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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk mi dengan menggunakan substitusi tepung 

garut dan penambahan tepung ampas tahu dengan bayam hijau, peneliti 

menggunakan empat kali perlakuan dan tiga kali pengulangan dimana peneliti 

mengubah komposisi pembuatan mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu 

dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau. Perlakuan pertama adalah 

menggunakan 100% tepung terigu. Perlakuan kedua adalah substitusi tepung garut 

dan menambahkan 5% tepung ampas tahu dalam pembuatan mi. Perlakuan ketiga 

adalah substitusi tepung garut dan menambahkan 10% tepung ampas tahu dalam 

pembuatan mi. Perlakuan keempat adalah substitusi tepung garut dan menambahkan 

15% tepung ampas tahu dalam pembuatan mi. 

 Dalam proses pembuatan ini, yang dilakukan pertama adalah pengolahan 

ampas tahu menjadi tepung. Kedua dilanjutkan dengan mengolah tepung ampas tahu 

menjadi bahan untuk membuat mi dengan substitusi tepung garut sebagai bahan-

bahan pembuatan mi yang lainnya. Ketiga peneliti melakukan uji organoleptik, uji 

laboratorium, uji anova dan uji minat dari mi substitusi tepung garut terhadap tepung 

terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan dalam penelitian kreasi produk ini dilakukan dari 

mengumpulkan data dan studi pustaka yang berkaitan mi, tepung garut, tepung 

ampas tahu dan bayam hijau yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan penelitian 

terdahulu. Kemudian peneliti melakukan eksperimen dan uji coba pembuatan mi 

substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas 

tahu dan bayam hijau. Peneliti akan melakukan empat kali perlakuan dan tiga kali 

pengulangan terhadap mi dan melakukan uji organoleptik. Uji organoleptik meliputi 

warna, aroma, rasa, dan tekstur produk yang panelisnya meliputi 30 orang dalam tiga 

kali pengulangan. Setelah ditemukan satu pilihan persentase dari mi substitusi tepung 

garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam 

hijau yang dirasa terbaik oleh panelis, maka resep tersebut yang akan digunakan uji 

laboratorium untuk mengetahui kandungan protein.  

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian kreasi produk ini menggunakan beberapa bahan dalam pembuatan 

mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas 

tahu dan bayam hijau, yaitu sebagai berikut: 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Mi Berbahan Dasar (100%) Tepung Terigu: 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat  

(Kilogram) 

Harga/Porsi 

(Rp) 
1. Tepung Terigu 150 Gram 12.000/Kilogram 1.800 

2. Telur 25 Gram 20.000/ Kilogram 500 

3. Air 60 Milliliter 4.000/ Liter 240 

4. Minyak 10 Milliliter 22.000/ Liter 110 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Mi Berbahan Dasar (100%) Tepung Terigu: 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat  

(Kilogram) 

Harga/Porsi 

(Rp) 
5. Air untuk merebus 1000 Milliliter 4.000/ Liter 4.000 

6. Garam 4 Gram 14.000/ Kilogram 56 

Total  6.706 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung Terigu 

  dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau (5%): 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat 

(Kilogram) 

Harga/Porsi 

(Rp) 
1. Tepung Terigu 75 Gram 12.000/Kilogram 900 

2. Tepung Garut 75 Gram 16.000/ Kilogram 1.200 

3. Tepung Ampas Tahu 7.5 Gram 2.000/Kilogram 15 

4. Telur 25 Gram 20.000/ Kilogram 500 

5. Bayam 70 Gram 5.000/Kilogram 350 

6. Air 60 Milliliter 4.000/ Liter 240 

7. Minyak 10 Milliliter 22.000/ Liter 110 

8. Air untuk merebus 1000 Milliliter 4.000/ Liter 4.000 

9. Garam 4 Gram 14.000/Kilogram 56 

10. Lada putih 4 Gram 60.000/Kilogram 240 

11. Bawang putih 5 Gram 20.000/Kilogram 100 

Total  7.711 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

Tabel 3.3 Bahan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung Terigu  

dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau (10%):  

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat 

(Kilogram) 

