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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

 Dalam pengembangan kreasi produk tepung bumbu makanan gorengan 

dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan, 

penelitian ini akan dilaksanakan dengan melakukan empat kali perlakuan dengan 

tiga kali pengulangan dimana peneliti akan mengubah persentase bubuk bunga 

kecombrang terhadap resep tepung bumbu makanan gorengan. Perlakuan 1 adalah 

tepung bumbu makanan gorengan tidak ada penambahan bubuk bunga 

kecombrang, yang dimana perlakuan ini sebagai kontrol dari tepung bumbu 

makanan gorengan. Perlakuan 2 adalah penambahan bubuk bunga kecombrang 

5%, perlakuan 3 adalah penambahan bubuk bunga kecombrang 10%, perlakuan 4 

adalah penambahan bubuk bunga kecombrang 15%. 

 Dalam proses membuat bubuk bunga kecombrang, peneliti mengacu pada 

penelitian terdahulu yang bernama Muchsiri dan Alhanannasir. Hal pertama yang 

dilakukan peneliti adalah mencuci bunga kecombrang dengan air biasa tujuannya 

untuk menghilangkan debu maupun kotoran. Setelah bersih, potong bunga 

kecombrang dengan lebar dua sentimeter, kemudian menempatkan bunga 

kecombrang yang sudah dipotong pada loyang lalu di panggang untuk proses 

pengeringan pada suhu 40˚C selama satu jam dan kemudian dilanjutkan dengan 
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suhu 60˚C selama lima jam. Setelah itu, bunga kecombrang yang sudah kering 

kemudian digiling dan dihaluskan menggunakan grinder. 

 Langkah-langkah dalam proses pembuatan tepung bumbu makanan 

gorengan adalah dengan cara mencampurkan semua bahan tepung bumbu 

makanan gorengan seperti tepung terigu, tepung beras, garam, bubuk lada hitam, 

dan bubuk bawang putih dalam satu mangkuk. Kemudian tambahkan bubuk 

bunga kecombrang sesuai persentase yang telah ditentukan lalu diaduk semua 

bahan dengan menggunakan whisk hingga tercampur rata. Setelah semua bahan 

dan bumbu tercampur rata, kemudian tepung bumbu makanan gorengan disimpan 

dalam tempat yang kedap udara lalu diberi label. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan dalam penelitian kreasi produk ini dimulai 

dengan mengumpulkan data dan studi pustaka yang berkaitan dengan bubuk 

bunga kecombrang yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian 

terdahulu. Kemudian, peneliti melakukan eksperimen dan uji coba kreasi bunga 

kecombrang sebagai bubuk penyedap rasa tambahan terhadap tepung bumbu 

makanan gorengan. Dalam penelitian kreasi produk ini, peneliti akan melakukan 

empat perlakuan tepung bumbu makanan gorengan dan melakukan uji 

organoleptik yang dimana meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Uji 

penerimaan produk akan dilaksanakan dengan cara membagi kuesioner dan secara 

bersamaan dengan uji organoleptik. Penelisnya meliputi 30 orang dalam tiga kali 

pengulangan sehingga total panelis berjumlah 90 orang. Setelah ditemukannya 
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satu pilihan penambahan bubuk bunga kecombrang yang dirasa terbaik oleh 

panelis, maka resep tersebut yang akan digunakan uji laboratorium untuk 

mengetahui kandungan gizinya sekaligus nantinya akan digunakan sebagai bahan 

media promosi dengan mencantumkannya dikemasan tepung bumbu makanan 

gorengan. 

