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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Metode pengembangan produk oat cookies berbahan dasar tepung talas 

beneng dan tepung ampas kelapa ini menggunakan model prosedural, yang bersifat 

deskriptif dimana pengembangan penelitian kreasi produk ini dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan untuk menghasilkan produk. 

Berawal dengan adanya permasalahan yang ada di masyarakat dan 

dorongan untuk mengadakan nilai jual pada bisnis yang dijalankan oleh peneliti, 

penelitipun melihat adanya potensi untuk melakukan proses pengembangan ini, 

dilanjutkan dengan pencarian informasi yang dapat digunakan sebagai penguat dan 

mengatasi masalah dalam penelitian ini dalam bentuk jurnal, artikel, resep dan 

buku. Berdasarkan data yang didapat peneliti lalu melakukan eksperimen 

pembuatan tepung talas beneng, selanjutnya peneliti juga melakukan eksperimen 

pembuatan tepung ampas kelapa dan membuat eksperimen pembuatan oat cookies 

dengan berbahan dasar dua tepung tersebut sebagai pengganti tepung terigu. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan merupakan langkah-langkah pelaksanaan 

pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam prosedur pengembangan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1.   Potensi dan Permasalahan 

Penelitian kreasi produk ini berawal dari adanya potensi dan permasalahan. 

Potensi yang bila digunakan akan menambah nilai jual suatu produk serta 

permasalahan yang dapat dijadikan suatu potensi yang dapat di daya 

gunakan. Dalam penelitian kreasi produk ini, masalah diangkat berdasarkan 

usaha mengurangi penggunaan tepung terigu, menaikan mutu nilai gizi 

suatu limbah dan bagaimana cara mengangkat produk lokal. 

2.   Pengumpulan Data 

Setelah mendapatkan potensi dan masalah, selanjutnya dikumpulkan 

berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan 

perencanaan produk yang akan dikembangkan untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

3.   Desain Produk 

Desain produk adalah rancangan produk yang akan dikembangkan 

didasarkan pada informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Tahap desain 

produk pengembangan ini dimulai dengan mendesain produk, 

mengumpulkan bahan dan peralatan, menentukan waktu dan tempat 

pengembangan, dan merancang cara untuk memproses produk yang 

dikembangkan. 
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4.   Uji Coba Produk 

Uji coba dilakukan validasi oleh para ahli. Dimulai dengan uji coba kepada 

panelis tidak terlatih maupun panelis terlatih. Pengujian ini dilakukan 

dengan tujuan mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan 

standarisasi tingkat efisiensi, kelayakan, dan daya tarik produk yang akan 

dikembangkan. Bagian ini terdiri dari desain uji coba yang dilakukan dalam 

tiga tahapan, subjek coba yang telah diidentifikasi sesuai dengan karateristik 

subjek, jenis data yang berkaitan, instrumen pengumpulan data, dan tehnik 

analisis data disertai dengan uraian yang lebih rinci. 

5.   Analisis Data 

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari uji organoleptik dan juga uji 

laboratorium. Peneliti akan menganalisis empat sampel uji coba yang telah 

dilakukan. Peneliti dapat mengetahui sampel manakah yang terbaik. Peneliti 

juga menganalisis hasil uji organoleptik sehingga didapatkannya hasil data 

meliputi rasa, aroma, tekstur, warna dan keseluruhannya dari para panelis. 

6.   Produk Akhir  

Wujud akhir dari produk ini adalah oat cookies berbahan dasar tepung 

ampas kelapa dan tepung talas beneng yang dikembangkan memerlukan 

kajian yang obyektif. Kajian berdasarkan landasan teori yang telah dibahas 

dan hasil kajian mengarah kepada peluang untuk memanfaatkan produk 

tersebut. 
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3.2.1   Bahan dan Peralatan Penelitian 

1.   Bahan 

 Dalam penelitian kreasi produk ini, bahan baku utama yang digunakan 

dalam pembuatan cookies adalah tepung ampas kelapa dan tepung talas 

beneng. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan cookies dengan tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng: 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Oat Cookies Berbahan Dasar Tepung Ampas 
Kelapa dan Tepung Talas Beneng 