Harga/Porsi 

(Rp) 
1. Tepung Terigu 75 Gram 11.900/Kilogram 892,5 

2. Tepung Garut 75 Gram 16.000/ Kilogram 1.200 

3. Tepung Ampas Tahu 15 Gram 2.000/Kilogram 30 

4. Telur 25 Gram 20.000/ Kilogram 500 

5. Bayam 70 Gram 2.500/500 Gram 350 

6. Air 60 Mililiter 4.000/ Liter 240 

7. Minyak 10 Mililiter 11.000/ Liter 110 

8. Air untuk merebus 1000 Mililiter 4.000/ Liter 4.000 

9. Garam 4 Gram 3.500/ 250 Gram 56 

10. Lada putih 4 Gram 60.000/Kilogram 240 

11. Bawang putih 5 Gram 20.000/Kilogram 100 

Total  7.726 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.4 Bahan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung Terigu 

dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau (15%): 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat 

(Kilogram) 

Harga/Porsi 

(Rp) 
1. Tepung Terigu 75 Gram 12.000/Kilogram 900 

2. Tepung Garut 75 Gram 16.000/ Kilogram 1.200 

3. Tepung Ampas Tahu 22.5 Gram 2.000/Kilogram 45 

4. Telur 25 Gram 20.000/ Kilogram 500 

5. Bayam 70 Gram 2.500/500 Gram 350 

6. Air 60 Milliliter 4.000/ Liter 240 

7. Minyak 10 Milliliter 22.000/ Liter 110 

8. Air untuk merebus 1000 Milliliter 4.000/ Liter 4.000 

9. Garam 4 Gram 3.500/ 250 Gram 56 

10. Lada putih 4 Gram 60.000/Kilogram 240 

11. Bawang putih 5 Gram 20.000/Kilogram 100 

Total  7.741 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.5 Peralatan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung Terigu 

dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau: 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1. Sauce pan  1 Buah Untuk mendidihkan air rebusan mi. 

2. Sendok makan  2 Buah  Untuk mengambil bahan-bahan dan 

mengaduk adonan mi. 

3. Bowl 3 Buah  Sebagai tempat untuk mengadon 

adonan serta menaruh bahan-bahan 

(Tepung garut, tepung ampas tahu, 

telur, garam dan merica). 

4. Water jug  1 Buah  Sebagai tempat untuk mengukur air 

sayur bayam yang sudah mendidih. 

5. Ice tong  1 Buah  Untuk mengambil mi yang sudah 

matang. 

6. Alat 

penggiling mi 

1 Buah  Sebagai alat untuk mengilling mi 

hinga berbentuk seperti lembaran mi. 

7. Blender  1 Buah  Untuk menghaluskan bayam hijau 

dan diambil sarinya. 

8. Herb Grinder  1 Buah  Untuk menghaluskan ampas tahu 

yang sudah kering. 

9. Timbangan 

digital 

1 Buah  Untuk mengukur bahan-bahan 

pembuatan mi berbahan dasar tepung 

garut dengan ampas tahu dan sayuran 

bayam. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.5 Peralatan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung Terigu 

dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau (Lanjutan): 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

10. Rolling Pin 1 Buah Untuk menggiling adonan sehingga 

akan mudah saat akan digiling 

menggunkan mesin penggiling mi. 

11. Kompor  1 Buah  Untuk memanaskan air mendidih. 

12. Chiller atau  

kulkas 

1 Buah  Untuk tempat menyimpan mi 

berbahan dasar tepung garut dengan 

ampas tahu dan sayuran bayam yang 

sudah jadi. 

13. alat tulis  1 Buah  Untuk mencatat dan merevisi resep-

resep yang digunakan untuk 

membuat produk. 

14. Kamera 

Handphone 

1 Buah  Untuk mendokumentasikan produk 

yang sudah berhasil dibuat. 

15. Kain lap  5 Buah  Untuk membersihkan peralatan yang 

sudah terpakai. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.6 Waktu dan Tempat Pengembangan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut 

terhadap Tepung Terigu dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan 

Bayam Hijau: 

No. Tanggal  Pelaksanaan program Tempat 

1. Selasa, 8 Januari 

2019 

Pembuatan Tepung Ampas Tahu 

(Penghalusan Tepung Ampas Tahu). 

Universitas Ciputra 

2. Selasa, 15 Januari 

2019 
Eksperimen pertama pembuatan mi 

substitusi tepung garut terhadap 

tepung terigu dengan 

penambahan tepung ampas tahu 

dan bayam hijau. 

Universitas Ciputra 

3. Selasa, 15 Januari 

2019 

Uji organoleptik pengulangan 

pertama kepada 30 panelis. 

Universitas Ciputra 

4. Rabu, 23 Januari 

2019 
Eksperimen kedua pembuatan mi 

substitusi tepung garut terhadap 

tepung terigu dengan 

penambahan tepung ampas tahu 

dan bayam hijau. 

