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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Metode pengembangan merupakan sebuah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Guritno dkk, 2014:39). Beberapa model pengembangan seperti model 

prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural merupakan 

model yang memiliki sifat deskriptif terdapat juga sebuah langkah yang dapat 

diikuti untuk mendapatkan hasil produk tertentu. Model konseptual merupakan 

model yang memiliki sifat analitis dengan adanya komponen produk tertentu, 

menganalisis komponen dengan cara rinci, jelas dan menunjukkan hubungan 

antara satu komponen dengan komponen lainnya yang akan dikembangkan. 

Model teoritik merupakan model yang menggambar kerangka berpikir yang ada 

pada suatu teori yang relevan yang didukung dengan data empirik (Puslitjaknov, 

2008:8-9). Pada penelitian ini menggunakan model prosedural yang merupakan 

model yang memiliki sifat deskriptif, menunjukkan sebuah langkah yang dapat 

diikuti untuk menghasilkan sebuah produk. Tahap pertama yang penulis lakukan 

adalah persiapan, dengan cara mencuci bahan dasar seperti kulit singkong dan 

jamur tiram. Tahap kedua yaitu kulit singkong pada uji coba pertama tidak dapat 

menggunakan parutan sehingga dipotong menjadi kecil-kecil sedangkan untuk 

jamur tiram putih sama seperti dengan kulit singkong untuk proses 
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pengolahannya. Tahap ketiga adalah kulit singkong dan jamur tiram putih 

dimasak dengan bahan halus abon yang sudah terlebih dahulu dimasak hingga 

mengeluarkan aroma yang khas. Tahap keempat peneliti akan melakukan uji 

organoleptik dan uji kandungan gizi yang terdapat dalam abon kulit singkong 

dengan jamur tiram putih. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Penelitian memberikan langkah-langkah prosedural yang akan digunakan 

dalam pembuatan produk tersebut. Rancangan penelitian yang akan digunakan 

meliputi waktu, tempat dan proses pembuatan abon kulit singkong dan jamur 

tiram putih. Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah dengan percobaan 

pembuatan abon dengan kulit singkong dengan komposisi penambahan jamur 

tiram putih sebanyak tiga kali percobaan, masing-masing percobaan di hari yang 

berbeda dengan tiga kali perlakuan berbeda yaitu jumlah persentase jamur tiram 

putih yang digunakan untuk pembuatan abon, kemudian peneliti melakukan uji 

organoleptik, ini dilakukan dengan pembagian kuesioner untuk menilai produk 

abon kulit singkong dengan komposisi penambahan jamur tiram putih 

berdasarkan warna, aroma, rasa dan tekstur. 

Pembuatan abon kulit singkong yang dicampur dengan jamur tiram putih 

dalam penelitian kreasi produk ini melalui beberapa tahap yaitu persiapan, 

pencucian, pemarutan, pemotongan, tumis bumbu, perebusan, dan penggorengan. 
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1. Persiapan 

Mempersiapkan semua bahan seperti kulit singkong, jamur tiram, 

lengkuas, daun salam, bawang putih, bawang merah, ketumbar, santan, gula pasir, 

asam jawa dan garam. 

2. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan bahan yang akan digunakan 

agar terbebas dari kotoran tanah. 

3. Pemotongan 

Kulit singkong dengan jamur tiram putih tidak dapat diparut hanya dapat 

dipotong menjadi kecil-kecil atau diblender. 

4. Tumis Bumbu 

Bumbu halus (lengkuas, bawang putih, bawang merah, ketumbar, santan, 

gula pasir, air asam jawa dan garam) akan ditumis dengan menggunakan sedikit 

minyak goreng untuk pembuatan abon agar kulit singkong yang dicampurkan 

dengan jamur tiram putih saat diolah bersama juga mendapatkan rasa dari bumbu-

bumbu yang dihaluskan selama sekitar satu jam. 

