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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

1.1 Model Pengembangan 

Penelitian pengembangan kreasi produk brownies kukus dengan penggunaan 

tepung pisang raja sebagai bahan utama dan adanya penambahan tepung biji pepaya 

dilaksanakan oleh peneliti dengan empat kali perlakuan dengan tiga kali 

pengulangan. Peneliti akan menggunakan tepung pisang raja sebagai bahan utama 

pengganti tepung terigu dan akan mengubah persentase dari penambahan tepung biji 

pepaya dalam pembuatan brownies kukus. Perlakuan pertama adalah  penggunaan 

tepung terigu 100%, perlakuan kedua dengan 5% tepung biji pepaya dengan 95% 

tepung pisang raja, perlakuan ketiga adalah penggunaan 10% tepung biji pepaya 

dengan 90% tepung pisang raja, dan perlakuan keempat adalah penggunaan 15% 

tepung biji pepaya dengan 85% tepung pisang raja untuk pembuatan brownies kukus. 

Langkah-langkah pembuatan kreasi produk brownies kukus, dimulai dengan 

pembuatan tepung pisang raja kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tepung biji 

pepaya. Pembuatan tepung pisang raja menggunakan pisang raja yang belum matang 

dan masih berwarna hijau. Pembuatan tepung pisang raja melalui proses pengeringan 

dengan food dehydrator kemudian melalui proses penganyakan hingga menjadi 

tepung pisang raja. Proses selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pembuatan 

tepung biji pepaya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan biji 
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pepaya dari buah pepaya dengan menggunakan sendok dan mengeringkan dengan 

food dehydrator melalui proses penganyakan hingga menjadi tepung. 

Pembuatan kreasi produk brownies kukus tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya dimulai dengan pencampuran butter, gula, telur, dan 

vanilla ekstrak yang dicampur dengan mixer dengan kecepatan tinggi selama lima 

menit. Selanjutnya memasukkan tepung pisang raja dan penambahan tepung biji 

pepaya dengan persentase yang ditentukan serta kakao bubuk, baking powder, dan 

cake emulsifier ke dalam adonan dan kemudian diaduk dengan spatula hingga rata 

dan menyiapkan steamer untuk mengukus brownies dan juga cetakan  brownies yang 

akan digunakan. Setelah adonan telah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam 

cetakan dan mengukus adonan selama 15 menit hingga brownies kukus matang. 

Brownies kukus yang sudah matang dan telah dikeluarkan dari cetakan siap 

dilakukan uji organoleptik. Hal yang perlu dilanjutkan selanjutnya adalah melakukan 

uji laboratorium pada sampel yang paling disukai kemudian melakukan uji ANOVA 

dari brownies tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya. 

 

1.2 Prosedur Pengembangan  

 Prosedur pengembangan penelitian kreasi produk ini dimulai dengan 

mengumpulkan referensi dan literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

tepung pisang raja dan tepung biji pepaya untuk pembuatan brownies kukus yang 

bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Peneliti melakukan 

eksperimen dengan melakukan uji coba dalam pembuatan tepung pisang raja dan 

tepung biji pepaya serta brownies kukus yang menggunakan tepung pisang raja dan 
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penambahan tepung biji pepaya. Peneliti menggunakan empat variasi sampel yang 

terdiri dari satu sampel dengan menggunakan 100% tepung terigu dan tiga sampel 

lainnya menggunakan tiga variasi persentase perbandingan tepung pisang raja 

dengan penambahan tepung biji pepaya (95%:5%, 90%:10%, 85%:15%). Peneliti 

melakukan uji organoleptik dengan empat perlakuan dengan tiga kali pengulangan. 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur dari 

brownies kukus tepung pisang dengan penambahan tepung biji pepaya. Jumlah 

panelis yang digunakan adalah sebanyak tiga puluh panelis dengan tiga kali 

pengulangan sehingga jumlah totalnya adalah sebesar sembilan puluh panelis. 

Setelah ditemukan persentase yang paling disukai dari empat variasi persentase maka 

sampel tersebut akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi di 

dalamnya. Kandungan gizi yang diujikan adalah moisture, ash, kalori, lemak total, 

protein, karbohidrat, dan natrium. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian kreasi produk ini adalah kualitatif dan eksperimen yang mana diartikan 

sebagai penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

yang dapat dikendalikan (Sugiyono, 2017:72). 

