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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan memiliki beberapa jenis model seperti model 

prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Menurut Puslitjaknov (2008) 

menyatakan bahwa: 

Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model 

konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-

komponen produk, menganalisis komponen-komponen tersebut secara rinci, 

dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. 

Model teoritik adalah model yang menggambarkan kerangka berfikir yang 

didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung dengan data empirik. 
 

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan model prosedual yang 

dimana model prosedual agar bisa menghasilkan produk roti tawar yang sesuai 

dengan ekspetasi peneliti. 

Tahap awal, peneliti akan membuat ragi air legen dan ubi cilembu. Jenis 

ubi cilembu yang akan digunakan dalam pembuatan ragi air legen dan ubi cilembu 

adalah ubi cilembu yang memiliki permukaan yang halus tanpa adanya bekas 

goresan dan lubang bekas gigitan hama ulat pada permukaan luar ubi cilembu. 

Sedangkan untuk air legen yang digunakan untuk ragi air legen dan ubi cilembu 

adalah air legen yang diambil dari pohon aren langsung dan disimpan ke dalam 

lemari es agar menjaga air legen dari proses fermentasi yang menyebabkan rasa 

manis dari air legen menjadi asam (Lempang dan Mangopang, 2012:31). Untuk 
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penelitian ini, peneliti akan melakukan tiga tahap untuk mengembangkan produk 

roti tawar dengan air legen dan ubi cilembu. Tahap pertama, kedua bahan tersebut 

akan melalui proses fermentasi dan pengadukan. Tahap selanjutnya, hasil ragi air 

legen dan ubi cilembu akan disubsitusikan ke dalam roti tawar. Tahap akhir, 

peneliti akan melakukan uji organoleptik dan uji kandungan gizi pada roti tawar 

dengan ragi air legen dan ubi cilembu. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam pelaksanaan penelitian produk roti tawar dengan menggunakan ragi 

air legen dan ubi cilembu dibutuhkan beberapa bahan dan alat antara lain: 

1. Bahan 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen pembuatan roti tawar 

sebanyak tiga kali. Ketiga eksperimen ini akan digunakan sebagai bahan 

uji organopleptik dan uji kandungan gizi untuk mengetahui minat 

responden dan nilai gizi yang terkandung di dalam roti tawar. Bahan 

utama yang akan digunakan dalam eksperimen ini adalah ubi cilembu dan 

air legen. Berikut adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk 

membuat roti tawar dengan ragi ubi cilembu dan air legen: 

Tabel 3.1  Bahan yang Diperlukan untuk Penelitian 

No Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah 

(Rp) 

1. Ubi Cilembu 100 Gram 8.500/Kilogram 850 

2. Air Legen 450 Mililiter 10.000/1500 ml 3.000 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.1  Bahan yang Diperlukan untuk Penelitian (Lanjutan) 

3. Tepung 

Terigu 

Protein 

Tinggi  

550 Gram 7000/kg 3.850 

4. Gula Pasir 15 Gram 11.000/kg 165 

5. Garam 7 Gram 2000/250 Gram 56 

6. Fresh Milk 80 Mililiter 13.500/1000 ml 1.080 

7. Minyak 

Kelapa 

20 Mililiter 14.500/ 1000 ml 290 

Total untuk 1 Buah Roti 9.291 

Sumber: Data Diolah (2019) 

2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang akan digunakan untuk proses penelitian pada roti tawar 

antara lain: 

 Tabel 3.2  Peralatan yang diperlukan untuk Proses Penelitian 

No Alat Jumlah Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp.) 