 

3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

 Penelitian kreasi produk ini menggunakan beberapa bahan dan peralatan 

dalam proses pembuatan tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan 

bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bahan Penelitian Kreasi Produk 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Tepung Bumbu Makanan Gorengan Dengan 

Penambahan Bubuk Bunga Kecombrang Sebagai Penyedap Rasa 

Tambahan (Penambahan 5%) 

No. Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat 

(Rp/Kg) 

Harga/Porsi 

(Rp) 

1 Tepung terigu 700 gram 10.000 7000 

2 Tepung beras 300 gram 15.000 4500 

3 Bubuk bunga 

kecombrang 

(5%) 

50 gram 40.000 2000 

4 Garam 40 gram 10.000 400 

5 Bubuk lada 

hitam 

20 gram 95.000 1900 

6 Bubuk bawang 

putih 

40 gram 125.000 5000 

TOTAL (untuk lima porsi) 20.800 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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2. Peralatan Penelitian Kreasi Produk 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Bubuk Bunga Kecombrang 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1 Talenan 1 buah Sebagai alas untuk memotong 

bunga kecombrang 

2 Pisau 1 buah Sebagai alat memotong bunga 

kecombrang 

3 Loyang 2 buah Sebagai tempat untuk 

mengeringkan bunga 

kecombrang 

4 Mesin 

pengering 

1 buah Sebagai alat untuk 

mengeringkan bunga 

kecombrang 

5 Grinder 1 buah Sebagai alat penggiling bunga 

kecombrang 

6 Kamera 1 buah Untuk mendokumentasikan 

selama proses percobaan 

7 Tempat kedap 

udara 

1 buah Untuk menyimpan bubuk bunga 

kecombrang 

8 Timbangan 

digital 

1 buah Untuk menimbang bahan-bahan 

secara akurat 

9 Alat tulis secukupnya Untuk mencatat hasil percobaan 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.3 Peralatan Pembuatan Tepung Bumbu Makanan Gorengan Dengan 

Penambahan Bubuk Bunga Kecombrang Sebagai Penyedap Rasa 

Tambahan 

No. Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 

1 Mangkuk 4 buah Sebagai wadah untuk bahan-

bahan yang akan digunakan 

2 Sendok makan 1 buah Sebagai alat untuk mengambil 

bahan 

3 Whisk 1 buah Sebagai alat untuk mengaduk 

4 Timbangan 

digital 

1 buah Untuk menimbang bahan-bahan 

secara akurat 

5 Tempat kedap 

udara 

4 buah Untuk menyimpan tepung 

bumbu makanan gorengan 

setelah penambahan bubuk 

bunga kecombrang 

6 Kamera 1 buah Untuk mendokumentasikan 

selama proses percobaan 

7 Alat tulis secukupnya Untuk mencatat hasil percobaan 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Pengembangan Tepung Bumbu Makanan 

Gorengan Dengan Penambahan Bubuk Bunga Kecombrang 

Sebagai Penyedap Rasa Tambahan 

No. Tanggal Pelaksaan Program Tempat 

1 10 November 

2018 

Eksperimen pertama pembuatan 

bubuk bunga kecombrang 

Kitchen 

Universitas 

Ciputra 

2 14 November 

2018 

Eksperimen ke dua pembuatan 

bubuk bunga kecombrang 

Kitchen 

Universitas 

Ciputra 

3 16 November 

2018 

Eksperimen pembuatan tepung 

bumbu makanan gorengan dengan 

penambahan bubuk bunga 

kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan (persentase 5%, 10%, 

15%) 

Kitchen 

Universitas 

Ciputra 

4 10 Januari 2019 Uji organoleptik (pengulangan 

pertama) 

Medan 

5 17 Januari 2019 Uji organoleptik (pengulangan 

kedua)  

Universitas 

Sumatera 

Utara 

6 1 Februari 2019 Uji organoleptik (pengulangan 

ketiga) 

Universitas 

Ciputra 

7 11 Februari 2019 Uji laboratorium tepung bumbu 

makanan gorengan dengan 

penambahan bubuk bunga 

kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan yang hasilnya terbaik dari 

uji organoleptik 

Balai Riset 

dan 

Standarisasi 

Industri 

Surabaya 

8 1 Maret 2018 Pengolahan hasil data uji 

laboratorium dan hasil data uji 

organoleptik 

Lounge 

Universitas 

Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3 Proses Pembuatan Tepung Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Tepung Bumbu Makanan Gorengan Dengan 

