 

1. Disiapkan 2. Dibuat 3. Dicampur 

4. Diuleni 5. Digiling 6. Direbus 

7. Diangkat 8. Ditiriskan 9. Mi 

10. Uji organoleptik 11. Uji laboratorium 12. Uji minat 

pasar 

Aroma Tekstur 
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4. Adonan mi diuleni hingga kalis. 

5. Adonan mi yang telah kalis digiling dan dicetak menggunakan ampia. 

6. Adonan mi direbus selama 30 detik dengan suhu 100⁰C. 

7. Mi diangkat. 

8. Mi ditiriskan. 

9. Mi sagu yang telah jadi disimpan dalam tempat yang telah diberi label 

untuk dilakukan uji organoleptik. 

10. Uji organoleptik terhadap produk mi sagu dilakukan kepada 30 panelis 

dengan indikator penilaian yaitu, warna, aroma, tekstur, dan rasa. 

11. Setelah didapatkan produk terbaik menurut panelis, produk mi sagu akan 

dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi protein dan 

kalori. 

12. Uji minat pasar dengan indikator penilaian harga jual, media distribusi, 

dan kemasan produk dilakukan setelah kandungan gizi dalam mi 

diketahui. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan data 

terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa dari produk mi sagu kacang merah 

menurut panelis.  
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3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas dari uji coba produk 

yang dihasilkan. Desain uji coba dalam penelitian kreasi produk ini menggunakan 

desain faktorial. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan 

data dan penelitian terdahulu beserta persentase penambahan tepung kacang 

merah dalam mi sagu sebagai referensi penelitian. Setelah itu, peneliti akan 

membuat mi sagu dengan penambahan persentase tepung kacang merah yang 

berbeda-beda, yaitu 10%, 15%, dan 20%. Hasil jadi produk mi sagu akan 

dijadikan sebagai sampel untuk uji lanjutan, yaitu uji organoleptik. Hasil jadi 

produk mi sagu akan dibuat sampel untuk uji organoleptik beserta pembagian 

kuesioner kepada 30 panelis dengan tiga kali pengulangan. Tujuan dilakukan uji 

organoleptik adalah untuk mengetahui persentase penambahan tepung kacang 

merah mana yang terbaik menurut panelis berdasarkan indikator penilaian warna, 

aroma, tekstur, dan rasa. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subyek uji coba dalam penelitian kreasi produk ini adalah 30 panelis yang 

berada di area Universitas Ciputra dan Komplek Waterfront. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian kreasi produk ini adalah probability sampling yang 

berarti pengambilan sampel memberikan peluang yang sama terhadap unsur 

populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik probability sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari 
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populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada 

populasi (Sugiyono, 2018:120). 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini terdiri dari 

dua jenis. Jenis data tersebut adalah data primer dan data sekunder. Berikut 

merupakan penjelasan dari jenis data primer dan sekunder: 

1. Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung, seperti 

dokumen asli atau deskripsi yang ditulis oleh orang yang melakukan 

penelitian (Gay dkk, 2012:83). Data primer dalam penelitian kreasi produk ini 

adalah data dari hasil uji coba pembuatan produk dan kuesioner yang 

dibagikan kepada panelis. 

2. Data sekunder merupakan jenis data yang berasal dari dokumen yang telah 

diinterpretasi atau dianalisis oleh orang lain selain yang memiliki data 

tersebut. Data sekunder biasanya memberikan informasi yang lengkap 

mengenai daftar pustaka yang digunakan (Gay dkk, 2012:83). Data sekunder 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah jurnal, artikel, resep, dan buku. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk 

ini adalah kuesioner. Menurut Yusuf (2017:199), kuesioner merupakan rangkaian 

pertanyaan yang diberikan pada sekelompok individu dengan tujuan untuk 

memperoleh data. Kuesioner akan diberikan kepada 30 panelis bersamaan dengan 
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pembagian sampel mi sagu untuk uji organoleptik. Teknik pengumpulan data 

dengan kuesioner dipilih karena dapat memberikan indikator yang jelas agar 

panelis dapat memberikan respon bagaimana produk yang diharapkan.  

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh agar 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen 

 Metode eksperimen dilakukan agar suatu pertanyaan atau hipotesis dapat 

dibuktikan secara langsung melalui bahan pelajaran atau penelitian yang telah 

disajikan untuk proses percobaan (Bambang, 2013:8). Dalam penelitian kreasi 

produk ini, eksperimen dilakukan dengan menambahkan empat persentase tepung 

kacang merah yang berbeda. Perbandingan tepung sagu dan tepung kacang merah 

yang digunakan dalam pembuatan mi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Perbandingan Bahan dalam Pembuatan Mi Sagu Kacang Merah  