No Nama 
Bahan 

Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

Satuan 0% 15% 25% 35% 0% 15% 25% 35% 0% 15% 25% 35% 
A 
220 

A 
247 

A 
268 

A 
292 

B 
220 

B 
247 

B 
268 

B 
292 

C 
220 

C 
247 

C 
268 

C 
292 

1 Tepung 
Terigu 270 0 0 0 270 0 0 0 270 0 0 0 gram 

2 
Tepung 
Talas 

Beneng 
0 200 200 200 0 200 200 200 0 200 200 200 gram 

3 
Tepung 
Ampas 
Kelapa 

0 30 50 70 0 30 50 70 0 30 50 70 gram 
4 Mentega 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 gram 
5 Gula 

Semut 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 gram 
6 Gula 

Putih 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 gram 
7 Telur 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 gram 
8 Garam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 gram 
9 Kayu 

Manis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 gram 
10 Vanili 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 gram 
11 Oat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 gram 

Sumber: Data Diolah (2019) 

2.   Peralatan Penelitian 

 Berikut ini merupakan peralatan yang digunakan dalam pembuatan oat 

cookies yang berbahan dasar tepung ampas kelapa dan tepung alas beneng. Jumlah 

peralatan yang digunakan serta harga peralatan secara terperinci dapat dilihat pada 

tabel bawah ini: 
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Tabel 3.2 Peralatan Penelitian Oat cookies Berbahan Dasar Tepung Ampas 
Kelapa dan Tepung Talas Beneng 

No Bahan Jumlah Satuan Harga Jumlah (Rp) 
1 Bowl 3 buah   17,500    52,500  

2 Mixer 1 buah  97,500    97,500  

3 Spatula Plastik 2 buah  5,000    10,000  

4 Loyang 2 buah  5,500    11,000  

5 Timbangan Digital 1 buah  125,000   125,000  

6 Saringan 1 buah  12,000    12,000  

7 Oven 1 buah  250,000   250,000  

8 Packaging 1 pack  2,500   2,500  

9 Food Processor 1 buah  875,000   87,500  

10 Dehydrator 1 buah  800,000   800,000  

TOTAL  1,448,000  

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu sekitar empat bulan yaitu 

pada bulan Desember 2018 hingga April 2019. Lokasi penelitian dilakukan di 

kampus Universitas Ciputra di Surabaya Barat: 

Tabel 3.3 Waktu dan tempat penelitian 
No Hari dan Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 Rabu,  
28/11/2018 

Percobaan 1: 
Pembuatan tepung ampas kelapa dengan cara 
melakukan perendaman, penyaringan dan 
pengeringan oven pada suhu 770C selama 307 menit 

Laboratorium Universitas 
Ciputra 

2 Jumat,  
14/12/2018 

Percobaan 2: 
Melanjutkan mengeringkan tepung ampas kelapa 
yang sudah di keringkan di percobaan pertama, di 
percobaan ini dengan  dehydrated bersuhu 50oC 
dengan waktu 157 menit. 
Menggiling tepung ampas kelapa dan tepung talas 
beneng dengan food processor dilanjut dengan 
mengayaknya. 
Pembuatan cookies dengan subtitusi tepung terigu 
oleh tepung ampas kelapa dan talas beneng. 
Hasil: Tekstur yang cukup tidak hancur tetapi 
rasanya terlalu manis. 

Laboratorium Universitas 
Ciputra 

3 Minggu,  
23/12/2018 

Peneliti diberi referensi tempat oleh dosen, dan 
mengambil talas beneng di daerah jombang. 

Jombang, Desa Mendiro, 
Wonosalam 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
No Hari dan Tanggal Kegiatan Lokasi 

4 Selasa,  
22/01/2019 

Pembuatan Tepung Talas Beneng. Masuk 
dehydrator 978 gram, diproses selama 253 menit, 
disuhu 55oC. Dan jadi sebanyak 186 gram. 

