
 

 26 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kreasi 

produk pemanfaatan tepung kulit pisang raja dalam pembuatan kulit molen adalah 

model prosedural. Menurut Oka (2017:11) model prosedural adalah model yang 

bersifat deskriptif, dimana dalam pengembangan penelitian kreasi produk ini 

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan untuk 

menghasilkan produk. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mengelolah 

limbah kulit pisang raja menjadi tepung kulit pisang raja. Tahap kedua yaitu 

menambahkan tepung kulit pisang raja ke dalam campuran bahan pembuatan kulit 

molen sebagai penambahan aroma, rasa, warna, dan tekstur. Tahap ketiga yaitu 

melakukan uji organoleptik dan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan 

gizi yaitu kalori, karbohidrat, protein dan lemak pada kulit molen dengan 

penambahan tepung kulit pisang raja. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Dalam prosedur pengembangan penelitian kreasi produk pemanfaatan 

tepung kulit pisang dalam pembuatan kulit molen peneliti akan memaparkan 

langkah-langkah prosedural dalam membuat produk. Rancangan penelitian yang 

dimaksud yaitu waktu, tempat, dan proses pembuatan kulit molen dengan 
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penambahan tepung kulit pisang raja. Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah 

percobaan pembuatan tepung kulit pisang raja, kemudian penambahan tepung 

kulit pisang raja ke dalam bahan pembuatan kulit molen sebanyak tiga kali 

percobaan, masing-masing di hari yang berbeda dengan empat perlakuan berbeda 

yaitu jumlah persentase tepung kulit pisang raja yang ditambahkan ke dalam 

bahan pembuatan kulit molen kemudian peneliti melakukan uji organoleptik 

kepada 30 panelis disetiap dilakukannya uji coba. Uji organoleptik ini dilakukan 

dengan membagikan kuesioner untuk menilai produk kulit molen tepung kulit 

pisang raja berdasarkan aroma, rasa, warna dan tekstur. Setelah dilakukan uji 

organoleptik ditarik kesimpulan untuk mendapatkan sampel yang terbaik untuk 

kemudian dilakukan uji ke laboratorium. Metode penelitian kreasi produk ini 

adalah metode eksperimen dengan metode kuantitatif. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa peralatan dan bahan untuk 

membuat molen tepung kulit pisang raja. 

1. Bahan 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen pembuatan kulit molen 

dengan penambahan tepung kulit pisang raja. Keempat eksperimen ini kemudian 

digunakan sebagai bahan uji organoleptik untuk mengetahui minat dari panelis 

dan kemudian akan dipilih hasil eksperimen terbaik yang kemudian dilakukan uji 

laboratorium. Eksperimen ini akan menggunakan empat perlakuan berbeda, 

perlakuan pertama menggunakan  0% (0 g) tepung kulit pisang raja pada kulit 
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molen, perlakuan kedua menambahkan 10% (25 g) tepung kulit pisang raja pada 

kulit molen, perlakuan ketiga menggunakan 20% (50 g) tepung kulit pisang raja 

pada kulit molen, dan perlakuan keempat menambahkan 30% (75 g) tepung kulit 

pisang raja. Dalam pembuatan produk kulit molen dengan penambahan tepung 

kulit pisang raja, diperlukan juga bahan dasar pembuatan kulit molen yaitu kuning 

telur, mentega, gula halus, vanili, garam, dan air hangat. Berikut merupakan 

bahan-bahan yang diperlukan dalam eksperimen penelitian kreasi produk 

pemanfaatan tepung kulit pisang raja sebagai penambahan bahan dalam 

pembuatan kulit molen: 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Tepung Kulit Pisang Raja 
No Nama Bahan  Kegunaan  

1 Kulit Pisang Raja Sebagai bahan utama pembuatan tepung kulit 
pisang raja. 

2 Air Untuk membersihkan kulit pisang raja dari 
kotoran. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 
Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan Tepung Kulit 

Pisang Raja 

Sumber: Data Diolah (2018) 

No Nama Bahan  Kegunaan  

1 Tepung Kulit Pisang 
Raja 

Dalam penelitian ini tepung kulit pisang raja 
berfungsi sebagai penambahan tepung dalam 
pembuatan kulit molen agar menambah nilai gizi 
dari kulit molen. 