1. Timbangan 1 Buah 43.500/buah 43.500 

2. Stoples 

Kaca 

3 Buah 10.000/buah 30.000 

3. Panci 

Steamer 

1 Buah 90.000/buah 90.000 

4. Peeler 1 Buah 3.750/buah 3.750 

5. Pisau 1 Buah 17.500/buah 17.500 

6. Cutting 

Board 

1 Buah 9.000/buah 9.000 

7. Kompor 1 Buah 212.500/buah 212.500 

8. Sendok 2 Buah 5.000/buah 5.000 

9. Gelas Ukur 1 Buah 21.000/buah 21.000 

10. Saringan 1 Buah 5.000/buah 5.000 

11. Loyang Roti 

Tawar 

9 Buah 23.000/buah 207.000 

12. Container 

Box 

9 Buah 25.000/buah 225.000 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.2  Peralatan yang diperlukan untuk Proses Penelitian (Lanjutan) 

13. Oven 1 Buah 7.600.000/buah 7.600.000 

14. Mixer 1 Buah 1.590.000/buah 1.590.000 

15. Plastic 

Warp 

1 Buah 7.500/buah 7.500 

16. lemari es 1 Buah 1.900.000/buah 1.900.000 

Total Harga 11.966.750 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pada penelitian ini, membutuhkan waktu sekitar empat bulan dihitung dari 

Bulan Desember 2018 sampai Bulan April 2019. Lokasi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di Universitas Ciputra dan di rumah kos peneliti yakni di 

Perum Waterfront Jalan WP 1 no 75 Citraland Surabaya. 

Tabel 3.3  Waktu dan Tempat Penelitian 

No Hari, Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1. Kamis, 6 

Desember 2018 

Pembuatan ragi air legen dan ubi 

cilembu (pemilihan, pengupasan, 

pengukusan, pencampuran, 

fermentasi) 

Perum Waterfront 

Jalan WP 1 no 75 

Citraland Surabaya 

2. Jumat, 7 

Desember 2018 

Pembuatan ragi air legen dan ubi 

cilembu (fermentasi) 

Perum Waterfront 

Jalan WP 1 no 75 

Citraland Surabaya 

3. Sabtu, 8 

Desember 2018 

Pembuatan ragi air legen dan ubi 

cilembu (proses pengadukan 

pertama) 

Perum Waterfront 

Jalan WP 1 no 75 

Citraland Surabaya 

4. Minggu, 9 

Desember 2018 

Pembuatan ragi air legen dan ubi 

cilembu (proses pengadukan 

kedua) 

Perum Waterfront 

Jalan WP 1 no 75 

Citraland Surabaya 

5. Senin, 10 

Desember 2018 

Pembuatan ragi air legen dan ubi 

cilembu (proses pengadukan 

ketiga) 

Perum Waterfront 

Jalan WP 1 no 75 

Citraland Surabaya 

6. Selasa,11 

Desember 2018 

Pembuatan roti tawar dengan ragi 

air legen dan ubi cilembu (proses 

pengadukan) 

Perum Waterfront 

Jalan WP 1 no 75 

Citraland Surabaya 

7. Rabu, 12 

Desember 2018 

Pembuatan roti tawar dengan ragi 

air legen  

Universitas Ciputra 

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

  dan ubi cilembu (proses 

pengulenan, pemanggangan) 

 

8. Senin, 25 

Februari 2019 

Eksperimen pembuatan roti tawar 

dengan ragi air legen dan ubi 

cilembu 

Universitas Ciputra 

9. Selasa, 26 

Februari 2019 

Uji organoleptik terhadap 30 

panelis 

Universitas Ciputra 

dan Universitas 

Widya Mandala 

10. Rabu, 27 

Februari 2019 

Uji organoleptik terhadap 30 

panelis 

Dapur Mama Cafe 

and Resto Jalan 

Singosari 2 no 7 

Pleburan Semarang 

11. Kamis, 28 

Februari 2019 

Uji organoleptik terhadap 30 

panelis 

Persekutuan Doa 

Ellohym 

Temanggung 

12. Senin, 11 Maret 

2019 

Pembuatan sample roti tawar 

untuk uji laboratorium 

Universitas Ciputra 

13. Selasa, 12 Maret 

2019 

Uji Laboratorium roti tawar 

dengan ragi air legen dan ubi 

cilembu untuk mengetahui jumlah 

kalori dan protein 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

Jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

14. Senin, 1 April 

2019 

Pengambilan Hasil Uji 

laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

Jalan Jagir 

Wonokromo 360, 

Surabaya 

15. Kamis, 11 April 

2019 

Survei penerimaan pasar Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Ragi Air Legen dan Ubi Cilembu dan Roti Tawar 