 

1.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Penelitian kreasi produk ini menggunakan bahan dan peralatan sebagai 

berikut: 
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1. Bahan 

a. Bahan Tepung Pisang Raja 

Tabel 3.1   Bahan Tepung Pisang Raja 

No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/ 

Porsi (Rp) 

1 Pisang Raja 

(belum matang 

dan masih 

berwarna hijau) 

6,5 Kilogram 19.000/kilogram 123.500 

Total Harga 123.500 

Sumber: Data Diolah (2019) 

b. Bahan Tepung Biji Pepaya  

Tabel 3.2   Bahan Biji Pepaya 

No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/ 

Porsi (Rp) 

1 Biji Pepaya  1 Kilogram 45.000/kilogram 45.000 

Total Harga 45.000 

Sumber: Data Diolah (2019) 

c. Bahan Pembuatan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel  Pertama (100% 

Tepung Terigu) 

Tabel 3.3   Bahan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Pertama  
No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1 Tepung Terigu 
Protein Rendah 

200 Gram  15.000/kilogram 3.000 

2 Butter 50 Gram  70.000/kilogram 3.500 

3 Gula Halus 200 Gram  20.000/kilogram 4.000 

4 Telur 2 Butir  24.000/kilogram 3.000 

5 Vanila Ekstrak ½  Sendok 

teh  

150.000/kilo-

gram 

1.500 

6 Kakao Bubuk 25 Gram  220.000/kilo-

gram 

5.500 

7 Garam  ½  Sendok 

teh 

50.000/kilogram 250 

8 Cake Emulsifier 10 Gram  75.000/kilogram 750 

Total Harga  21.500 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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d. Bahan Pembuatan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Kedua (95% 

Tepung Pisang: 5% Tepung Biji Pepaya)  

Tabel 3.4   Bahan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Kedua 

No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1 Tepung Pisang 
Raja  

190  Gram  39.000/kilogram 7.410 

2 Tepung Biji 

Pepaya 

10  Gram  45.000/kilogram 4.500 

3 Butter 50 Gram  70.000/kilogram 3.500 

4 Gula Halus 200 Gram  20.000/kilogram 4.000 

5 Telur 2 Butir  24.000/kilogram 3.000 

6 Vanila Ekstrak ½  Sendok 

teh  

150.000/ 

kilogram 

1.500 

7 Kakao Bubuk 25 Gram  220.000/ 

kilogram 

5.500 

8 Garam  ½  Sendok 

the 

50.000/kilogram 250 

9 Cake Emulsifier 10 Gram  75.000/kilogram 750 

Total Harga  30.410 

 Sumber: Data Diolah (2019)  

e. Bahan Pembuatan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Ketiga (90% 

Tepung Pisang: 10% Tepung Biji Pepaya) 

Tabel 3.5   Bahan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Ketiga 
No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1 Tepung Pisang 

Raja  

180 Gram  39.000/kilogram 6.840 

2 Tepung Biji 

Pepaya 

20  Gram  45.000/kilogram 9.000 

3 Butter 50 Gram  70.000/kilogram 3.500 

4 Gula Halus 200 Gram  20.000/kilogram 4.000 

5 Telur 2 Butir  24.000/kilogram 3.000 

6 Vanila Ekstrak ½  Sendok 

teh  

150.000/ 

kilogram 

1.500 

7 Kakao Bubuk 25 Gram  220.000/ 

kilogram 

5.500 

8 Garam  ½  Sendok 

the 

50.000/kilogram 250 

9 Cake Emulsifier 10 Gram  75.000/kilogram 750 

Total Harga  34.340 

Sumber: Data Diolah (2019)  
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f. Bahan Pembuatan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Keempat (85% 

Tepung Pisang: 15% Tepung Biji Pepaya) 

Tabel 3.6   Bahan Kreasi Produk Brownies Kukus Sampel Keempat 

No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/ Berat 

(Rp/kilogram) 

Harga/ Porsi 

(Rp) 

1 Tepung Pisang 
Raja  

170  Gram  39.000/ kilogram 6.630 

2 Tepung Biji 

Pepaya 

30  Gram  45.000/ kilogram 13.500 

3 Butter 50 Gram  70.000/ kilogram 3.500 

4 Gula Halus 200 Gram  20.000/ kilogram 4.000 

5 Telur 2 Butir  24.000/ kilogram 3.000 

6 Vanila Ekstrak ½  Sendok 

teh  

150.000/ kilogram 1.500 

7 Kakao Bubuk 25 Gram  220.000/ kilogram 5.500 

8 Garam  ½  Sendok 

the 

50.000/ kilogram 250 

9 Cake Emulsifier 10 Gram  75.000/ kilogram 750 

Total Harga  38.630 

Sumber: Tintinrayner (2018:54)  

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.7 Peralatan Penelitian Brownies Tepung Pisang Raja dengan 

Penambahan Tepung Biji Pepaya 

No Nama Alat Jumlah Alat Tujuan 

1 Food Dehydrator  1 buah Untuk mengeringkan bahan baku 

tepung yaitu pisang raja dan biji 

pepaya. 