2 Tepung Terigu Sebagai tambahan untuk membuat kulit molen 
dengan agar adonan lebih elastis. 

3 Gula Halus Membuat rasa adonan lebih manis dan tidak 
hambar. 

4 Kuning Telur 
Membuat struktur adonan yang lebih halus, 
memberikan warna, rasa dan aroma yang khas. 

5 Mentega Cair Membuat adonan menjadi lebih enak dan 
teksturnya menjadi lebih bagus saat diuleni. 
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Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan Tepung Kulit 
Pisang Raja (Lanjutan) 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

2. Peralatan Penelitian 

 Berikut merupakan alat-alat yang diperlukan dalam eksperimen penelitian 

kreasi produk pemanfaatan tepung kulit pisang raja sebagai penambahan bahan 

dalam pembuatan kulit molen: 

Tabel 3.3 Alat Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan Tepung Kulit 
Pisang Raja 

No Peralatan Kegunaan 

1 Mesin Penggiling 
Molen Untuk menggiling kulit molen. 

2 Mangkok Untuk mencampur adonan. 
3 Timbangan Untuk menimbang bahan. 
4 Deep Fryer Untuk menggoreng. 
5 Kain Lap Untuk menutupi adonan saat didiamkan. 
6 Gelas Ukur Untuk mengukur jumlah air. 
7 Kompor Untuk mencairkan mentega. 

8 Kotak Plastik Untuk menyimpan adonan saat diistirahatkan 
dan saat selesai digoreng. 

9 Loyang Tempat mendinginkan adonan setelah digoreng. 
10 Panci Untuk mencairkan mentega. 

11 Kamera Untuk mendokumentasikan proses pembuatan 
kulit molen. 

12 Alat Tulis Untuk mencatat segala sesuatu yang diperlukan 
dan berhubungan dalam pembuatan kulit molen. 

13 Dehydrator Untuk mengeringkan kulit pisang raja. 
14 Ayakan 80 mesh Untuk mengayak tepung. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 
 

No Nama Bahan  Kegunaan  
6 Vanili Menambahkan aroma pada adonan. 

7 Garam Memberikan rasa dan mencegah pertumbuhan 
bakteri. 

8 Air Hangat Membasahi adonan sehingga dapat diuleni. 
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Tabel 3.3 Alat Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan Tepung Kulit 
Pisang Raja (Lanjutan) 

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

 Penelitian kreasi produk ini dilakukan sekitar bulan Maret 2019. Penelitian 

kreasi produk ini dilakukan di Kitchen Universitas Ciputra Surabaya, kawasan 

Universitas Ciputra Surabaya dan Laboratorium Biochem Jalan Sulawesi no. 36 

Surabaya. 

Tabel 3.4 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

Sumber: Data Diolah (2018) 

No Peralatan Kegunaan 

15 Sarung Tangan 
Silicon Untuk mengeluarkan loyang dari oven. 

16 Mesin Penggiling 
Tepung Mesin untuk menghaluskan kulit pisang raja. 

No  Hari dan 
Tanggal  Lokasi Keterangan  

1 
Rabu, 06 

Maret 
2019 

Kitchen lantai 1 
Universitas Ciputra 

Surabaya 

Pembuatan Tepung Kulit Pisang Raja dan 
percobaan 1 pembuatan kulit molen dengan 
penambahan tepung kulit pisang raja dengan 
perlakuan (0 g, 25 g, 50 g, dan 75 g) dan uji 
organoleptik pertama dengan membagikan 
kuesioner kepada 30 panelis  