dengan Ragi Air Legen dan Ubi Cilembu 

Subbab ini akan menjelaskan proses pembuatan dari awal pembuatan ragi 

dari air legen dan ubi cilembu serta pembuatan roti tawar dengan menggunakan 

ragi air legen dan ubi cilembu. 
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1. Proses pembuatan Ragi Air Legen dan Ubi Cilembu 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam pembuatan ragi air 

legen dan ubi cilembu ini adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Ragi Air Legen dan Ubi Cilembu 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Berdasarkan dari Gambar 3.1 dapat dijelaskan proses pembuatan ragi air 

legen dan ubi cilembu sebagai berikut: 

a. Pilih ubi cilembu dengan keadaan kulit yang masih bagus tanpa ada bekas 

goresan atau lubang gigitan hama ulat. 

b. Kupas ubi sampai bersih. 

c. Potong ubi menjadi bentuk kotak ukuran 1,25x1,25x1,25 cm. 

d. Kukus ubi selama sebelas menit, dinginkan. 

e. Campur ubi dengan air legen. 

f. Fermentasi selama dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam 

dalam suhu ruangan (25ᴼC-27ᴼC). 

g. Saring cairan dari ampas ubi. 

h. Timbang cairan sebanyak 100 gram. 

Pilih Ubi Cilembu Dikupas 

Dikukus Dicampur Fermentasi I Disaring 

Ditimbang Dicampur Fermentasi II 

Fermentasi III Ditimbang Disimpan 

Dipotong 
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i. Campurkan cairan dengan tepung terigu, aduk rata. 

j. Fermentasi selama dua puluh empat jam. 

k. Timbang adonan biang sebanyak 100 gram, campurkan adonan biang, 

tepung terigu dan air legen menjadi satu dengan perbandingan 100 gram 

adonan:100 gram tepung terigu:100 gram air legen dan aduk rata. 

l. Fermentasi selama dua belas jam. 

m. Simpan adonan ragi ke dalam lemari es. 

 

2. Proses Pembuatan Roti Tawar dengan Ragi Air Legen dan Ubi Cilembu 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam proses 

pembuatan roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu ini adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Roti Tawar dengan Ragi Air Legen dan Ubi 

Cilembu 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dijelaskan proses pembuatan roti tawar 

dengan ragi air legen dan ubi cilembu sebagai berikut: 

a. Campurkan ragi dengan gula, garam, air legen, fresh milk, dan minyak 

kelapa, aduk sampai rata dan larut. 

Pemasukan 

bahan 
Pengadukan 

Pemasukan 

Bahan 
Pengadukan 

Fermentasi I Pengulenan Fermentasi II 

Pemanggangan Pendinginan 
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b. Campurkan tepung, aduk rata sampai tidak ada sisa gumpalan tepung. 

c. Diamkan selama dua belas jam pada suhu ruangan (25ᴼC-27ᴼC) sebelum 

masuk lemari es. Masukkan adonan ke dalam lemari es, diamkan 

semalaman. 

d. Uleni adonan dengan mixer kecepatan sedang selama tujuh menit empat 

puluh delapan detik. Masukkan adonan ke dalam loyang berukuran 

20x10x9,5 cm. 

e. Diamkan adonan yang sudah diuleni selama dua sampai tiga jam pada 

suhu ruangan (25ᴼC-27ᴼC). 

f. Panggang adonan dengan suhu 180ᴼC selama empat puluh menit. 

