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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Pengembangan produk kulit molen dengan pemanfaatan cangkang telur 

sebagai bahan pembuatan dilaksanakan oleh peneliti dengan melakukan empat 

perlakuan dan tiga kali pengulangan dimana peneliti akan mengubah persentase 

bubuk cangkang telur ayam bersamaan dengan air perasan buah lemon sebagai 

pelarut, yaitu dengan perbandingan 1:2 (bubuk cangkang telur:air perasan buah 

lemon) pada setiap perlakuan untuk menggantikan air hangat pada pembuatan 

kulit molen. Perlakuan pertama adalah kulit molen kontrol tanpa pemanfaatan 

cangkang telur ayam. Perlakuan kedua adalah pemanfaatan cangkang telur ayam 

sebesar 5%, perlakuan ketiga adalah pemanfaatan cangkang telur ayam sebesar 

10%, dan perlakuan keempat adalah pemanfaatan cangkang telur ayam sebesar 

15%. 

Langkah-langkah pembuatan sari cangkang telur ayam adalah dengan 

pembuatan bubuk cangkang telur ayam terlebih dahulu, kemudian dilarutkan 

dengan air perasan buah lemon. Menurut Suptijah dkk (2009), setiap pelarut 

memiliki prinsip yang sama yang akan membuka pori-pori pada cangkang telur, 

sehingga mudah dicapai oleh pelarut, yang menyebabkan senyawa yang berikatan 

dengan mineral mudah terlepas secara optimal.  
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Bakteri patogen seperti bakteri salmonella yang dapat ditemukan di 

cangkang telur perlu dimatikan terlebih dahulu, cara yang dapat digunakan adalah 

melakukan pasteurisasi. Menurut Hafid (2017:310) pasteurisasi merupakan proses 

pemanasan yang dilakukan untuk menginaktifkan mikroba patogen tanpa 

menurunkan karaktersitik fisikokimia dari telur tersebut. Proses pasteurisasi dapat 

dilakukan dengan pemanasan pada suhu 62ºC selama 30 menit atau suhu 72ºC 

selama 15 detik untuk mematikan bakteri patogen, namun pasteurisasi tidak dapat 

mematikan bakteri non patogen, terutama bakteri pembusuk (Setya dan Pratama, 

2012:22).       

Menurut Rizal dkk (2012:217), jika suhu yang digunakan semakin tinggi 

dan waktu yang digunakan semakin lama maka semakin banyak mikroba yang 

mati karena panas. Bubuk cangkang telur ayam yang belum dilarutkan dapat 

disimpan dalam tempat kering ketika belum dibutuhkan. Ketika akan dilakukan 

uji organoleptik, bubuk cangkang telur ayam yang disimpan dapat dilarutkan 

dengan air perasan buah lemon. Setelah matang, kulit molen dengan pemanfaatan 

cangkang telur ayam dapat diletakkan pada wadah yang sudah diberi label kode. 

Kulit molen kemudian akan diberikan pada panelis untuk pengujian organoleptik. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini dimulai dengan pengumpulan 

data dan studi pustaka yang berkaitan dengan sari cangkang telur ayam yang 

berdasar pada buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Peneliti melakukan 
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eksperimen dan uji coba pembuatan kulit molen dengan pemanfaatan cangkang 

telur ayam.  

Uji organoleptik meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan minat produk 

kulit molen dengan pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai bahan 

pembuatan. Responden terdiri dari 30 orang dalam tiga kali pengulangan 

sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 90 orang. Setelah ditemukan satu 

persentase yang dirasa terbaik oleh panelis maka kulit molen tersebut akan diuji 

dalam laboratorium untuk diketahui kandungan kalsiumnya. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Metode 

penelitian eksperimen memiliki arti sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang bisa terkendali (Sugiyono, 2017:72). 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan beberapa bahan dan peralatan dalam 

pembuatan sari cangkang telur ayam sebagai berikut: 

1.  Bahan Penelitian  

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Sari Cangkang Telur Ayam (5%) 
No. Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/ gram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1. Bubuk Cangkang Telur 

