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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan 

produk macaron yang bagus, enak dan dapat diterima masyarakat dengan 

menggunakan aquafaba sebagai foaming agent pada macaron. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Melihat penelitian terdahulu dan mengumpulkan informasi. 

2. Mencari informasi yang bersangkutan dengan objek penelitian. 

3. Mengembangkan produk melalui eksperimen. 

4. Evaluasi produk. 

5. Melakukan uji organoleptik terhadap 30 panelis. 

6. Pengolahan hasil data dari uji organoleptik menggunakan Mann Whitney 

U Test. 

7. Melakukan uji labolatorium. 

8. Mengolah hasil data uji minat masyarakat terhadap produk. 

9. Hasil akhir produk macaron dari aquafaba, tepung almond, dan xanthan 

gum dapat diterima oleh masyarakat. 
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3.2      Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam percobaan ini 

adalah pengumpulan data dari penelitian terdahulu. Data-data yang dikumpulkan 

berasal dari jurnal, buku dan resep. Selanjutnya peneliti akan membuat macaron 

dari aquafaba. Setelah mendapatkan resep yang terbaik, peneliti akan memberikan 

kuesioner dan tester berupa macaron dari putih telur dan macaron aquafaba 

kepada 30 panelis sebagai uji organoleptik. Peneliti juga akan melakukan uji  

protein di laboratorium. Data yang diperoleh dari hasil uji organoleptik dan uji 

laboratorium selanjutnya akan diolah dan ditarik kesimpulannya. 

 

3.3 Bahan dan Peralatan Penelitian 

3.3.1 Bahan Penelitian  

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Macaron 
No. Nama Bahan Jumlah 

1. Aquafaba 125 gram 

2. Tepung almond 100 gram 

3. Gula halus 110 gram 

4. Gula pasir 100 gram 

5. Air   30 gram 

6. Cream of tartar     1 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Macaron 
No. Peralatan Keterangan 

1. Bowl Sebagai wadah bahan yang akan digunakan 

2. Timbangan digital Untuk menimbang jumlah bahan yang dibutuhkan 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Macaron (Lanjutan) 
3. Spatula Untuk mengaduk adonan 

4. Hand mixer Untuk mencampur bahan pembuatan macaron 

5. Piping bag Plastik segitiga untuk adonan macaron 

6. Gunting Untuk menggunting ujung piping bag 

7. Silpat Untuk alas adonan macaron yang akan dipanggang 

(pengganti kertas roti) 

8. Loyang Untuk alas adonan macaron yang akan dipanggang 

9. Oven Untuk memanggang macaron 

10. Kompor Untuk memanaskan gula agar mencair 

11. Saucepan Untuk melelehkan gula pasir 

12. Saringan Untuk menyaring bahan-bahan kering 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 
No. Tanggal Tempat Keterangan 

1. 29 November 2018 Pasar dan toko bahan kue Pembelian bahan penelitian 

2. 3 Desember 2018 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Eksperimen pembuatan 

aquafaba 

3. 12 Desember 2018 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Eksperimen pembuatan 

meringue menggunakan 

xanthan gum. 

 

Hasil: adonan menjadi terlalu 

kental seperti konsistensi saus, 

tidak bisa dibuat menjadi 

meringue. 

4. 16 Desember 2018 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Eksperimen pembuatan 

meringue tanpa xanthan gum 

(diganti cream of tartar). 

 

Hasil: adonan meringue kaku 

dan mengkilat mirip putih telur 

yang dikocok. 

Hasil: setelah dioven 

bertekstur renyah seperti 

meringue dari putih telur. 

 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
5. 18 Desember 2018 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Pembuatan macaron dengan 

penambahan tepung almond. 

 

Hasil: macaron tidak 

mengembang dan lengket. 