Jenis 
Pengulangan 1 

0% 10% 15% 20% 

Kode 111 151 110 251 

Tepung Sagu (g) 200 180 170 160 

Tepung Kacang Merah (g) 0 20 30 40 

Air (ml) 100 100 100 100 

Telur (g) 40 40 40 40 

Garam (g) 2 2 2 2 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.5 Perbandingan Bahan dalam Pembuatan Mi Sagu Kacang Merah 

(Lanjutan) 

Jenis 
Pengulangan 2 

0% 10% 15% 20% 

Kode 582 215 320 752 

Tepung Sagu (g) 200 180 170 160 

Tepung Kacang Merah (g) 0 20 30 40 

Air (ml) 100 100 100 100 

Telur (g) 40 40 40 40 

Garam (g) 2 2 2 2 

Jenis 
Pengulangan 3 

0% 10% 15% 20% 

Kode 731 341 932 853 

Tepung Sagu (g) 200 180 170 160 

Tepung Kacang Merah (g) 0 20 30 40 

Air (ml) 100 100 100 100 

Telur (g) 40 40 40 40 

Garam (g) 2 2 2 2 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Metode Observasi 

Seluruh penelitian membutuhkan observasi, baik mengenai orang, benda, 

atau proses. Sebelum melakukan observasi, peneliti harus menentukan apa yang 

hendak diteliti (Suharsaputra, 2012:97). Dalam penelitian kreasi produk ini, 

observasi dilakukan pada hasil pembuatan tepung kacang merah maupun 

pembuatan mi sagu dengan penambahan tepung kacang merah melalui empat 

persentase. Selain itu, indikator penilaian seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa 

juga akan diobservasi agar dapat dipertimbangkan kelayakannya sebelum 

diberikan kepada panelis untuk uji organoleptik. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan suatu pengukuran ilmiah untuk menganalisis 

karakteristik bahan pangan tertentu melalui sistem indera. Sistem indera yang 

dilibatkan dalam uji organoleptik adalah penglihatan, pencicipan, penciuman, dan 
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perabaan. Hasil dari analisis sistem indera kemudian diinterpretasikan panelis 

sebagai alat ukur (Wahyuningtias dkk, 2014:59). 

Dalam penelitian kreasi produk ini, akan digunakan skala uji hedonik 

untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk mi sagu dengan 

penambahan tepung kacang merah. Indikator penilaian yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.6 Skala Uji Hedonik 

Skala Uji Hedonik Skala Numerik 

Tidak Suka 1 

Agak Tidak Suka 2 

Agak Suka 3 

Suka 4 

Sangat Suka 5 

Sumber: Ayustaningwarno (2014:6) 

4. Uji ANOVA 

ANOVA (Analysis of Variance) merupakan metode untuk menguji 

hipotesis rata-rata dari tiga populasi atau lebih (Pritasari dkk, 2013:233). Uji 

ANOVA dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan apakah rata-rata tiga 

kelompok (atau lebih) yang diujikan berbeda signifikan atau tidak. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara jika nilai p value > 0,05 maka H0 diterima, 

sedangkan jika nilai p value ≤ 0,05 maka H0 ditolak (Martono, 2011:174; 178). 

Dalam penelitian ini, uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah 

pengulangan pada setiap produk akan memberikan perbedaan yang signifikan 

terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa dari uji organoleptik. 

5. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi yang 

terdapat dalam mi sagu dengan penambahan tepung kacang merah. Produk yang 
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akan diujikan adalah produk kontrol (mi sagu tanpa penambahan tepung kacang 

merah) dan produk terbaik hasil dari uji organoleptik menurut panelis. Kandungan 

gizi yang akan diuji adalah protein dan kalsium. Uji laboratorium akan dilakukan 

di PT. Biochem Technology yang berlokasi di Jalan Sulawesi 36, Surabaya.  

6. Uji Minat Pasar 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:9), pasar merupakan pembeli 

potensial dari suatu produk. Uji minat pasar dilakukan untuk mengetahui minat 

dan kebutuhan konsumen, baik dari segi harga, cara promosi, distribusi, dam 

pelayanan terhadap produk. Selain itu, uji minat pasar dapat membantu 

memahami potensi pasar dan perilaku konsumen terhadap produk tertentu (Kotler 

dan Armstrong, 2008:123).   

7. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk pengumpulan 

dan penyajian data. Penarikan kesimpulan hanya didasarkan pada kumpulan data 

yang terdapat dalam kelompok itu saja (Nasution, 2017:49). Dalam penelitian 

kreasi produk ini, statistik deskriptif akan digunakan oleh peneliti untuk mengolah 

data dari hasil uji organoleptik terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa. Uji 

organoleptik berupa pembagian kuesioner dan 30 sampel produk mi akan 

dibagikan kepada 30 panelis dan akan dilakukan sampai tiga kali pengulangan. 

Data dari hasil uji minat pasar akan diolah dan disajikan dalam bentuk diagram 

lingkaran untuk melihat tanggapan responden terhadap produk mi sagu dengan 

penambahan tepung kacang merah. 

 


