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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini memiliki beberapa langkah-langkah pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Mencari referensi baik dari buku ataupun jurnal. 

2. Membuat cookies dengan tiga perlakuan dan setiap perlakuan terdapat tiga 

eksperimen. 

3. Melakukan uji organoleptik kepada 90 panelis dalam tiga hari yang 

berbeda, setiap harinya 30 panelis. 

4. Setelah melakukan uji organoleptik, data akan dianalisis lalu dilanjutkan 

dengan uji lanjutan berupa focus group discussion. 

5. Langkah selanjutnya adalah uji laboratorium. 

6. Ketika data uji laboratorium telah didapatkan maka dapat dilakukan 

penerimaan pasar yang kemudian akan dianalisis. 

 

 

 

 

 



 

 23 

3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan 

 Bahan utama dalam penelitian ini adalah tepung kulit tauge kacang hijau. 

Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies dengan 

menggunakan tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu: 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Cookies dengan Pemanfaatan Tepung Kulit 

Tauge Kacang Hijau dan Tepung Sagu 

Nomor Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) Total 

Harga (Rp) 

1 Tepung 

kulit tauge 

kacang 

hijau 

50 gram 5.000/ kilogram 250 

2 Tepung 

sagu 

60 gram 16.000/ kilogram 960 

3 Mentega 80 gram 36.500/ 500 gram 5.840 

4 Gula halus 40 gram 12.000/ 500 gram 960 

5 Kuning 

telur 

18 gram 2.000/ 45 gram 800 

6 Susu bubuk 10 gram 42.500/ 500 gram 850 

7 Chocolate 

Chips 

25 gram 13.750/ 250 gram 1.375 

  TOTAL   11.035 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Peralatan Penelitian 

 Berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam penelitian cookies 

berbahan dasar tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu. Jumlah peralatan 

dan harga dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Cookies dengan Pemanfaatan Tepung Kulit 

Tauge Kacang Hijau dan Tepung Sagu  

Nomor Nama Peralatan Jumlah Satuan Harga (Rp) 

1 Bowl 1 buah 17.500 

2 Mixer 1 buah 2.000 

  3 Spatula plastik 1 buah 2.000 

4 Loyang 1 buah 15.000 

5 Ayakan  mesh 100 1 buah 154.000 

6 Oven 1 buah 500.000 

7 Packaging 1 buah 3.000 

8 Grinder 1 buah 875.000 

 TOTAL   1.568.500 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu sekitar empat bulan 

yakni mulai bulan Desember 2018 hingga Maret 2019 dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Nomor Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 10 Desember 2018 Pembuatan tepung kulit tauge 

kacang hijau pertama perlakuan 

sangrai. 

Universitas 

Ciputra 

2 11 Desember 2018 Pembuatan cookies eksperimen 

dua. 

Universitas 

Ciputra 

3 12 Desember 2018 Pembuatan tepung kulit tauge 

kacang hijau kedua cookies 

eksperimen tiga. 

Universitas 

Ciputra 

4 8 Januari 2019 Pembuatan cookies eksperimen 

satu. 

Jalan Kalisari 

Utara Nomor 31 

5 9 Januari 2019 Pembuatan cookies eksperimen 

dua. 

Universitas 

Ciputra 

6 10 Januari 2019 Pembuatan cookies eksperimen 

tiga. 

Universitas 

Ciputra 

7 12 Februari 2019 Pembuatan cookies tiga 

eksperimen untuk uji organoleptik 

perlakuan satu, dua, dan tiga.  