Ayam 

3,25 g 2.000/55      150 

2. Air Perasan Buah 

Lemon (1 buah 

menghasilkan 70 ml air 

perasan) 

6,5 g 5.000/ 142                 464 

Jumlah (untuk membuat sekitar 400 g adonan molen)                  614 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Sari Cangkang Telur Ayam (10%) 
No. Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/ gram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1. Bubuk Cangkang Telur 

Ayam 

6,5 g 2.000/55                 237 

2. Air Perasan Buah 

Lemon (1 buah 

menghasilkan 70 ml air 

perasan) 

13 g 5.000/ 142                 929 

Jumlah (untuk membuat sekitar 400 g adonan molen)             1.166 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Sari Cangkang Telur Ayam (15%) 
No. Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/ gram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1. Bubuk Cangkang Telur 

Ayam 

9,75 g 2.000/55                355 

2. Air Perasan Buah 

Lemon (1 buah 

menghasilkan 70 ml air 

perasan) 

19,5 g 5.000/ 142             1.392 

Jumlah (untuk membuat sekitar 400 g adonan molen)             1.747 

Sumber: Data Diolah (2018) 

2.  Peralatan Penelitian 

Tabel 3.4 Peralatan Pembuatan Kulit Molen dengan Pemanfaatan Cangkang 

Telur Ayam 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Panci 2 buah 
Untuk merebus cangkang telur 

ayam dan air panas 

2. Gelas 2 buah 

Untuk menjadi tempat sari 

cangkang telur ayam dan air 

panas 

3. Sendok makan 1 buah 

Untuk membantu mengambil 

dan mengaduk bubuk cangkang 

telur ayam 

4. 
Mangkok 

besar 
3 buah 

Untuk tempat hasil pencucian, 

perebusan, dan bubuk cangkang 

telur ayam yang sudah selesai 

diproses 

5. Kain lap 5 buah 

Untuk membantu mengeringkan 

cangkang telur ayam dan 

membersihkan peralatan 

6. Loyang 1 buah 
Untuk tempat memanggang 

cangkang telur ayam 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.4 Peralatan Pembuatan Kulit Molen dengan Pemanfaatan Cangkang 

Telur Ayam (Lanjutan) 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

 

7. 
Saringan 

 

1 

 

buah 

Untuk menyaring bubuk cangkang 

telur ayam 

8. Spatula 1 buah 

Untuk mengaduk dan memasukkan 

bubuk cangkang telur ayam  ketika 

proses perebusan 

9. Gelas Ukur 1 buah Untuk mengukur cairan 

10. Kompor 1 buah 
Untuk memanaskan air dan 

merebus cangkang telur ayam 

11. Timbangan 1 buah 
Untuk menimbang bahan-bahan 

pembuatan 

12. Oven 1 buah 
Untuk memanggang cangkang telur 

ayam 

13. Dehydrator 
 

1 
buah 

Untuk menyerap cairan pada 

cangkang telur ayam 

14. 
Food 

Processor 
1 buah 

Untuk mengancurkan cangkang 

telur ayam 

15. Alat Tulis Secukupnya 

Untuk mencatat hasil dari uji coba 

pembuatan sari cangkang telur 

ayam 

16. Kamera 1 buah 

Untuk mendokumentasikan proses 

dan hasil uji coba pembuatan sari 

cangkang telur ayam. 