5. Perebusan 

 Kulit singkong akan direbus sekitar lima menit sebelum dibumbui dan 

dimasak agar kulit singkong memiliki tekstur yang tidak keras. 

6. Penggorengan 

 Setelah menyiapkan semua bahan, masukkan tumis bumbu kemudian kulit 

singkong dan jamur tiram putih, tambahkan santan dan daun salam, aduk hingga 

mengering. 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Berikut ini merupakan bahan-bahan serta peralatan yang digunakan untuk 

pembuatan abon. Bahan-bahan tersebut antara lain kulit singkong, jamur tiram, 

lengkuas, daun salam, bawang putih, bawang merah, ketumbar, jintan bubuk, 

santan, gula pasir, air asam jawa dan garam. 

 

1. Bahan 

Bahan abon yang digunakan sebagai acuan adalah: 

Tabel 3.1 Bahan Dasar Pembuatan Abon 

No. Nama Bahan Jumlah Satuan 

1 Jantung Pisang 500 Gram 

2 Santan 250 Gram 

3 Asam Jawa 1 Sendok makan 

4 Gula Pasir 12 Gram 

5 Bawang Putih 3 Siung 

6 Ketumbar 1 Sendok teh 

7 Jintan Bubuk ½ Sendok teh 

8 Garam 5 Gram 

9 Minyak Goreng 3 Sendok makan 

10 Bawang Merah 6 Siung 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan abon kulit singkong dengan 

jamur tiram putih yaitu santan, bawang putih, bawang merah, air asam jawa, 

ketumbar, jintan bubuk, garam dan gula pasir. Untuk penambahan bahan peneliti 

menggunakan tambahan bahan seperti lengkuas dan daun salam. Sedangkan 

pengurangan bahan yang tidak digunakan yaitu minyak goreng dan jantung 

pisang.  
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian 

No. Nama Fungsi 

1 Talenan 
Sebagai alas untuk memotong bahan 

yang digunakan 

2 Pisau 
Sebagai alat untuk memotong dan 

mengupas bahan yang digunakan 

3 Kompor Sebagai alat memasak 

4 Blender 

Sebagai alat untuk menghaluskan 

bumbu, kulit singkong dan jamur 

tiram putih 

5 Sendok 
Sebagai alat untuk mengambil bahan 

halus 

6 Stainless cooking spatula 
Sebagai alat untuk mengaduk adonan 

panas 

7 Frying pan 
Sebagai alat untuk memasak adonan 

diatas kompor 

8 Kamera 

Sebagai alat untuk 

mendokumentasikan proses 

pembuatan abon singkong, kulit 

singkong dengan jamur tiram putih. 

9 Kain lap 
Sebagai alat untuk membersihkan 

adonan 

10 Kotak makan 
Sebagai alat untuk menyimpan produk 

yang sudah jadi 

11 Alat tulis 

Sebagai alat untuk menulis segala 

sesuatu yang berhubungan dengan 

penelitian 

12 Sarung tangan 
Sebagai alat untuk digunakan selama 

proses berlangsung 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Lokasi Keterangan 

1 27 Oktober 2018 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 1: 

Pengolahan abon dari singkong 

dan kulit singkong 

2 29 Oktober 2018 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 2: 

Pengolahan abon dari  singkong  

dan kulit singkong 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

No. Tanggal Lokasi Keterangan 

3 
14 Desember 

2018 

Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 3: 

Pengolahan abon dari singkong, 

kulit singkong dan penambahan 

jamur tiram putih (25%, 50%, 

75%) 

4 15 Januari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 4: 

Pengolahan abon singkong, kulit 

singkong dengan jamur tiram 

putih perbandingan 25% 

5 28 Januari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 5: 

Pengolahan abon singkong, kulit 

singkong dengan jamur tiram 

putih perbandingan 25% 

6 4 Februari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 6: 

Pengolahan abon kulit singkong 

dengan jamur tiram putih 

perbandingan 25% 

7 8 Februari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Percobaan 7: 