2 
Kamis , 07 

Maret 
2019 

Kitchen lantai 1 
Universitas Ciputra 

Surabaya dan 
Universitas Ciputra 

Surabaya 

Percobaan 2 Pembuatan kulit molen dengan 
penambahan tepung kulit pisang raja dengan  
raja dengan perlakuan (0 g, 25 g, 50 g, dan 75 g) 
dan uji organoleptik pertama dengan 
membagikan kuesioner kepada 30 panelis 

3 
Jumat, 08 

Maret 
2019 

Kitchen lantai 1 
Universitas Ciputra 

Surabaya dan 
Universitas Ciputra 

Surabaya 

Percobaan 3 Pembuatan kulit molen dengan 
penambahan tepung kulit pisang raja dengan 
perlakuan (0 g, 25 g, 50 g, dan 75 g) dan uji 
organoleptik kedua dengan membagikan 
kuesioner kepada 30 panelis 

4 
Jumat, 08 

Maret 
2019 

Universitas Ciputra Pengolahan hasil uji organoleptik  

5 
Jumat, 08 

Maret 
2019 

Laboratorium Biochem 
Jalan Sulawesi no 36 

Surabaya 

Uji laboratorium kulit molen dengan 
penambahan bahan tepung kulit pisang raja 

6 Jumat, 21 
April 2019 Universitas Ciputra Pengolahan hasil uji laboratorium 
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3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang Raja  

Gambar  3.1  Proses Pembuatan Tepung Kulit Pisang Raja  
Sumber: Data Diolah (2018) 
 

 Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijabarkan proses pembuatan tepung kulit 

pisang raja sebagai berikut: 

1. Kulit pisang raja dibersihkan dengan kain basah bagian luarnya saja untuk 

menghilangkan kotoran dan sisa pestisida yang menempel. 

2. Kulit pisang raja dipotong kecil-kecil agar proses pengeringan lebih cepat. 

3. Dikeringkan  

4. Dihaluskan 1  

5. Diayak 1  

6. Dihaluskan 2 

2. Dipotong 

7. Diayak 2  

8. Tepung Kulit 
Pisang Raja  

1. Kulit Pisang Raja 
Dibersihkan  



 

 32 

3. Kulit pisang raja yang telah dipotong kecil-kecil kemudian dikeringkan 

dengan suhu 80°C selama tiga jam. 

4. Setelah kering, kulit pisang raja dihaluskan dengan mesin penggiling. 

5. Setelah halus dan menjadi tepung, kemudian tepung diayak dengan ayakan 

80 mesh agar tekstur halus. 

6. Lalu dihaluskan lagi menggunakan mesin penggiling. 

7. Kemudian diayak lagi dengan ayakan 80 mesh agar tekstur lebih halus. 

8. Tepung kulit pisang raja siap digunakan. 

 

3.2.4 Proses Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan Tepung Kulit 

Pisang Raja 

Berikut merupakan proses pembuatan kulit molen dengan penambahan 

tepung kulit pisang raja dengan persentase 0% (0 g), 10% (25 g), 20% (50 g), dan 

30% (75 g), dimana kulit pisang yang didapatkan merupakan limbah hasil 

penjualan molen dari “Little Mollens.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

Gambar 3.2  Proses Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan Tepung Kulit 
Pisang Raja 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

 

2. Siapkan Bahan Kering yaitu: Tepung 
Kulit Pisang Raja dengan Perlakuan 25 g, 

50 g dan 75 g, 250g Tepung Terigu, 3g 
vanili, 1  g  garam  

 

1. Siapkan Alat 
3. Siapkan bahan 

basah yaitu : 1 Butir 
Kuning Telur, 60g 

Mentega Cair 

4. Campur Bahan Kering  5. Aduk 6. Campurkan Bahan Basah  

7. Aduk  

13. Giling 12. Diamkan  

8. Masukkan Air 25 ml 9. Aduk   

10. Masukkan Air 25 ml  

14. Bentuk 15. Goreng  16. Tiriskan  

17. Kulit Molen 

11. Uleni  

18. Uji Organoleptik 

Aroma, Rasa, Warna dan 
Tekstur  

19. Uji Laboratorium  

Kalori, Karbohidrat, 
Protein dan Lemak 

20. Pemasaran 

Product,Price, Place, 
Promotion, Process, 

People, Physical Evidence 
dan Productivity and 

Quality 
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Berdasarkan Gambar 3.2 Pembuatan Kulit Molen dengan Penambahan 