Universitas Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.6 Waktu dan Tempat Pengembangan Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut 

terhadap Tepung Terigu dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan 

Bayam Hijau (Lanjutan): 

No. Tanggal  Pelaksanaan program Tempat 

5. Rabu, 23 Januari 

2019 

Uji organoleptik pengulangan kedua 

kepada 30 panelis. 

Universitas Ciputra 

6. Senin, 28 Januari 

2019 
Eksperimen ketiga pembuatan mi 

substitusi tepung garut terhadap 

tepung terigu dengan 

penambahan tepung ampas tahu 

dan bayam hijau. 

Universitas Ciputra 

7. Senin, 28 Januari 

2019 

Uji organoleptik pengulangan ketiga 

kepada 30 panelis. 

Universitas Ciputra 

8. Senin, 8 Februari 

2019 

Pembuatan sample untuk uji 

laboratorium. 

Jalan Krembangan Kecil 

48 

9. Senin, 8 Februari 

2019 
Uji Laboratorium mi substitusi 

tepung garut terhadap tepung 

terigu dengan penambahan 

tepung ampas tahu dan bayam 

hijau. 

Jalan Sulawesi no 36, 

Surabaya 60246 

10. Senin, 22 Februari 

2019 

Pengambilan hasil uji Laboratotium. 

 

Jalan Sulawesi no 36, 

Surabaya 60246 

11.  Senin, 25 Februari 

2019 

Survei penerimaan pasar dan 

responden kepada 30 panelis. 

Universitas Ciputra 

 

12. Senin, 26 Februari 

2019 

Pengolahan data hasil uji 

laboratorium dan hasil uji 

organoleptik. 

Jalan Krembangan Kecil 

48 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Ampas Tahu 

Dalam penelitian kreasi produk ini, proses pembuatan mi substitusi tepung 

garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam 

hijau terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah proses pembuatan tepung 

ampas tahu. Setelah tepung ampas tahu tersedia, kemudian dilanjutkan dengan tahap 

kedua yaitu membuat mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dan 

penambahan tepung ampas tahu dengan mencampurkan tepung garut dan tepung 
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ampas tahu hingga menjadi adonan mi dengan presentasi 0%,5%,10%,15%. Berikut 

merupakan proses pembuatan tepung ampas tahu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Ampas Tahu 

Sumber: (Rahayu, 2016:72) 

Berdasarkan Gambar 3.1 tersebut, dapat dilaporkan proses pembuatan tepung 

ampas tahu, sebagai berikut: 

1. Ampas tahu basah yang masih fresh diperas dengan kain lap untuk 

mengurangi kadar air dalam ampas tahu. 

2. Kukus ampas tahu dengan suhu 100 derajat celcius yang masih basah tersebut 

selama kurang lebih 15 menit dengan tujuan untuk membunuh bakteri yang 

terdapat dalam ampas tahu.  

2. Diperas 

3. Dikukus 

 

7. Tepung ampas tahu sudah jadi. 

 

                                6. Diayak 

 

5. Dihaluskan  

4. Dijemur  

 

1. Ampas Tahu 
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3. Angkat ampas tahu dari panci kukusan, lalu urai ampas tahu ke loyang dan 

keringkan ampas tahu dengan cara dijemur di bawah terik sinar matahari 

selama tiga hari. 

4. Haluskan ampas tahu dengan menggunakan Herb Grinder hingga ampas tahu 

halus seperti tepung.  

5. Ayak ampas tahu menggunakan ayakan 80 mesh untuk menghaluskan ampas 

tahu kering sampai halus menjadi tepung. 

6. Tepung ampas tahu siap digunakan. 

Setelah tepung ampas tahu tersedia, dilanjutkan dengan pembuatan mi 

substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas 

tahu dan bayam hijau, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 3.2  Proses Pembuatan Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung Terigu 

   dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

 Berdasarkan Gambar 3.2  tersebut, dapat dilaporkan proses pembuatan mi 

substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas 

tahu dan bayam hijau, sebagai berikut: 

1. Bahan ditimbang (tepung garut, tepung ampas tahu, garam, telur dan air 

bayam) untuk diolah. 

1.  bahan ditimbang 

6. Direbus  

2.  bahan dicampur  

 

 

7. Diangkat 

8. Dimasukkan ke dalam air es 

9. Mi   

Uji laboratorium 

Uji organoleptik 

4. Didiamkan 

5. Digiling 

3. Diuleni 
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2. Bahan kering dicampurkan menggunakan sendok makan, lalu masukkan telur 

dan air bayam secara perlahan kedalam adonan menjadi satu. Dengan tujuan 

saat bahan kering dan basah ini dicampur akan bisa mengikat tepung hingga 

berbentuk seperti adonan dan bayam hijau berguna untuk memberikan warna 

hijau pada mi. 

