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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1  Model Pengembangan  

 Model pengembangan adalah dasar untuk mengembangkan produk yang 

akan dihasilkan. Model pengembangan memiliki beberapa macam seperti model 

prosedural, model konseptual, dan metode teoritik. Pada penelitian mengenai 

produk kue marmer, cookies, brownies peneliti menggunakan metode prosedural 

yang bersifat deskriptif dengan adanya langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

mendapatkan produk yang akan dihasilkan. 

 

3.2  Prosedur Pengembangan 

Model prosedural adalah kemampuan untuk mengenal, mengklasifikasi, 

mengurutkan langkah-langkah aksi atau tindakan untuk menghasilkan suatu 

produk untuk memecahkan masalah berdasarkan kebenaran (Susi dkk. 2014:5). 

Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan produk (kue marmer, cookies,  

brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau mengunakan prosedur 

pengembangan. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan ini:  
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Gambar 3.1  Pengembangan Model Prosedural 

Sumber: Susi, dkk (2014) 

Langkah pertama: mengembangkan analisis produk meliputi pengumpulan 

data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti mencari sumber yang 

berhubungan dengan topik penelitian dari buku, jurnal, dan sumber-sumber 

mengenai (kue marmer, cookies, brownies) dalam mempersiapkan persiapan 

penelitian. 

 Langkah kedua: peneliti mulai melakukan uji coba produk yaitu produk 

(kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar kacang hijau. Meliputi 

pembuatan tepung kacang hijau melalui proses pencucian, pengeringan, 

penggilingan dan pengayakan, kemudian mempersiapkan bahan dan perlatan 

pembuatan produk (kue marmer, cookies, brownies). 
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3.2.1  Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan Penelitian Tepung Kacang Hijau 

Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk 

berbahan dasar tepung kacang hijau. 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Kue Marmer Berbahan Dasar Tepung Kacang 

Hijau 
No Nama 

Bahan 

Jumlah Harga 

  Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 3 Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 
1 Mentega 150 gram 150 gram 150 gram Rp 4.650 Rp 4.650 Rp 4.650 

2 Gula 125 gram 125 gram 125 gram Rp 1.437 Rp 1.437 Rp 1.437 

3 Vanilla 

essence 

1 sdt 1 sdt 1 sdt Rp 126 Rp 126 Rp 126 

4 Tepung 
kacang 

hijau 

- 105 gram 75 gram - Rp 2.081 Rp 1.387 

5 Tepung 

terigu 

150 gram 45 gram 75 gram Rp 2.775 Rp 832 Rp 1.387 

6 Baking 

powder 

1 sdt 1 sdt 1 sdt Rp 175 Rp 175 Rp 175 

7 Kuning 

telur 

5 butir 5 butir 5 butir Rp 2.250 Rp 2.250 Rp 2.250 

8 Putih telur 5 butir 5 butir 5 butir Rp 1.875 Rp 1.875 Rp 1.875 

9 Bubuk 

kakao 

1 sdt 1 sdt 1 sdt Rp 2.022 Rp 2.022 Rp 2.022 

Total Rp 15.310 Rp 15.449 Rp 16.004 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.2 Bahan Dasar Pembuatan Cookies Berbahan Dasar Tepung Kacang 

Hijau 
No Nama 

Bahan 

Jumlah Harga  

  Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 

1 Gula 125 gram 125 gram 125 gram Rp 1500 Rp 1500 Rp 1500 

2 Mentega 100 gram 100 gram 100 gram Rp 2.900 Rp 2.900 Rp 2.900 

3 Telur 1 butir 1 butir 1 butir Rp 1.500 Rp 1.500 Rp 1.500 

4 Vanilla 

essence 

½ sdt ½ sdt ½ sdt Rp 200 Rp 200 Rp 200 

5 Tepung 

terigu 

200 gram 140 gram 100 gram Rp 3.000 Rp 2.100 Rp1.500 

6 garam secukupnya secukupnya secukupnya Rp 100 Rp 100 Rp 100 

7 Tepung 
kacang 

hijau 

- 60 gram 100 gram  - Rp 1.200 Rp 2.000 

Total Rp 9.200 Rp 8.000 Rp 6.000 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Bahan Dasar Pembuatan Brownies Berbahan Dasar Tepung Kacang 

