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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D). Sugiyono 

(2013:407) berpendapat bahwa, metode penelitian dan pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengembangkan 

produk berdasarkan uji coba untuk kemudian direvisi sampai menghasilkan produk 

yang layak pakai (Guritno, 2014:39). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

penelitian dan pengembangan kreasi produk kue muffin dengan bahan dasar umbi 

uwi putih dengan menghasilkan produk berupa kue muffin, yang akan diuji coba 

untuk menghasilkan produk yang layak dikonsumsi dan dapat dipasarkan di 

masyarakat. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mencari dan membandingkan data-data, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel-

artikel yang berkaitan dengan inovasi kue muffin dari tepung umbi uwi putih. Setelah 

itu dilakukan pengembangan dengan mengganti bahan dasar kue muffin yaitu tepung 

terigu dengan tepung umbi uwi putih melalui komposisi yang telah ditentukan. 
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 Penelitian ini akan membuat dua jenis produk yaitu produk kue muffin yang 

menggunakan resep umum tanpa mengganti bahan utama dan produk kue muffin 

dengan resep baru yang diganti bahan utamanya dengan tepung umbi uwi putih. 

Produk kue muffin dari tepung umbi uwi putih akan diuji organoleptik guna 

mengetahui nilai kesukaan seseorang terhadap produk tersebut. Menurut 

Setyaningsih dkk (2010), uji organoleptik dilakukan dengan tes hedonik dengan 

jumlah panelis minimal 30 panelis. Oleh karena itu, akan dilakukan uji organoleptik 

terhadap hasil penelitian kreasi produk kue muffin dari tepung umbi uwi putih 

mengenai warna, aroma, rasa dan tekstur. Data hasil uji organoleptik kemudian 

diolah untuk mendapatkan produk terbaik menurut panelis. Kemudian produk terbaik 

dibawa ke laboratorium untuk diuji kandungan gizinya lalu dibandingkan dengan 

produk kue muffin resep umum. Uji laboratorium dilakukan untuk menguji 

kandungan protein dan karbohidrat dalam kue muffin. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, bahan utama yang digunakan yaitu umbi uwi putih yang 

merupakan bahan pengganti tepung terigu dan akan diproses menjadi tepung umbi 

uwi putih kemudian akan dicampurkan ke dalam kue muffin. Berikut merupakan 

bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kue muffin dari tepung 

umbi uwi putih: 
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1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi Putih 

No Bahan Jumlah Satuan 
Harga/Berat 

(Rp/Kg) 

Harga/Porsi 

(Rp) 

1 Tepung umbi uwi 280 Gram 65.000 18.200 

2 Susu bubuk 26 Gram 43.000 1.118 

3 Baking Powder 14 Gram 50.000 700 

4 Soda kue 5 Gram 32.000 160 

5 Garam 2 Gram 8.000 16 

6 Mentega 60 Gram 250.000 15.000 

7 Minyak goreng 60 Gram 17.500 1.050 

8 Gula kastor 180 Gram 35.000 6.300 

9 Telur 120 Gram 17.000 2.040 

10 Susu cair full cream 250 Mililiter 16.000 4.000 

11 Kapur Sirih 5 Gram 75.000 375 

12 Asam Sitrat 5 Gram 26.000 130 

Total 49.089 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Kreasi Produk Kue Muffin dari Tepung Umbi 

Uwi Putih 

No Nama Alat Jumlah Satuan Kegunaan 

1 Teflon 1 Buah Untuk melelehkan mentega. 

2 Sendok makan 2 Buah 
Sebagai alat untuk mengambil bahan-

bahan. 

3 
Timbangan 

digital 
1 Buah 

Untuk menimbang bahan-bahan yang akan 

digunakan. 

4 Gelas ukur 2 Buah 

Sebagai alat untuk mengukur susu cair dan 

untuk menuangkan adonan muffin ke dalam 

cup. 

5 Mangkok 2 Buah 

Sebagai tempat mencampur bahan kering 

(tepung, baking powder, soda kue, garam) 

dan sebagai tempat mencampur bahan cair 

(mentega cair, gula, susu cair, telur). 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Kreasi Produk Kue Muffin dari Tepung Umbi 

Uwi  Putih (Lanjutan) 

No Nama Alat Jumlah Satuan Kegunaan 

6 Balloon Whisk 1 Buah 
Sebagai alat untuk mengaduk bahan-bahan 

hingga tercampur rata. 

7 
Ayakan 80 

mesh 
1 Buah 

Untuk mengayak tepung umbi uwi agar 

menghasilkan tekstur halus sesuai dengan 

standar. 

8 Slicer 1 Buah Untuk memotong umbi uwi. 

9 Baskom 2 Buah 
Sebagai tempat merendam umbi uwi 

dengan air kapur sirih dan air asam sitrat. 