Laboratorium Universitas 
Ciputra 

5 Selasa, 
29/01/2019 

Pembuatan Tepung Ampas Kelapa, sebanyak 
200gram masuk dehydrator dan jadi sebanyak 180 
gram pada suhu 65oC, selama 180 menit. 

Laboratorium Universitas 
Ciputra 

6 Rabu, 
13/02/2019 

Pembuatan tepung talas beneng kedua diproses 
selama 253 menit pada suhu 55oC. 

Laboratorium Universitas 
Ciputra 

7 Senin, 
 11/03/2019 

Pembuatan produk kreasi oat cookies berbahan 
dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa 
dengan kandungan tepung ampas kelapa sebanyak 
15%, 25%, dan 35% dari tepung talas beneng. 
Pembuatan ini termasuk pengulangan pertama. 

Laboratorium Universitas 
Ciputra 

8 Senin,  
11/03/2019 

Uji organoleptik pengulangan pertama. Universitas Ciputra 

9 Selasa,  
12/03/2019 

Pembuatan produk kreasi oat cookies berbahan 
dasar tepung talas beneng dan 
 tepung ampas kelapa dengan kandungan tepung 
ampas kelapa sebanyak 15%, 25%, dan 35% dari 
tepung talas beneng. Pembuatan ini termasuk 
pengulangan kedua. 

Laboratorium  
Universitas Ciputra 

10 Selasa,  
12/03/2019 

Uji Organoleptik pengulangan kedua Universitas Ciputra, 
Apartemen Waterplace, 

Surabaya Barat 
11 

Rabu,  
13/03/2019 

Pembuatan produk kreasi oat cookies berbahan 
dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa 
dengan kandungan tepung ampas kelapa sebanyak 
15%, 25%, dan 35% dari tepung talas beneng. 
Pembuatan ini termasuk pengulangan ketiga. 

Laboratorium Universitas 
Ciputra, Surabaya Barat 

12 
Rabu,  

13/03/2019 

Uji Organoleptik pengulangan ketiga Universitas Ciputra, 
Apartemen Waterplace, 

Kantor Distribusi 
VapeBoss, Surabaya Barat. 

13 Rabu,  
20/03/2019 

Uji Laboratorium di Biochem Biochem 
jl. Sulawesi No.36 

Surabaya 
14 Rabu,  

27/03/2019 
Pengeditan packaging Universitas Ciputra 

15 Rabu, 
03/04/2019 

Uji minat Universitas Ciputra, 
Apartemen Waterplace 

Surabaya Barat 
Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Ampas Kelapa 

 Dalam pembuatan tepung ampas kelapa ini, peneliti melakukan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Ampas Kelapa 
Sumber: Data Diolah (2019) 

 Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijabarkan proses pembuatan tepung ampas 

kelapa adalah sebagai berikut: 

1.   Siapkan ampas kelapa. 

2.   Lalu keringkan ampas kelapa dengan dehydrated selama 5-6 jam disuhu 

75oc hingga mendapatkan tingkat kekeringan yang diinginkan. 

3.   Giling ampas kelapa yang sudah kering dengan food processor . 

4.   Ayak hasil gilingan ampas kelapa dengan ayakan. 

5.   Giling ulang ampas kelapa yang sudah diayak agar mendapatkan hasil yang 

lebih halus. 

6.   Ayak hasil gilingan kedua ampas kelapa. 

7.   Giling ulang ampas kelapa yang sudah diayak. 

8.   Ayak hasil gilingan ketiga ampas kelapa. 

1. Ampas Kelapa 2. Dikeringkan 3. Digiling 4. Diayak 

5. Digiling 6. Diayak 7. Digiling 8. Diayak 

9. Tepung 
Ampas Kelapa 
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9.   Tepung ampas kelapa yang sudah melalui proses tiga kali penggilingan 

disimpan di tempat kedap udara. 