Penambahan Bubuk Bunga Kecombrang Sebagai Penyedap Rasa 

Tambahan 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 

1. Kecombrang dicuci 2. Dipotong 

4. Giling bunga 

kecombrang 

3. Masukkan pada 

mesin pengering 

 

5. Bubuk bunga kecombrang 

6. Campurkan semua bahan tepung bumbu 

7. Tambahkan bubuk bunga kecombrang 

8. Diaduk rata 9. Disimpan dalam 

wadah 
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 Berdasarkan Gambar 3.1 tersebut, dapat dijabarkan proses pembuatan 

tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang 

sebagai penyedap rasa tambahan adalah sebagai berikut: 

1. Cuci bunga kecombrang dengan air biasa untuk menghilangkan debu dan 

kotoran. 

2. Potong bunga kecombrang dengan lebar lima sentimeter lalu tempatkan 

pada loyang. 

3. Masukkan loyang tersebut pada mesin pengering dengan suhu 40˚C 

selama satu jam kemudian dilanjutkan dengan suhu 60˚C selama lima jam. 

4. Giling dan haluskan bunga kecombrang yang sudah kering dengan 

menggunakan grinder. 

5. Siapkan mangkuk, lalu campurkan tepung terigu, tepung beras, garam, 

bubuk lada hitam, bubuk bawang putih, dan bubuk bunga kecombrang 

sesuai dengan persentase yang telah ditentukan untuk uji organoleptik 

yaitu 0% untuk perlakuan 1, 5% untuk perlakuan 2, 10% untuk perlakuan 

3, dan 15% untuk perlakuan 4. Kemudian aduk semua bahan hingga 

tercampur dengan merata. 

6. Simpan tepung bumbu makanan gorengan tersebut dalam tempat yang 

kedap udara dan diberi label hingga siap untuk digunakan. 
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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 

tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang 

sebagai penyedap rasa tambahan. Bagian ini terdiri dari desain uji coba, jenis data, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba memiliki tujuan untuk mengevaluasi produk. Desain 

penelitian menurut Pujihastuti (2010:43) menjelaskan bahwa: 

 Desain penelitian dapat ditinjau dari desain laboratorium, eksperimen, atau 

lingkungan alami subjek dengan masing-masing keunggulan maupun 

kelemahannya. Kualitas data primer yang dikumpulkan berdasarkan teknik 

survei ditentukan oleh kualitas instrument yang diwakili oleh pernyataan-

pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner 

penelitian tersebut. 

 

Desain uji coba dalam pengembangan produk tepung bumbu makanan 

gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan yang diaplikasikan pada dada ayam sebagai sample yang akan 

dilakukan desain uji coba kepada 30 panelis dalam tiga kali pengulangan sehingga 

total panelis adalah 90 orang. Tujuannya adalah untuk mengetahui persentase 

penambahan bubuk bunga kecombrang terhadap tepung bumbu makanan 

gorengan yang paling diminati panelis dari parameter warna, aroma, rasa, dan 

tekstur. 
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Desain uji coba yang dilakukan kepada 30 panelis dalam empat perlakuan 

dan tiga kali pengulangan di tiga hari yang berbeda dengan pengujian 

menggunakan kode sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Desain Uji Coba Tepung Bumbu Bunga Kecombrang 

Jenis 

Pengulangan 1 

Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 

Perlakuan 

4 

Satuan 

Kode XT121 XT092 XT343 XT104 - 

Tepung 

terigu 
70 70 70 70 gram 

Tepung 

beras 
30 30 30 30 gram 

Bubuk 

bunga 

kecombrang 

0 5 10 15 gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk lada 

hitam 
2 2 2 2 gram 

Bubuk 

bawang 

putih 

4 4 4 4 gram 

Jenis 

Pengulangan 2 

Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 

Perlakuan 

4 

Satuan 

Kode YT041 YT612 YT113 YT404 - 

Tepung 

terigu 
70 70 70 70 gram 

Tepung 

beras 
30 30 30 30 gram 

Bubuk 

bunga 

kecombrang 

0 5 10 15 gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk lada 

hitam 
2 2 2 2 gram 

Bubuk 

bawang 

putih 

4 4 4 4 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.5 Desain Uji Coba Tepung Bumbu Bunga Kecombrang (Lanjutan) 