Pengolahan abon kulit singkong 

dengan jamur tiram putih 

perbandingan 25% 

8 10 Februari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Uji coba 1: 

Abon kulit singkong dengan 

jamur tiram putih perbandingan 

(25%,50%, 75%) 

9 11 Februari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Uji coba 2: 

Abon kulit singkong dengan 

jamur tiram putih perbandingan 

(25%,50%, 75%) 

10 12 Februari 2019 
Wilayah Surabaya atau 

Universitas Ciputra 

Uji organoleptik pertama dengan 

membagikan kuesioner kepada 

30 panelis 

11 13 Februari 2019 
Wilayah Surabaya atau 

Universitas Ciputra 

Uji organoleptik kedua dengan 

membagikan kuesioner kepada 

30 panelis 

12 14 Februari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Uji coba 3: 

Abon kulit singkong dengan 

jamur tiram putih perbandingan 

(25%,50%, 75%) 

13 15 Februari 2019 
Wilayah Surabaya atau 

Universitas Ciputra 

Uji organoleptik ketiga dengan 

membagikan kuesioner kepada 

30 panelis 

14 24 Februari 2019 
Jalan Lesti nomor 81 

Surabaya 

Pembuatan sampel untuk uji 

laboratorium 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

No. Tanggal Lokasi Keterangan 

15 05 Maret 2019 

Laboratorium Pengujian 

dan Kalibrasi Balai Riset 

dan Standardisasi 

Industri Surabaya Jalan 

Jagir Wonokromo 360, 

Surabaya 

Uji laboratorium abon dari kulit 

singkong dan jamur tiram putih 

16 21 Maret 2019 
Universitas Ciputra 

Surabaya 

Uji minat terhadap produk abon 

VEKJA 

17 26 Maret 2019 

Laboratorium Pengujian 

dan Kalibrasi Balai Riset 

dan Standardisasi 

Industri Surabaya Jalan 

Jagir Wonokromo 360, 

Surabaya 

Uji laboratorium abon dari kulit 

singkong dan jamur tiram putih 

18 27 Maret 2019 Universitas Ciputra 

Pengolahan data hasil uji 

laboratorium dan hasil uji 

organoleptik 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.3   Proses Pembuatan Abon Kreasi 

Berikut merupakan proses pembuatan abon singkong, kulit singkong dan 

jamur tiram putih. 

Gambar 3.1 Diagram Alur Pembuatan Abon Singkong, Kulit Singkong dan 

Jamur Tiram Putih 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijabarkan cara pembuatan abon kulit 

singkong dan jamur tiram putih sebagai berikut: 

Kulit Singkong: 

1.  Dipisahkan antara kulit yang berwarna putih dan coklat, yang digunakan 

untuk kreasi produk ini adalah bagian putih dari kulit singkongnya. 

2.  Setelah dipisah, kulit dicuci terlebih dahulu dengan tujuan untuk 

menghilangkan atau membersihkan dari kotoran tanah. 

3.  Kulit dipotong menjadi kecil-kecil dengan tujuan mempercepat proses 

perebusan. 

4. Kulit singkong setelah dipotong kecil-kecil, direbus dengan tujuan 

melunakkan kulit singkong dan mempermudah proses penggilingan atau 

blender. 

5. Kulit singkong setelah direbus kemudian diblender dengan tujuan 

memperhalus tekstur abon. 

6.  Diolah bersama dengan bumbu dan jamur tiram putih dengan cara dimasak 

kurang lebih satu jam dengan api kecil suhu 45oC. 

7.  Setelah satu jam hingga tekstur menjadi kering seperti abon pada 

umumnya. 

8.  Melakukan uji organoleptik untuk mengetahui rasa, aroma, warna, tekstur 

terhadap panelis. 