g. Keluarkan roti tawar dari loyang, dinginkan. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji Coba produk ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kelayakan dari produk roti 

tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu yang akan dihasilkan. Bagian dari uji 

coba produk ini terdiri dari desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba terbagi menjadi tiga jenis uji coba, antara lain uji 

perorangan, uji kelompok besar, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji kelompok kecil, dimana peneliti 
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akan melakukan uji organoleptik pada setiap eksperimen kepada kepada tiga 

puluh panelis dan akan dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam pengujian 

organoleptik, panelis akan diberi tiga macam roti tawar dengan air legen yang 

memiliki jangka waktu penyimpanan yang berbeda antara lain penyimpanan 5 

hari, 10 hari, dan 15 hari dengan suhu lemari es 4,6ᴼC. Masing-masing produk 

akan diberi kode sampel yang berbeda-beda agar panelis tidak dapat menebak isi 

dari produk serta memudahkan peneliti untuk mengolah data. Berikut merupakan 

kode sampel roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu: 

Tabel 3.4  Kode Sampel Roti Tawar dengan Ragi Air Legen dan Ubi Cilembu 

No Bahan Resep Asli 

(Gram) 

Resep P.5 

hari (Gram) 

Resep P.10 

hari (Gram) 

Resep P.15 

hari (Gram) 

1. Ubi Cilembu - 100 100 100 

2. Air Legen - 150 150 150 

3. Ragi Instan 21 - - - 

4. Tepung 

Terigu 

1800 250 250 250 

5. Air 558 - - - 

6. Gula 180 15 15 15 

7. Garam 27 5 5 5 

8. Fresh Milk 80 80 80 80 

9 Minyak 

Kelapa 

126 20 20 20 

Sumber: Data Diolah (2019) dan Bogasari (2014) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba memiliki keterkaitan yang erat terhadap populasi 

penelitian. Populasi memiliki perngertian bahwa kumpulan dari individu dengan 
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kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2013:240). Populasi yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian mengenai roti tawar dengan ragi air 

legen dan ubi cilembu adalah orang-orang yang berada di sekitar Universitas 

Ciputra, Universitas Widya Mandala, orang-orang yang berada di daerah Dapur 

Mama Cafe and Resto Semarang, dan orang-orang yang berada di Persekutuan 

Doa Ellohym Temanggung.  

Menurut Nazir (2013:240) “Sampel merupakan bagian dari populasi. 

Survei sampel merupakan suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi 

saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari populasi.” Teknik sampling yang akan dipilih oleh peneliti 

adalah teknik random sampling sederhana (simple random sampling). Teknik 

random sampling sederhana atau simple random sampling merupakan teknik 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan tingkatan yang ada di populasi tersebut (Muchson, 2017:93). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil tiga puluh panelis dari orang-orang 

yang ada di sekitar wilayah yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk mengikuti 

uji organoleptik dan uji minat pada produk roti tawar dengan ragi air legen dan 

ubi cilembu. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data pada umumnya bisa didapatkan dari berbagai sumber. Untuk 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan sekunder. Menurut 

Nazir (2013:39) menyatakan bahwa: 
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Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau 

saksi utama dari kejadian yang lalu seperti catatan resmi yang dibuat pada 

suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh suatu saksi mata, 

keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya. Sedangkan data 

sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun 

catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinil.” 

 

Menurut Suryabrata (2012:39) data sekunder biasanya telah tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis 

suatu daerah, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya.”  

Data primer yang akan digunakan oleh peneliti adalah data yang berasal 

dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para panelis dan uji laboratorium. 

Sedangkan untuk data sekunder yang akan digunakan adalah data-data yang 

berasal dari buku dan jurnal serta sumber-sumber yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti agar dapat mencapai tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data sebagai alat dalam melakukan 

teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan 

peneliti adalah kuesioner. Menurut Nazir (2013:179) menyatakan bahwa 

“Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan 

tersebut cukup terperinci dan lengkap.” Dalam penelitian ini, tiga puluh panelis 

akan diberikan kuesioner pada saat melakukan uji organoleptik dengan tujuan 
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untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap produk roti tawar dengan ragi air 

legen dan ubi cilembu dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. 