Tepung Kulit Pisang Raja sebagai berikut: 

1. Siapkan alat yaitu mesin penggiling molen, mangkok, timbangan, deep 

fryer, kain lap, gelas ukur, pisau, kompor, loyang, kotak plastik, panci, 

kamera, dan alat tulis. 

2. Siapkan bahan-bahan kering yaitu 250 g tepung terigu protein tinggi, 

tepung kulit pisang raja dengan tiga perlakuan  (25 g, 50 g, dan 75 g), 50 g 

gula halus,  1 g garam , 3 g vanili, 50 ml air hangat.  

3. Siapkan bahan basah yaitu 60 g mentega yang telah dicairkan dan satu 

butir kuning telur. 

4. Campurkan semua bahan kering ke dalam mangkok yaitu 250 g tepung 

terigu protein tinggi, tepung kulit pisang dengan tiga perlakuan (25 g, 50 g, 

dan 75 g), 50 g gula halus, 1 g garam halus, 3 g vanili. 

5. Aduk bahan kering menggunakan tangan hingga tercampur rata. 

6. Masukkan bahan basah kecuali air yaitu 60 g mentega yang telah dicairkan 

dan satu butir kuning telur. 

7. Aduk lagi hingga tercampur rata. 

8. Tuangkan 25 ml air hangat sedikit demi sedikit. 

9. Aduk adonan hingga rata. 

10. Tuangkan 25 ml air hangat lagi sedikit demi sedikit. 

11. Uleni adonan hingga kalis. 

12. Diamkan adonan 20 menit agar tekstur adonan lebih bagus. 
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13. Setelah itu giling adonan dengan penggiling adonan hingga ketebalan        

2 mm. 

14. Bentuk kulit molen yang sudah digiling menjadi sebuah pita dengan lebar 

5 cm dan panjang 6 cm. 

15. Panaskan minyak di dalam deep fryer hingga suhu 170°C  goreng kulit 

molen ke dalam minyak panas selama dua menit dan tunggu hingga 

matang. 

16. Setelah matang lalu tiriskan kulit molen. 

17. Kulit molen siap dikonsumsi. 

18. Lakukan uji organoleptik di Universitas Ciputra berupa aroma, rasa, 

warna, dan tekstur. 

19. Lakukan Uji laboratorium yaitu kandungan kalori, karbohidrat, protein, 

dan lemak. 

20. Lakukan pemasaran dengan metode 8p (Product, price, place, promotion, 

process, people, physical evidence dan productivity and quality). 

 

3.3 Uji Coba Produk  

 Uji coba produk ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk menetapkan kelayakan dari produk yang akan 

dihasilkan. Bagian uji coba produk terdiri atas: desain uji coba, subjek uji coba, 

jenis data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba dapat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu, uji 

perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian kreasi 

produk ini peneliti akan menggunakan uji lapangan yaitu peneliti akan 

membagikan kuesioner kepada 30 panelis dengan berbagai karakteristik (Latif 

dkk, 2013:161) untuk melakukan uji aroma, rasa, warna, dan tekstur serta 

mengetahui penerimaan panelis akan kulit molen dengan penambahan tepung 

kulit pisang raja.Berikut tabel desain uji coba dalam penelitian ini: 