Hijau 
No Nama 

Bahan 

Jumlah Harga  

  Perlakuan 
1 

Perlakuan 
 2 

Perlakuan  
3 

Perlakuan  
1 

Perlakuan  
2 

Perlakuan 
3 

1 Dark 

Chocolate 

340 gram 340 gram 340 gram Rp 27.200 Rp 27.200 Rp 27.200 

2 Mentega 130 gram 130 gram 130 gram Rp 10.140 Rp 10.140 Rp 10.140 

3 Telur 3 butir 3 butir 3 butir Rp 3.940 Rp 3.940 Rp 3.940 

4 Gula 55 gram 55 gram 55 gram Rp 770 Rp 770 Rp 770 

5 Vanilla 

essence 

5 gram 5 gram 5 gram Rp 1.041 Rp 1.041 Rp 1.041 

6 Tepung 

terigu 

95 gram 28,5 gram 47,5 gram Rp 1.900 Rp 570 Rp 950 

7 Bubuk 

kakao 

4 gram 4 gram 4 gram Rp 822 Rp 882 Rp 882 

8 Baking 
powder 

2 gram 2 gram 2 gram Rp 178 Rp178 Rp 178 

9 Tepung 

kacang 
hijau 

- 66,5 gram 47,5 gram - Rp 1.192 Rp 950 

Total Rp 45.991 Rp 45.913 Rp 46.051 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 3.3 merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk 

(kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau. Percobaan 

pembuatan produk (kue marmer, cookies, brownies) ini dilakukan sebanyak tiga 

kali untuk membuat produk (kue marmer, cookies, brownies) dengan kadar tepung 

yang berbeda. Ketiga eksperimen kemudian dibagikan kepada para panelis dan 

diminta untuk mengisi kuesioner yang telah dibagikan, hasil dari kuesioner 

tersebut akan menjadi pedoman untuk produk (kue marmer, cookies, brownies) 

berbahan dasar tepung kacang hijau. 
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2.  Peralatan Penelitian 

Tabel 3.4 Peralatan Penelitian Produk (Kue Marmer, Cookies, Brownies) Tepung   

Kacang Hijau 

No Alat Jumlah Satuan Harga satuan  Jumlah  

1 Garpu  1 Batang Rp 5000 Rp 5000 

2 Saringan 1 Buah Rp 20.000 Rp 20.000 

3 Bowl 

Besar 

3 Buah Rp 60.000 Rp 180.000 

4 Bowl 

Kecil 

8 Buah Rp 15.000 Rp 120.000 

5 Loyang 3 Buah Rp 60.000 Rp 180.000 

6 Mixer 1 Buah Rp 280.000 Rp 280.000 

7 Oven 1 Buah Rp 700.000 Rp 700.000 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berikut adalah fungsi dari peralatan yang digunakan: 

1. Garpu digunakan untuk mencampur adonan. 

2. Saringan untuk menyaring tepung kacang hijau agar tepung menjadi lebih 

halus. 

3. Bowl besar untuk mixing bowl adonan-adonan membuat adonan. 

4. Bowl kecil untuk wadah bahan-bahan pembuatan adonan. 

5. Loyang untuk wadah adonan yang akan dipanggang. 

6. Mixer digunakan untuk mengocok adonan. 

7. Oven digunakan untuk memanggang adonan. 
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3.2.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.5 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Hari & Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1 Minggu, 6 Januari 

2019 

Melakukan uji produk 

pertama kue marmer, 

cookies, brownies. 

Rumah tinggal, Jalan S. 

Parman, Purwodadi 

Grobogan. 

2 Minggu, 6 Januari 

2019 

Melakukan uji organoleptik 

pertama dengan 

membagikan kepada 30 

panelis. 

Yathing Foto Purwodadi, 

Toko Lumayan, Bank 

BCA Purwodadi, Zirang 

motor Purwodadi 

3 Senin, 7 Januari 

2019 

Melakukan uji produk kedua 

kue marmer, cookies, 

brownies. 

Rumah tinggal, Jalan S. 

Parman, Purwodadi 

Grobogan. 

4 Senin, 7 Januari 

2019 

Melakukan uji organoleptik 

kedua kepada 30 panelis. 

Yathing Foto Purwodadi, 

Toko Lumayan, Bank 

Panin Purwodadi, Zirang 

motor Purwodadi 

5 Selasa, 8 Januari 

2019 

Melakukan uji produk ketiga 

kue marmer, cookies, 

brownies. 