2 Bowl 5 buah Sebagai tempat untuk melakukan 
pencampuran adonan brownies 

dan meletakkan bahan yang akan 

digunakan. 

3 Ayakan standar Tyler 

80 mesh 

1 buah  Sebagai alat untuk menganyak 

tepung agar hasil akhir yang 

didapatkan lebih halus. 

4 Timbangan SF400 1 buah Untuk menimbang bahan yang 
digunakan secara akurat. 

5 Herb Grinder FCT-

Z500 

1 buah Untuk menghaluskan bahan 

baku tepung yaitu pisang raja 

dan biji pepaya. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.7   Peralatan Penelitian Brownies Tepung Pisang Raja dengan 

Penambahan Tepung Biji Pepaya (Lanjutan) 

 

No Nama Alat Junlah Alat Tujuan 

6 Pisau 1 buah Untuk memotong pisang raja 

menjadi potongan tipis sebelum 
dihaluskan. 

7 Telenan 1 buah Sebagai alas yang digunakan 

untuk pemotongan pisang raja. 

8 Kompor gas Rinnai 
522c  

1 buah Untuk memanaskan kukusan 
yang akan digunakan untuk 

mengukus brownies. 

9 Sendok 2 buah Untuk mengambil bahan yang 
digunakan untuk membuat 

brownies. 

10 Mixer Miyako HM-330 1 buah  Untuk mengaduk adonan 

brownies agar lebih 
mengembang. 

11 Cetakan Brownies  3 buah  Sebagai alat mencetak brownies 

kukus. 

12 Alat tulis  Secukupnya Untuk mencatat hasil percobaan. 

13 Kamera 1 buah Untuk mendokumentasikan 

proses percobaan. 

14 Tempat kedap udara 2 buah Untuk menyimpan hasil jadi 

tepung. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

  

 

1.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.8   Waktu dan Tempat Penelitian  
No Tanggal Perlaksanaan Program Lokasi 

1 6 Desember 2018 Pembuatan tepung pisang raja  Universitas Ciputra  

2 7 Desember 2018 Pembuatan tepung biji pepaya Universitas Ciputra  

3 15 Januari 2019 Eksperimen pertama pembuatan 

brownies kukus untuk sampel 1 

hingga 4 

Universitas Ciputra 

4 15 Januari 2019 Uji organoleptik kepada 30 

panelis pengulangan pertama 

Universitas Ciputra 

5 23 Januari 2019 Eksperimen kedua pembuatan 

brownies kukus untuk sampel 1 

hingga 4 

Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.23 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
No Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

6 23 Januari 2019 Uji organoleptik kepada 30 

panelis pengulangan kedua  

Universitas Ciputra 

7 28 Januari 2019 Eksperimen ketiga 

pembuatan brownies kukus 

untuk sampel 1 hingga 4 

Universitas Ciputra 

8 28  Januari 2019 Uji organoleptik kepada 30 

panelis pengulangan ketiga 

Universitas Ciputra 

9 8 Februari  2019 Pembuatan sampel untuk uji 

organoleptik 

Universitas Ciputra 

6 8 Februari  2019 Uji laboratorium Jalan Sulawesi 36, Surabaya 

7 22 Februari 2019  Pengolahan data hasil 

laboratorium 

Taman Puspa Raya C 2 no 6 

Citraland, Surabaya 

8 25 Februari 2019 Survei penerimaan pasar dan 

panelis 

Universitas Ciputra 

9 26 Februari 2019 Analisis data hasil 

penerimaan kepada panelis. 

Taman Puspa Raya C 2 no 6 

Citraland, Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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1.2.3 Prosedur Pembuatan Tepung Pisang Raja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Tepung Pisang Raja 

Sumber: Sari (2018:5) 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 tersebut dapat dijabarkan prosedur pembuatan tepung 

pisang raja yaitu sebagai berikut:  

1. Pisang raja yang masih mentah dan mempunyai kulit yang berwarna hijau 

sebanyak 1500 gram disiapkan terlebih dahulu untuk mengawali proses 

pembuatan tepung pisang raja ini. 