Tabel 3.5 Tabel Desain Uji Coba   

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Menurut Sujarweni (2014:69) teknik probability sampling terdiri dari tiga 

jenis yaitu, simple random sampling, proporsionate stratified random sampling, 

dan area sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel 

dan populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

Pada penelitian kreasi produk ini peneliti akan membagikan produk uji coba kulit 

Nama 
Bahan  

Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Satuan  

0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 
  

 M01 M10 M20 M30 N01 N10 N20  N30  O01 O10   O20  O30 

Tepung 
Kulit 

Pisang  
0 25 50 75 0 25 50 75 0 25 50 75 g 

Tepung 
Terigu  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 g 

Gula 
Halus 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 g 

Kuning 
Telur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 butir 

Mentega 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 g 

Garam  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1  1  1 g 

Vanili 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 sdt 

Air 
Hangat 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ml 
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molen tepung kulit pisang raja dan kuesioner (uji organoleptik) kepada 30 panelis 

sebanyak tiga kali pengulangan secara acak. Penilaian produk meliputi aroma, 

rasa, warna dan tekstur serta penerimaan panelis akan kulit molen. 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Menurut Sugiyono (2016:137) pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan sumber data kepada 

pengumpul data dan yaitu berupa kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui 

minat panelis akan aroma, rasa, warna, dan tekstur dari kulit molen tepung kulit 

pisang raja. Jenis data yang diperoleh dari penelitian merupakan data kuantitatif 

dimana data yang diperoleh berupa pernyataan atau kalimat yang nantinya akan 

diubah menjadi angka. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Menurut Sujarweni (2014:74), ada beberapa teknik pengumpulan data 

penelitian yang biasa digunakan yaitu tes, wawancara, observasi, kuesioner atau 

angket, survey, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah kuesioner atau angket. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2016:243), mengatakan bahwa dalam penelitian 

kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 
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proposal. Dalam analisis data penelitian kreasi produk pengembangan kulit molen 

dengan penambahan tepung kulit pisang raja, peneliti menggunakan lima teknik 

analisis yaitu: 

1. Metode Eksperimen  

 Menurut Sugiyono (2016:72), menyatakan bahwa, metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Peneliti melakukan penelitian tertentu dan mengobservasi hasilnya 

dimana peneliti melakukan empat kali eksperimen dengan tiga kali pengulangan. 

Di setiap perlakuan peneliti melakukan penambahan komposisi tepung kulit 

pisang raja 0 g, 25 g, 50 g, dan 75 g.  

 Berikut tabel perbandingan eksperimen pembuatan kulit molen dengan 

penambahan tepung kulit pisang raja: 

Tabel 3.6 Perbandingan Eksperimen Pembuatan Kulit Molen dengan  
Penambahan Tepung Kulit Pisang Raja 

Nama 
Bahan  

Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Satuan  

0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 
  

 M01 M10 M20 M30 N01 N10 N20  N30  O01 O10   O20  O30 

Tepung 
Kulit 

Pisang  
0 25 50 75 0 25 50 75 0 25 50 75 g 

Tepung 
Terigu  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 g 

Gula 
Halus 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 g 

Kuning 
Telur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 butir 

Mentega 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 g 

Garam  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1  1  1 g 

Vanili 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 sdt 

Air 
Hangat 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ml 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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2. Metode Observasi 

  Menurut Sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa, “Melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.” Peneliti 

melakukan observasi terhadap produk akhir yaitu dengan membandingkan hasil 

dari eksperimen dan pengulangan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

data yang akurat. 

3. Uji Organoleptik 

 Menurut Ayustaningwarno (2014:1), uji organoleptik merupakan penilaian 

panca indera manusia untuk mengamati aroma, rasa, warna, dan tekstur suatu 

produk. Dalam penelitian kreasi produk ini akan dilakukan uji organoleptik 

kepada 30 panelis dengan pengulangan tiga kali terhadap orang yang berbeda. 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas mengenai 

kandungan gizi produk kulit molen tepung kulit pisang raja yaitu uji kalori, 

karbohidrat, protein, dan lemak yang akan dilakukan di Laboratorium Biochem 

Jalan Sulawesi no. 36 Surabaya. 

5. Uji Hedonik 

 Diungkapkan oleh Ayustaningwarno (2014:6), bahwa uji hedonik 

merupakan uji tingkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut 

hedonik, misalnya sangat suka, suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. 

 