17. 
Kemasan 

kedap udara 
Secukupnya 

Untuk tempat menyimpan bubuk 

cangkang telur ayam sebelum 

digunakan 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.5 Waktu dan Tempat Pengembangan Pemanfaatan Cangkang Telur 

Ayam Sebagai Bahan Pembuatan Kulit Molen 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

1. 
23 November 

2018 

Eksperimen pembuatan bubuk cangkang 

telur ayam 

Universitas 

Ciputra 

2. 28 Januari 2019 

Eksperimen pembuatan bubuk cangkang 

telur ayam yang kedua dan sari cangkang 

telur ayam 

Universitas 

Ciputra 

3. 30 Januari 2019 
Eskperimen pembuatan kulit molen 

dengan sari cangkang telur ayam  

Universitas 

Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Pengembangan Pemanfaatan Cangkang Telur 

Ayam Sebagai Bahan Pembuatan Kulit Molen (Lanjutan) 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

4. 6 Februari 2019 Uji organoleptik 

 (pengulangan pertama) 

Universitas 

Ciputra 

5. 7 Februari 2019 Uji organoleptik (pengulangan kedua) Universitas 

Ciputra 

6. 8 Februari 2019 Uji organoleptik (pengulangan ketiga) Universitas 

Ciputra 

6. 11 Februari 

2019 

Uji laboratorium kulit molen dengan 

sari cangkang telur ayam 

Jl. Jagir 

Wonokromo 

Nonor 360 

8. 1 Maret 2019 Pengolahan data hasil uji laboratorium Universitas 

Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3 Proses Pembuatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Sari Cangkang Telur Ayam 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

Cuci bersih cangkang 
telur ayam di bawah air 

mengalir untuk 
membersihkan kotoran 

dan debu yang 
menempel.

Rebus cangkang telur 
ayam selama 60 menit 

untuk membunuh 
bakteri patogen yang 
terdapat pada telur 

ayam.

Masukkan ke dalam 
dehydrator dengan 

suhu 70°C selama 45 
menit

Masukkan ke 
dalam oven pada 

suhu 100°C 
selama 120 menit

Giling cangkang 
telur ayam 

menggunakan 
food processor

Saring cangkang telur 
ayam menggunakan 
saringan agar bubuk 
menjadi lebih halus

Rendam bubuk 
cangkang telur 

dengan air lemon 
menggunakan 

perbandingan 1:2 
(bubuk cangkang 
telur: perasan air 

lemon) selama 1-2 
hari, tutup rapat  dan 

simpan di dalam 
chiller, aduk sesekali

Saring sisa bubuk 
cangkang telur 
yang masih ada

Simpan sisa bubuk 
cangkang telur ayam 
yang tidak diseduh 

dalam kemasan 
kedap udara yang 
telah diberi label 
(sehingga bisa 

digunakan lagi ketika 
dibutuhkan)
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Adapun untuk uji organoleptik kepada panelis, sari cangkang telur ayam 

ini akan diaplikasikan pada kulit molen. Berikut merupakan langkah pembuatan 

secara lebih jelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Kulit Molen dengan Pemanfaatan Cangkang 

Telur Ayam sebagai Bahan Pembuatan 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

Siapkan alat dan 
bahan yang 
digunakan

Pada mangkok 
besar, tuangkan 

tepung terigu 250 
gram, gula halus 50 

gram, vanili 1/2 
sendok teh, garam 1/4 

sendok teh, campur 
hingga rata.

Pada mangkok 
lain, pecahkan 1 

butir 
telur, pisahkan 

kuning dan 
putihnya.

Pada mangkok 
pertama, masukkan 

kuning telur dan 
mentega cair 
sebanyak 60 

gram, campur rata 
hingga berbulir dan 

berpasir.

Tuang sari cangkang 
telur ayam dengan air 

hangat secara 
bertahap sambil 

diaduk rata hingga 
adonan tidak 

lengket, namun agak 
lembap

Tipiskan dan giling 
adonan kulit molen 
menggunakan alat 
penggiling secara 
bertahap hingga 
mencapai ukuran 
sekitar 2 mm, dan 

potong sesuai 
kebutuhan

Panaskan 
minyak, goreng adonan 
kulit molen dengan api 
sedang, balik adonan 

ketika menggoreng agar 
matang merata.