 

3.2.5   Proses Pembuatan Tepung Talas Beneng 

Dalam pembuatan tepung alas beneng ini, peneliti melakukan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Proses Pembuatan Tepung Talas Beneng 
Sumber: Data Diolah (2019) 

Berdasarkan Gambar 3.2 diatas dapat dijabarkan proses pembuatan tepung 

talas beneng sebagai berikut: 

1.   Siapkan talas beneng. 

2.   Kupas kulit talas beneng hingga bersih dan tersisa putihnya, tidak 

meninggalkan sisa kulit pada talas beneng. 

3.   Pasrah talas beneng. 

1. Talas 
Beneng 

8. 
Dikeringkan 

4. Direndam 
Air Garam 3. Dipasrah 2. Dikupas 

13. Digiling 14. Diayak 15. tepung 
Talas Beneng 

9. Digiling 10. Diayak 11. Digiling 12. Diayak 

5. Dibilas 6. Dibilas 7. Dibilas 
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4.   Rendam dengan air garam selama 15-20 menit agar menghilangkan asam 

oksalat pada talas beneng, karena talas beneng mengandung asam oksalat 

yang terbilang sangat tinggi, dan ini menyebabkan gatal pada lidah apabila 

dicuci tidak bersih (Novita, 2011:7). 

5.   Bilas talas beneng hingga bersih. 

6.   Bilas ulang untuk kedua kalinya hingga bersih. 

7.   Bilas ulang untuk ketiga kalinya hingga benar-benar bersih. 

8.   Keringkan dengan dehydrator pada suhu 55oC selama 4-6 jam untuk 

menghasilkan tekstur kering yang diinginkan. 

9.   Giling dengan menggunakan grinder sampai bertekstur bubuk dan halus. 

10.   Ayak supaya residu terpisah. 

11.   Giling untuk kedua kalinya agar mendapatkan tekstur yang lebih halus. 

12.   Ayak agar memisahkan sisa residu. 

13.   Giling untuk ketiga kalinya agar benar-benar mendapatkan tekstur yang 

halus. 

14.   Ayak ketiga kalinya agar mendapatkan tekstur tepung yang sama. 

15.   Hasil tepung talas beneng lalu disimpan di tempat tertutup yang kedap udara 

seperti toples kaca. 
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3.2.5   Pembuatan Oat Cookies Dengan Tepung Talas Beneng dan Tepung 

Ampas Kelapa 

 Dalam pembuatan oat cookies dengan penambahan tepung ampas kelapa 

dan tepung talas beneng ini, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Pembuatan Kreasi Produk Oat Cookies Berbahan Dasar 
Tepung Talas Beneng dan Tepung Ampas Kelapa 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

Berdasarkan Gambar 3.3 bisa dijabarkan cara pembuatan oat cookies non-

terigu berbahan dasar tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng adalah sebagai 

berikut: 

6. Dipipihkan di Atas Loyang 

5. Diaduk 

3. Masukkan Bahan Kering yang Udah Diayak 

1. Kocok Mentega, Gula semut, Gula putih 

2. Tambahkan Telur 

4. Masukkan Oat 

8. Diangkat 

7. Dipanggang 

10. Oat Cookies 

11. Uji Organoleptik (Warna, Aroma, Rasa, dan Tekstur) 

12. Dapat Diterima Oleh Panelis 

13. Uji Laboratorium (Proksimat dan Serat Kasar) 

9. Didinginkan 
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1.   Kocok mentega, gula semut, dan gula putih sampai tercampur dengan 

kecepatan sedang. 

2.   Masukkan telur lalu kocok selama dua menit. 

3.   Masukan semua bahan kering, tepung, garam, cinnamon, vanili yang sudah 

diayak dalam adonan. 

4.   Masukkan oat. 

5.   Aduk hingga semua tercampur rata. 

6.   Pipihkan ke atas loyang dengan ukuran 5 gram per biji. 

7.   Panggang di oven bersuhu 170oC selama 22 menit. 

8.   Keluarkan dari oven. 

9.   Diamkan selama 30 menit agar dingin.  

10.   Oat cookies berbahan tepung talas bening dan tepung ampas kelapa 

disimpan di stoples kaca kedap udara agar tahan lama. 