Jalan Kalisari 

Utara Nomor 31 

8 13 Februari 2019 Uji organoleptik satu.  Universitas 

Ciputra 

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

Nomor Tanggal Kegiatan Lokasi 

9 14 Februari 2019 Uji organoleptik dua. Universitas 

Ciputra 

10 18 Februari 2019 Uji organoleptik tiga. Universitas 

Ciputra 

11 19 Februari 2019 Pengolahan data uji organoleptik. Jalan Kalisari 

Utara Nomor 31 

12 22 Februari 2019 Focus group discussion Universitas 

Ciputra 

13 25 Februari 2019 Uji laboratorium. Jalan Sulawesi 

Nomor 36 

14 18 Maret 2019 Pengolahan data uji laboratorium. Jalan Kalisari 

UtaraNomor 31 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau dan Cookies

 Berbahan Dasar Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau 

1. Proses Pembuatan Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau 

 Berikut merupakan beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam 

pembuatan tepung kulit tauge kacang hijau: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijabarkan cara pembuatan tepung kulit 

tauge kacang hijau sebagai berikut: 

a. Pilihlah kulit tauge kacang hijau dari ekor tauge. 

b. Cuci kulit tauge dengan air mengalir hingga bersih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keringkan 

Giling Ayak Tepung  

Pilih Cuci  
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c. Keringkan kulit tauge, pada penelitian ini dilakukan tiga perlakuan yaitu 

penyangraian, penjemuran, dan pengovenan. Pengeringan menggunakan 

perlakuan penyangraian dapat disangrai 15 menit, pengeringan 

menggunakan perlakuan penjemuran dapat dilakukan selama sehari dalam 

kondisi terik matahari, dan untuk pengeringan menggunakan oven 

menggunakan suhu 70C selama lima jam atau hingga kering maksimal 

(dapat dihancurkan dengan mudah). 

d. Giling kulit tauge kacang hijau yang telah dikeringkan dengan 

menggunakan grinder hingga hancur menjadi serbuk. 

e. Ayak hasil gilingan kulit tauge kacang hijau dengan menggunakan ayakan 

mesh 100. 

f. Tepung kulit tauge kacang hijau dapat disimpan di dalam tempat kaca atau 

plastik. 
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2. Proses Pembuatan Cookies Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau dan 

Tepung Sagu 

 Berikut merupakan tahapan dalam pembuatan cookies tepung kulit tauge 

kacang hijau dan tepung sagu yang dilakukan peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Cookies Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau dan 

Tepung Sagu 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dijabarkan cara pembuatan cookies tepung 

kulit tauge kacang hijau sebagai berikut: 

a. Dalam bowl, kocok mentega dan gula halus menggunakan mixer hingga 

 lembut. 

b. Masukkan kuning telur ke dalam bowl yang berisi mentega dan gula halus. 

c. Matikan mixer setelah adonan tercampur rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengocokan mentega dan gula halus 

Penambahan kuning telur 

Pengocokan adonan 

Penambahan tepung kulit tauge kacang hijau, tepung sagu, susu bubuk, dan 

chocolate chips 

Pemanggangan adonan 

Pembentukan adonan 

Pengadukan adonan 

Pemberian chocolate chips 
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d. Masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan chocolate chips. Sisakan 

sebagian chocolate chips untuk bagian atas adonan cookies. 

e. Aduk dengan menggunakan spatula. 

f. Timbang adonan seberat tiga gram, lalu bulatkan dan pipihkan. 

g. Berikan chocolate chips pada setiap adonan yang telah dibulatkan. 

h. Panggang adonan dengan suhu 180⁰C selama 15 menit. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan kelayakan produk yang akan 

dikembangkan agar memiliki mutu tinggi dan tepat sasaran. Dalam bagian ini 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji coba produk sebagai 

berikut: 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Pelaksanaan uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan 

produk dengan cara menyerahkan sampel produk yang dikembangkan dan juga 

kuesioner penilaian kepada panelis. Kuesioner yang diserahkan kepada panelis 

berbentuk pertanyaan dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari sangat 

tidak suka, tidak suka, suka, dan sangat suka. Desain uji coba produk ini 

dilakukan tahapan uji coba lapangan. Peneliti melakukan uji coba lapangan untuk 

mengetahui apakah produk pengembangan pada penelitian ini telah layak untuk 
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dikonsumsi. Membagikan kuesioner dan sampel kepada 90 panelis untuk 

mendapatkan hasil respon, yang dilakukan pada tiga hari yang berbeda. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 90 