4. Diaduk 

1. Pisang raja mentah 

 

 

9. Tepung pisang raja  

2. Dikupas 

4. Dipotong 

5. Dikeringkan 

6. Didinginkan 

7. Dihaluskan 

8. Diayak 

3. Ditimbang 
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2. Memulai proses pembuatan dengan melakukan pengupasan pada pisang raja 

untuk memisahkan kulit pisang dengan buahnya.  

3. Pisang raja yang telah dipisahkan dari kulitnya ditimbang terlebih dahulu untuk 

mengetahui berapa berat awal pisang raja. 

4. Pisang raja dipotong tipis buah dengan ukuran yang sama dengan pisau dan 

menggunakan telenan, pemotongan pisang raja yang tipis ini bertujuan untuk 

mempercepat proses pengeringan. 

5. Potongan pisang raja yang telah dipotongkan selanjutnya diletakkan di atas tray 

food dehydrator untuk dikeringkan selama tiga jam dalam suhu 70 derajat 

celcius. 

6. Sebelum dihaluskan dengan herb grinder, potongan pisang raja perlu 

didinginkan dalam suhu ruang kurang lebih selama 30 menit untuk 

menstabilkan suhu panas potongan pisang sebelum dihaluskan dan perlu 

ditimbang untuk mengetahui perubahan berat awal dan akhir setela dikeringkan. 

7. Potongan pisang raja dihaluskan dengan menggunakan herb grinder. 

8. Potongan pisang raja yang sudah dihaluskan diayak dengan ayakan 80 mesh, 

proses pengayakan dilakukan untuk menghasilkan tepung yang halus.  

9. Tepung pisang raja siap digunakan. 
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1.2.4 Prosedur Pembuatan Tepung Biji Pepaya  

 

 

 

 

 

1.2.5 Prosedur Pembuatan Kreasi Brownies Tepung Pisang 

denPenamTepunBiji Pepaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Pembuatan Tepung Biji Pepaya 

Sumber: Pangesti (2013:158) 

 

Berdasarkan Gambar 3.3, dapat dijabarkan prosedur pembuatan tepung biji 

pepaya yaitu sebagai berikut: 

1. Menyiapkan biji pepaya yang telah diambil biji pepaya dengan sendok untuk 

mempermudah dan meletakkan biji pepaya di dalam bowl. 

1.Biji Pepaya 

 

 

7. Tepung Biji Pepaya  

3. Dicuci 

2. Dipilih  

4. Dikeringkan 

5. Dihaluskan 

6. Diayak 

4. Ditimbang 
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2. Biji pepaya dipilih yang berwarna hitam saja dengan tujuan agar hasil dari 

tepung biji pepaya tidak bercampur dengan buah pepaya ataupun dengan biji 

yang belum terbentuk secara sempurna. 

3. Biji pepaya dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir untuk membersihkan 

bagian buah pepaya yang masih menempel. 

4. Biji pepaya ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat awal sebelum 

dilakukan pengeringan. 

5. Biji pepaya dikeringkan dengan food dehydrator pada suhu 70 derajat celcius 

selama 5 jam yang bertujuan membantu proses pengeringan biji pepaya sebelum 

dihaluskan menjadi tepung. 

6. Biji pepaya yang sudah kering dihaluskan dengan herb grinder. 

7. Biji pepaya yang sudah  halus kemudian diayak dengan ayakan 80 mesh agar 

tepung biji pepaya yang dihasilkan lebih halus dan dilakukan proses 

penimbangan untuk mengetahui berat setelah menjadi tepung. 

8. Tepung biji pepaya siap digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

2.2.5 Proses Pembuatan Brownies Tepung Pisang Raja dengan Penambahan 

Tepung Biji Pepaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  Prosedur Pembuatan Brownies Kukus Tepung Pisang Raja dengan  

Penambahan Tepung Biji Pepaya 

Sumber: Tintinrayner (2018:54)  

Berdasarkan Gambar 3.4, dapat dijabarkan proses pembuatan brownies kukus 

yaitu sebagai berikut: 

1. Gula, Telur, 

Vanila 

Ekstrak 

2. Diaduk 

3. Tepung Pisang 

Raja, Tepung Biji 

Pepaya,Kakao 

Bubuk, Garam, 

Baking Powder 

 

8. Brownies 

kukus 

4. Diaduk 

5. Dituang 

6. Dikukus 

7. Diangkat Uji Organoleptik (warna, 

aroma, rasa, tekstur) 

 Uji laboratorium (protein) 

Uji minat 

Dapat diterima oleh panelis 
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1. Gula, telur, vanila ekstrak dimasukkan ke dalam bowl. 