6. 22 Desember 2018 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Pembuatan macaron dengan 

resep yang sama seperti 

macaron dari putih telur paada 

umumnya (dengan teknik 

French) 

 

Hasil: adonan tetap lengket 

walaupun sudah didiamkan 

selama lebih dari satu jam. 

Macaron mengembang, tidak 

berkaki, berongga, dan 

permukaan kasar. 

7. 24 Desember 2018 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Pembuatan macaron dengan 

resep dan teknik yang sama, 

mengayak tepung almond 

terlebih dahulu. 

 

Hasil: adonan tidak kering 

setelah didiamkan kurang lebih 

dua jam, tidak berkaki, 

berongga, tetapi permukaan 

lebih halus. 

8. 4 Januari 2019 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Pembuatan macaron dengan 

teknik Italian. 

 

Hasil: adonan sudah tidak 

lengket, tetapi retak dan 

meluber saat dioven. 

9. 10 Januari 2019 Jalan Taman Bunga Merak 

No. 68-69, Malang 

Pembuatan macaron dengan 

teknik Italian, dengan 

menurunkan suhu oven. 

 

Hasil: adonan tidak lengket, 

tetap retak dan meluber saat 

dioven. 

10. 7 Februari 2019 Kitchen Universitas Ciputra Pembuatan ulang macaron 

dengan teknik yang sama 

(oven berbeda). 

 

Hasil: adonan sudah 

mengembang bagus dan 

berkaki. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
11. 9 Februari 2019 Kitchen Universitas Ciputra Pembuatan macaron dengan 

komposisi 50 gram aquafaba 

dan 60 gram putih telur 

 

Hasil: adonan hanya 

berbentuk foam, tidak bisa 

mengembang lagi. 

12. 10 Februari 2019 Kitchen Universitas Ciputra Pembuatan macaron dengan 

komposisi 10 gram aquafaba 

dan 100 gram putih telur 

 

Hasil: macaron berongga, 

tidak berkaki. 

13. 13 Februari 2019 Kitchen Universitas Ciputra 

dan Universitas Ciputra 
Pembuatan ulang macaron 

dengan 100% aquafaba 

dengan teknik Italian dan 

melakukan uji organoleptik 

serta uji minat 

 

Hasil: macaron berkaki seperti 

macaron dari putih telur. 

14. 19 Februari 2019 Kost Peneliti Mengolah data menggunakan 

Mann Whitney U Test 

15. 22 Februari 2019 Kitchen Universitas Ciputra 

dan Laboratorium 

Universitas Ciputra 

Pembuatan macaron dari 

aquafaba untuk diuji 

laboratorium, dan 

memasukkan produk untuk 

diuji laboratorium. 

16. 11 Maret 2019 Laboratorium Universitas 

Ciputra 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.3.4 Proses Pembuatan Macaron dari Aquafaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Macaron  dari Aquafaba 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Pada Gambar 3.1 merupakan proses pembuatan macaron dari aquafaba, 

ada beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. 125 gram aquafaba disusutkan dengan api kecil (140
o
C) selama kurang 

lebih 15 menit dan ditimbang hingga menyusut menjadi 80 gram, angkat, 

diamkan hingga dingin pada suhu ruang. 

2. Setelah aquafaba mencapai suhu ruang, mixer bersama cream of tartar  

hingga soft peak. 

3. Sementara itu lelehkan gula dengan air hingga mencapai suhu 118
o
C, 

angkat dan masukkan sedikit demi sedikit pada adonan aquafaba yang 

masih berbentuk soft peak sambil di mixer dengan kecepatan tinggi hingga 

membentuk stiff peak. 

4. Setelah adonan berbentuk stiff peak, ayak tepung almond dan gula halus 

dalam satu wadah, lalu campurkan secara bertahap ke dalam adonan 

meringue. 

5. Aduk balik adonan meringue yang telah dicampur dengan tepung almond 

dan gula halus. Aduk adonan hingga wujudnya mengalir seperti pita. 

