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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa cookies, kue sus kering dan puff pastry sticks yang 

menggunakan tepung terigu dan bubuk semanggi. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam penilitian ini adalah: 

1. Mengumpulkan informasi tentang objek yang diteliti dan melakukan 

penelitian melalui tinjauan pustaka terhadap objek yang diteliti. 

2. Membuat dan mengembangkan produk melalui trial produk dan 

experimentasi produk sesuai dengan teori. 

3. Evaluasi produk experimentasi. 

4. Melakukan uji organoleptik terhadap 30 panelis yang tidak terlatih untuk 

mendapatkan tiga produk unggul. 

5. Mengolah hasil data dari uji organoleptik. 

6. Menguji produk hasil experimentasi dalam laboratorium untuk kandungan 

gizi dan mengolah hasil uji laboratorium. 

7. Melakukan uji penerimaan pasar terhadap produk dan mengolah hasil. 

8. Hasil akhir produk: Produk pastry berserat yang dapat diterima oleh pasar. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

Rancangan penelitian adalah perencanaan struktur dan strategi yang disusun 

sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dapat mengontrol varian 

variable (Setyanto, 2013:43). Penelitian ini membuat rancangan penelitian yang 

mencakup waktu, tempat dan proses pembuatan bubuk semanggi serta pembuatan 

tiga produk pastry yaitu berupa cookies, sus kering dan puff pastry. Penelitian ini 

melalui prosedur pengembangan dengan percobaan membuat ketiga produk pastry 

dengan komposisi tepung dan semanggi air yang berbeda-beda. Setiap produk akan 

melalui uji coba dengan substitusi tepung yang dibagi menjadi tiga perlakuan. 

Menurut Sugiyono (2016:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien apabila tahu pasti variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan 

dari panelis. 

Maka itu, uji organoleptik akan dilakukan kepada 30 panelis pada setiap 

kategori hasil produk. Uji organoleptik akan dilakukan dengan cara pembagian 

kuesioner kepada panelis untuk menilai setiap kategori produk. Setelah itu, setiap 

produk yang unggul dari setiap kategori akan diuji menggunakan uji penerimaan 

pasar untuk menemukan produk pastry terbaik. Menurut Sugiyono (2011:15), 

pendekatan kuantitatif atau suatu pendekatan penelitian yang fokus pada hipotesis 

dengan menggunakan data terukur, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. Metode kualitatif digunakan sebagai dasar pembuatan kuesioner dan 

metode kuantitatif digunakan sebagai pembuatan produk. 
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan 

Tabel 3.1  Bahan Pembuatan Bubuk Semanggi Air 

No. Bahan Kuantitas Satuan 

1. Semanggi Air 1000 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.1 menjelaskan bahan yang digunakan dalam pembuatan bubuk 

semanggi air. Bubuk semanggi air yang dibuat akan menjadi 100% semanggi air. 

Tidak ada tambahan bahan pakan lain dalam produk bubuk semanggi air. 

Tabel 3.2  Bahan Pembuatan Cookies Semanggi Air 

No. Bahan 
Kuantitas 

Satuan 
Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 

1. Bubuk Semanggi 45,35 90,7 136,05 gram 

2. All Purpose Flour 408,15 362,8 317.45 gram 

3. Baking Powder 7 7 7 gram 

4. Garam 3,75 3,75 3,75 gram 

5. Mentega 227 227 227 gram 

6. Gula 227 227 227 gram 

7. Telur 113,5 113,5 113,5 gram 

8. Susu 60 60 60 gram 

9. Vanilla Extract 7,5 7,5 7,5 gram 

10. Gula Kasar 170 170 170 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.3  Bahan Pembuatan Sus Kering Semanggi Air 