9.  Melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi kalori dan 

protein dalam abon kulit singkong dan jamur tiram putih. 
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10. Setelah melakukan uji organoleptik dan uji laboratorium dilakukan 

pemasaran terhadap panelis dengan menggunakan marketing mix 8p. 

Bumbu : 

1. Bawang putih, bawang merah dan lengkuas dikupas terlebih dahulu. 

2.  Haluskan bawang putih, bawang merah, lengkuas, ketumbar, garam dan 

gula pasir. 

3.   Masak bumbu terlebih dahulu. 

4.  Diolah bersama dengan kulit singkong dan jamur tiram putih dengan cara 

dimasak kurang lebih satu jam dengan api kecil suhu 45oC. 

5.  Setelah satu jam hingga tekstur menjadi kering seperti abon pada 

umumnya. 

6.  Melakukan uji organoleptik untuk mengetahui rasa, aroma, warna dan 

tekstur terhadap panelis. 

7.  Melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi kalori dan 

protein dalam abon kulit singkong dan jamur tiram putih. 

8. Setelah melakukan uji organoleptik dan uji laboratorium dilakukan 

pemasaran terhadap panelis dengan menggunakan marketing mix 8p. 

Jamur Tiram Putih: 

1.  Dicuci dengan air biasa dengan tujuan agar jamur tersebut bersih. 

2.  Dipotong menjadi kecil-kecil seperti potongan kulit singkong dengan 

tujuan mempermudah menggiling atau blender. 

3. Blender jamur tiram putih dengan tujuan jamur menjadi halus saat 

dimasak. 
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4.  Diolah bersama dengan kulit singkong dan bumbu dengan cara dimasak 

kurang lebih satu jam dengan api kecil suhu 45oC. 

5.  Setelah satu jam hingga tekstur menjadi kering seperti abon pada 

umumnya. 

6.  Melakukan uji organoleptik untuk mengetahui rasa, aroma, warna, tekstur 

terhadap panelis. 

7.  Melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi kalori dan 

protein dalam abon kulit singkong dan jamur tiram putih. 

8. Setelah melakukan uji organoleptik dan uji laboratorium dilakukan 

pemasaran terhadap panelis dengan menggunakan marketing mix 8p. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan sebagai kumpulan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi dan daya tarik dari 

produk yang dihasilkan. Bagian yang terdiri dari desain uji coba, subjek coba, 

jenis data, instrumen pengumpulan datadan teknik analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dalam penelitian kreasi produk abon kulit singkong 

dengan penambahan jamur tiram putih dilakukan dalam tiga tahapan desain uji 

coba dengan total 30 panelis. Uji lapangan yang merupakan uji yang akan 

dilakukan pada produk abon singkong, kulit singkong dengan penambahan jamur  
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1. Data Primer 

Data  primer  adalah sebuah data  yang  didapatkan secara  langsung  dari  

sumber  pertama  yang merupakan perseorangan yang membutuhkan 

penelitian yang berkelanjutan seperti hasil dari pengisian kuesioner 

(Wandansari, 2013:561). 

2.  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sebuah data yang diolah secara berkelanjutan dan 

diberikan kepada pihak pengumpul data kepada pihak lainnya maupun 

pihak pertama atau primer (Wandansari, 2013:561). 

Dalam penelitian kreasi produk ini data primer merupakan hasil dari uji 

organoleptik yang dilakukan sebanyak tiga kali kepada 30 panelis dengan hari 

yang berbeda serta uji laboratorium. Data sekunder yang dimaksud ialah data 

yang digunakan terdapat dari jurnal, buku, Tugas Akhir maupun website. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini 

terdapat dua pengujian data yaitu uji organoleptik dan uji laboratorium. Dalam uji 

laboratorium peneliti melakukan pengujian perbandingan kandungan protein dan 

kalori pada abon dengan menggunakan resep umum dan abon dengan 

menggunakan bahan dasar kulit singkong dengan penambahan jamur tiram putih. 