Jenis 

Pengulangan 3 

Perlakuan 

1 

Perlakuan 

2 

Perlakuan 

3 

Perlakuan 

4 

Satuan 

Kode ZT001 ZT442 ZT303 ZT734 - 

Tepung 

terigu 
70 70 70 70 gram 

Tepung 

beras 
30 30 30 30 gram 

Bubuk 

bunga 

kecombrang 

0 5 10 15 gram 

Garam 4 4 4 4 gram 

Bubuk lada 

hitam 
2 2 2 2 gram 

Bubuk 

bawang 

putih 

4 4 4 4 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

 Subjek uji coba dalam penelitian kreasi produk ini terdiri dari 30 orang 

panelis per pengulangan di area Medan, Universitas Sumatera Utara, dan 

Universitas Ciputra. Subjek ditentukan oleh peneliti menggunakan simple random 

sampling atau pemilihan sampel secara acak yang meliputi pria maupun wanita. 

Simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak adalah sebuah 

proses memilih subjek secara acak dari populasi yang telah ditentukan (Prasetyo 

dan Jannah, 2011:123). 

 

3.3.3 Jenis Data 

  Jenis data dalam penelitian kreasi produk tepung bumbu makanan 

gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa 
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tambahan ini dapat dibedakan atas dua jenis. Kedua jenis tersebut adalah data 

primer dan data sekunder. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai 

data primer dan data sekunder: 

1. Menurut Gay dkk (2012:83) data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti, seperti dokumen asli atau 

deskripsi studi yang ditulis oleh subjek penelitian. Data primer yang dapat 

diperoleh peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah data uji 

eksperimen, yang berupa hasil produk yang telah dibuat oleh peneliti. Uji 

organoleptik, yang berupa kuesioner yang telah diisi oleh subjek 

penelitian. Dan uji laboratorium, berupa kandungan gizi yang terdapat 

pada produk tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk 

bunga kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan yang paling diminati 

oleh subjek penelitian. 

2. Menurut Gay dkk (2012:83) data sekunder merupakan sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder biasanya 

sering digunakan untuk meninjau apa yang telah ditulis maupun telah 

dipelajari seperti buku atau sumber lainnya yang berisi informasi tidak 

langsung. Data sekunder dalam penelitian kreasi produk ini adalah sumber 

literatur yang telah diperoleh peneliti sebagai acuan dalam pembuatan dan 

analisis penelitian kreasi produk ini. Sumber literatur yang digunakan 

peneliti berasal dari jurnal internasional maupun jurnal nasional, buku, 

tugas akhir atau skripsi, dan juga dari situs resmi badan organisasi yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.3.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dan 

memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti akan mengumpulkan data dan 

memperoleh data dengan menggunakan cara membagikan kuesioner dan 

bersamaan dengan sample kreasi produk tepung bumbu makanan gorengan 

dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan. 

Prasetyo dan Jannah (2011:49) menyatakan bahwa, “Kuesioner merupakan 

lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku.” 

 

3.3.5 Analisis Data 

 Qomari (2009:1) menyatakan bahwa, “analisis data merupakan tahap 

penting, dimana data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data (misalnya observasi, wawancara, angket, maupun teknik 

pengumpulan data yang lain), diolah, dan disajikan untuk membantu peneliti 

menjawab permasalahan yang ditelitinya.” Dalam analisis data penelitian kreasi 

produk tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk bunga 

kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan ini akan menggunakan enam teknik 

analisis data yaitu metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji 

laboratorium, uji ANOVA, dan statistik deskriptif. 