10 Oven 1 Buah Untuk memanggang kue muffin. 

11 
Food 

Dehydrator 
1 Buah Untuk mengeringkan umbi uwi. 

12 Blender 1 Buah 
Untuk menghaluskan umbi uwi yang sudah 

dikeringkan. 

13 Pisau 1 Buah Untuk mengupas kulit umbi uwi. 

14 Muffin cup - Secukupnya Sebagai tempat meletakkan adonan muffin. 

15 Loyang muffin 1 Buah 
Sebagai tempat meletakkan muffin sebelum 

dipanggang. 

16 
Loyang 

40x60cm 
1 Buah 

Sebagai tempat meletakkan umbi uwi 

sebelum dikeringkan. 

17 Kompor 1 Buah 
Sebagai alat untuk melelehkan mentega 

dengan api. 

18 Handphone 1 Buah Untuk melakukan dokumentasi. 

19 Alat tulis - Secukupnya Untuk mencatat hasil percobaan. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dengan kurun waktu kurang lebih selama satu bulan yaitu mulai 

bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019. Lokasi penelitian yang digunakan di 

Universitas Ciputra Surabaya. 

Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Pembuatan Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi 

   Putih 

No Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

1 21 Januari 2019 Pembuatan tepung umbi uwi Universitas Ciputra 

2 22 Januari 2019 Percobaan kue muffin sesuai resep asli Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Pembuatan Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi 

   Putih (Lanjutan) 

No Tanggal Pelaksanaan Program Tempat 

3 23 Januari 2019 
Pembuatan kue muffin umbi uwi (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 1) 
Universitas Ciputra 

4 23 Januari 2019 

Membagikan sampel kue muffin umbi uwi 

dan lembar kuesioner uji organolaptik (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 1) 

Universitas Ciputra 

5 28 Januari 2019 
Pembuatan kue muffin umbi uwi (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 2) 
Universitas Ciputra 

6 28 Januari 2019 

Membagikan sampel kue muffin umbi uwi 

dan lembar kuesioner uji organolaptik (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 2) 

Universitas Ciputra 

7 30 Januari 2019 
Pembuatan kue muffin umbi uwi (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 3) 
Universitas Ciputra 

8 30 Januari 2019 

Membagikan sampel kue muffin umbi uwi 

dan lembar kuesioner uji organolaptik (Uji 

Pelaksanaan Lapangan 3) 

Universitas Ciputra 

9 1 Februari 2019 
Pengolahan data kuesioner hasil uji 

organoleptik 
Universitas Ciputra 

10 6 Februari 2019 

Uji laboratorium kandungan karbohidrat, 

protein, gluten, dan kalori kue muffin umbi 

uwi 

Laboratorium Balai 

Riset dan Standardisasi 

Industri Surabaya 

11 20 Februari 2019 
Pengolahan data kuesioner hasil uji 

laboratorium 
Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan 

1. Proses Pembuatan Tepung Umbi Uwi Putih 

Dibawah ini dapat dijelaskan proses pembuatan tepung umbi uwi putih 

adalah sebagai berikut: 

1. Umbi uwi putih disortir dan dipisahkan dari bagian yang busuk. Kemudian 

umbi uwi putih dibersihkan dari sisa-sisa tanah. 

2. Umbu uwi putih dicuci dengan air mengalir agar sisa tanah larut dengan air 

dan menjadi lebih bersih. Kemudian umbi uwi putih dikupas kulitnya. 

3. Umbi uwi putih yang sudah dikupas kemudian dipotong tipis-tipis 

menggunakan slicer, tujuannya agar ketebalan umbi uwi putih sama rata dan 

proses pengeringannya lebih cepat. 
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4. Setelah umbi uwi putih dipotong, maka dilakukan tiga perlakuan pada umbi 

uwi putih. Perlakuan pertama umbi uwi putih langsung dikeringkan tanpa 

direndam terlebih dahulu. Perlakuan kedua umbi uwi putih direndam dengan 

air kapur sirih selama 30 menit, dan perlakuan ke tiga umbi uwi putih 

direndam dengan air asam sitrat selama 30 menit. 

5. Umbi uwi putih kemudian dikeringkan menggunakan food dehydrator 

dengan suhu 65
o
C selama 3 jam. 

6. Umbi uwi putih yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan 

menggunakan blender. Kemudian umbi uwi putih diayak menggunakan 

saringan 80 mesh untuk mendapatkan tekstur halus seperti tepung yang sesuai 

dengan standar. 