Serta dalam uji organoleptik peneliti membagikan sampel abon yang sudah 

disediakan sebagai produk percobaan yang diberikan kepada 30 panelis untuk 

memberikan penilaian dan masukkan melalui kuesioner yang dibagikan. 
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3.3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam teknik ini, data yang digunakan untuk dianalisis diperoleh dari uji 

laboratorium dan uji organoleptik. Analisis yang dilakukan terdapat tiga 

eksperimen. Dari penelitian yang didapatkan peneliti mengetahui komposisi yang 

akurat dalam proses pembuatan abon dengan menggunakan bahan kulit singkong 

dengan penambahan jamur tiram putih. Kemudian peneliti melakukan analisis 

yaitu uji organoleptik mengenai rasa, aroma, warna dan tekstur. 

 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode dalam sebuah penelitian 

eksperimen yang memiliki perlakuan tertentu terhadap kondisi yang terkendalikan 

(Sugiyono, 2016:107). Eksperimen akan dilakukan tiga kali dalam pengembangan 

abon kulit singkong dengan penambahan jamur tiram. Tiga kali eksperimen yang 

digunakan sebagai hasil akhir yang akurat atau tepat. Eksperimen dilakukan 

dengan menambah, mengurangi, mengganti dan menghapus bahan dengan tujuan 

untuk memperoleh resep abon kulit singkong dengan penambahan jamur tiram 

putih. 

 

2. Metode Observasi 

Metode observasi bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengamati 

secara langsung tingkah laku objek penelitian (Triyono, 2013:112). Metode 

observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi hasil eksperimen 
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dari empat sampel pembuatan abon dengan bahan dasar kulit singkong dan jamur 

tiram putih. 

 

3.4  Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang akan dilakukan yaitu warna, aroma, rasa, dan 

tekstur abon kulit singkong dengan jamur tiram putih. Pengujian organoleptik 

adalah penilaian untuk mengetahui warna, tekstur, rasa dan aroma melalui indra 

manusia dalam sebuah makanan maupun minuman (Suharsaputra, 2014:272). 

Penelitian ini akan melakukan perlakuan atau percobaan, dalam setiap percobaan 

yang dilakukan oleh peneliti, presentase jamur tiram putih yang akan dimasukkan 

ke dalam pembuatan abon kulit sehingga uji tersebut dilakukan sebanyak tiga kali 

terhadap 30 panelis di tiga hari yang berbeda. Uji tersebut dilakukan dengan cara 

membagikan tester dan kuesioner. Pengodean sampel eksperimen perlu dilakukan 

agar responden tidak mengetahui isi sampel. 

 

3.5  Uji Laboratorium 

Uji laboratorium adalah uji untuk menilai sampel yang berada dalam 

laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi seperti protein dan kalori yang 

berada dalam abon kulit singkong dengan penambahan jamur tiram putih dan 

abon yang berbahan dasar jantung pisang. Uji laboratorium yang akan dilakukan 

berada di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Riset dan Standardisasi 

Industri Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 360 Surabaya. 
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3.6 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan statistik untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan data atau penggambaran sebuah data yang menjadi satu 

tanpa maksud membuat sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan generalisasi. 

Penelitian tersebut dilakukan tanpa mengambil sampel atau populasi yang jelas 

dengan menggunakan statistik tersebut beserta alasannya (Sugiyono, 2016:147). 

Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan sebagai proses 

sebuah data uji organoleptik untuk mendapatkan warna, aroma, rasa, dan tekstur. 

Total sampel yang dibagikan berjumlah 90 panelis untuk tiga kali pengulangan 

sehingga dapat mempresentasi hasil akhir yang memuaskan dengan melalui 

kuisioner. Dari hasil uji organoleptik tersebut terdapat data yang dibuat dalam 

bentuk diagram lingkaran yang digunakan untuk mengetahui kesukaan panelis 

terhadap abon kulit singkong dan jamur tiram putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