No. Bahan 
Kuantitas 

Satuan 
Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 

1. Bubuk Semanggi 22,7 45,4 68,1 gram 

2. 
Tepung Protein 

Tinggi 

204,3 181,6 
158,9 gram 

3. Susu 480 480 480 gram 

4. Mentega 227 227 227 gram 

5. Gula 3,75 3,75 3,75 gram 

6. Garam 3,75 3,75 3,75 gram 

7. Telur 453,5 453,5 453,5 gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.4  Bahan Pembuatan Puff Pastry Stick Semanggi Air 

No. Bahan 
Kuantitas 

Satuan 
Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 

1. Bubuk Semanggi 45,35 90.7 136.05 gram 

2. 
Tepung Protein 

Tinggi 

331,65 294,8 
257,95 gram 

3. 
Tepung Protein 

Rendah 

76,5 68 
59,5 gram 

4. Mentega 56,5 56,5 56,5 gram 

5. Air 300 300 300 gram 

6. Garam 10,5 10,5 10,5 gram 

 Roll-in     

7. Mentega 510 510 510 gram 

8. 
Tepung Protein 

Tinggi 

56,5 56,5 56,5 
gram 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.2, 3.3 dan 3.4 mewakili bahan yang digunakan dalam pembuatan 

cookies, kue sus kering dan puff pastry semanggi air. Percobaan pembuatan produk 

pastry semanggi air dilakukan tiga kali dengan perbandingan bubuk semanggi air 

yang berbeda-beda.  

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.5  Peralatan Penelitian Bubuk Semanggi Air 

No. Peralatan Keterangan 

1. Baskom Untuk mencuci semanggi 

2. Kotak pos Untuk meniriskan semanggi 

3. Baking tray Tempat menaruh bahan yang ingin dipanggang 

4. Dehydrator Untuk mengeringkan daun semanggi 

5. Nampan Untuk menaruh semanggi 

6. Blender Untuk menghaluskan semanggi 

7. Mesin saringan Untuk memilah ukuran bubuk yang tepat 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.6  Peralatan Penelitian Cookies Semanggi Air 

No. Peralatan Keterangan 

1. Baking tray Tempat menaruh bahan yang ingin dipanggang 

2. Saringan Menyaring bahan kering seperti tepung 

3. Hand mixer Untuk mengaduk produk dengan kecepatan tinggi 

4. Water jug Mengukur cairan secara akurat 

5. Mangkuk kecil Untuk menaruh bahan 

6. Mangkuk besar Untuk mencampur bahan 

7. Timbangan Untuk menimbang produk 

8. Baking sheet Pelapis adonan sebelum Loyang agar tidak lengket 

9. Plastic spatula Untuk mengaduk produk  

11. Cookie cutter Untuk memotong adonan dan membagi adonan 

12. Gunting Memotong packaging bahan 

13. Kitchen towel Membersihkan tempat kerja 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.7  Peralatan Penelitian Sus Kering Semanggi Air 

No. Peralatan Keterangan 

1. Sauce pan Merebus bahan 

2. Wooden spatula Mengaduk bahan yang direbus 

3. Piping bag Menuangkan adonan dengan rapih 

4. Piping tip Membentuk adonan dengan bentuk yang 

sesuai 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 3.8  Peralatan Penelitian Puff Pastry Stick Semanggi Air 

No. Peralatan Keterangan 

1. Kulkas Tempat mendinginkan adonan dan 

mengistirahatkan adonan 

2. Pisau Memotong adonan 

3. Stand mixer Untuk mengaduk produk dengan 

kecepatan tinggi 

4. Plastic wrap Menutup adonan agar tidak kering 

5. Scraper Untuk memotong adonan 

6. Rolling pin Menipiskan adonan dan merapihkan 

adonan 

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

Tabel 3.9  Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Pelaksanaan Program Lokasi 

1. 22 November 2018 

Membeli semanggi air 

untuk membuat bubuk 

semanggi air 

Made, Surabaya 

barat 

2. 23 November 2018 
Percobaan pembuatan 

bubuk semanggi air  

Universitas 

Ciputra 

3. 29 Januari 2019 
Pembelian bahan untuk 

pembuatan produk 

Pasar tradisional, 

toko bahan kue 

4. 30 Januari 2019 
Percobaan pembuatan 

produk semanggi air 
Jakarta Barat 

5. 