Angkat dan 
tiriskan, letakkan 
pada wadah yang 
telah diberi label

Uji organoleptik 
pada panelis

Uji laboratorium kulit molen dengan sari cangkang 
telur ayam sebagai salah satu bahan pembuatan yang 

memiliki persentase terbaik menurut panelis
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3.3 Uji Coba Produk  

Uji coba produk ditujukan untuk pengumpulan data dalam menentukan 

warna, aroma, tekstur, rasa, dan minat panelis terhadap produk kulit molen 

dengan pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan. Pada bagian 

ini meliputi desain uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba memiliki tujuan untuk mengevaluasi mutu suatu produk. 

Fauziah (2013:72) menjelaskan bahwa evaluasi formatif dapat dilakukan dengan 

tiga tahap yaitu evaluasi perseorangan (uji coba satu persatu) pada 1-3 siswa, 

evaluasi kelompok kecil dengan mengujicobakan produk pada kelompok kecil 

yang terdiri dari 10-15 siswa, dan uji coba lapangan dengan melibatkan subjek uji 

coba pada skala yang lebih luas.  

 Desain uji coba dalam pengembangan produk pemanfaatan cangkang telur 

ayam sebagai bahan pembuatan kulit molen dilakukan dengan uji coba lapangan. 

Uji coba lapangan merupakan uji coba dimana produk akan diujikan kepada 30 

panelis dalam tiga kali pengulangan, sehingga total keseluruhan panelis adalah 90 

orang. Tujuan uji coba lapangan adalah untuk mengetahui persentase sari 

cangkang telur ayam yang paling diminati dari parameter warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan minat. Desain uji coba yang dilakukan kepada 30 panelis dalam 

empat perlakuan, tiga kali pengulangan, dan dilaksanakan pada tiga waktu 

berbeda yang akan menggunakan kode sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Desain Uji Coba 

Pengulangan 1 

Jenis 
Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 

Perlakuan 

4 
Satuan 

Kode V22 V88 V50 V01 - 

Tepung 

Terigu 
250 250 250 250 g 

Gula 

Halus 
50 50 50 50 g 

Vanili 3 3 3 3 g 

Garam 2 2 2 2 g 

Kuning 

Telur 
10 10 10 10 g 

Mentega 

Cair 
60 60 60 60 g 

Air 

Hangat 
65 58,5 52 45,5 g 

Bubuk 

Cangkang 

Telur 

Ayam 

0 3,25 6,5 9,75 g 

Air Lemon 0 6,5 13 19,5 g 

Pengulangan 2 

Jenis 
Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 

Perlakuan 

4 
Satuan 

Kode L52 L85 L02 L08 - 

Tepung 

Terigu 
250 250 250 250 g 

Gula 

Halus 
50 50 50 50 g 

Vanili 3 3 3 3 g 

Garam 2 2 2 2 g 

Kuning 

Telur 
10 10 10 10 g 

Mentega 

Cair 
60 60 60 60 g 

Air 

Hangat 
65 58,5 52 45,5 g 

Bubuk 

Cangkang 

Telur 

Ayam 

0 3,25 6,5 9,75 g 

Air Lemon 0 6,5 13 19,5 g 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.6 Desain Uji Coba (Lanjutan) 

Pengulangan 3 

Jenis 
Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 

Perlakuan 

4 
Satuan 

Kode M28 M82 M05 M10 - 

Tepung 

Terigu 
250 250 250 250 g 

Gula Halus 50 50 50 50 g 

Vanili 3 3 3 3 g 

Garam 2 2 2 2 g 

Kuning 

Telur 
10 10 10 10 g 

Mentega 

Cair 
60 60 60 60 g 

Air Hangat 65 58,5 52 45,5 g 

Bubuk 

Cangkang 

Telur 

Ayam 

0 3,25 6,5 9,75 g 

Air Lemon 0 6,5 13 19,5 g 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba membutuhkan suatu populasi penelitian. Menurut 

Sugiyono (2011:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi objek 

atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Populasi yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di sekitar Universitas 