2. Adonan diaduk dengan menggunakan mixer dengan kecepatan  maksimum 

selama 5 menit agar mengembang.  

3. Tepung pisang raja dan tepung biji pepaya, kakao bubuk, garam, dan baking 

powder dimasukkan ke dalam adonan. 

3. Adonan diaduk dengan menggunakan spatula hingga rata. 

4. Cetakan yang akan digunakan untuk brownies kukus disiapkan dan diberi kertas 

roti sebagai alas agar hasil jadi dari brownies tidak lengket, serta menyiapkan 

kukusan untuk mengukus brownies. Setelah itu adonan dituangkan ke dalam 

cetakan hingga penuh. 

5. Adonan dikukus dengan suhu 100 derajat celcius selama 15 menit dan tidak 

melakukan proses buka tutup hingga brownies kukus matang secara rata.  

6. Setelah matang, brownies kukus dikeluarkan dari cetakan dan siap untuk 

diujikan. 

7. Brownies kukus siap untuk diujikan. Pengujian diawali dengan uji organoleptik. 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap kreasi 

produk brownies kukus tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji 

pepaya dilihat dari warna, aroma, rasa, dan tekstur dari empat sampel yang akan 

diberikan kepada panelis. Setelah itu, dilakukan uji laboratorium untuk melihat 

kandungan protein dari sampel yang paling disukai untuk mengetahui 

kandungan vitamin di dalamnya. Kemudian, dilakukan uji minat kepada panelis 

untuk mengetahui apakah produk ini layak dan memiliki minat beli di pasaran 

dengan menyertakan kemasan yang digunakan untuk pemasarannya. 
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1.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan diujikan 

untuk melihat tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur, serta minat 

dari panelis terhadap produk brownies kukus tepung pisang raja dengan penambahan 

tepung biji pepaya. Uji coba produk terdiri dari desain uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

1.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan mutu dari suatu 

produk (Fauziah, 2013:72). Penelitian kreasi produk ini menggunakan pendekatan 

eksperimentatif dengan menggunakan design true eksperimen. Penelitian kreasi 

produk ini akan dilakukan secara langsung dengan menggunakan tepung pisang raja 

sebagai bahan pengganti tepung terigu dengan empat sampel yaitu sampel pertama 

dengan menggunakan 100% tepung terigu dan tiga sampel lainnya menggunakan tiga 

variasi persentasi pengggunaan tepung pisang raja dengan penambahan tepung  

tepung biji pepaya pada brownies kukus dengan tiga kali pengulangan. Desain uji 

coba yang dilakukan kepada tiga puluh panelis dengan empat perlakuan yang 

dilakukan dengan tiga waktu yang berbeda akan menggunakan kode sebagai berikut 

ini: 
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Tabel 3.9  Desain Uji Coba 

No  Bahan  

Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3 

Satuan 

 0% 5% 

10

% 

15

% 0% 5% 

10

% 

15

% 0% 5% 

10

% 

15

% 

KD 

121 

KD 

010 

KD 

170 

KD 

108 

OS 

123 

OS  

089 

OS 

879 

OS 

999 

SH 

342 

SH 

111 

SH 

008 

SH 

077 

1 

Tepung 

Terigu  200  - -  -  200  - -  -  200  - -  -  Gram 

2 
Tepung 

Pisang 

Raja  - 190 180 170  - 190 180 170  - 190 180 170 Gram 

3 
Tepung 

Biji 

Pepaya   - 10 20 30  - 10 20 30  - 10 20 30 Gram 

4 Butter 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Gram 

5 

Gula 

Halus 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Gram 

6 Telur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Butir 

7 

Vanila 

Ekstrak  ½  ½   ½   ½    ½  ½   ½   ½    ½  ½   ½   ½   sendok teh 

8 

Kakao 

bubuk 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 gram  

9 Garam  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½ sendok teh 

10 

Cake 

emulsifier 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 gram  

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

 