11.   Uji organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur). 

12.   Ambil kesimpulan apakah bisa diterima oleh panelis. 

13.   Uji laboratorium proksimat dan serat kasar yang terkandung pada kreasi 

produk oat cookies. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

 Teknik penarikan sampel dalam penelitian kreasi produk ini menggunakan 

teknik probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling 

yang memberikan peluang yang sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Martono, 2011:75). 



 
 

37 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Pelaksanaan uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan 

produk yang akan dilakukan dengan cara menyerahkan sampel produk yang 

dikembangkan beserta sejumlah kuesioner penilaian yang berupa pertanyaan yang 

akan diberikan kepada panelis secara langsung. Kuesioner yang peneliti sebarkan 

berbentuk skala likert dengan nilai sangat tidak suka, tidak suka, suka, agak suka, 

sangat suka. Pada desain uji coba produk pengembangan ini dibagi menjadi dua 

tahapan yaitu uji coba perorangan dan uji coba lapangan. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba yang akan digunakan peneliti adalah 30 panelis tidak 

terlatih. Subjek yang dipilih oleh peneliti dalam pengembangan teknik 

pengumpulan subjek secara non-probability sampling dengan kategori purposive 

sampling. Subjek sasaran pemakai produk dalam pengembangan ini adalah 30 

panelis tidak terlatih yang menyukai produk bakery dan pastry yang berada di kota 

Surabaya Barat. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian kreasi produk ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:14) menyatakan bahwa: 

“Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
ditetapkan.” 
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Penyebaran kuesioner atau angket dilakukan kepada panelis terlatih maupun 

tidak terlatih untuk memberikan penilaian, eksperimen dilakukan untuk menguji 

hipotesis yang bersangkutan, observasi dilakukan sebagai pengamatan dan 

pencatatan terhadap pelaksanaan pengembangan, sedangkan uji laboratorium 

dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi terhadap produk yang dikembangkan. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data primer 

dan data sekunder, dimana peneliti memberi sendiri kuesioner dan mendapatkan 

data secara langsung dari panelis. Data tersebut bertujuan untuk mengetahui minat 

dari aspek warna, aroma, rasa, tekstur serta tingkat kerenyahan secara acak 

menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data berupa teori-teori yang didapatkan dari jurnal, buku, artikel, 

literatur, penelitian terdahulu, skripsi, tesis, kuesioner, dan observasi. 

 Dalam penelitian kreasi produk ini, teknik sampel yang dilakukan oleh 

peneliti adalah teknik non-probability sampling dengan kategori purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2013:218-219) “purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Teknik ini mengacu pada 

pengumpulan data berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu. Penentuan kriteria ini dimaksudkan agar peneliti dapat memastikan bahwa 

data yang diambil dapat mewakili informasi yang diperlukan dalam penelitian 

kreasi produk ini. Panelis yang terlibat dipilih secara acak berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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1.   Telah menyatakan kesediannya untuk menjadi panelis 

2.   Tidak buta warna serta gangguan psikologis. 

3.   Menyukai produk yang berhubungan dengan bakery atau pastry. 

4.   Tidak memiliki riwayat alergi terhadap produk olahan yang terdapat di 

dalamnya pada usia 17 tahun keatas. 

 

3.3.4   Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2017:308). Pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket yang akan dibuat 

oleh peneliti. Pengumpulan data yang digunakan ini diharapkan dapat 

menghasilkan hasil yang akurat dengan menggunakan skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial, atau biasa disebut Skala Likert (Sugiyono, 2017:134). Dalam 

penelitian kreasi produk ini, peneliti menggunakan jenis kuesioner atau angket 

dengan pemberian nilai sebagai berikut: 

Tabel 3.4  Skor Skala Likert Lima Kategori Respon 
Jawaban Bobot Penilaian 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Tidak Setuju (TS) 2 
Netral (N) 3 
Setuju (S) 4 
Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Dalam analisi datanya, Skala Likert dirubah ke dalam angka. Berikut 

merupakan tingkat Skala Likert yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1.   Angka 5 untuk Sangat Suka 

2.   Angka 4 untuk Suka 

3.   Angka 3 untuk Agak Suka 

4.   Angka 2 untuk Tidak Suka 

5.   Angka 1 untuk Sangat Tidak Suka 

Untuk contoh dari kuesioner akan dicantumkan pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan 

Lampiran 3. 