Ciputra. Dibutuhkan sampel yang mewakili suatu populasi besar agar peneliti 

dapat mengambil suatu kesimpulan dari hasil uji coba. Sampel merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2011:81). Teknik yang digunakan merupakan simple random sampling, dimana 

menurut Sugiyono (2011:82) simple random sampling merupakan teknik 
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pengambilan sampel dengan cara acak tanpa mempertimbangkan strata yang ada 

dalam populasi tersebut. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Data akan dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai minat panelis terhadap produk dan sebagai acuan untuk 

pengembangan produk. Indrawan dan Yaniawati (2016:141) mengemukakan 

bahwa jenis sumber data terdiri dari dua jenis, berupa sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang 

dikumpulkan dari penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari 

kuesioner yang diberikan kepada panelis ketika uji organoleptik, sehingga 

termasuk dalam jenis sumber data primer. Tujuan dari sumber data primer sendiri 

untuk mengetahui minat panelis terhadap produk dari parameter warna, aroma, 

rasa, tekstur, dan minat melalui uji organoleptik. Data sekunder pada penelitian ini 

didapat dari pengumpulan data dan teori-teori oleh para ahli, studi pustaka dari 

buku, skripsi, artikel, jurnal, dan penelitian lain. Data sekunder ditujukan  untuk 

dijadikan acuan dan sebagai sumber penguat penelitian produk pemanfaatan 

cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan kulit molen. 

 

 

 



43 

 

3.3.4 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dipilih peneliti untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan, Menurut Sugiyono (2017:137) teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan 

wawancara, memberikan kuesioner, melakukan observasi, dan menggabungkan 

ketiganya.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang akan diberikan ketika uji organoleptik kepada 90 panelis, 

yang akan dibagi menjadi 30 panelis setiap tiga kali pengulangan. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada panelis untuk dijawab 

(Sugiyono, 2011:142). Teknik ini dipilih karena memiliki metode dan proses yang 

cukup efektif dan efisien, serta paling sesuai untuk dilakukan, karena peneliti 

dapat dengan jelas memberikan variabel dan indikator kepada panelis, sehingga 

dapat diukur dan sesuai harapan. Kuesioner dalam penelitian ini berupa 

pernyataan atau pertanyaan yang bersifat tertutup atau terbuka yang akan 

diberikan kepada panelis. 

 

1.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang didapat dari hasil wawancara, pencatatan uji lapangan, observasi, 

dan uji lain, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat memberikan informasi 

kepada orang lain (Sugiyono, 2011:332). Menurut Suharsaputra (2014:25) analisis 
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data memiliki dua hal penting, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dan 

melihat kondisi data untuk dikelompokkan sesuai dengan karakteristik yang 

dimiliki melalui kode data agar kondisi fakta tergambar dengan jelas. Analisis 

data penelitian pengembangan produk pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai 

bahan pembuatan kulit molen akan menggunakan enam teknik analisis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan penggunaan perlakuan tertentu yang telah 

ditetapkan kepada subjek yang diteliti. Menurut Suharsaputra (2014:123-

124) jika ada upaya melakukan manipulasi terhadap suatu fenomena, 

konsep, atau variabel, maka analisis tersebut disebut eksperimen. Peneliti 

melakukan perlakuan tertentu dan mengobservasi hasilnya. Peneliti 

melakukan uji coba empat perlakuan eksperimen dengan tiga kali 

pengulangan terhadap pembuatan sari cangkang telur yang akan digunakan 

sebagai bahan pembuatan pada kulit molen. Dalam setiap perlakuan, 

peneliti melakukan perubahan persentase bubuk cangkang telur ayam 

untuk pembuatan sari cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan kulit 

molen untuk mendapatkan persentase yang terbaik menurut panelis.  
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Tabel 3.7 Perbandingan Resep Produk Pemanfaatan Cangkang Telur Ayam 

sebagai Bahan Pembuatan Kulit Molen 

Bahan Perlakuan 

1 

(0%) 

Perlakuan 

2 (5%) 

Perlakuan 

3 

(10%) 

Perlakuan 

4 

(15%) 