2 Februari 2019, 7 

Februari 2019, dan 11 

Februari 2019 

Membagikan tester dan 

kuesioner uji 

organoleptik “Produk 

semanggi air” kepada 

30 panelis (diulang 3 

kali) 

Jalan Kedoya 

Raya Selatan No. 

45A, Kedoya 

Selatan RT 03 

RW 03, Jakarta 

Barat 

6. 10 Februari 2019 

Pembelian bahan untuk 

pembuatan produk 

terpilih 

Jakarta Barat 

7. 11 Februari 2019 
Pembuatan produk 

terpilih 
Jakarta Barat 

8. 18 Februari 2019 

Melakukan uji 

laboratorium terhadap 

produk semanggi yang 

paling disukai 

Laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

9. 7 Maret 2019 
Pengambilan hasil uji 

laboratorium 

Laboratorium 

Balai Riset dan 

Standardisasi 

Industri Surabaya 

10. 11 Maret 2019 

Membagikan kuesioner 

uji penerimaan pasar 

“Produk  terpilih 

semanggi air” kepada 

30 responden secara 

online 

Universitas 

Ciputra 

11. 12 Maret 2019 
Pengolahan data 

kuesioner 

Universitas 

Ciputra 

12. 13 Maret 2019 Penyusunan laporan 
Universitas 

Ciputra 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.2.3    Proses Pembuatan Kreasi 

Pembuatan kreasi diawali dengan pembuatan bubuk semanggi. Sebelum 

pembuatan bubuk, semanggi harus dibersihkan dan dipilih agar kualitas bubuk 

bagus. Berikut adalah proses pembuatan bubuk semanggi: 

 
Gambar 3.1 Proses Pembuatan Bubuk Semanggi 

Sumber: Diolah dari Saint A. D. dan Broin M. (2010:38-43) 

 

Pembuatan bubuk semanggi diawali dengan pemilihan daun semanggi. 

Daun yang tidak sesuai dibuang dan daun yang bagus dicuci dan ditiriskan. Daun 

yang sudah dicuci lalu ditiriskan selama 15 menit agar kering. Daun yang sudah 

ditiriskan lalu dikeringkan dalam dehydrator dengan konsentrasi 50 gram per 

loyang yang berukuran 38 cm x 28 cm selama satu jam dengan temperatur 55°C. 

Daun semanggi air yang sudah kering dihaluskan dalam grinder dan dapat diayak 
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menggunakan ayakan mesh 80. Bubuk semanggi air yang sudah diayak dapat 

dikeringkan dalam dehydrator dengan temperatur 50°C selama 30 menit agar kadar 

air menurun dan bubuk semanggi air dapat disimpan dalam plastik. 

 
 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Cookies Semanggi 

Sumber: Diolah dari The Culinary Institute of America (2016: 326) 
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Pembuatan cookies dimulai dari pengadukan gula dan mentega hingga 

mengembang dan berwarna putih. Lalu, telur, susu, vanilla extract, tepung, bubuk 

semanggi, baking powder dan garam dimasukan dan diaduk hingga tercampur. 

Adonan cookies lalu di bentuk menggunakan piping bag dan ditabur dengan gula 

kasar. Adonan lalu dipanggang dalam temperatur 190°C selama 12 menit.  

Cookies yang sudah matang diangkat dan didinginkan agar cookies dapat 

menjadi garing. Cookies lalu dapat disimpan dalam kotak yang kedap udara dan 

diuji. Uji yang dilakukan adalah uji organoleptik. Parameter yang diuji adalah 

tampilan, warna, aroma, rasa dan tekstur. Lalu, hasil yang paling disukai diuji dalam 

laboratorium untuk mengetahui kandungan serat dan kandungan proksimat. 