3. Bahan diuleni hingga adonan kalis, tujuannya agar saat adonan kalis maka akan 

sangat mudah dibentuk atau digiling. 

4. Diamkan adonan selama kurang lebih 15 menit dan tutup adonan dengan 

menggunakan kain lap basah, untuk proses resting dan membuat adonan tetap 

lembab dan tidak cepat kering. 

5. Potong adonan menjadi beberapa bagian lalu bentuk adonan dengan menggunakan 

rolling pin dan giling adonan hingga berbentuk seperti mi dengan menggunakan 

alat penggiling mi dengan tingkat pertama yaitu 1 diulang sampai tingkat 4 hingga 

adonan berbentuk lembaran tipis. 

6. Rebus air bersama minyak, garam, lada dan bawang putih panaskan dengan suhu 

100 derajat celcius hingga mendidih. 

7. Masukkan dan mi direbus selama 2 menit hingga matang, angkat. 

8. Masukkan mi yang sudah matang ke dalam air es dilakukan dengan tujuan supaya 

disaat mi sudah matang maka mi tidak angkat lengket satu sama lain. 

9. Mi telah siap untuk dikemas untuk dilakukan uji organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, rasa, tekstur lalu hasil dengan persentase terbaik akan di uji 

laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi protein pada mi substitusi tepung 
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garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan 

bayam hijau. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba kreasi produk ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan produk yang akan 

dikembangkan. Dalam bagian ini hal yang perlu diperhatikan adalah Desain Uji 

Coba, Subyek Uji Coba, Jenis Data, Instrumen Pengumpulan Data, Analisis Data. 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik Simple Random 

Sampling peneliti akan memberikan sampel kepada beberapa responden yang 

dianggap sebagai anggota sampel. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Pada desain uji coba kreasi produk ini akan dilakukan dalam empat kali 

perlakuan dengan cara mengujikannya kepada tiga puluh orang panelis dengan 

melakukan tiga kali pengulangan.Tahap uji coba ini akan dilakukan dengan 

mengambil data kuisioner dari mahasiswa Universitas Ciputra. Uji coba ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesukaan rasa panelis terhadap produk 

mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas 

tahu dan bayam hijau, selanjutnya hasil dianalisis untuk dijadikan dasar dalam 

melakukan revisi produk pertama. 
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Tabel 3.7  Desain Uji Coba Produk Mi Substitusi Tepung Garut terhadap Tepung   

Terigu dengan Penambahan Tepung Ampas Tahu dan Bayam Hijau: 

No  Bahan  

Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3  

 
Satuan 

 

 

0% 5% 
10
% 

15
% 0% 

5
% 10% 15% 

0
% 5% 

10
% 15% 

A 
389 

A 
246 

A 
576 

A 
390 

B 
643 

B 

46
8 

B 
782 

B 
821 

C 

74
5 

C 
543 

C 

16
7 

C 
759 

1 

Tepung 

Terigu 150  75 75  75  150  75 75  75  

15

0 75 75  75  Gram 

2 Tepung 
Garut  - 75 75 75 - 75 75 75  - 75 75 75 Gram 

3 
Tepung 

Ampas 

Tahu  - 7.5 15 22.5  - 7.5 15 22.5  - 7.5 15 22.5 Gram 

4. Bayam - 70 70 70 - 70 70 70 - 70 70 70 Gram 

5. Air 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Mililiter 

6 Minyak 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mililiter 

7 Garam 4 4  4  4   4  4  4  4   4  4  4 4  Gram 

8 

Lada 

Putih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Gram 

9 
Bawang 
Putih 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini terdiri dari subjek penelitian studi 

lapangan. Subjek penelitian lapangan ini adalah mahasiswa Universitas Ciputra. 

Menurut Sugiyono (2016:82) mengatakan bahwa “Pengambilan sampel diambil 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.” 

 

3.3.3 Jenis Data 

 Menurut Wandasari (2013:561) mengatakan bahwa: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu 

individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut 

seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. 
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2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. 

 

 Dalam penelitian kreasi produk ini, peneliti akan menggunakan kedua jenis 

data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang 

diberikan kepada para responden dan uji laboratorium. Peneliti juga memperoleh 

data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal serta sumber-sumber data yang 

berkaitan dan berguna dalam penelitian. 