Satuan 

Tepung 

Terigu 
250 250 250 250 g 

Gula 

Halus 
50 50 50 50 g 

Vanili 3 3 3 3 g 

Garam 2 2 2 2 g 

Kuning 

Telur 
10 10 10 10 g 

Mentega 

Cair 
60 60 60 60 g 

Air 

Hangat 
65 58,5 52 45,5 g 

Bubuk 

Cangkang 

Telur 

Ayam 

0 3,25 6,5 9,75 g 

Air Lemon 0 6,5 13 19,5 g 

Sumber: Data Diolah (2018) 

2. Metode Observasi 

 Suharsaputra (2014:246) mengungkapkan bahwa observasi merupakan 

cara pengumpulan data yang berdasar pada pemantauan atas kejadian atau 

proses yang terjadi langsung. Observasi dapat membantu peneliti 

mengumpulkan data dengan mencermati keadaan dan mengandalkan 

pengamatan yang jeli. Menurut Sugiyono (2011:145), metode observasi 

terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisan, yaitu peneliti ikut berperan 

serta atau terlibat dalam melakukan observasi, dan yang kedua adalah 

observasi non-partisan, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat independen.  

3. Uji Organoleptik 
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 Menurut Yuyun dan Gunarsa (2011:43), uji organoleptik atau uji sensori 

merupakan suatu pengujian yang berisikan uji rasa (indera pengecap), 

tekstur (indera pengecap dan pengelihatan), tampilan (indera penglihatan), 

dan warna (indera pengelihatan). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji organoleptik untuk mengetahui minat panelis terhadap 

produk. Wijayani (2014:46) mengemukakan bahwa tingkat kesukaan 

disebut sebagai skala hedonik yang diakumulasikan menjadi skala numerik 

dengan angka yang semakin naik atau semakin turun sesuai tingkat 

kesukaan panelis. Berikut merupakan tingkat skala hedonik yang diujikan 

dalam kuesioner kepada 30 panelis saat uji organoleptik: a. Angka 1 untuk 

sangat tidak suka, b. Angka 2 untuk tidak suka, c. Angka 3 untuk suka, d. 

Angka 4 untuk sangat suka. 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilaksanakan peneliti untuk mengetahui informasi yang 

jelas dan akurat berkaitan dengan kandungan gizi produk pemanfaatan 

cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan kulit molen yang meliputi 

uji kalsium. Uji laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Baristand 

industri Surabaya yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo no. 360, 

Surabaya. 

5. Uji ANOVA 

 Uji ANOVA (analysis of variance) dilaksanakan oleh peneliti untuk 

mengolah hasil data dari uji organoleptik. Santoso (2017:291) mengatakan 

bahwa uji ANOVA dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-
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rata pada lebih dari dua kelompok data. Data yang didapat dari setiap 

parameter akan dibahas dan dipresentasikan dalam penjelasan yang lebih 

mudah dipahami. Menurut Martono (2011), cara untuk menentukan 

pengujian hipotesis adalah apabila nilai p> 0,05 maka bersifat tidak 

signifikan, sedangkan apabila p≤ 0,05 maka bersifat signifikan. 

6. Statistik Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2011:147), statistik deskriptif merupakan statistik 

yang bertujuan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan atau 

mendeskripsikan hasil data yang sudah terkumpul apa adanya. Statistik 

deskriptif dapat digunakan bila penulis hanya ingin membuat deskripsi 

data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan umum yang berlaku 

untuk populasi tempat sampel diambil. Pada penelitian ini, statistik 

deskriptif dilakukan oleh peneliti untuk mengolah hasil uji organoleptik 

dari parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan minat, dengan cara 

membagikan produk kepada panelis untuk kemudian mengisi kuesioner 

yang disediakan. Peneliti melakukan uji organoleptik dengan tiga kali 

pengulangan pada tiga waktu yang berbeda. Berdasarkan data dari hasil 

kuesioner yang peneliti terima, peneliti akan memperoleh hasil uji 

organoleptik yang kemudian akan diolah lagi dalam bentuk diagram 

lingkaran untuk mengetahui bagaimana minat panelis terhadap produk 

pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan kulit molen.
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