Rumah tinggal, Jalan S. 

Parman, Purwodadi 

Grobogan 

6 Selasa, 8 Januari 

2019 

Melakukan uji organoleptik 

pertama dengan 

membagikan kepada 30 

panelis. 

Yathing Foto Purwodadi, 

Toko Lumayan, Bank 

Panin Purwodadi, Zirang 

motor Purwodadi 

7 Rabu, 9 Januari 

2019 

Melakukan pengolahan data 

uji organoleptik dengan uji 

ANOVA. 

Rumah tinggal, Jalan S. 

Parman, Purwodadi 

Grobogan. 

8 Selasa, 5 Februari 

2019 

Melakukan uji minat Yathing Foto Purwodadi, 

Toko Lumayan, Bank 

Panin Purwodadi, Zirang 

motor Purwodadi 

9 Rabu, 13 Februari 

2019 

Uji laboratorium produk 

berbahan dasar tepung 

kacang hijau. 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri dan 

Perdagangan, Jagir 

Wonokromo 360 

Surabaya 

10 Selasa, 6 Maret 

2019 

Pengambilan hasil uji 

laboratorium kue mermer, 

cookies, brownies berbahan 

dasar tepung kacang hijau. 

Balai Riset dan 

Standarisasi Industri dan 

Perdagangan, Jagir 

Wonokromo 360 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.3  Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan agar mengetahui apakah produk yang 

dihasilkan  untuk dipasarkan atau tidak (Silvia, 2014:23). Dalam penelitian ini uji 

coba produk dilakukan agar mengetahui produk (kue marmer, cookies, brownies) 

apakah layak untuk dipasarkan kepada masyarakat. 

 

3.3.1  Desain Uji Coba 

Tujuan dari uji coba adalah menemukan mutu dan kelemahan dalam suatu 

produk. Uji coba diperlukan untuk mengevaluasi suatu produk. Desain uji coba 

memiliki tiga macam yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji 

kelompok besar.  Dalam penelitian ini desain uji coba untuk produk (kue marmer, 

cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau, hanya menggunakan uji 

perserorangan dan uji kelompok besar. 

1. Uji Perseorangan 

Peneliti melakukan uji perseorangan dengan melakukan percobaan seperti 

menentukan bahan, komposisi yang digunakan untuk membuat produk 

(kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau 

untuk mengetahui aroma, rasa, warna, tekstur, yang selanjutnya dijadikan 

acuan untuk memperbaiki produk awal. 

2. Uji Kelompok Besar 

Peneliti melakukan uji kelompok besar dengan mendistribusikan produk 

produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang 

hijau kepada panelis. Tujuan untuk mengetahui apakah produk (kue 



 

40 

marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau dapat 

diterima dari segi aroma,rasa, warna, dan tekstur.  

 

3.3.2  Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari 30 panelis yang dipilih 

secara acak dan tanpa klasifikasi tertentu berada disekitar daerah Purwodadi, Jawa 

Tengah. Setiap panelis akan dibagikan tiga sampel produk yang berbeda dan 

diminta untuk mengisi kuesioner mengenai sampel produk yang telah diberikan 

dengan memberikan angka satu sampai lima.  

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

probability sampling dengan kategori simple random sampling. Probabiblity 

sampling adalah suatu teknik yang memberikan kesempatan kepada setiap 

anggota untuk menjadi anggota sampel, sedangkan simple random sampling 

adalah cara pengambilan sampel dengan menggunakan cara acak tanpa 

memperhatikan tingkatan didalam anggota populasi tersebut. Teknik sampling 

akan dijadikan acuan untuk memilih panelis agar mendapatkan data yang valid 

dan akurat. 

 

3.3.3  Jenis Data 

Dalam penelitian, peneliti diwajibkan untuk menguasai teknik 

pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan akurat sehingga dapat digunakan 

untuk acuan pengembangan produk dan gambaran yang jelas tentang minat 
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masyarakat terhadap produk tersebut. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder: 

1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang menggunakan kuesioner 

organoleptik terhadap sampel produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan 

dasar kacang hijau yang disebar oleh peneliti untuk para panelis dengan tiga 

perlakuan yang berbeda pada tiap sampel dengan batasan-batasan tertentu 

(Sugiyono 2016:137). 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini sumber sekunder biasanya didapat 

dengan survei yang sudah dilakukan oleh lembaga tertentu, atau melalui jurnal, 

artikel dan buku yang sesuai dengan topik. Data ini biasanya digunakan sebagai 

acuan untuk latar belakang (Sugiyono 2016:135).  