Dalam proses pembuatan kuesioner, peneliti akan menggunakan skala 

Likert. Menurut Nazir (2013:297) menyebutkan bahwa “Skala Likert 

menggunakan ukuran ordinal, karenanya hanya dapat membuat ranking, tetapi 

tidak dapat diketahui berapa kali satu responden lebih baik atau lebih buruk dari 

responden lainnya di dalam skala.” Dalam penelitian ini, berikut skala yang 

digunakan peneliti adalah empat skala Likert: 

Tabel 3.5  Skor Skala Likert Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Suka (S) 3 

Sangat Suka (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Untuk uji organoleptik, panelis akan menggunakan tabel skor tersebut 

untuk standar penilaian untuk menilai produk roti tawar dengan ragi air legen dan 

ubi cilembu mana yang lebih disukai oleh panelis. 

 

1.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen. Menurut Walliman (2011:14) menyatakan bahwa: 

Experimental research differs from the other research approaches noted 

above through its greater control over the objects of its study. The 

researcher strives to isolate and control every relevant condition that 

determines the events investigated, so as to observe the effects when the 

conditions are manipulated.”  
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Ekperimen dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tiga eksperimen 

dengan pengulangan tiga kali. Eksperimen dilakukan dengan penggantian ragi air 

legen an ubi cilembu dalam pembuatan roti tawar dengan alasan untuk 

mengetahui perubahan dari segi warna, rasa, tekstur, dan aroma serta untuk 

mengetahui tingkat kesukaan terhadap produk roti tawar dengan ragi air legen dan 

ubi cilembu. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode statistik analisis 

varians atau dengan kata lain anova untuk mengolah hasil data dari uji 

organoleptik dengan membagikan tester dan kuesioner kepada tiga puluh panelis 

secara acak. Menurut Fajrin dkk (2016:13) menyebutkan bahwa “Analisis ragam 

adalah sebuah metode untuk memeriksa hubungan antara dua atau lebih set data. 

Dengan kata lain ada hubungan antara set data dengan melakukan analisis 

varians.” Uji anova memiliki berbagai macam tipe salah satunya adalah analisis 

varians satu jalur atau juga dikenal dengan istilah one-way anova. Analisis 

varians satu jalur adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari percobaan 

dengan berbagai tingkat faktor, biasanya lebih dari dua tingkat faktor (Fajrin dkk, 

2016:13). Dari pernyataan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan 

one-way anova dengan tujuan agar dapat mengetahui rata-rata serta perbedaan 

persentase ragi air legen dan ubi cilembu pada produk roti tawar, apakah 

perbedaan tersebut signifikan atau tidak. 

Dalam proses pengolahan data akan menghasilkan nilai p value, di mana 

nilai tersebut akan menentukan apakah hipotesis awal ditolak atau diterima. Pada 

umumnya, sebelum mengetahui nilai p value, peneliti harus menentukan nilai 
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alpha. Nilai alpha yang biasa digunakan adalah 0,05. Untuk penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan nilai alpha dengan jumlah 0,05. Jika nilai p value 

lebih besar dari 0,05 dinyatakan bahwa hipotesis awal diterima atau tidak berbeda 

nyata. Sebaliknya, jika nilai p value lebih kecil dari 0,05 dinyatakan bahwa 

hipotesis awal ditolak atau berbeda nyata (Binus, 2015). Produk roti tawar yang 

memiliki nilai paling tinggi atau dengan kata lain produk roti tawar yang dipilih 

oleh panelis akan melalui uji laboratorium. 

Uji laboratorium merupakan proses pengujian dimana peneliti akan 

mengujikan sampel produk roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu yang 

paling disukai oleh panelis. Menurut Raharjo (2017:100) menyebutkan bahwa 

“Laboratorium Tipe III adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan 

atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan 

dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan 

bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani 

kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen.” Kandungan gizi yang 

akan diujikan antara lain kalori dan kandungan protein pada roti tawar dengan ragi 

air legen dan ubi cilembu. 
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