1. Metode Eksperimen 

Oviana dan Maulidar (2013:337) menyatakan bahwa, “kegiatan 

pembelajaran dengan metode eksperimen dapat memberikan kesempatan 

pada siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui observasi dengan 
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daya nalar, daya pikir kreatif dan efektif”. Dalam penelitian ini, 

eksperimen pengembangan produk tepung bumbu makanan gorengan 

dengan penambahan bubuk bunga kecombrang sebagai penyedap rasa 

tambahan ini memperoleh sumber dari studi literatur yang melakukan 

empat perlakuan eksperimen yang berbeda yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Perbandingan Resep Dalam Pembuatan Tepung Bumbu Makanan 

Gorengan Dengan Penambahan Bubuk Bunga Kecombrang 

Sebagai Penyedap Rasa Tambahan 
No. Bahan Perlakuan 

1 (0%) 

Perlakuan 

2 (5%) 

Perlakuan 

3 (10%) 

Perlakuan 

4 (15%) 

Satuan 

1 Tepung 

terigu 

70 70 70 70 gram 

2 Tepung 

beras 

30 30 30 30 gram 

3 Bubuk 

bunga 

kecombrang 

0 5 10 15 gram 

4 Garam  4 4 4 4 gram 

5 Bubuk lada 

hitam 

2 2 2 2 gram 

6 Bubuk 

bawang 

putih 

4 4 4 4 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

2. Metode Observasi 

Hasanah (2016:21) menyatakan bahwa, “observasi merupakan salah satu 

kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun 

teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi 

apapun.” Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap 

produk akhir yaitu dengan cara membandingkan hasil dari eksperimen dan 

pengulangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

akurat. 
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3. Uji Organoleptik 

Wahyuningtias (2010:118) menyatakan bahwa, “uji organoleptik atau 

biasa disebut uji indera atau uji sensoris merupakan cara pengujian dengan 

menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya 

penerimaan terhadap produk.” Tujuan dari uji organoleptik adalah untuk 

mengetahui produk eksperimen yang paling disukai oleh panelis dalam 

segi warna, aroma, rasa, dan tekstur dengan cara membagikan kuesioner 

dan produk eksperimen secara bersamaan. Hasil terbaik dari produk 

eksperimen, akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan 

gizi. 

4. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan gizi 

pada produk tepung bumbu makanan gorengan dengan penambahan bunga 

kecombrang sebagai penyedap rasa tambahan yang meliputi protein dan 

kalsium. Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset Dan Standarisasi 

Industri Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo No.360. 

5. Uji ANOVA 

ANOVA atau Analysis of Variance adalah suatu metode untuk menguji 

hipotesis kesamaan rata-rata dari tiga atau lebih populasi. Tujuannya 

adalah untuk menganalisis terhadap data pengukuran berulang tersebut 

dilakukan untuk menyelidiki apakah ada perbedaan yang signifikan atau 

tidak (Pritasari dkk, 2013:233). Cara untuk menentukan pengujian 
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hipotesis adalah apabila nilai p value ˃ 0,05 maka H0 diterima sedangkan 

apabila p value ≤ 0,05 maka H0 ditolak (Martono, 2010:178). 

6. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bagian dari pengumpulan data statistik, 

presentasi, penentuan nilai-nilai statistik, memetakan atau menggambar 

tentang sesuatu (Nasution, 2017:49). Dalam penelitian ini, statistik 

deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memproses hasil uji organoleptik 

yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur dengan cara membagikan 

kuesioner dan produk eksperimen secara bersamaan kepada 30 orang 

panelis per pengulangan. Setelah peneliti memperoleh hasil dan data dari 

uji organoleptik, kemudian akan diolah dalam bentuk diagram batang 

untuk melihat perbandingan yang jelas hasil penilaian dari panelis 

terhadap masing-masing perlakuan pada produk eksperimen yaitu tepung 

bumbu makanan gorengan dengan penambahan bubuk bunga kecombrang 

sebagai penyedap rasa tambahan. 