 

3.3.4 Pengumpulan Data 

Penelitian kreasi produk ini akan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang dapat dilakukan di berbagai lokasi, sumber dan cara. Beberapa cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara, membagikan 

kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016:137). Instrumen 

penelitian ini akan dilakukan dengan membagikan kuesioner atau angket. Kuesioner 

akan berbentuk pertanyaan terbuka atau tertutup yang dibagikan kepada 30 panelis 

dengan tiga kali pengulangan. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu cara pengolahan data yang akan diperoleh 

dari hasil pengujian. Setelah data yang diperoleh dari panelis terkumpul, data 
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ditabulasi dan kemudian dianalisis untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

telah ditentukan (Syafitri, 2009:65).  

Analisis data penelitian pengembangan produk mi substitusi tepung garut 

terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau 

menggunakan enam teknik analisis yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen  

Menurut Bambang (2013:8) “Metode eksperimen adalah penyajian bahan 

pelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk 

membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari.”  

Dalam penelitian kreasi produk ini metode eksperimen dilakukan dengan 

membuat mi  berbahan dasar tepung garut dan tepung ampas tahu dengan 

bayam hijau yang diperolah dari literatur. Eksperimen dilakukan pengulangan 

sebanyak tiga kali dengan menggunakan tiga perbandingan rasio berbeda 

antara tepung garut dan tepung ampas tahu, dengan rasio (5%,10%,15%). 

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung di lapangan tentang objek yang akan diteliti 

(Sudarji, 2017:32). Menurut Sugiyono (2017:145) “Metode observasi dibagi 

menjadi dua, yaitu observasi partisan dimana peneliti ikut berperan serta atau 

terlibat dan observasi non-partisan dimana peneliti hanyalah pengamat 

independen. Peneliti melakukan observasi terhadap produk akhir yaitu dengan 

cara membandingkan hasil dari eksperimen dan pengulangan yang dilakukan 
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menggunakan metode observasi non-partisan dengan tujuan mendapatkan 

data yang akurat. 

Observasi ini  dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada tiga puluh 

panelis untuk melakukan pengamatan bagaimana tekstur, aroma, rasa, dan 

warna pada mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan 

penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau. 

3. Uji Organoleptik  

Menurut Syafitri (2009:42) “Uji organoleptik adalah pengujian yang  

panelisnya melakukan penilaian berdasarkan kesukaan. Penilaian 

menggunakan uji kesukaan dimana panelisnya mengemukakan respon yang 

berupa senang atau tidaknya terhadap sifat atau karakteristik bahan yang diuji 

yaitu aspek warna, aroma, rasa dan tekstur. Uji kesukaan atau biasa disebut 

uji hedonik pada uji ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat panelis 

tentang tingkat kesukaan pada produk. Tingkat kesukaan disebut juga skala 

hedonik. Skala hedonik ditransformasi ke dalam skala numerik dengan angka 

menaik atau menurun sesuai tingkat kesukaan (Wijayani, 2014:46). Berikut 

tingkat hedonik yang akan digunakan dalam kuesioner kepada tiga puluh 

panelis yang telah ditentukan oleh peneliti: 

a. Angka 1 untuk sangat tidak suka 

b. Angka 2 untuk tidak suka 

c. Angka 3 untuk sangat suka 

d. Angka 4 untuk suka 
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4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi dari kreasi 

produk mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan 

tepung ampas tahu dan bayam hijau yang diuji di laboratorium untuk 

mengetahui kandungan protein serta karbohidrat pada sampel yang terbaik. 

Uji laboratorium ini berguna untuk meningkatkan nilai jual pada produk 

kerasi serta untuk keamanaan konsumen yang ingin mengkonsumsi produk 

mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung 

ampas tahu dan bayam hijau. Uji laboratorium ini akan dilakukan di Jalan 

Sulawesi no.36, Surabaya. 

5. Uji Anova  

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji ANOVA atau yang biasa 

disebut 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. 

6. Statistik Deskriptif  

 Metode statistik deskriptif digunakan untuk memproses data uji organoleptik 

yang akan dilakukan. Melalui data kuesioner yang dibagikan kepada tiga 

puluh panelis dengan melakukan tiga kali pengulangan dan total sampel yang 

akan didapatkan berjumlah Sembilan puluh buah, maka akan dipresentasikan 

hasil kuisioner untuk masing-masing hasil uji. Data berupa uji organoleptik 
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yang meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur akan dipaparkan menggunakan 

diagram batang untuk melihat perbandingan yang jelas hasil tanggapan 

panelis antara masing-masing perlakuan serta untuk mengetahui minat dan 

kelayakan panelis dari produk ini. 