panelis. Panelis dibagi tiga hari yang berbeda yang setiap harinya terdapat 30 

panelis. Panelis didapatkan secara acak yang berada di Universitas Ciputra. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Menurut Sutrisno dkk (2016) data primer merupakan hasil data penelitian 

langsung yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis data 

primer yang didapatkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 

90 panelis yang berada di area Universitas Ciputra. Kuesioner akan diberikan skor 

dengan menggunakan skala likert. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat 

oleh peneliti. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data yang 

akurat dengan menggunakan skala likert. Skala likert menurut Khairullah dkk 

(2017) merupakan skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan 

persepsi seseorang atau kelompok mengenai gejala sosial.  
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Berikut merupakan skala likert yang digunakan oleh peneliti: 

Tabel 3.4 Skor Skala Likert Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka 1 

Tidak Suka 2 

Suka 3 

Sangat Suka 4 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Siyoto (2015) adalah proses mengurutkan dan 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar hingga 

dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja sesuai data. Berdasarkan 

definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data digunakan 

untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil uji pengembangan ini. 

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk analisis data: 

 

1. Metode Eksperimen 

 Peneliti melakukan tiga kali eksperimen terhadap produk cookies untuk 

mendapatkan resep yang tepat. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan 

empat sampel yang kemudian diujikan kepada panelis agar dapat dievaluasikan, 

dinilai keberhasilannya, dan menemukan formula cookies yang disukai. 
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Berikut merupakan tiga eksperimen yang dilakukan peneliti pada setiap 

perlakuan: 

Tabel 3.5 Tiga Eksperimen Pembuatan Cookies Kulit Tauge Kacang Hijau

 dan Tepung Sagu 
Nomor Bahan Cookies 

Kontrol 

Eksperimen 

Satu 

Eksperimen 

Dua 

Eksperimen 

Tiga 

1 Tepung terigu 100 gram - - - 

2 Tepung kulit 

tauge kacang 

hijau 

- 50 gram 60 gram 70 gram 

3 Tepung sagu - 60 gram 60 gram 60 gram 

4 Kuning telur 18 gram 18 gram 18 gram 18 gram 

5 Mentega 80 gram 80 gram 80 gram 80 gram 

6 Susu bubuk 10 gram 10 gram 10 gram 10 gram 

7 Gula halus 30 gram 30 gram 30 gram 30 gram 

8 Chocolate chips 25 gram 25 gram 25 gram 25 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Metode Observasi 

 Metode observasi adalah pengamatan secara langsung dengan 

menggunakan penglihatan, penciuman, perabaan, dan pengecapan (Siyoto, 2015). 

Dilakukan observasi selama proses pembuatan produk pada penelitian ini untuk 

mengetahui perkembangan dari setiap resep yang dicoba. Observasi yang 

dilakukan yaitu mengamati tekstur, rasa, dan volume dari hasil produk setiap 

eksperimen. 

 

3. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik adalah uji yang berdasarkan proses penginderaan. Indera 

yang digunakan untuk uji organoleptik yaitu indera penglihatan, indera 

penciuman, indera pencicip, indera pembau, dan indera peraba (Negara dkk, 

2016). Dalam penelitian ini uji organoleptik digunakan untuk mengetahui warna, 
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aroma, tekstur, dan rasa dari cookies berbahan dasar tepung kulit tauge kacang 

hijau dan tepung sagu. Uji organoleptik akan dilakukan terhadap 90 panelis. 

 

4. Uji Laboratorium 

 Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi yang 

terdapat pada produk eksperimen. Uji laboratorium yang akan diujikan adalah 

cookies yang disukai oleh panelis. Uji laboratorium berguna untuk meningkatkan 

nilai jual pada produk serta untuk keamanan konsumen. 

 

5. Statistik Desktriptif 

Statistik deskriptif menurut Siyoto (2015) merupakan statistik yang 

menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk memproses data uji 

organoleptik yang telah peneliti lakukan dengan membagikan tester dan kuesioner 

kepada panelis. Data dari kuesioner akan dipersentasekan untuk setiap hasil uji.