Terakhir, cookies diuji minat pasar untuk mengetahui keinginan pasar terhadap 

produk tersebut.  
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Gambar 3.3 Proses Pembuatan Sus Kering Semanggi 

Sumber: Diolah dari The Culinary Institute of America (2016: 255) 

 

Pembuatan sus kering dimulai dari perebusan air, mentega, gula dan garam. 

Jika sudah mendidih, tepung dan bubuk semanggi dimasukan dan diaduk sampai 

matang. Lalu, adonan diangkat dan diberi telur. Adonan lalu diaduk hingga 

tercampur. Setelah dingin, adonan dibentuk dengn ukuran 2cm dan dipanggang 
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dalam oven dengan temperatur 200°C selama 30 menit. Lalu, oven dimatikan dan 

sus dibiarkan sampai kering. Sus lalu dapat disimpan dan diuji. Uji yang dilakukan 

sama dengan uji yang dilakukan dengan produk cookies. 

 
 

Gambar 3.4 Proses Pembuatan Puff Pastry Sticks Semanggi 

Sumber: Diolah dari The Culinary Institute of America (2016: 260) 
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Pembuatan puff pastry sticks dimulai dengan pengadukan tepung, garam, 

dan bubuk semanggi. Lalu, air ditambahkan dan diaduk hingga kalis. Setelah itu, 

mentega ditambahkan dan diaduk hingga tercampur. Adonan yang sudah selesai 

dibuat dibungkus dengan plastic wrap dan diistirahatkan dalam kulkas selama 30 

menit. Adonan yang telah diistirahatkan di bentuk kotak tipis, lalu diberi pastry 

margarine. Adonan lalu ditutup dan digiling lima kali. Setelah setiap gilingan, 

adonan diistirahatkan selama 15 menit di kulkas. Adonan yang sudah diistirahatkan 

ditipiskan dan dipotong memanjang dan di panggang selama 15 menit di oven 

dengan temperatur 190°C. Lalu, loyang diputar dan adonan dipanggang kembali 

selama 10 menit. Puff pastry sticks yang sudah matang dapat didinginkan dan 

disimpan dan diuji sesuai dengan uji yang dilakukan kepada produk cookies dan sus 

kering. 

 

3.3 Uji Coba Produk  

 Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah incidental sampling, 

dimana panelis ditentukan berdasarkan orang yang ditemui sebanyak 30 orang pada 

setiap ulangan. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui minat panelis dari 

aspek tampilan, warna, aroma, rasa dan tekstur produk.  

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dalam penelitian ini ada dua bagian. Uji pertama adalah uji 

perseorangan dimana eksperimen akan dilakukan sendiri dan Penentuan formula 

resep, bahan, komposisi dan aspek lain akan ditentukan secara seorang dengan 

bantuan teori. Selanjutnya ada uji kelompok besar berupa 30 panelis tidak terlatih 
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yang dipilih secara incidental sampling oleh peneliti untuk mengetahui tingkat 

kesukaan produk dari setiap aspek yang dipilih oleh peneliti. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Pada penelitian ini subjek uji coba adalah 30 panelis yang dipilih secara acak 

dan tidak ada klasifikasi tertentu. Subjek yang dipilih berada di daerah Jakarta 

Barat. 

1.3.3 Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2016:225), pengambilan data terbagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan data sekunder: 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sember tidak 

langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau dokumen. 

 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan 

terhadap 30 panelis untuk uji organoleptik tiga produk semanggi air. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku yang digunakan peneliti. 

1.3.4 Pengumpulan Data 

Menurut Sofiah dan Achsyar (2008:114), uji kesukaan atau uji hedonik 

merupakan uji dimana panelis diminta memberi tanggapan secara pribadi tentang 

kesukaan atau ketidaksukaan beserta tingkatannya. Penelitian ini melakukan uji 

organoleptik untuk mengetahui tampilan, warna, aroma, rasa dan tekstur dari 

produk pastry semanggi air. Uji Organoleptik dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner yang berbentuk pertanyaan dengan jawaban menggunakan skala hedonik 

satu sampai lima. panelis menjawab dengan memilih angka. satu mewakili sangat 

tidak suka, dua mewakili tidak suka, tiga mewakili netral, empat mewakili suka,dan 
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lima yang mewakili sangat suka. Kuesioner akan dibagikan kepada 30 panelis 

secara acak (incidental sampling) sebanyak tiga kali pengulangan. Panelis akan 

mencangkup konsumen yang berada di sekitar daerah Jakarta Barat dan sekitarnya.  