1.3.2 Subjek Uji Coba  

Panelis yang akan diambil yaitu panelis yang berada di lingkungan 

Universitas Ciputra. Uji coba kepada panelis sebanyak tiga puluh orang ini untuk 

melihat tingkat kesukaan terhadap variasi persentase penggunaan tepung pisang raja 

dan penambahan tepung biji pepaya pada brownies kukus dan juga terhadap 

brownies kukus dengan menggunakan 100% tepung terigu. Uji coba akan dilakukan 

kepada panelis dengan tiga kali pengulangan sehingga jumlah totalnya adalah  

sembilan puluh orang. Uji coba yang dilakukan adalah untuk mengetahui persentase 

mana yang paling disukai dalam pembuatan brownies kukus yang meliputi warna, 

aroma, rasa dan tekstur.  
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1.3.3 Jenis Data 

Penelitian kreasi produk ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh 

langsung oleh peneliti (Gay dkk, 2012:83). Data primer diperoleh dari hasil tingkat 

kesukaan pada brownies tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya 

yang mana didapatkan dari pembagian kuesioner yang dibagikan dengan empat 

sampel. Kuesioner berfungsi untuk mengetahui minat panelis akan warna, aroma, 

rasa, dan tekstur dari brownies kukus tepung pisang dengan penambahan tepung biji 

pepaya. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari jurnal, artikel, skripsi, dan 

penelitian terdahulu.  

 

3.3.4  Pengumpulan Data 

     Pengambilan subjek uji coba ini menggunakan teknik sampling random 

sampling. Panelis yang dipilih akan dipilih secara acak. Untuk pengumpulan data 

akan dilakukan dengan tiga kali pengulangan. Pengumpulan data yang akan 

dilakukan adalah melalui uji organoleptik dan uji minat, uji laboratorium kemudian  

uji ANOVA.  Uji minat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar minat untuk 

membeli produk brownies kukus dengan penggunaan tepung pisang raja dan 

penambahan tepung biji pepaya.  
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1.3.4 Analisis Data 

1. Metode Eksperimen 

Melakukan eksperimen secara langsung dengan membuat tepung pisang 

raja, tepung biji pepaya, dan brownies kukus tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya.   

 

2. Metode Observasi 

Observasi yang dilakukan melalui uji organoleptik yang dilakukan oleh 30 

panelis dengan tiga kali pengulangan sehingga terdapat 90 panelis. 

Pengujian meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur.  

a. Angka 1 untuk sangat tidak suka 

b. Angka 2 untuk tidak suka 

c. Angka 3 untuk suka 

d. Angka 4 untuk sangat suka 

Observasi juga dilakukan dengan melihat secara langsung habis atau 

tidaknya sampel yang diberikan kepada panelis. 

 

3. Uji Laboratorium  

Penelitian kreasi produk ini menggunakan uji laboratorium untuk melihat 

nilai gizi dari brownies kukus dengan penggunaan tepung pisang dan 

penambahan tepung biji pepaya secara akurat. Pengujian uji laboratorium ini 

dilakukan pada persentase perbandingan yang paling disukai oleh panelis 

dan kemudian dibandingkan dengan kandungan gizi yang terdapat pada 
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brownies kukus yang menggunakan 100% tepung terigu. Nilai gizi yang 

dilihat adalah protein. Uji laboratorium akan dilakukan di Biochem 

Technology, Jalan Sulawesi No 36, Surabaya.  

 

4. Uji ANOVA 

Uji ANOVA (Analysis of Variance) adalah uji hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini. ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata lebih dari 

dua sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Apabila p value 

signifikansi < 0,05 maka hipotesis dapat diterima, jika p value > 0,05 maka 

hipotesis tidak diterima (Ernawati, 2012:18). 

 

5. Statistik Deskriptif 

Statistik deksriptif adalah pengumpulan data secara statistik yang 

menggambarkan tentang sesuatu. Penelitian ini akan  membagikan  

kuesioner uji minat kepada panelis terhadap brownies dengan penggunaan  

tepung pisang dan penambahan tepung biji pepaya. Uji minat ini dilakukan 

kepada tiga puluh panelis untuk melihat minat panelis apakah produk ini 

layak untuk dikonsumsi dan dijual di pasaran atau tidak. Penelitian ini akan 

menampilkan hasil uji minat secara statistik deskriptif yang 

mempresentasikan masing-masing hasil uji, dimana akan diolah dalam 

bentuk diagram batang untuk lebih memperjelas perbandingan yang 

diperoleh dari masing-masing perlakuan dan pengulangan dalam 

eksperimen penelitian ini.  