 

3.3.4  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Teknik pengumpulan dapat diperoleh dengan wawancara, kuesioner, observasi 

(Sugiyono, 2015:225). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yaitu 

menyebarkan kuesioner kepada para panelis. Kuesioner sendiri merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menyebar pertanyaan tertulis kepada panelis.  

(Sugiyono 2016:142).  
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3.3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lalu dijabarkan dan disusun serta 

dilakukan tahap membuat kesimpulan. Sugiyono (2009:335) mengatakan bahwa: 

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, baik 

melalui wawancara, catatan, dan dokumentasi untuk dilakukan sintesa dan 

dimasukkan ke dalam pola lalu membuat kesimpulan sehingga mudah 

untuk dimengerti.” 

 

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan tujuh teknik yaitu, metode 

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

minat dan statistik deskriptif. Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan 

sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen 

Metode penelitian adalah suatu metode penelitian di mana peneliti 

melakukan percobaan untuk membuktikan suatu hipotesis yang ada. Di dalam 

sebuah metode eksperimen peneliti melakukan suatu percobaan lalu mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil dari percobaan yang kemudian disampaikan 

pada panelis. Dengan eksperimen peneliti dapat membuktikan kebenaran dari 

teori yang sudah ada (Bambang, 2013).  

2. Metode Observasi  

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung di lapangan serta pencatatan terhadap objek yang akan 

diteliti (Fahrudin, 2012). Peneliti menggunakan metode observasi untuk 
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membandingkan hasil-hasil eksperimen untuk mendapatkan suatu produk yang 

layak sehingga dapat dilanjutkan di tahap penelitian. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik adalah merupakan suatu pengukuran secara  ilmiah untuk 

mengukur, menganalisis karakteristik suatu bahan yang dapat digunakan oleh 

panca indera dan dapat dinterpretasikan sebagai alat ukur (Waysima, 2009). 

Penelitian ini dilakukan dengan membagi kuesioner kepada para panelis dengan 

tiga sampel yang berbeda pada produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan 

dasar kacang hijau, lalu panelis akan mengisi kuesioner dengan jawaban ya atau 

tidak. 

4. Uji ANOVA 

ANOVA atau biasa disebut dengan Analisis of variance adalah salah satu 

teknik analisis multivariate untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok 

data dengan cara membandingkan variannya. Analisis varian adalah salah satu 

contoh kategori statistik parametrik, alat statistika parametrik, sehingga dapat 

menggunakan rumus ANOVA terlebih dahulu serta memerlukan uji asumsi 

meliputi normalitas, heterokedastisitas dan random sampling (Ghozali, 2009). 

Penelitian mengenai produk (kue marmer, cookies, brownies) dengan bahan dasar 

kacang hijau ini, peneliti menggunakan ANOVA untuk mengolah data yang 

berasal dari uji organoleptik yang dilakukan dengan cara memberikan sampel 

kepada para panelis secara acak, setelah itu dipresentasikan dalam bentuk tabel 

yang sesuai.  
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5. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui 

kandungan gizi yang dimiliki oleh (kue marmer, cookies, brownies) berbahan 

dasar kacang hijau. Pengujian ini dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi 

Industri Surabaya. Uji laboratorium tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kandungan protein dari produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar 

kacang hijau. 

6. Uji Minat 

Uji minat pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui minat 

responden terhadap (kue marmer, brownies, dan cookies) yang berbahan dasar 

tepung kacang hijau.  

7. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul tanpa ada 

unsur membuat kesimpulan untuk umum maupun untuk diri sendiri. Penelitian 

mengenai produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar kacang hijau, 

peneliti menggunakan metode ini untuk mengolah hasil uji organoleptik (aroma, 

rasa, warna, dan tekstur) yang dilakukan dengan membagikan sampel produk 

kepada para panelis dengan tiga kali pengulangan, kemudian data tersebut akan 

dipresentasikan dalam bentuk tabel untuk setiap aspek sehingga mudah untuk 

dipahami. 