 

Tabel 3.1 Skor Skala Hedonik Lima Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Netral (N) 3 

Suka (S) 4 

Sangat Suka (SS) 5 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Brannen dan Julia (2008), dalam Sangadji dan Sophia (2010:198), 

analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis, dan ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu proses analisis terhadap data 

yang ada untuk menilai kepada sebuah fenomena. 

1. Metode Eksperimen 

  Penelitian ini akan menggunakan faktor kandungan semanggi air yang 

berbeda untuk mengetahui kesukaan konsumen terhadap produk pastry yang diberi 

bubuk semanggi air dari segi tampilan, warna, aroma, rasa dan tekstur. Uji 

eksperimen yang dilakukan adalah dengan perlakuan kandungan semanggi air 

bubuk yang bervariasi. Perlakuan tersebut berupa perlakuan 1, perlakuan 2 dan 

perlakuan 3. Perlakuan yang disebutkan telah dipilih dari tinjauan jurnal yang ada 



44 

 

mengenai pengunaan tepung kulit ari biji kedelai sebagai substitusi terhadap 

kualitas choux pastry kering.  

2. Metode Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

hasil percobaan resep dari segi tampilan, warna, aroma, rasa dan tekstur. Observasi 

dilakukan agar pengembangan resep dan mengontrol pembuatan produk 

kedepannya. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik digunakan untuk menilai setiap aspek dari produk. Dalam 

penelitian ini, aspek yang dinilai dari produk adalah tampilan, warna, aroma, rasa 

dan tekstur. Sampel yang diuji akan diberi kode agar panelis tidak mengerti isi 

sampel. Kode akan berupa tiga angka numerik acak.  30 panelis yang tidak terlatih 

akan menilai produk dari setiap aspek tersebut. Setelah selesai, Hasil uji tersebut 

akan diolah menggunakan ANOVA untuk mengetahui produk terbaik dari 

eksperimen yang dilakukan. 

4. Uji ANOVA 

ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata 

dari tiga atau lebih populasi (Pritasari, 2013:233). Dalam penelitian ini, uji ANOVA 

yang akan digunakan adalah one way ANOVA 
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5. Uji Penerimaan Pasar 

studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek 

baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, 

dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya 

akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat 

dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan (Sulastri 2016:7). Studi 

kelayakan bisnis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji penerimaan 

pasar. Uji penerimaan pasar akan menguji 30 responden terhadap produk, 

packaging dan kesesuaian harga produk. Uji penerimaan pasar akan dilakukan 

menggunakan lembar uji penerimaan pasar. Skala hedonik akan kembali digunakan 

dalam uji penerimaan pasar.  

6. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri 

(Baristand) Surabaya yang berada di Jalan Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya. 

Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam 

produk semanggi air.  

a. Uji kandungan serat dalam produk akan dilakukan untuk menilai jika 

produk memiliki kandungan serat yang signifikan dibandingkan produk 

pastry pada umumnya. 

b. Uji laboratorium terhadap kandungan proksimat dilakukan untuk 

penambahan nutrition fact pada produk guna meningkatkan nilai jual. 
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7. Statistik Deskriptif 

Pengolahan data statistik adalah proses pemberian kode terhadap data 

penelitian kreasi produk melalui angka-angka dimana sebelumnya data tersebut 

tidak berarti apa-apa (Bungin, 2013:180). Peneliti menggunakan metode statistik 

deskriptif untuk mengolah organoleptik dan uji minat pasar dalam penelitian ini.  