6. Setelah itu siapkan loyang dan alas silikon, cetak adonan yang telah 

dimasukkan ke dalam pipping bag pada silikon, banting dan diamkan 

hingga permukaan adonan tidak lengket selama kurang lebih 30 menit atau 

hingga permukaan kering. 

7. Panaskan oven atas bawah dengan suhu atas 110
o
C dan suhu bawah 

125
o
C, oven selama kurang lebih 1 jam. 
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3.4    Uji Coba Produk  

3.4.1  Desain Uji Coba 

Desain uji coba dalam penelitian ini menggunakan referensi dan 

menggunakan uji organoleptik kepada 30 panelis. Panelis akan diberikan macaron 

dari aquafaba dan macaron dari putih telur serta kuesioner untuk menilai dari segi 

rasa, aroma, tekstur, dan tampilan dari masing- masing jenis macaron. 

 

3.4.2 Subjek Uji Coba 

Dalam penelitian ini subjek uji coba dilakukan secara acak pada 30 panelis 

dengan uji organoleptik, subjek meliputi daerah Universitas Ciputra dan daerah 

Surabaya Barat di luar area Citraland. 

 

3.4.3 Jenis Data 

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber 

data primer, data sekunder. Sumber data primer berasal dari uji organoleptik 

terhadap 30 panelis, uji laboratorium, dan uji minat. Sumber data sekunder berasal 

dari jurnal dan artikel. 

 

3.4.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner pada 30 

panelis secara acak di daerah Universitas Ciputra dan daerah Surabaya Barat di 

luar Citraland. 

 



28 

 

3.4.5 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode observasi, eksperimen, uji organoleptik, uji laboratorium, uji organoleptik, 

uji Mann Whitney U Test, dan analisis statistik deskriptif.  

 

3.4.6 Metode Eksperimen 

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbandingan  tepung almond dan putih 

telur pada macaron adalah 1,25 : 1 (Annie, 2012:11). Sementara itu komposisi 

xanthan gum yang digunakan untuk foaming agent berkisar antara 0,2% sampai 

0,8% (Logsdon, 2014). Untuk mendapatkan aroma, tekstur, rasa, dan tampilan 

yang tepat, peneliti melakukan eksperimen berupa tabel perbandingan dibawah 

ini: 

Tabel 3.4 Perbandingan Tepung Almond, Aquafaba, dan Xanthan Gum 
No. Tepung Almond Aquafaba Xanthan Gum 

1. 200 gram 140 gram 0,68 (0,2%) 

2. 200 gram 140 gram 1,36 (0,4%) 

3. 200 gram 140 gram 2,04 (0,6%) 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

3.4.7 Metode Observasi 

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah dengan 

membandingkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya dan peneliti 

melanjutkan eksperimen dengan membuat produk baru. Eksperimen yang 

dilakukan adalah menggunakan aquafaba sebagai foaming agent pada macaron. 
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3.4.8 Uji Organoleptik 

Uji Organoleptik dilakukan untuk mengetahui rasa, aroma, tekstur, dan 

tampilan pada macaron dari aquafaba. Uji organoleptik pada penelitian ini 

melibatkan 30 panelis secara acak di area Universitas Ciputra dan daerah 

Surabaya Barat di luar Citraland. 

 

3.4.9 Uji Minat 

Uji minat dilakukan untuk mengetahui minat panelis terhadap produk 

macaron dari aquafaba yang telah dimasukkan ke dalam packaging yang akan 

dijual.  

 

3.4.10 Uji Laboratorium 

Uji laboratorium pada penelitian ini akan dilakukan di laboratorium 

Universitas Ciputra. Dengan menguji kandungan protein pada macaron dari 

aquafaba, kemudian akan diolah dan ditarik kesimpulan dari hasil data tersebut. 

 

3.4.11 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari uji organoleptik, peneliti akan 

mengolah dan mendeskripsikan hasil data yang telah diperoleh. 

 