7. Tepung umbi uwi putih siap digunakan dalam pembuatan kue muffin. 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Umbi Uwi Putih 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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2. Proses Pembuatan Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi Putih 

 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi Putih 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dijelaskan proses pembuatan kue muffin dari 

tepung umbi uwi putih adalah sebagai berikut: 

1. Campurkan baking powder, soda kue, susu bubuk dan garam dengan tepung 

umbi uwi putih (sesuai dengan tiga konsentrasi yaitu 100%, 90%, dan 80%) 

dalam satu wadah kemudian sisihkan. 

Baking powder, 

soda kue, susu 

bubuk, garam. 

Tepung umbi 

uwi putih 

100%, 90%, 

80%. 

Pencampuran 1 

Adonan 

Pencampuran 2 

Mentega cair, 

minyak goreng, 

gula, telur, susu 

cair. 

Adonan 

Masukkan ke dalam cup muffin 

Pemanggangan (180
o
C) 30 Menit 

Muffin Umbi 

Uwi Putih 
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2. Campurkan mentega cair, minyak goreng, gula, telur, dan susu cair dalam 

satu wadah. Kemudian campur bahan cair dengan bahan kering (nomor 1), 

aduk hingga rata. 

3. Tuangkan adonan yang sudah tercampur ke dalam cup muffin. 

4. Panggang adonan dengan suhu 180 derajat selama 30 menit. 

5. Lakukan tes apakah adonan sudah matang atau belum dengan cara menusuk 

adonan. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 

menentukan warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya minat panelis dari produk kue 

muffin dari tepung umbi uwi putih. Bagian ini terdiri dari desain uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga perlakuan. 

Perlakuan yang akan dilakukan pada penelitian ini terdapat pada proses pembuatan 

tepung umbi uwi putih. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Lionora dkk (2013), peneliti juga melakukan perendaman terhadap umbi uwi putih 

dengan air kapur sirih yang berfungsi untuk menghilangkan getah. Perlakuan 

pertama yaitu umbi uwi putih tidak direndam air sebelum proses pengeringan. 

Perlakuan kedua yaitu umbi uwi putih direndam dengan air kapur sirih selama 30 

menit sebelum dikeringkan, dan perlakuan ketiga yaitu umbi uwi putih direndam 

dengan larutan asam sitrat selama 30 menit sebelum dikeringkan. Setiap perlakuan 
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mempunyai konsentrasi yang berbeda dalam pengaplikasiannya pada pembuatan kue 

muffin. Konsentrasi tepung umbi uwi yang digunakan untuk pengganti tepung terigu 

yaitu sebesar 100%, 90% dan 80%, sehingga ada sembilan sampel yang akan diuji 

organoleptik dan ditambah satu sampel kontrol. 

 Pada tahap ini akan dilakukan uji organoleptik yang dibagikan kepada 30 

orang panelis. Uji coba ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat daya terima 

(kesukaan) panelis dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur produk kue muffin dari 

tepung umbi uwi putih. Dari hasil kuesioner tersebut akan diperoleh satu produk 

terbaik yang akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji laboratorium terhadap 

kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. 

 Berikut ini adalah kode yang digunakan pada sampel yang dibagikan ke 30 

orang panelis dalam uji organoleptik: 

Tabel 3.4 Desain Uji Coba 

Perlakuan  
Konsentrasi 

0% 80% 90% 100% 

1 A1 A2 A3 A4 

2 B1 B2 B3 B4 

3 C1 C2 C3 C4 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah 90 orang panelis di area 

Universitas Ciputra. Subjek ditentukan oleh peneliti menggunakan simple random 

sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana 

adalah sebuah proses memilih subjek secara acak dari populasi yang telah ditentukan 

(Prasetyo dan Jannah, 2011:123). 
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3.3.3 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, seperti dokumen asli atau 

deskripsi yang ditulis oleh subjek penelitian, bersifat faktual daripada interpretatif 

(Gay dkk, 2012:83). Data primer didapat melalui data uji eksperimen yang berupa 

hasil produk yang telah dibuat oleh peneliti, data uji organoleptik yang berupa 

kuesioner yang telah diisi oleh 30 panelis, dan data uji laboratorium berupa 

kandungan gizi yang terdapat dalam produk kue muffin dari tepung umbi uwi putih 

yang paling diminati oleh panelis. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, 

atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan uji organoleptik. Uji 

organoleptik dilakukan dengan cara memberikan sampel kue muffin dari tepung umbi 

uwi putih kepada 30 panelis, serta memberikan kuesioner yang berisi penilaian yang 

harus diisi oleh panelis untuk menilai hasil dari produk kue muffin dari tepung umbi 

uwi putih. Menurut Prasetyo dan Jannah (2011:49), “kuesioner merupakan lembaran 

yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku.” Kuesioner pada 

penelitian ini menggunakan skala hedonik. Bobot penilaian yang digunakan panelis 

untuk menilai sebuah obyek atau situasi dalam skala hedonik adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Bobot Penilaian Kuesioner Penelitian 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Suka 4 