 

3.3.5   Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2012:332) menyatakan bahwa:  

Data analysis is the process of sistematically searching and arranging the 
interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to 
increase your own understanding of the to enable you present what you have 
discovered to others. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat 
diinformasikan kepada orang lain. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis data merupakan suatu proses untuk menganalisis data dan didapatkan 

berdasarkan hasil uji coba suatu produk. Hasil analisis data akan menjadi dasar 

untuk mengoptimalkan penelitian pengembangan ini.  
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3.3.6   Metode Eksperimen 

Metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk 

mencari pengaruh sebuah perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2017:107). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga 

perlakuan dan tiga kali pengulangan terhadap produk oat cookies berbahan dasar 

tepung ampas kelapa dan tepung ampas beneng agar mendapatkan resep yang 

diinginkan dengan hasil yang memuaskan dan dapat diterima pasar. Ketiga sampel 

ini akan diujikan kepada para panelis tidak terlatih maupun terlatih yang menyukai 

pastry dan bakery, lalu dianalisis menggunakan ANOVA dengan Software SPSS. 

 

3.3.7   Metode Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

panelis yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2016:145). Metode observasi 

yang dilakukan oleh penelitian ini adalah observasi hasil eksperimen ketiga sampel 

pembuatan oat cookies berbahan dasar tepung talas beneng dan tepung ampas 

kelapa. Observasi yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil akhir untuk diambil 

satu yang terbaik sehingga dapat dikembangkan proses penelitiannya. 

 

3.3.8   Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi meliputi 

kadar air, kadar abu, total fat, protein, karbohidrat, kalori, kalori dari lemak, dan 

serat kasar yang terkandung pada kreasi produk oat cookies berbahan dasar tepung 
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ampas kelapa dan tepung talas beneng. Uji laboratorium akan dilakukan di Biochem 

yang berlokasi di Jl. Sulawesi No.36 Surabaya. Hasil data dari uji laboratorium 

kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulannya. 

 

3.3.9   Uji Organoleptik 

Menurut tekpang.unimus.ac.id (2013) menyatakan bahwa uji organoleptik 

adalah proses uji coba yang berdasarkan uji pengindraan. Dalam penilitian kreasi 

produk ini uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui respon panelis tidak 

terlatih terhadap oat cookies berbahan dasar tepung ampas kelapa dan tepung talas 

beneng. Penilaian yang di ujikan yaitu warna, aroma, rasa dan tekstur, dan secara 

keseluruhannya. Oat cookies dengan berbahan dasar tepung ampas kelapa dan 

tepung talas beneng ini akan diujikan kepada 30 panelis tidak terlatih yang 

menyukai pastry dan bakery. Para panelis akan mencoba tiga sampel kreasi produk 

oat cookies dengan perbandingan yang berbeda-beda tiap sampelnya. Para panelis 

akan diberikan kuesioner untuk menilai setiap sampel yang tersedia. Sampel terbaik 

akan dipilih untuk diujikan ke laboratorium. 

 

3.3.10 Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:207) menyatakan bahwa statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 
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Pada penelitian kreasi produk ini, peneliti menggunakan metode statistik 

deskriptif untuk memproses data uji organoleptik yang telah peneliti lakukan 

dengan membagikan 30 sampel produk dan kuesioner kepada panelis. Setiap 

panelis akan mendapatkan tiga jenis sampel oat cookies yang berbahan dasar 

tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng yang berbeda. Hasil data kuesioner 

yang telah didapatkan akan dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk diagram 

piechart. Melalui diagram piechart tersebut, dapat diketahui tingkat kesukaan 

panelis terhadap oat cookies berbahan dasar tepung ampas kelapa dan tepung talas 

beneng. 

 