Suka 3 

Tidak Suka 2 

Sangat Tidak Suka 1 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.3.5  Teknik Analisis Data 

 Dalam suatu penelitian diperlukan analisis data yang berguna untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Rizqa (2014:46) 

mendefenisikan “analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena 

memiliki sebuah nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti melakukan proses dalam mengolah data yang telah didapat untuk ditelaah, 

dikelompokan, ditafsirkan dan diverifikasi untuk mendapatkan produk yang layak 

dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 Penelitian ini menggunakan analisis data ANOVA atau yang dikenal dengan 

sebutan Analysis of Variance. Menurut Ernawati (2012:18) analisis ragam atau 

ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata lebih dari dua sampel berbeda secara 

signifikan atau tidak. Apabila Pvalue signifikansi < 0,05 maka hipotesis dapat 

diterima, sedangkan jika Pvalue signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

1. Metode Eksperimen 

 Metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2013:107). Dalam penelitian ini metode 

eksperimen yang dilakukan yaitu membuat serangkaian percobaan kue muffin dengan 

mengganti tepung terigu dengan tepung umbi uwi putih. Penggantian tepung terigu 

dengan tepung umbi uwi putih dilakukan dengan tiga perlakuan pada proses 

pembuatan tepung umbi uwi putih. Perlakuan pertama yaitu umbi uwi putih tidak 

direndam dengan apapun sebelum dikeringkan. Perlakuan kedua umbi uwi putih 
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direndam dengan air kapur sirih selama 30 menit sebelum dikeringkan, sedangkan 

pada perlakuan ketiga umbi uwi putih  direndam dengan air asam sitrat selama 30 

menit sebelum dikeringkan. Percobaan tersebut akan dilakukan dengan tiga kali 

pengulangan untuk memperoleh hasil akhir yang tepat. 

Tabel 3.6 Perbandingan Eksperimen Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi Putih 

Bahan 
Kontrol 

(0%) 

Perlakuan 1, 2, dan 3 
Satuan 

100% 90% 80% 

Tepung terigu 280 - - - Gram 

Tepung umbi uwi putih - 280 252 224 Gram 

Susu bubuk 26 26 26 26 Gram 

Baking powder 14 14 14 14 Gram 

Soda kue 5 5 5 5 Gram 

Garam 2 2 2 2 Gram 

Mentega 60 60 60 60 Gram 

Minyak goreng 60 60 60 60 Gram 

Gula kastor 180 180 180 180 Gram 

Telur 120 120 120 120 Gram 

Susu cair full cream 250 250 250 250 Mililiter 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2. Metode Observasi 

Bungin (2011:121) menyatakan bahwa “observasi adalah suatu proses 

melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian 

perilaku dan suasana berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-

tujuan empiris.” Dalam penelitian ini dilakukan observasi terhadap hasil eksperimen 

yang telah dilakukan oleh peneliti dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur kue 

muffin dari tepung umbi uwi putih. Hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti untuk memperbaiki kualitas kue muffin dari tepung umbi 

uwi putih sebelum dilakukannya uji organoleptik kepada panelis. 
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3. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat 

terhadap produk hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh peneliti. Uji 

organoleptik meliputi penilaian tentang warna, aroma, rasa, dan tekstur kue muffin 

dari tepung umbi uwi putih melalui kuesioner yang dibagikan. Dari uji organoleptik 

ini akan dihasilkan satu produk eksperimen yang paling disukai oleh panelis yang 

nantinya akan diuji kandungan gizinya pada uji laboratorium. 

 

4. Uji Laboratorium 

 Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui jumlah kandungan protein dan 

karbohidrat pada kue muffin dari tepung umbi uwi putih. Dalam uji laboratorium ini 

akan menggunakan sampel kue muffin dari tepung umbi uwi putih terbaik menurut 

panelis yang didapat dari data hasil kuesioner. Hasil dari uji laboratorium kue muffin 

dari tepung umbi uwi putih nantinya akan dibandingkan dengan kandungan gizi kue 

muffin resep umum. Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset Dan Standarisasi 

Industri Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo No.360. 

 

5. Statistik Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2012:148), statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, 

statistik deskriptif digunakan untuk memproses data hasil uji organoleptik yang 

sudah dilakukan kepada 30 panelis. Data kemudian akan dipersentasekan untuk 
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masing-masing hasil uji yang paparkan menggunakan diagram batang untuk melihat 

perbandingan yang jelas hasil tanggapan panelis antara masing-masing perlakuan kue 

muffin dari tepung umbi uwi putih yang diujikan. 

 


